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Ма ка ше ва К.Н.

Ев ра зий ст во как путь  
к внут рен ней ста биль ности  
и меж на циональ ному ми ру

Ка за хс тан с мо мен та раз ва ла СССР, с 1991 го да стал ло ко мо ти
вом ев ра зийс кой ин тег ра ции.  Реали за ция ев ра зийс кой идеи спо со
бс твует установ ле нию на деж ных свя зей геопо ли ти чес ких со се дей по 
ев ра зий ско му прост ранс тву. Те перь ев ра зий ская проб ле ма ти ка вк лю
чает не толь ко ст ра ны СНГ, но и взаимо дей ст вие Ев ро пы и Азии в 
це лом. Речь идет о необ хо ди мос ти доб ро со се дс ких, до ве ри тель ных 
от но ше ний на всем ев ро азиатс ком кон ти нен те, в ре зуль та те Ка за хс
тан не бу дет на хо дить ся на зад нем пла не ми ро вых со бы тий. Наобо
рот, яв ляясь цент ром Ев ра зии, бу дет иг рать роль эко но ми чес ко го и 
куль турно го свя зующе го зве на меж ду тре мя быст ро рас ту щи ми ре ги
она ми – Ки таем, Рос сией и Му суль манс ким ми ром. Об щая эво лю ция 
ев ра зий ст ва как ин тел лек ту аль ной тен ден ции зак лю чает ся в ХХ ве ке 
не в су же нии, а в рас ши ре нии прост ранст вен но го и со дер жа тель но го 
кру га ев ра зийс кой проб ле ма ти ки. ««Идея ев ра зий ст ва не отож дест
вляет ся с ка койли бо од ной ст ра ной, она на це ле на на та кое единс тво 
и це ло ст нос ть, ко то рые бы не по дав ля ли и не ас си ми ли ро ва ли уни
каль ность на ро дов, а, нап ро тив, пи та лись их раз нооб ра зием», – счи
тает ка за хс танс кий уче ный Т.С. Са ды ков. 

Клю че вые сло ва: ев ра зий ская идея, ев ра зий ст во, диа лог Вос ток
За пад, то ле ра нт нос ть, уни каль ность.

Makasheva K.N.

Eurasianism as a path to internal 
stability and international peace

Since the collapse of the Soviet Union in 1991, Kazakhstan was the 
engine of the Eurasian integration. Implementation of the Eurasian idea 
contributes to the establishment of reliable communications of geopoliti
cal neighbors in Eurasia. Now Eurasian perspective includes not only the 
CIS countries, but also the interaction of Europe and Asia as a whole. It is 
a question of the need for goodneighborly and confidence relations on 
the entire Eurasian continent, as a result, Kazakhstan will not be in the 
background of world events. On the contrary, being the center of Eurasia, 
Kazakhstan will play the role of economic and cultural link between the 
three rapidly growing regions – China, Russia and the Muslim world. The 
total evolution of Eurasianism as the intellectual trends of the twentieth 
century is not narrowing, but is expanding the range in space and content 
of Eurasian perspective. «The idea of Eurasianism is not identified with any 
single country, it focuses on the unity and integrity which would not sup
press or assimilate unique people, but rather, feed them variety», – said 
Kazakh scientist T.S. Sadykov. 

Key words: Eurasian idea, Eurasianism, EastWest Dialogue, toler
ance, uniqueness.

Ма ка ше ва К.Н.

Еура зиялық – іш кі тұ рақ ты лық 
жә не ұл та ра лық бей біт ші лік 

жо лы ре тін де

1991 жы лы КСРО ыды ра ға лы бе рі Қа зақ стан еура зиялық ин тег
ра цияның ло ко мо ти ві бо лып кел ді. Еура зиялық идеяны жү зе ге асы ру 
еура зиялық ке ңіс тік те гі геосаяси көр ші лер мен се нім ді бай ла ныс тар
ды ор на ту ға сеп ті гін ти гі зе ді. Ен ді еура зиялық мә се ле тек қа на ТМД 
ел де рін қам тып қа на қой май, со ны мен қа тар, Еуро па жә не Азия ның 
өза ра әре кет тес ті гін қам ти ды. Мә се ле бар лық еуроазиат тық кон ти
не нт те та тукөр ші лес тік, се нім ді қа ты нас тар дың қа жет ті лі гі жө нін де 
бо лып отыр, нә ти же сін де Қа зақ стан әлем дік оқи ға лар дан арт та қал
майт ын бо ла ды. Ке рі сін ше, Еура зияның ор та лы ғы бо ла оты рып, Қы
тай, Ре сей жә не Мұ сыл ман әле мі сын ды үш да му шы ай мақ ара сын да 
эко но ми ка лық жә не мә де ни бай ла ныс ты ру шы рө лін ат қа ра тын бо ла
ды. XX ға сыр да ин тел лек ту ал ды тен ден ция ре тін де еура зиялық тың 
жал пы эво лю циясы еура зиялық проб ле ма ти ка ның ке ңіс тік тік жә не 
маз мұн дық шең бе рін та рыл ту емес, ке рі сін ше, ке ңейтуде жа тыр. 
Еура зиялық идея бел гі лі бір ел мен сәй кес тен ді ріл мейді, ол ха лық тар
дың бі ре гей лі гін жой майт ын жә не ас си ми ля цияла майт ын, ке рі сін ше, 
олар дың ал уан ды лы ғы мен су сын дайт ын бір лік пен тұ тас тық қа ба ғыт
та ла ды, – деп есеп тейді қа зақ стан дық ға лым Т.С. Са ды қов. 

Тү йін  сөз дер: еура зиялық идея, еура зиялық, Шы ғысБа тыс сұқ
ба ты, тө зім ді лік, бі ре гей лік.
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УДК 327 (4/5) Ма ка ше ва К.Н.
Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Рес пуб ли ка Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
E-mail: m.klara@mail.ru

В сов ре мен ный пе ри од ре гиональ ная ин тег ра ция  стано вит ся 
од ним из ос нов ных трен дов раз ви тия сов ре мен но го ми ра. При 
этом ре гиональ ные фор мы объеди не ния ст ран мо гут быть ус-
той чи вы ми в том слу чае, ес ли они опи рают ся как на за ко но мер-
нос ти эко но ми чес ко го и со ци ально го раз ви тия ХХI ве ка, так 
и на мощ ные ци ви ли за ци он ные фак то ры. Для пост со ве тс ких 
ст ран, ев ра зий ских по своей ис то рии, та ким фак то ром яв ляет-
ся при над леж нос ть к ев ра зийс кой ци ви ли за ции и ев ра зий ско му 
прост ранс тву. И это не толь ко объеди няет куль турно-ис то ри-
чес кие тра ди ции ев ра зийс ких ст ран и на ро дов, не толь ко оз-
на чает общ нос ть геог ра фи чес ко го прост ранс тва, но и пре доп-
ре де ляет воз мож нос ть фор ми ро ва ния но во го влия тель но го 
геопо ли ти чес ко го цент ра сов ре мен но го ми ра ХХI ве ка. 

Речь идет не о геог ра фи чес ком нап рав ле нии, а о по ли ти чес-
кой ориен та ции. Да же куль турно-ци ви ли за ци он ной ориен та-
ции. По су ти де ла XXI век – это век, ког да каж дая ло каль ная 
ци ви ли за ция ищет свою са моиден ти фи ка цию и пы тает ся прод-
ви нуть свою сис те му цен нос тей и за щи тить свои ци ви ли за ци-
он ные ин те ре сы. К при ме ру, про ве ден ные со ци оло ги чес кие 
оп ро сы по ка за ли, что в ка за хс танс ком об ще ст ве очень силь на 
ев ра зий ская иден тич нос ть: 34% оп ро шен ных ка за хс тан цев счи-
тают Ка за хс тан час тью ев ра зийс кой общ нос ти. 

 Мно гоп ла но вос ть и про ти во ре чи вос ть ев ра зийс кой идеи 
объяс няют ся не в пос лед нюю оче редь тем, что за про шед ший 
век она по ка толь ко шли фо ва лась, от та чи ва лась, вык рис тал ли-
зо вы ва лась – прошла дол гий и слож ный пу ть. К се год няш не му 
дню она долж на предс тать и уже предс тает не прос то мно гоп-
ла но вым фе но ме ном, а в своей конк рет нос ти единст вом мно го-
об раз ных оп ре де ле ний. И в этом внут рен нем, сущ ност ном пла-
не ев ра зий ст во необ хо ди мо по нять как осо бый тип от но ше ния 
че ло ве ка к ми ру.

Та ким об ра зом, в сов ре мен ных ус ло виях неиз беж но воз рас-
тает роль ев ра зийс кой идеи, реали за ция ко то рой спо со бс твует 
установ ле нию на деж ных свя зей геопо ли ти чес ких со се дей по 
ев ра зий ско му прост ранс тву. Что та кое «ев ра зий ст во»?

В со ве тс кое вре мя в уни вер си те тах ни ког да не изу ча ли ев-
ра зий ст во как нап рав ле ние об ще ст вен но-по ли ти чес кой мыс ли 
и сту ден ты за кан чи ва ли гу ма ни тар ные спе ци аль нос ти, да же 

ЕВ РА ЗИЙ СТ ВО  
КАК ПУТЬ  

К ВНУТ РЕН НЕЙ  
СТА БИЛЬ НОСТИ  

И МЕЖ НА ЦИОНАЛЬ
НОМУ МИ РУ
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Ев ра зий ст во  как путь  к внут рен ней  ста биль ности  и меж на циональ ному ми ру

не зная са мо го это го сло ва – ев ра зий ст во. Это 
объяс ня лось тем, что со ве тс кие влас ти ви де ли 
в ра бо тах эмиг ран тов-ев ра зий цев реальную ин-
тел лек ту альную (не ма рк систс кую) аль тер на ти-
ву идеоло гии, ко то рая гос подс тво ва ла в СССР. 
Имен но поэто му со ве тс кая влас ть пре пя тс тво ва-
ла изу че нию проб лем ев ра зий ст ва. К то му же, до 
кон ца 1980-х го дов пря мо го дос ту па исс ле до ва-
те ли не име ли к произ ве де ниям ев ра зий цев – все 
тру ды ев ра зий цев на хо ди лись в так на зы ваемых 
«спецх ра нах». Се год ня зна чи тель ная час ть ев ра-
зий ско го нас ле дия из да на и отк ры та к изу че нию. 

На про тя же нии ХХ – на ча ла XXI вв. мож-
но вы де лить два клю че вых пе ри ода в раз ви тии 
ев ра зий ст ва: 1920-1930 го ды и 1990-2000 го ды. 
На пер вом эта пе офор ми лось рос сийское эмиг-
рант ское ев ра зий ст во, ко то рое с точ ки зре ния 
се год няш не го дня восп ри ни мает ся в це лом как 
клас си чес кое, а на эта пе 1990-х го дов (и вп лоть 
до нас тояще го вре ме ни) вс ту пи ло в про цесс 
 станов ле ния и ук реп ле ния но вое ка за хс танс кое 
ев ра зий ст во. И ес ли  станов ле ние рос сийско-
го ев ра зий ст ва 1920-х го дов свя за но с име на-
ми та ких ин тел лек туалов, как Н.С. Тру бец кой, 
П.Н.  Са виц кий, Г.В. Вер надс кий [1], то сов ре-
мен ное ка за хс танс кое ев ра зий ст во в пер вую оче-
редь свя за но с лич ностью и идеями Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баева [2].

 Та ким об ра зом, в на ча ле 1990-х го дов нас-
ту пи ла но вая эпо ха, ста ли ак ту альны ми и вост-
ре бо ван ны ми аль тер на тив ные под хо ды к 
ос мыс ле нию ис то рии и сов ре мен нос ти. В ин-
тел лек ту аль ном сооб ще ст ве та ких ст ран, как  
Ка за хс  тан, Рос сия, Тур ция, прои зош ло возв ра ще-
ние ин те ре са к ев ра зийс ким идеям. Ев ра зий ст во 
кон ца ХХ ве ка в оп ре де лен ном смыс ле про тя ну-
ло ру ку ев ра зий ст ву на ча ла ХХ ве ка. Как от ме тил 
Н.А. На зар баев, «ес ли в моей идее уче ные ви дят 
ка кую-то связь с те ми [эмиг ран та ми], кто за пре де-
ла ми Рос сии ду мал о ее судь бе, я не воз ра жаю» [3]. 

Прои зош ло рас ши ре ние как в по ли ти чес ком, 
так и в ин тел лек ту аль ном от но ше нии дис кур са и 
кон текс та ев ра зий ст ва. Ес ли рань ше ев ра зий ст во 
ас со цииро ва лось преиму ще ст вен но с рос сийс-
кой проб ле ма ти кой, то те перь но вое ев ра зий ст-
во не раз рыв но свя за но и с Ка за х станом. Ев ро-
па  стано вит ся неотъем ле мой час тью Ев ра зии, 
кон текст ев ра зий ст ва пос те пен но рас ши ряет ся. 
Те перь ев ра зий ская проб ле ма ти ка вк лю чает не 
толь ко ст ра ны СНГ, но взаимо дей ст вие Ев ро-
пы и Азии в це лом. Речь идет о необ хо ди мос-
ти доб ро со се дс ких, до ве ри тель ных от но ше ний 
на всем ев ро азиатс ком кон ти нен те, в ре зуль та те 
Ка за хс тан не бу дет на хо дить ся на зад нем пла-

не ми ро вых со бы тий. Наобо рот, яв ляясь цент-
ром Ев ра зии, бу дет иг рать роль эко но ми чес ко го 
и куль турно го свя зующе го зве на меж ду тре мя 
быст ро рас ту щи ми ре ги она ми – Ки таем, Рос сией 
и Му суль манс ким ми ром. Об щая эво лю ция ев-
ра зий ст ва как ин тел лек ту аль ной тен ден ции зак-
лю чает ся в ХХ ве ке не в су же нии, а в рас ши ре-
нии прост ранст вен но го и со дер жа тель но го кру га 
ев ра зийс кой проб ле ма ти ки. В 1990-2000 го ды в 
идеях Н.А. На зар баева произо шел не возв рат к 
«ста ро му» ев ра зий ст ву (так как меж ду на род но-
по ли ти чес кая си ту ация к кон цу ХХ ве ка в ми ре 
прин ци пи ально из ме ни лась), а вос хож де ние на 
со вер шен но но вый уро вень, соот ве тс твую щий 
реалиям но вей ше го вре ме ни.

По мне нию ка за хс танс ко го уче но го Т.С. Са-
ды ко ва, «идея ев ра зий ст ва не отож дест вляет ся с 
ка кой-ли бо од ной ст ра ной, она на це ле на на та-
кое единс тво и це ло ст нос ть, ко то рые бы не по-
дав ля ли и не ас си ми ли ро ва ли уни каль ность на-
ро дов, а, нап ро тив, пи та лись их раз нооб ра зием. 
Ведь фун да мен таль ной осо бен ностью сов ре мен-
ной Ев ра зии яв ляет ся эт но куль турное бо га тс тво 
и соеди не ние в од ной мо де ли эле мен тов тюркс-
кой, ис ла мс кой, сла вя нс кой и за пад ноев ро пей - 
с кой ци ви ли за ций» [4]. 

Ев ра зий ская ини ци ати ва Ка за х стана предс-
тает в ка че ст ве вост ре бо ван ной вре ме нем докт-
ри ны меж го су да рст вен но го по ли ти чес ко го, эко  - 
но ми чес ко го, куль турно го взаимо дей ст вия, ос-
но ван но го на прин ци пах то ле ра нт нос ти, под дер-
жа ния ми ра и ста биль ности в ре ги оне, парт нерс-
ких взаимо вы год ных от но ше ниях. Сов ре мен ное 
ев ра зий ст во – это не толь ко ин тег ра ци он ный и 
эко но ми чес кий ас пек ты, но в боль шей сте пе ни 
ци ви ли за ци он ный под ход к ре ше нию мно гих об-
ще че ло ве чес ких проб лем. Пре зи дент Ка за х стана 
ука зы вает: «Го во ря об ин тег ра ции, мы долж ны 
иметь в ви ду не толь ко эко но ми чес кий ас пект. 
Есть и че ло ве чес кое из ме ре ние ин тег ра ции». 
Идея ев ра зий ско го со зи да ния и то ле ра нт нос-
ти ста ла ос но во по ла гаю щей в го су да рст вен ной 
по ли ти ке, про во ди мой в ст ра не. Она гар мо нич-
но пе рек ли кает ся с ду хов ной при ро дой и на-
циональ ной осо бен ностью ка за хс ко го на ро да: 
тер пи мос тью, доб ро со се дст вом, дру же лю бием, 
отк ры тос тью. Тес но пе реп ле таясь с на циональ-
ным ду хом, идея ев ра зий ст ва син те зи ро ва ла в 
се бе то ле ра нт нос ть, как единс тво в мно го об ра-
зии. В ка че ст ве идеоло гии идея ев ра зий ст ва про-
па ган ди рует ува же ние, при ня тие и пра виль ное 
по ни ма ние бо га то го мно го об ра зия куль тур на-
ше го ми ра, форм са мо вы ра же ния и прояв ле ния 
че ло ве чес кой ин ди ви ду аль нос ти.
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Ма ка ше ва К.Н.

Важ ней ший прин ци пи аль ный шаг в прод-
ви же нии ев ра зийс кой ини ци ати вы Пре зи ден та 
рес пуб ли ки был свя зан с оп ре де ле нием пу ти, по 
ко то ро му ст ра не сле дует ид ти в XXI ве ке. Гла ва 
го су да рс тва от ме тил, что есть раз ные пу ти: за пад-
ноев ро пейс кий, вос точ но азиатс кий, рос сийс кий, 
но во тю ркс кий. Сто рон ни ки этих пу тей «пра вы и 
од нов ре мен но не пра вы». И здесь Пре зи дент Ка-
за х стана сде лал фун да мен таль ный вы вод: «Мы – 
ев ра зий ская ст ра на, имеющая свою собст вен ную 
ис то рию и свое собст вен ное бу ду щее. Поэто му 
на ша мо дель не бу дет по хо жа ни на чью дру гую. 
Она впи тает в се бя дос ти же ния раз ных ци ви ли за-
ций». Ис то ри чес кое зна че ние это го те зи са в том, 
что впер вые на уров не та ко го прог рамм но го до-
ку мен та сде лан вы вод о ев ра зийс ком ка че ст ве, о 
ев ра зийс кой «при ро де» Ка за х стана.

В своем яд ре и глу бин ном смыс ле ев ра зий-
ст во под ра зу ме вает раз ре ше ние про ти во ре чия 
меж ду За па дом и Вос то ком – на бо лев шей проб-
ле мы че ло ве чест ва. Ины ми сло ва ми, ев ра зий-
скую идею на до по нять как по пыт ку син те за не 
столь ко Ев ро пы и Азии (эт но геопо ли ти чес ких 
реа лий), сколь ко За па да и Вос то ка (в фи ло со фс-
ком смыс ле этих тер ми нов).

Ны неш ние реа лии, геог ра фи чес кое по ло же-
ние Ка за х стана, по лиэт ни чес кий сос тав его на се-

ле ния дик туют необ хо ди мос ть мно го по люс ной 
ориен та ции на За пад и Вос ток. Но и не за ви си мо 
от геог ра фи чес ко го по ло же ния Ка за хс тан об ра-
щает ся к ев ра зий ст ву, пос кольку он в си лу доб-
рых и родст вен ных от но ше ний меж ду раз ны ми 
на ро да ми, его на се ляющи ми, стал в пос лед ние 
го ды прооб ра зом и жи вой мо делью Ев ра зий ско-
го сооб ще ст ва.

Не слу чай но в этом пла не воз ник но ве ние 
идеи ев ра зий ст ва в пре лом ле нии к Ка за х стану 
как по пыт ки найти «тре тий путь» меж ду отс та-
ва нием эт ни чес ко го са мо оп ре де ле ния и го су да-
рст вен ной общ нос тью. Воз мож но, эта идея мог-
ла бы стать по ли ти чес кой и куль турной ос но вой 
ка за хс танс кой общ нос ти, ис хо дя щей из реаль-
нос ти со су ще ст во ва ния на ро дов в сме шан ном 
куль турно-язы ко вом прост ранс тве Ев ра зии . 

Ев ра зий ст во се год ня приоб ре тает ха рак тер 
не толь ко ло каль но го казахс танс ко-рос сийско го 
взаимо дей ст вия, но ши ро ко го меж ци ви ли за ци-
он но го диало га и парт нерс тва Вос то ка и За па да. 
Ведь имен но в диало ге, в «парт нерс тве ци ви ли-
за ций» (а не в их «столк но ве нии») и со дер жит-
ся смысл ев ра зий ско го вз гля да на мир и се год ня 
ев ра зий ская идея имеет мил лионы пос ле до ва те-
лей, по то му что в ней ви дят ог ром ную ци ви ли за-
ци он ную перс пек ти ву. 
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Гу бай дул ли на М.Ш.,  
Юр чен ко А.Ю.

Марш ру ти за ция нар кот ра фи ка 
«Се вер ный» и «Кас пийс кий»  

в проб ле ма ти ке ре гиональ ной 
бе зо пас нос ти

Проб ле ма нар кот ра фи ка имеет се год ня пов се ме ст ное расп рост
ра не ние. Для Цент раль ной Азии это од нов ре мен но и вы зов, и уг ро за 
ре гиональ ной бе зо пас нос ти. Раз ра стание масш та бов нар кот ра фи ка и 
соп ро вож даю щих его проб лем при ве ло к вы де ле нию в меж ду на род
ной прак ти ке двух взаимо за ви си мых ре гионов Цент раль ноазиатс ко
го и Кас пийско го, где де ся ти ле тиями на ла жен тра фик. Здесь дос та
точ но проз рач ные гра ни цы для рас ши ре ния ка на лов нар кот ра фи ка, 
что поз во ляет адап ти ро вать фор мы это го «биз не са» к ме няющим ся 
ус ло виям меж ду на род ной сре ды. Дан ная проб ле ма расс мат ри вает ся 
в статье как уг ро за для пос ту па тель но го раз ви тия го су да рс тв обоих 
ре гионов. Пред ла гает ся ги по те за, в соот ве тс твии с ко то рой, чем бо
лее де зин тег ри ро ва ны меж ре гиональ ные свя зи (имеют ся в ви ду тор
го воэко но ми чес кие, по ли ти чес кие, гу ма ни тар ные и др. от но ше ния 
меж ду ст ра на ми), тем боль ше ин тег ри ро ван не за кон ный нар ко биз
нес, сра стание его с го су да рст вен ны ми ст рук ту ра ми ве дет к по те ре 
су ве ре ни те та сла бых го су да рс тв.  

Клю че вые сло ва: ре гиональ ная бе зо пас ность, «Се вер ный марш
рут», «Кас пийс кий марш рут», Цент раль ная Азия, Аф га нис тан.

Gubajdullina M.Sh.,  
Yurchenko A.Ju.

Routing of a drug trafficking 
«Northern» and «Caspian» routs 

in a perspective of a regional 
threat to security

The spread of drugs has widely become an extend. For Central Asia 
this is both, an appeal and a warning to regional security. Two regions 
distinguish in global practises regarding growth of drug sales and accom
paning problems, Central Asia and Caspian, where the drug trade has been 
developed for decades. The borders are wide open and allow expansion 
and adaptation to the enviroment for «business» like that. This problem is 
considered as a threat to progressive development of this two regions. One 
assumption indicate that, as more intensive the desintegration of inter
regional and legal relations (economic, political, humanitarian and other 
alliances) is, as more the illegal drug trade is integrated. Associations with 
government regulators leads to loss of sovereignty of slight areas.

Key words: regional security, drug trafficking, «Northern Route», «Cas
pian route», Central Asia, Afghanistan.

Гу бай дул ли на М.Ш.,  
Юр чен ко А.Ю.

Ай мақ тық қа уіп сіз дік қа те рі 
мә се ле сін де гі «Сол түс тік» жә не 

«Кас пий лік» есірт кі  
сау да сы нынң  

ба ғытбағ дар ла ры

Есірт кі сау да сы қа зір гі таң да жап пай та ра лым ға ие. Ор та Азия 
үшін бұл – бір уа қыт ты ша қыр ту да, ай мақ тық қа уіп сіз дік ке төн ген 
қа тер де. Есірт кі сау да сы кө ле мі нің жә не оған ере жү ре тін түйт кіл ді 
мә се ле лер дің ұл ғаюы ха лы қа ра лық тә жі ри бе де он жыл дық тар бойы 
қоз ға лы сы рет тел ген өза ра бай ла ныс ты екі Ор та азия лық жә не Кас
пий лік ай мақ тың бө лін уіне алып кел ді. Мұн да бұл «биз нес тің» фор
ма ла рын өз гер ме лі ха лы қа ра лық ор та ның шарт та ры на сәй кес бейім
деуге мүм кін дік бе ре тін есірт кі сау да сы ның ар на ла ры ның ке ңеюі 
үшін қа жет ті мөл дір ше ка ра лар жет кі лік ті. Бұл мә се ле ма қа ла да қос 
ай мақ та ғы мем ле кет тер дің іл ге рі дам уына тө не тін қа уіп  ре тін де қа
рас ты ры ла ды. Айма қа ра лық ле ги тим ді қа ты нас тар (яғ ни сау даэко
но ми ка лық, саяси, гу ма ни тар лық жә не өз ге де ела ра лық қа ты нас тар) 
ыды ра ған са йын , заң сы есірт кі биз не сі де ин тег ра цияла на ды (бі рі ге
ді), оның мем ле кет тік құ ры лым дар мен тұ та станып (бі рі гіп) ке туі әл сіз 
мем ле кет тер дің еге мен ді гі нің жо ғалуына алып ке ле ді.

Тү йін  сөз дер: ай мақ тық қа уіп сіз дік, «Сол түс тік ба ғыт», «Кас пий
лік ба ғыт», Ор та Азия, Ауғанс тан.
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Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Рес пуб ли ка Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
*Е-mail: maragu@mail.ru

Вве де ние в проб ле ма ти ку нар кот ра фи ка, об щие по ня тия 

Меж ду на род но-пра во вая дея тель ность по про ти во дей ст вию 
не за кон но го обо ро та нар ко ти чес ких средс тв, пси хот роп ных ве-
ще ств и их пре кур со ров ре гу ли рует ся соот ве тс твующи ми кон-
вен циями, ре зо лю циями, при ня ты ми Ге не раль ной Ас са мб леей 
или Эко но ми чес ким и Со ци аль ным Со ве том ООН, Со ве том 
Ев ро пы, ЕС, СНГ и ины ми ре гиональ ны ми ор га ни за циями. 
Раз ра бо та на сис те ма ре гу ли ро ва ния меж ду на род ной тор гов ли, 
пре дус мат ри вающая воз мож нос ть зап ре ще ния и ог ра ни че ния 
им пор та и экс пор та пси хот роп ных ве ще ств, ко то рая долж на 
осу ще ств лять ся при тес ном меж ду на род ном сот руд ни чест ве, 
но «с долж ным уче том своих конс ти ту ци он ных, пра во вых и 
ад ми нист ра тив ных сис тем» [1, ст.13, ст.2]. В меж ду на род ной 
прак ти ке вы ра бо ты оп ре делённые стан дар ты и нор мы ООН, 
предс тав ляющие со бой свод пра вил и прин ци пов про ти во дей-
ст вия нар коуг ро зе. В со во куп нос ти эти нор мы нап рав ле ны на 
борь бу с от мы ва нием де нег и хи ще нием ис ход ных хи ми ка тов, 
имп ле мен ти руют ся в на циональ ное за ко но да тель ст во боль-
шинс тва го су да рс тв ми ра. 

При ООН функ цио ни рует спе ци альное Уп рав ле ние ООН 
по борь бе с нар ко ти ка ми и прес туп нос тью – УНП ООН (United 
Nations Office on Drugs and Crime –UNODC/ЮНОДК). Цель 
мис сии УНП ООН зак лю чает ся в за щи те ми ра от прес туп нос-
ти, нар ко ти ков и тер ро риз ма. Уп рав ле нием ООН по борь бе с 
нар ко ти ка ми и прес туп нос тью про во дит ся ре гу ляр ный мо ни то-
ринг и изу че ние ми ро вых рын ков нар ко ти ков. По лу чая наибо-
лее пол ное предс тав ле ние об их ди на ми ке, вы ра ба ты вают ся 
пре вен тив ные и дру гие ме ры по их ис ко ре не нию. Клю че вой 
час тью мо ни то рин га яв ляет ся не за кон ный обо рот нар ко ти ков. 
В еже год ных док ла дах ука зы вают ся фор мы ан ти нар ко ти чес кой 
дея тель ности спецс лужб го су да рс тв-тран зи те ров, в част нос ти, 
объемы и ко ли че ст во за дер жа ния нар ко ти ков и пре кур со ров в 
рам ках прог рамм УНП, ана ли зи руют ся те ма ти чес кие прог рам-
мы ООН [2], дру гих меж ду на род ных ор га ни за ций и от дель-
ных го су да рс тв. Сог лас но офи ци аль ным оп ре де ле ниям ООН, 
не за кон ный обо рот нар ко ти ков – это осу ще ст вляемая в гло-
баль ных масш та бах не за кон ная ком мер чес кая дея тель ность, 

МАРШ РУ ТИ ЗА ЦИЯ 
НАР КОТ РА ФИ КА  

«СЕ ВЕР НЫЙ» И  
«КАС ПИЙС КИЙ»  

В ПРОБ ЛЕ МА ТИ КЕ  
РЕ ГИОНАЛЬ НОЙ  
БЕ ЗО ПАС НОС ТИ
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вк лю чающая в се бя куль ти ви ро ва ние, из го тов-
ле ние, расп рост ра не ние и сбыт ве ще ств, под па-
дающих под дей ст вие зап ре ти тель ных за ко нов о 
нар ко ти ках. Под «нар ко тор гов лей» по ни мает ся 
про ти во за кон ная тор гов ля зап рещённы ми нар-
ко ти чес ки ми средс тва ми, ко то рая предс тав ляет 
со бой мно го мил лиард ный кри ми наль ный нар ко-
биз нес.

Под нар кот ра фи ком или ка на лом не за кон-
ной транс пор ти ров ки нар ко ти чес ких средс тв по-
ни мает ся со во куп ность марш ру та пе ре ме ще ния, 
ис поль зуе мых транс порт ных средс тв, спо со бов 
сок ры тия нар ко ти ков, в том чис ле при пе ре се-
че нии го су да рст вен ных и та мо жен ных гра ниц, 
а так же лиц, при ни мающих не пос редст вен ное 
учас тие в не за кон ной транс пор ти ров ке и при ча-
ст ных к обес пе че нию ее бе зо пас нос ти, а так же 
их расп рост ра не нию [3]. «Го су да рс тво тран зи та» 
оз на чает го су да рс тво, че рез тер ри то рию ко то-
ро го пе ре ме щают ся не за кон ные нар ко ти чес кие 
средс тва, пси хот роп ные ве ще ст ва и ве ще ст ва, 
ко то рое не яв ляет ся ни мес том проис хож де ния, 
ни мес том ко неч но го наз на че ния та ких средс тв 
и ве ще ств [1]. Не пос редст вен но нар ко ти чес кая 
уг ро за вле чет за со бой це лый комп лекс проб лем 
бе зо пас нос ти: пос редст вом нар коп рес туп ных 
груп пи ро вок ока зы вает ся дав ле ние на по ли ти-
чес кую сис те му, пра во ох ра ни тель ные ор га ны, 
что, в свою оче редь, рас ша ты вает ста биль ность 
об ще ст ва, под ры вает его бе зо пас ность, про ти во-
дей ст вует со ци ально-эко но ми чес ко му раз ви тию 
ре гионов и ми ро во го сооб ще ст ва в це лом (на 
гло баль ном уров не). 

Важ нейшую роль в ми ро вом нар ко биз не се 
иг рают пу ти оп то вой пос тав ки нар ко ти ков от 
мест их произ во дс тва к пот ре би те лю, так на зы-
ваемый нар кот ра фик. Гло баль ный нар кот ра фик 
оце ни вает ся в сум му 800 мл рд дол ла ров еже год-
но, что при рав ни вает его к рын ку обо ро та неф ти 
[4]. Аф га нс кий нар кот ра фик приоб рел транс на-
циональ ный ха рак тер, что предс тав ляет серь-
ез ную уг ро зу ста биль ности и бе зо пас нос ти для 
со сед них ст ран ЦА и расп рост ра няет ся даль ше 
– в ст ра ны Ев ро пы и Аме ри ки. Ряд ст ран до би-
вает ся приз на ния аф га нс кой проб ле мы в ООН в 
ка че ст ве гло баль ной уг ро зы бе зо пас нос ти.

Геог ра фия ре гионов в проб ле ме нар кот-
ра фи ка 

В об щую ст рук ту ру ре гиональ ной бе зо-
пас нос ти двух близ ле жа щих ре гионов – Цент-
раль ноазиатс ко го и Кас пийско го – проб ле ма 
нар кот ра фи ка вош ла проч но. С точ ки зре ния 

геопо ли ти ки и сов ре мен ной геог ра фии, нар-
кот ра фик расп рост ра няет ся на срав ни тель-
но боль шом прост ранс тве Цент раль ной Азии 
(пять пост со ве тс ких рес пуб лик – Ка за хс тан, 
Уз бе кис тан, Кыр гызс тан, Тад жи кис тан, Турк-
ме нис тан). Геог ра фи чес кие рам ки ох ва ты вают 
при ле гающие к Кас пийско му мо рю тер ри то рии 
– При кас пий или Кас пийс кий ре ги он: вос точ-
ный При кас пий (Ка за хс тан и за пад Турк ме ни-
стана), юж ный При кас пий (се вер ные ре ги оны 
Ира на), се вер ный При кас пий (час ть тер ри то рии 
Ка за х стана и час ть тер ри то рии Рос сии), за пад-
ный При кас пий (Да гес тан и Азер байд жан) [3]. 

Да лее этот геог ра фи чес кий ко ри дор вы хо-
дит на ст ра ны Юж но го Кав ка за – Азер байд жан, 
Ар ме нию, Гру зию. Оба ре ги она тес но свя зы вает 
аф га нс кий нар кот ра фик, под ко то рым по ни мает-
ся не толь ко ло гис ти ка, так же их произ во дс тво, 
тор гов ля, расп рост ра не ние нар ко ти чес ких средс-
тв, ре гиональ ные прес туп ные груп пи ров ки, име-
ющие не ле галь ные «транс на циональные» свя-
зи и т.д. За пос лед ние де сять лет произ во дс тво 
нар ко ти ков в Аф га ни стане вы рос ло в 40 раз [5]. 
Рост нар коп ро из во дс тва в Аф га ни стане спо со бс-
твует раз ви тию се ти пе ре ра сп ре де ле ния опиа тов 
до ко неч ных пот ре би те лей.

Об лег чают дви же ние нар кот ра фи ка проз-
рач ные гра ни цы меж ду тран зит ны ми го су да-
рс тва ми СНГ, неустой чи вые, по рой сла бые со-
ци ально-эко но ми чес кие и пра во вые сис те мы. 
Внеш ние гра ни цы то же яв ляют ся фак то ром рис-
ка, преж де все го со сто ро ны хо ро шо ор га ни зо-
ван но го нар кот ра фи ка, че му со пу тс твует уг ро за 
воен но-по ли ти чес кой дес та би ли за ции и кри ми-
на ли за ции тех ст ран, ко то рые ока зы вают ся на 
пу ти тра фи ка. В на ча ле 90-х го дов, ког да бы ли 
отк ры ты гра ни цы го су да рс тв СНГ, быв шее со-
ве тс кое прост ранс тво прев ра ти лось в удоб ный 
тран зит ный марш рут меж ду азиатс ки ми произ-
во ди те ля ми и ев ро пей ски ми пот ре би те ля ми нар-
ко ти чес ких пре па ра тов. 

Итак, геопо ли ти чес кая сос тав ляющая аф-
га нс ко го нар кот ра фи ка прев ра щает Цент раль-
ную Азию в ре ги он нес та биль ности, где все 
нас тойчи вее пе ре се кают ся ин те ре сы ря да круп-
ных дер жав и дру гих сек то ров меж ду на род ной 
жиз ни, вк лю чая меж ду на род ную прес туп нос ть. 
Бо лее то го, в геог ра фи чес ком ок ру же нии ЦА 
рас по ла гают ся ст ра ны, приз нан ные круп ны ми 
не ле галь ны ми произ во ди те ля ми и расп рост ра-
ни те ля ми нар ко ти чес ких средс тв. К юго-вос то-
ку от ЦАР на хо дит ся так на зы ваемый «Зо ло той 
треу гольник» (Golden Triangle) – Таи ланд, Лаос, 
Мьян ма – ре ги он, круп ный произ во ди тель опия-
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сыр ца и ге ро ина. Уг ро зу для ЦА предс тав ляет 
вос точ ный тра фик син те ти чес ких нар ко ти ков 
и пре кур со ров из Ки тая. К югу от ЦА рас по ла-
гает ся «Зо ло той по лу ме сяц» (Golden Crescent) 
– Аф га нис тан, Па кис тан, Иран и ст ра ны Ближ-
не го Вос то ка, че рез их тер ри то рию про ле гают 
в нас тоящее вре мя круп нейшие пу ти нар кот ра-
фи ка (опий-сы рец, ге ро ин, кан на бис). На за па де 
и се ве ро-за па де от Цент раль ной Азии – ст ра ны 
За кав казья, Рос сия и да лее, Тур ция и Ев ро па [6]. 

В ус ло виях сов ре мен ной ло гис ти ки Цент-
раль ноазиатс кий ре ги он нас только взаи мос вя зан 
с ок ру жающи ми его мак ро- и мик ро-ре ги она ми, 
что гра ни цы пе ред нар ко ти чес ким тра фи ком 
прак ти чес ки раз мы ты. Неус той чи вые го су да рс-
тва не в си лах са мос тоя тель но про ти вос тоять 
ка та ст ро фи чес кой и раз ру шающей об ще ст во 
уг ро зе. На ла жен ный тра фик по от ла жен ным 
де ся ти ле тиями марш ру там ока зы вает не га тив-
ное влия ние на пос ту па тель ное раз ви тие ст ран 
расс мат ри ваемых ре гионов, яв ляет ся серь ез ным 
вы зо вом и уг ро жает бе зо пас нос ти, це ло ст нос ти 
гра ниц, го су да рс тв, спо со бс твует рос ту кор руп-
ции, прес туп нос ти, уве ли че нию чис ла за бо ле ва-
ний, свя зан ных с упот реб ле нием нар ко ти ков и 
т.д. Аф га нис тан, рас по ло жен ный вб ли зи гра ниц 
ЦА, зна чи тель но уси ли вает проб ле ма ти ку ре-
гиональ ной бе зо пас нос ти, важ ней шей из ко то-
рых яв ляет ся мо но по ли за ция ми ро во го произ во-
дс тва и экс пор та прак ти чес ки всех опиа тов – до 
94 % опия, мор фи на и ге ро ина, за ни мая пер вое 
мес то в ми ре [7].

Аф га нс кий фак тор и фор ми ро ва ние 
марш ру тов нар кот ра фи ка 

Са мым круп ным за пос лед ние де ся ти ле тия 
ми ро вым произ во ди те лем опия-сыр ца и ге ро-
ина приз нан Аф га нис тан. Аф га нс кий ге ро ино-
вый нар кот ра фик, по рож ден ный комп лек сом 
внут рен них и внеш них при чин, на ря ду с ла ти-
но аме ри ка нс ким ко ка ино вым тра фи ком фак-
ти чес ки оп ре де ляет об щую нар ко си ту ацию в 
ми ре. Ут ве рж де ние о том, что транс на циональ-
ные нар ко кар те ли прев ра ти ли Аф га нис тан в 
«нар ко го су дарс тво», «нар ко фер му», от но сит ся 
к расп рост ра нен ной ха рак те рис ти ке сов ре мен-
но го сос тоя ния этой ст ра ны и имеет на то вес кие 
ос но ва ния. Пос ле свер же ния влас ти Та ли бов и 
пос ле до вав ше го на ча ла воен ной опе ра ции ст ран 
НАТО «Не сок ру ши мая сво бо да», уро жаи опиум-
но го ма ка в Аф га ни стане зна чи тель но вы рос ли. 
В 2001 г. премь ер-ми ни стр То ни Блэр при вел 
один из ар гу мен тов в поль зу вво да воен но го 

кон тин ген та в Аф га нис тан: борь ба с не за кон ным 
произ во дст вом и тор гов лей ге роином, что бы-
ло час тью по ли ти ки ре жи ма та ли бов, ко то рый 
анг ли ча не «долж ны ст ре мить ся унич то жить». 
В 2006 г. Бри та ния отп ра ви ла в аф га нс кую про-
вин цию Гиль менд спе ци альную ко ман ду для 
под держ ки мест ных уси лий по унич то же нию 
там са мых боль ших план та ций ма ка [8]. 

В ма те риалах за ру беж ных из да ний ана ли зи-
руют ся ре зуль та ты борь бы с аф га нс ки ми нар-
ко ти ка ми и об ост ро те проб ле мы нар коуг ро зы. 
В част нос ти, бри та нс кая «Independent», отс ле-
жи вая Ини ци ати ву по дос ти же нию ре зуль та тов 
(Good Performers Initiative/GPI), пи са ла, что эта 
ини ци ати ва бы ла на ча та в 2007 г. пре зи ден том 
Кар заем с целью своев ре мен ной, вы со коэф фек-
тив ной по мо щи про вин циям, ве ду щим борь бу 
про тив куль ти ви ро ва ния ма ка в Аф га ни стане. 
Проек ты в рам ках Ини ци ати вы GPI, по приз на-
нию Гос де па США, по мог ли пост роить объек ты 
инф раст рук ту ры, по вы си ли тру до вую за ня тос ть 
сре ди мест но го на се ле ния и ока за ли ощу ти мую 
под держ ку гу бер на то рам, ко то рые про во ди-
ли ме роп риятия по сок ра ще нию и лик ви да ции 
куль ти ви ро ва ния опий но го ма ка в своих про вин-
циях. От ме чая ре зуль та ты в 2010 г., по сол США 
в Аф га ни стане Карл Ай кен бер ри и ми ни стр Аф-
га ни стана по борь бе с нар ко ти ка ми За рар Мок-
бел Ос ма ни при су ди ли пре мии на об щую сум му 
в 25,7 млн дол ла ров двад ца ти се ми про вин циям 
Аф га ни стана из 34, в том чис ле двад цать пре мий 
в 1 млн дол ла ров за пол ное ис ко ре не ние ма ко вых 
уго дий или за сни же ние нет то-объема куль ти-
ви ро ва ния опий но го ма ка бо лее, чем на 10 про-
цен тов. По сло вам пос ла США, «этим вк ла дом в 
осу ще ст вле ние Ини ци ати вы по дос ти же нию ре-
зуль та тов пра ви тель ст во Соеди нен ных Шта тов 
заяви ло о своей под держ ке уси лий по из бав ле-
нию Аф га ни стана от тор гов ли опиу мом» [9].

А в 2011 г. Бю ро Го су да рст вен но го де пар-
та мен та США по меж ду на род ным воп ро сам 
борь бы с нар ко ти ка ми и пра во по ряд ка (INL), 
ко то рое фи нан си рует Ини ци ати ву GPI, вы де ли-
ли по ряд ка 19,2 млн. дол ла ров (925 млн аф га ни) 
ми нис терс тву по борь бе с нар ко ти ка ми Аф га ни-
стана. Их расп ре де ли ли меж ду 17 про вин циями 
с целью зна чи тель но го сок ра ще ния там по се вов 
ма ка. На «проек ты раз ви тия» каж дая про вин ция 
по лу чи ла по 1 млн дол ла ров (Ба ми ан, Балх, Газ-
ни, Гхо ра, Джав зян, Хост, Кун дуз, Ло гар, Ну-
рис тан, Пак тия, Пак ти ка, Панд жер, Пар ван, Са-
ман ган, Сар-и-Пул, Та хар и Май дан Вар дак). 

Все го, с мо мен та за пус ка прог рам мы в 
2007  г., Соеди нен ны ми Шта та ми бы ло вы де ле-
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но 138 млн дол ла ров Аф га ни стану. США за ве-
ри ли, что аме ри ка нс кое пра ви тель ст во прод лит 
дол гос роч ную по мощь, нап рав лен ную на борь бу 
с нар ко ти ка ми. Од на ко гла ва Не за ви си мо го ди-
рек то ра та мест но го уп рав ле ния (IDLG) Аб дул 
Ха лик Фа ра хи приз нал, что «при ме не ние си лы 
для ис ко ре не ния не за кон но го уро жая не мо жет 
ре шить проб ле му произ во дс тва опиума» [10]. 
Уже в 2013 г. бри та нс кая га зе та «Independent» 
за би ла тре во гу от но си тель но ре ко рд но го по вы-
ше ния «уро жая аф га нс ко го опиума». При чем в 
про вин ции Гиль менд произ во дс тво опиума вы-
рос ло по срав не нию с 2006 г. в три ра за [8]. И 
вс ко ре Аф га нис тан был приз нан круп ней шим 
в ми ре произ во ди те лем опиума (ге ро ино во го 
сыр ца) в свя зи с рез ким уве ли че нием воз де лы-
ваемых пло ща дей.

По офи ци аль ным дан ным док ла да Уп рав ле-
ния ООН по нар ко ти кам и прес туп нос ти, об щая 
пло щадь по се вов опий но го ма ка в 2014 г. в ст ра-
не уве ли чи лась на семь про цен тов, что сос та ви-
ло бо лее 550.000 ак ров. Са мая боль шая пло щадь 
куль ти ви руемо го ма ка в аф га нс кой про вин ции 
Гиль менд – бо лее 300 ты сяч ак ров. Как заяви ло 
ми нис терс тво по борь бе с нар ко ти ка ми Аф га ни-
стана, в этой про вин ции в 2015 г. ожи дал ся мак-
си маль ный ре корд уро жая ма ка, его уве ли че ние 
на 16 про цен тов. Так, Аф га нис тан че рез две над-
цать лет пос ле па де ния ре жи ма та ли бов прод ви-
нул ся к ре ко рд ным по ка за те лям уро жая опия. 
Вы ра щи ва ние опия рез ко воз рас тает в юж ных 
райо нах в глу бин ке, осо бен но в тех ре гионах, 
от ку да США вы во дят свои вой ска или го то вят ся 
к вы во ду в 2014 г. союз ные си лы. Еще од на при-
чи на рос та произ во дс тва обус лов ле на нео быч но 
вы со ки ми це на ми на опий. Вы ра щи ва ние опиу-
ма в ос нов ном сос ре до то че но в че ты рех юж ных 
и юго-за пад ных про вин циях: Гиль менд, Кан да-
гар, Фа рах и Уруз ган. В док ла де ут ве рж да лось, 
что вы ра щи ва ние ма ка расп рост ра не но да же в 
райо нах, где рань ше этим не за ни ма лись. 

В 2015 г., ког да на чал ся вы вод союз ных 
сил из Аф га ни стана, в статье с прон зи тель ным 
наз ва нием «Смер тельное цве те ние Гиль менда: 
аф га нс кие фер ме ры сни мают уро жай опиума, 
нес мот ря на уси лия по ли ции», ха рак те ри зует ся 
сос тоя ние этой ст ра ны. Подт вер ди лись прог но-
зы об уве ли че нии уро жаев опия в Аф га ни стане, 
где вновь от ме чен не бы ва лый рост до хо дов от 
опиума, он дос ти гает 1.800 долл. (£ 1.200) за акр, 
что в от ли чие от обыч ных куль тур в две над цать 
раз боль ше. Ты ся чи аф га нс ких фер ме ров, нес-
мот ря на все уси лия, и преж де все го коали ции, 
возг лав ляе мой США, и собст вен но го аф га нс ко-

го де пар та мен та по борь бе с нар ко ти ка ми, еще 
боль ше, чем преж де, за ни мают ся вы ра щи ва нием 
ма ков [11]. 

По че му не уда лись раз лич ные за ру беж-
ные прог рам мы по пе ре ориен та ции на се ле ния 
на дру гие ви ды тру до вой дея тель ности? Из-за 
уг роз та ли бов во ди те ли гру зо ви ков не хо тят 
вез ти про дук цию на ры нок, опа сают ся та ли-
бов. В ре зуль та те, боль шая час ть пше ни цы ос-
тает ся гнить в по ле. Крес тьяне от ка зы ва лись 
от вы ра щи ва ния пше ни цы, ку ку ру зы, овощ ных 
куль тур в поль зу опиум но го ма ка, это дает им 
лег кий дос туп к кре ди там и за щи ту со сто ро ны 
та ли бов, и при но сит нам но го боль ший до ход», 
– пи шет «Independent». Нес мот ря на под держ ку 
союз ни ков на мес тах в ме роп риятиях по борь-
бе с нар коп ро из во дст вом, си ту ация в ст ра не в 
об лас ти бе зо пас нос ти про дол жает ухуд шаться. 
Приз нает ся, что «в Аф га ни стане нет приз на ков 
то го, что пра ви тель ст во те перь на ме ре но сох-
ра нить ст ра ну пос ле офи ци ально го за вер ше ния 
воен ной опе ра ции под ру ко во дст вом США. В 
ре зуль та те, ст ра на ока зы вает ся под конт ро лем 
та ли бов» [11]. 

Се год ня Аф га нис тан произ во дит в два ра за 
боль ше опиа тов, чем де сять лет на зад произ во-
дил весь мир. Дан ные UNODC сви де тель ст вуют 
о ди на ми ке прев ра ще ния Аф га ни стана в ми ро-
во го мо но по лис та по произ во дс тву ге ро ина: 
еже год но на ми ро вой ры нок пос ту пает еже год-
но до 430-450 тонн, час ть его – око ло 50 тонн 
пос тав ляет ся из Мьян мы и Лаоса, в то вре мя как 
боль шая час ть ге ро ина и мор фи на (до 380–400 
тонн) произ во дит ся иск лю чи тель но из аф га нс-
ко го опиума. Око ло 5 тонн осе дает в Аф га ни-
стане, все ос таль ное расп рост ра няет ся по раз-
ным марш ру там, в том чис ле че рез со сед ние с 
ним ст ра ны [6].

Аф га нис тан на ря ду с Юж ной Аме ри кой ут-
вер дил ся в ка че ст ве круп нейше го цент ра нар-
коп ро из во дс тва. Здесь сфор ми ро ва лись сла жен-
ные са мо ре гу ли рующиеся сис те мы, они гиб ко 
ме няют свои марш ру ты под влия нием раз но го 
ро да внеш них фак то ров. Аф га нис тан мож но 
счи тать своего ро да нар ко до но ром для го су да рс-
тв-тран зи те ров и близ ле жа щих ре гионов – Цент-
раль ноазиатс ко го и Кас пийско го, что  стано вит ся 
всё бо лее серьёзным вы зо вом для ста биль ности 
и бе зо пас нос ти тран зит ных го су да рс тв.

Су ще ст вует нес колько ос нов ных марш ру-
тов транс пор ти ров ки аф га нс ких нар ко ти ков и 
их пре кур со ров, при чем как су хо пут ным, на зем-
ным, так воз душ ным и морс ки ми пу тя ми. «Юж-
ный марш рут», иду щий из Аф га ни стана идет че-
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рез Па кис тан и да лее раз ветв ляет ся в Ев ро пу, в 
Юж ную Азию, АТР, в Аф ри ку, в США. 

Са мый ко рот кий нар кот ра фик в ст ра ны Ев-
ро пы по су ше счи тает ся «за пад ный» или «бал-
канс кий марш рут». Бал ка ны, как из ве ст но, прев-
ра ти лись в глав ный «ге ро ино вый путь» Ев ро пы. 
Бал канс кий марш рут, на чи наясь в Аф га ни стане, 
про хо дит че рез Ис ла мс кую Рес пуб ли ку Иран 
(час то че рез Па кис тан), по том идет че рез Тур цию 
на Бал ка ны – Гре цию и Бол га рию, ох ва ты вая всю 
Юго-Вос точ ную Ев ро пу. На этом нап рав ле нии 
су ще ст вен ная роль в ор га ни за ции нар ко пос та-
вок от во дит ся Рес пуб ли ке Ко со во, ко то рая с 1999 
г. прев ра ти лась в тер ри то рию ор га ни зо ван но го 
кри ми на ла и центр нар кот ра фик [12].

Ко неч ной целью тра фи ка яв ляет ся ры нок За-
пад ной Ев ро пы, еже год ный до ход здесь дос ти-
гает по ряд ка 20 мл рд дол ла ров [13]. Кри ми нал и 
тер ро ризм на Бал ка нах тес но свя за ны, здесь пе ре-
се кают ся ин те ре сы круп ных ма фи оз ных ст рук тур 
и се ти «Аль-Каида». Их объеди няет об щий ин те-
рес: до хо ды от не ле галь но го биз не са, ка на лы пос-
та вок нар ко ти ков, тор гов ля людь ми, в част нос ти 
вы ход ца ми из Цент раль ной Азии, ко то рых че рез 
Бал ка ны пе реб ра сы вают в ЕС. Не слу чай но око ло 
1/3 все го произ ве ден но го в Аф га ни стане ге ро ина 
еже год но нап рав ляет ся на ев ро пейс кий ры нок по 
бал канс ко му марш ру ту [14].

Су ще ст вует так же воз душ ный путь, и дея-
тель ность на этих марш ру тах свя за на с воен-
ны ми авиаба за ми: аэ род ро мы Аф га ни стана 
(Ма за ри-Ша риф) – Camp Bondsteed (Ко со во). 
Авиаба за Gansi (Ма нас, Кыр гызс тан) – Camp 
Bondsteed (Ко со во). Сле дует упо мя нуть морс кой 
(ге ро ино вый) путь, бе ру щий на ча ло в Па ки стане 
(порт Ка ра чи), от ку да мо рем нар ко ти ки рас хо-
дят ся че рез ос нов ные вод ные ма ги ст ра ли Сре-
ди зем но го мо ря в Тур цию и к ост ро ву Кор си ка. 
Вод ный транс порт ис поль зует ся так же при пос-
тав ках га ши ша из Ира на по Кас пийско му мо рю. 
Бал канс кий (за пад ный) марш рут транс фор ми-
рует ся, от ме че но по вы ше ние ро ли срав ни тель но 
но вых от ве тв ле ний бал канс ко го марш ру та – это 
се вер ный и кас пийс кий. Бал канс кий и се вер ный 
марш ру ты яв ляют ся ос нов ны ми ко ри до ра ми не-
за кон но го обо ро та ге ро ина, свя зы вающие Аф га-
нис тан с ог ром ны ми рын ка ми Рос сии и ЕС. 

«Се вер ный» марш рут (еще он по лу чил наз-
ва ние «шёлко вый путь») яв ляет ся от ве тв ле нием 
«бал канс ко го марш ру та», по не му осу ще ст вляет-
ся се год ня глав ный экс порт аф га нс ких опиа тов 
[14]. Се вер ный марш рут про ле гает че рез тер ри-
то рию всех рес пуб лик Цент раль ной Азии (че рез 
Тад жи кис тан и Кыр гызс тан, уз бе кс кую или кыр-

гызс кую час ть Фер ганс кой до ли ны, Уз бе кис тан 
или Турк ме нис тан) в Ка за хс тан, Рос сию и да лее 
че рез Ук ра ину, Бе ло рус сию, ли бо ст ра ны При-
бал ти ки в Вос точ ную Ев ро пу, Гер ма нию и ни-
дер лан ды. Раз лич ные от ве тв ле ния марш ру та 
идут че рез аф га нс ко-уз бе кс кую гра ни цу и Ка-
за хс тан, а так же че рез аф га нс ко-турк менс кую 
гра ни цу – в Ка за хс тан или Азер байд жан. В боль-
шинс тве слу чаев эти пу ти вы хо дят к рос сийс кой 
тер ри то рии. 

Се вер ный марш рут сфор ми ро вал ся в на ча ле 
1990-х го дов, и это му спо со бс тво ва ла си туация, 
воз ник шая в пе ри од соз да ния СНГ. Это чрез мер-
ная отк ры тос ть гра ниц, реор га ни за ция пог ра нич-
ных и та мо жен ных служб, не дос та ток опы та про-
ти во борс тва не за кон но му обо ро ту нар ко ти ков у 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов в ЦА. «Шёлко вый 
путь» прив ле кает вни ма ние нар ко биз не са проз-
рач нос тью гра ниц меж ду го су да рс тва ми СНГ и 
ре ги она ми ЦА, так же бли зос тью к за кав казс ким 
рес пуб ли кам. Транс па ре нт нос ть гра ниц предс-
тав ляет ся од ним из ос нов ных фак то ров «ди-
вер си фи ка ции нар кот ра фи ка» и ус ло вием для 
фор ми ро ва ния но вых пу тей или марш ру ти за ции 
«шёлко во го пу ти». 

Ужес то че ние конт ро ля над не за кон ным 
обо ро том нар ко ти ков Ира на ус ко ри ло фор ми-
ро ва ние се вер но го нап рав ле ния аф га нс ких нар-
ко по то ков че рез ЦА. Се год ня раз мер рын ка по 
се вер но му пу ти оце ни вает ся в об щей слож нос ти 
в 13 мл рд дол ла ров в год. А Иран ос тает ся од ним 
из важ ней ших марш ру тов аф га нс ко го ге ро ина и 
дру гих силь но дей ст вую щих нар ко ти ков морс-
ким пу тем в пор ты Азер байджа на и за тем че рез 
Кав казс кий ре ги он (Азер байд жан, Гру зия) с ис-
поль зо ва нием ак ва то рии Кас пийско го и Чер но-
го мо рей и да лее – в Ук ра ину, Рос сию и Ев ро пу 
[15]. 

Нес мот ря на то, что «в пе ри од с 2010 по 
2013 гг. объем изъято го ге ро ина (в Цент раль-
ной Азии) сок ра тил ся на 37% – с 2,5 т до 1,6 т, 
а объем изъя тых опиа тов, в це лом умень шился 
с 4,8 т. до 3,9 т. или на 18%». По прог но зам, 
су ще ст вующие глав ные марш ру ты транс пор ти-
ров ки нар ко ти ков из Аф га ни стана, в том чис-
ле, се вер ный и кас пйс кий, сох ра няют за со бой 
ста тус ос нов ных пу тей конт ра бан ды [16]. При 
этом сок ра ще ние изъя тий опиа тов в пос лед ние 
го ды в ст ра нах ЦА, рас по ло жен ных по пу ти 
сле до ва ния «Се вер но го» марш ру та, по ро ди ло 
но вую тен ден цию, ука зы вающую на од нов ре-
мен ный су ще ст вен ный рост объе мов изъято го 
ге ро ина и нар ко ти ков дру гих групп в го су да-
рст вах Кав ка за. 
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Марш ру ти за ция нар кот ра фи ка «Се вер ный» и «Кас пийс кий» в проб ле ма ти ке ре гиональ ной бе зо пас нос ти

Сле дует ука зать на роль Турк ме ни стана 
(порт Турк мен ба ши) в су ще ст вую щем тра фи ке, 
ко то рые имеет наир бо лее про тя жен ную гра ни цу 
с Аф га ни станом – 744 км из всех го су да рс тв ЦА, 
и кто рый при ле гает к Кас пийско му мо рю. Вви ду 
зак ры тос ти ст ра ны Турк ме нис тан не сот руд ни-
чает и не вхо дит ни в од ну ре гиональ ную коали-
цию по обес пе че нию бе зо пас нос ти в ЦАР. По 
приз на нию УНП ООН, ин фор ма ции о сос тоя нии 
нар коуг ро зы, масш та бах её раз ви тия прак ти чес-
ки нет, что силь но зат руд няет ра бо ту этой меж-
ду на род ной ор га ни за ции. Вмес те с тем, дан ные 
от дель ных ст ран ре ги она сви де тель ст вуют, что 
об ра зо ва лась тер ри то рия («треу гольник») меж-
ду Турк ме ни станом, Ира ном и Аф га ни станом, 
ко то рую не конт ро ли рует ни од но из приг ра нич-
ных го су да рс тв. Сам Турк ме нис тан стал удоб-
ным ко ри до ром для транс пор ти ров ки нар ко ти-
ков, в том чис ле че рез Кас пийское мо ре (порт 
«Турк мен ба ши») – в Аст ра хань (порт «Оля»). 
Турк ме нис тан впол не умест но вк лю чить в чис ло 
кас пийс ких го су да рс тв-тран зи те ров. Кас пийс-
кий марш рут (Аф га нис тан – Кыр гызс тан – За-
пад ный Ка за хс тан – Се вер ный Кав каз (Да гес тан) 
– Рос сия – Ук ра ина – Ру мы ния идут в За пад ную 
Ев ро пу, и та ким об ра зом, про хо дит час тич но че-
рез ЦА в об ход Тур ции [16].

Дей ст вуют так же «фер ганс кий марш рут» 
(Аф га нис тан – Кыр гызс тан – Ка за хс тан – Рос-
сия – Ук ра ина) и «бат кенс кий марш рут» (Аф га-
нис тан – Кыр гызс тан – Тад жи кис тан – Рос сия и 
Ки тай/ СУАР). 

По дан ным док ла да «Нар ко ма ния, прес туп-
нос ть и повс тан чес кое дви же ние: уг ро за тран зи-
та опиума из Аф га ни стана» Уп рав ле ния ООН по 
нар ко ти кам и пре дуп реж де нию прес туп нос ти, 
льви ная до ля нар ко ти ков (50 тонн в год) по па-
дает в Рос сию из со сед не го Ка за х стана . Клю-
че вым зве ном тран зи та аф га нс ко го ге ро ина в 
Рос сию выс ту пают Тад жи кис тан и Кыр гызс тан. 
Не ма лую роль в тран зи те аф га нс ких нар ко ти ков 
иг рают эт ни чес кие груп пи ров ки, в том чис ле уз-
бе кс кая нар ко ма фия [16]. Марш ру ты нар ко ти-
чес ко го тра фи ка, не пос редст вен но про ле гающие 
че рез тер ри то рию Цент раль ной Азии, на но сят 
ог ром ный ущерб ст ра нам–тран зи те рам, пос-
кольку час ть то ва ра осе дает на их тер ри то рии. 

Ме ры про ти во дей ст вия нар кот ра фи ка и 
перс пек ти вы ЦА 

Рас ши ре ние масш та бов в раз ви тии нар ко ти-
чес ких тра фи ков вы нуж дает ми ро вое сооб ще ст-
во кон со ли ди ро вать уси лия меж ду на род ных и 

ре гиональ ных ор га ни за ций, от дель ных го су да-
рс тв, при ни мать пре вен тив ные ме ры. Пра во вую 
ос но ву меж ду на род но го сот руд ни чест ва в сфе ре 
про ти во дей ст вия не за кон но му обо ро ту нар ко ти-
ков, в том чис ле со ст ра на ми ЦА, об ра зуют уни-
вер сальные кон вен ции ООН. Сре ди них – Еди
ная кон вен ция о нар ко ти чес ких средст вах от 
1961 г., нап рав ле на на ог ра ни че ние произ во дс-
тва, расп рост ра не ния, вла де ния, ис поль зо ва ния 
и тор гов ли нар ко ти чес ки ми средс тва ми иск лю-
чи тель но в ме ди ци нс ких и научных це лях, а так-
же обя зы вает участ вующие сто ро ны при ни мать 
спе ци альные ме ры в от но ше нии конк рет ных ви-
дов нар ко ти ков, нап ри мер ге ро ина. Кон вен ция о 
пси хот роп ных средст вах от 1971 г. и Про то кол 
о поп рав ках к Еди ной Кон вен ции о нар ко ти чес-
ких средст вах 1961 г., под чер ки вают необ хо ди-
мос ть реаби ли та ции нар ко ма нов. К Кон вен ции 
1961 г. или же к ней с поп рав ка ми 1972 г. при-
соеди ни лись 186 го су да рс тв (96% всех ст ран 
ми ра). Кон вен ция устано ви ла сис те му меж ду на-
род но го конт ро ля над пси хот роп ны ми ве ще ст-
ва ми, учи ты вающая ди вер си фи ка цию и рас ши-
ре ние диапа зо на нар ко ти чес ких средс тв, а так же 
устанав ли вающая конт роль за ря дом син те ти-
чес ких пре па ра тов. 

Кон вен ция ООН про тив не за кон но го расп
рост ра не ния нар ко ти ков и пси хот роп ных 
средс тв от 1988 г. и др. пре дус мат ри ва ла 
всеобъем лю щие ме ры про тив конт ра бан ды 
нар ко ти ков, про во зг ла ша ла необ хо ди мос ть 
уго лов но го прес ле до ва ния произ во дс тва и пот-
реб ле ния нар ко ти чес ких ве ще ств [17]. Меж ду-
на род ные до ку мен ты для го су да рс тв, при соеди-
нив ших ся к кон вен циям, со дер жат сис те му 
обя за тель ных или ре ко мен до ван ных пра вил 
конт ро ля нар ко ти чес ких средс тв и пси хот роп-
ных ве ще ств и про ти во дей ст вие их не за кон но-
му обо ро ту.

На ря ду с вы шеука зан ны ми до ку мен та ми 
важ на Ре зо лю ция 51/12 УНП от 2008 г., подт-
верж дающая серь ез нос ть кон со ли да ции уси лий 
в сов мест ной борь бе с ми ро вой проб ле мой нар-
ко ти ков на мно гос то рон ней и в тес ном сот руд-
ни чест ве с уч реж де ниями ООН в об лас ти прав 
че ло ве ка [18]. В этом пла не важ ны срав ни тель-
но не дав но при ня тые спе ци альные ст ра те гии 
и прог рам мы – «Ан ти нар ко ти чес кая ст ра те гия 
го су да рс тв–чле нов ШОС на 2011–2016 гг.», 
Проект ный до ку мент УНП ООН «Парт нерс тво в 
борь бе с не за кон ным обо ро том и злоу пот реб ле-
нием аф га нс ки ми опиата ми (2013-2016)», Прог-
рам ма УНП ООН для ст ран Цент раль ной Азии 
(2015-2019) и дру гие. В рам ках гло баль ной прог-
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рам мы УНП ООН осу ще ст вляют ся ме роп риятия 
по уси ле нию по тен циала го су да рст вен ных 
служб, осу ще ст вляю щих конт роль над транс-
порт ны ми, кон тей нер ны ми пе ре воз ка ми, а так-
же ме роп риятия по пе ре под го тов ке пог ра нич-
ных кад ров. В прак ти ке меж ду на род ной борь бы 
с нар ко тор гов лей сле дует бо лее тща тель но изу-
чить ми ро вой опыт, и на ос но ве меж ду на род-
но го пра ва фор ми ро вать и при ме нять кол лек-
тив ные си лы ре гиональ но го уров ня для бо лее 
эф фек тив но го про ти во дей ст вия нар кот ра фи кам. 
В дан ном нап рав ле нии в рам ках спе ци ально го 
проек та ЦА РИКЦ при со дей ст вии УНП ООН в 
2012 г. соз дан пос тоян но дей ст вую щий меж го-
су да рст вен ный ор ган по коор ди на ции уси лий в 
борь бе с транс на циональ ной нар коп рес туп нос-
тью в Цент раль ной Азии [17]. 

УНП ООН мо би ли зует го су да рс тва, спе ци-
ально соз дан ные плат фор мы в борь бе по соз да-
нию эф фек тив ных се тей (Networking Networks), 
ко то рые объеди няют спе ци альные агент ства 
ЦА РИКЦ, ОБСЕ, Еро по ла, Ин тер по ла и др. 
про тив транс на циональ ной прес туп нос ти (дек. 
2015, BENATOC) [18]. В дея тель ности УНП 
ООН важ но от ме тить спе ци ально раз ра бо тан-
ные прог рам мы по мо щи Тад жи ки стану, как го-
су да рс тву, имеюще му наи боль шую из всех ЦАР 
про тя жен ность гра ниц с Аф га ни станом, и, ст-
ра не, про пу ск ная спо соб ность нар кот ра фи ка 
ко то рой наибо лее бла гоп рият на для аф га нс ких 

пос тав щи ков, учи ты вая го рис тую мест нос ть и в 
свя зи с этим сла бо ох ра няемые гра ни цы [19]. 

Боль шую на деж ду на улуч ше ние нар ко ти-
чес кой си ту ации в Аф га ни стане и близ ле жа-
щих ре гионах по дают спе ци альные прог рам мы 
УНП ООН – «Аль тер на тив ное раз ви тие». Под 
аль тер на тив ным раз ви тием по ни мает ся пре дос-
тав ле ние крес тья нам на деж ной в эко но ми чес-
ком от но ше нии, ле галь ной аль тер на ти вы вы-
ра щи ва нию ко ка ино во го кус та, опий но го ма ка 
или кан на би са [20]. Аль тер на тив ное раз ви тие 
нап рав ле но на со дей ст вие фор ми ро ва нию бла-
гоп рият ной сре ды для дол гос роч но го раз ви тия 
сельс ких райо нов без куль ти ви ро ва ния зап-
ре щен ных куль тур. УНП ООН осу ще ст вляет 
мно го сек то раль ные проек ты раз ви тия сельс ких 
райо нов в юж ной час ти Цент раль ной Азии. Кро-
ме то го, УНП ООН по мо гает ст ра нам увя зать 
свою дея тель ность по конт ро лю над нар ко ти ка-
ми с по ли ти кой и ст ра те гией в об лас ти раз ви тия

Та ким об ра зом, воп рос соз да ния зас ло на на 
пу ти аф га нс ко го нар кот ра фи ка пос ле вы во да 
меж ду на род ных сил со дей ст вия вос станов ле ния 
Аф га ни стана стоит осо бен но ост ро. Воп рос зак-
лю чает ся в том, что бы При кас пийс кий и Цент-
раль ноазиатс кий ре ги оны, учи ты вая их ог ром-
ный ре су рс ный по тен циал, приш ли к прак ти ке 
эф фек тив но го ин тег ра ци он но го и эко но ми чес ко-
го сот руд ни чест ва, опи раясь на мно гос то рон ние 
сог ла ше ния и прояв ляя во лю к их ис пол не нию.
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Мов ке баева Г.А.,  
Ма лан чен ко О.С.

Сов ре мен ный миг ра ци он ный 
кри зис в Ев ро пе  

и его пос ледст вия

Ев ро пей ские ст ра ны при ни мают ак тив ные дей ст вия для преодо
ле ния нап лы ва бе жен цев. Пра ви тель ст ва ЕС стал ки вают ся с це лым 
ря дом труд нос тей и рис ков. В дан ной статье ана ли зи рует ся сов ре
мен ная си ту ация с бе жен ца ми в ЕС, расс мат ри вают ся пос ледс твия 
кри зи са, а так же ме ры и под хо ды к ре ше нию дан ной проб ле мы. В 
дан ной статье расс мат ри вает ся зна че ние миг ра ции в со ци ально
эко но ми чес ких, по ли ти чес ких про цес сах на при ме ре Ев ро пей ско го 
Союза. Пред ме том исс ле до ва ния яв ляет ся миг ра ци он ная по ли ти ка 
Ев ро пей ско го Союза в но вых геопо ли ти чес ких ус ло виях, и преж де 
все го в ус ло виях Си рий ско го кри зи са. Для ре гу ли ро ва ния не ле галь
ных миг ра ци он ных по то ков ЕС ис поль зует как ме ры миг ра ци он ной 
по ли ти ки, нап рав лен ные на ре ше ние крат ко и сред нес роч ных за дач, 
так и по ли ти ку раз ви тия, нап рав лен ную на уст ра не ние пер воп ри чин 
миг ра ции из раз ви вающих ся ст ран.

Клю че вые сло ва: бе жен цы, Ев ро па, кри зис, Ев ро пейс кий Союз, 
миг ра ция.

Movkebayeva G.A.,  
Malanchenko O.S.

Contemporary migration crisis in 
Europe and its consequences

European countries take actions to overcome the influx of refugees. 
Governments of EU face with a range of difficulties and risks. In this re
search analyzes contemporary situation with refugees in EU, describe con
sequences of crisis, measures and approaches to solve this problem. The 
importance of migration in the socioeconomic and political processes on 
the example of the European Union is considered on this article. The sub
ject of the research is the immigration policy of the European Union in new 
geopolitical environment, especially in the circumstances of Syrian crisis. 
Nowadays EU is the centre of attraction for lots of refugees. To control il
legal migration streams, EU uses different migration policy instruments tar
geted towards short and middlerange objectives and development policy 
oriented on addressing root causes of migration from developing countries. 

Key words: refugees, Europe, crisis, European Union, migration.
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Еуро па да ғы за ма науи кө шіқон 
дағ да ры сы жә не оның сал да ры

Еуро па ел де рі бос қын дар ағы ны на тө теп бе ру үшін бел сен ді іс
ша ра лар жүр гі зу де. ЕОтың бас қар ма сы бір қа тар қиын шы лық тар 
мен тәуе кел дер ді ба сы нан өт ке ру де. Бұл ма қа ла да ЕОта ғы бос қын
дар дың жағ да йын  тал дап, дағ да рыс сал да рын сипат тай оты рып, осы 
мә се ле нің ше шім де рі мен тә сіл де рін қа рас тыр ған. Ма қа ла да миг ра
цияның әлеу мет тікэко но ми ка лық, саяси үде ріс тер де гі Еуро па лық 
Одақ тың мы са лы не гі зін де гі ма ңы зы қа рас ты ры ла ды. Зерт теу пә ні не 
жа ңа геосаяси жағ дайда ғы, со ның ішін де Си рия дағ да ры сы жағ да
йын да ғы Еуро па лық Одақ тың миг ра циялық саяса ты жа та ды. Еуро
па лық одақ қа зір гі таң да қаш қын дар дың ба сым бө лі гін өзі не тар ту 
ор та лы ғы на айна лып отыр. Заң сыз миг ра ция ле гін рет теу үшін ЕО 
қыс қа жә не ор та мер зім ді мін дет тер ді ше шу ге ба ғыт тал ған ша ра лар
мен қо са, да му шы ел дер ден ке ле тін миг ра цияның бас тап қы се беп те
рін жоюға ба ғыт тал ған да му саяса тын қол да нып отыр.

Тү йін  сөз дер: бос қын дар, Еуро па, дағ да рыс, Еуро па лық Одақ, 
кө шіқон.
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Гра ни цы бе зо пас нос ти в нас тоящее вре мя яв ляют ся до ми-
ни рую щей проб ле мой в миг ра ци он ной по ли ти ки ЕС. 

На про тя же нии мно гих лет Ев ро па ос та ва лась прив ле ка-
тель ным мес том для миг ран тов, ку да ещё со вто рой по ло ви ны 
прош ло го ве ка хлы нул по ток лю дей со ст ран Се вер ной Аф ри-
ки, За пад ных Бал кан, Ближ не го Вос то ка, же лающих об рес ти 
эко но ми чес кое бла го по лу чие или по пы тать ся убе жать от по-
ли ти чес ко го конф лик та. Миг ран ты мо гут пе реехать в дру гую 
ст ра ну по по ли ти чес ким, эко но ми чес ким или иным при чи нам. 
Мно гие сле дуют это му, ис поль зуя офи ци альные юри ди чес кие 
ка на лы и соб лю дая пра ви ла про жи ва ния в ст ра не наз на че ния. 
В пуб лич ных де ба тах Ев ро пы они на зы вают ся ле галь ны ми 
миг ран та ми. Дру гие, час то не соот ве тс твующие тре бо ва ниям 
ле галь ной миг ра ции, от но сят ся к так на зы ваемым не ле галь-
ным миг ран там. Те, кто приез жает в ЕС из чис ла не ле галь ных 
миг ран тов – в пер вую оче редь бе гут от вой ны или от по ли ти-
чес ких, эт ни чес ких или ре ли ги оз ных прес ле до ва ний, как, нап-
ри мер, в Си рии и в Ира ке, и на зы вают ся по ли ти чес ки ми бе жен-
ца ми. Они поль зуют ся осо бым пра во вым ста ту сом в рам ках 
Же не вс кой Кон вен ции о ста ту се бе жен цев 1951 го да. Те же, кто 
приез жает в ЕС в ка че ст ве не ле галь ных миг ран тов, в пер вую 
оче редь для улуч ше ния со ци ально-эко но ми чес ко го по ло же ния, 
на зы вают ся эко но ми чес ки ми миг ран та ми, или да же эко но ми-
чес ки ми бе жен ца ми. Эти эко но ми чес кие миг ран ты не имеют 
за щи щен но го ста ту са в меж ду на род ном пра ве по срав не нию с 
по ли ти чес ки ми бе жен ца ми. Так, нап ри мер, до 40% не ле галь-
ных миг ран тов в Гер ма нии в июле 2015 го да бы ли вы ход ца ми 
из бал канс ких ст ран, где не бы ло серь ез ных конф лик тов.

С мо мен та на ча ла граж данс кой вой ны в Си рии, в 2011 го ду, 
в Ев ро пе произо шел масш таб ный рост чис ла бе жен цев, конт-
ро ли ро вать ко то рый ев ро пейс ким ст ра нам на дан ный мо мент 
не удает ся. Ев ро па уже ис чер па ла свои воз мож нос ти по приему 
и раз ме ще нию вы нуж ден ных миг ран тов, но чис ло их с каж-
дым днем толь ко воз рас тает. По дан ным Ев рос та та, в пе ри од 
с ап ре ля по июнь 2015 го да по лу чить убе жи ще изъяви ло же ла-
ние 213,2 тыс. че ло век, что яви лось на 85% боль ше по срав не-
нию с пе риодом ап рель-июнь 2014 го да. В сен тяб ре 2014 г. до 
Ев ро пы че рез Сре ди зем ное мо ре доб ра лись свы ше 173 ты сяч 

СОВ РЕ МЕН НЫЙ  
МИГ РА ЦИ ОН НЫЙ  
КРИ ЗИС В ЕВ РО ПЕ  

И ЕГО ПОС ЛЕДСТ ВИЯ
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Сов ре мен ный миг ра ци он ный кри зис в Ев ро пе и его пос ледст вия

пе ре се лен цев, а в ок тяб ре этого же года чис ло 
приез жих сос та ви ло бо лее 218 ты сяч, но точ ные 
циф ры неиз ве ст ны, так как не ко то рые, воз мож-
но, прош ли че рез гра ни цы не за ме чен ны ми. 53% 
всех бе жен цев – си рий цы, вто рая мно го чис лен-
ная груп па вы нуж ден ных миг ран тов – аф ган цы, 
их приб ли зи тель но 18%, да лее идут бе жен цы из 
та ких ст ран, как Ирак, Ли вия, Па кис тан, Эрит-
рея, и дру гих [1]. 

Необ хо ди мо от ме тить ос нов ные при чи ны 
миг ра ци он но го кри зи са. 

Во-пер вых, это граж данс кая вой на в Си рии, 
где уже по гиб ло не ме нее 250 ты сяч че ло век, а 
за вер ше ния конф лик та в бли жай шем бу ду щем 
не пред ви дит ся. 

Во-вто рых, это конф лик ты, ко то рые зат ро ну-
ли та кие ст ра ны, как Аф га нис тан, Ли вия, Ирак, 
Эрит рея и др. 

В-треть их, марш рут в Ев ро пу стал бо лее дос-
туп ным. По сло вам са мих бе жен цев, до би рать-
ся в ст ра ны ЕС ста ло де шев ле, ес ли рань ше для 
это го тре бо ва лось 5000$ – 6000$, то те перь эта 
сум ма умень ши лась до 2000$-3000$.

В-чет вер тых, им пуль сом к поис ку убе жи ща 
в ст ра нах Ев ро пы стал и тот факт, что та кие ст-
ра ны, как, нап ри мер, Гер ма ния в ли це Ан ге лы 
Мер кель заяви ли о своей го тов нос ти при ни мать 
всех бе жен цев. 

В-пя тых Ба шар аль-Асад зая вил о при зы ве 
в ар мию мо ло дых лю дей при зыв но го воз рас та, 
ко то рые не ви дят дру гих аль тер на тив, кро ме как 
найти убе жи ще в дру гих ст ра нах, преиму ще ст-
вен но в ст ра нах Ев ро пы. При этом сле дует от-
ме тить, что мо ло дым си рий цам выезд из своей 
ст ра ны не зап ре щен. 

Та ким об ра зом, си туация, сло жив шаяся в 
не ко то рых ст ра нах Ближ не го и Сред не го Вос-
то ка, вы нуж дает граж дан этих ст ран по ки дать 
свою ро ди ну в поис ках бе зо пас нос ти для се бя 
и своей семьи, осо бен но на фо не бесп ре це де-
нт ной уст ра шающей дея тель ности тер ро рис ти-
чес кой груп пи ров ки «Ис ла мс кое го су да рс тво». 
Су ще ст вен ной проб ле мой яв ляет ся то, что мно-
гие из этих бе жен цев не яв ляют ся вы нуж ден-
ны ми миг ран та ми, а предс тав ляют со бой эко-
но ми чес ких миг ран тов, ст ре мя щих ся в Ев ро пу 
за ста биль ностью. Не соб лю дают ся в рам ках 
сов ре мен но го миг ра ци он но го кри зи са и Дуб-
линс кие сог ла ше ния, сог лас но ко то рым ли ца, 
заин те ре со ван ные в поис ке убе жи ща, долж ны 
ос та вать ся на тер ри то рии той ст ра ны ЕС, в ко-
то рой они раз мес ти лись сначала, и имен но эта 
ст ра на не сет всю пол но ту от ве тст вен нос ти за 
пре дос тав ле ние убе жи ща. Ес ли миг рант по ки-

нул ст ра ну ЕС, в ко то рую въе хал пер во на чаль-
но, дру гая ст ра на имеет пол ное пра во де пор-
ти ро вать его об рат но. В свя зи с тем, что по ток 
бе жен цев был слиш ком боль шим, Дуб линс кие 
сог ла ше ния бы ли прио станов ле ны, так как миг-
ран тов нуж но бы ло как-то расп ре де лять.

В сен тяб ре 2015 го да ст ра на ми ЕС бы ла соз-
да на спе ци альная прог рам ма квот по расп ре де-
ле нию 120 ты сяч бе жен цев, что бы об лег чить си-
ту ацию с приёмом бе жен цев в та ких ст ра нах, как 
Ита лия, Венг рия и Гре ция. Воп рос расп ре де ле-
ния бе жен цев ос лож нял ся ря дом про ти во ре чий 
меж ду са ми ми ев ро пей ски ми ст ра на ми, ко то рые 
раз де ли лись на два ла ге ря: тех, кто го тов при ни-
мать бе жен цев, и тех, кто выс ту пал про тив раз-
ме ще ния на их тер ри то рии миг ран тов. Венг рия 
выс ту па ла про тив пре дос тав ле ния по ли ти чес ко-
го убе жи ща бе жен цам, об этом сви де тель ст вует 
воз ве ден ное на серб ско-вен герс кой гра ни це ог-
раж де ние из ко лю чей про во ло ки. Про тив пре-
дос тав ле ния по ли ти чес ко го убе жи ща в ос нов-
ном выс ту па ли вос точ но-ев ро пей ские ст ра ны, 
ко то рые об ви ня ли в проб ле мах Ближ не го Вос то-
ка толь ко го су да рс тва За пад ной Ев ро пы, счи тая 
их от ве тст вен ны ми и за миг ра ци он ный кри зис. 
«У ме ня есть толь ко один воп рос: кто бом бил 
Ли вию? – зая вил в ин тер вью авст рийс кой га зе те 
премь ер-ми ни стр Сло ва кии Ро берт Фи цо. – Кто 
соз дал проб ле мы в Се вер ной Аф ри ке? Сло ва-
кия? Нет» [2]. 

Че хия и Поль ша при дер жи ва лись та кой же 
по зи ции, зая вив о своем на ме ре нии ос та вать ся 
од но род ным об ще ст вом. Дан ные ст ра ны выс ту-
пи ли за доб ро воль ное расп ре де ле ние бе жен цев 
и не под дер жи ва ли ре ше ние о расп ре де ле ние 
квот. Са ми бе жен цы то же не же ла ли ос та вать ся 
в ст ра нах Вос точ ной и Цент раль ной Ев ро пы, а 
ст ре ми лись в За пад ную Ев ро пу, в пер вую оче-
редь в Гер ма нию. В ито ге ре ше ние по кво там 
бы ло при ня то по прин ци пу боль шинс тва, что 
усу гу би ло реак цию ст ран в воп ро се уре гу ли ро-
ва ния воз ник ше го миг ра ци он но го кри зи са. 

Си ту ацию с при ня тием и расп ре де ле нием 
бе жен цев обост рил те ракт, произо шед ший во 
Фран ции ве че ром 13 нояб ря 2015 го да, ко то рый 
стал са мым круп ным те рак том в ис то рии ст ра-
ны. Тер ро рис ты ис поль зо ва ли для ком му ни ка-
ции со ци альную сеть Те лег рамм, а пос ле то го как 
те рак ты уже прои зош ли, в ин тер не те появи лись 
уг ро жающие ло зун ги «Я го во рю ев ро пейс ким на-
циям: мы при дем со вз ры ва ми, с пояса ми, со вз-
рыв чат кой, и вы не смо же те нас остано вить» [3]. 

Ког да ст ра ны ЕС столк ну лись с пря мой уг-
ро зой, го су да рс тва, ко то рые выс ту па ли про тив 
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расп ре де ле ния квот, за ня ли ещё бо лее не га тив-
ную по зи цию по дан но му воп ро су. Так, нап ри-
мер, пре зи дент Лат вии Рай мондс Вейо нис зая-
вил, что его го су да рс тво не мо жет взять на се бя 
до пол ни тель ные обя за тель ст ва по раз ме ще нию 
бе жен цев, а поль ские влас ти приг ро зи ли, что 
обя за тель ст ва по кво там рас се ле ния бе жен цев 
вы пол нять не со би рают ся, об этом выс ка зал ся 
ми ни стр по де лам Ев ро союза Кон рад Ши ма-
нс кий. Канц лер ФРГ Ан ге ла Мер кель в свою 
оче редь счи тает, что соз дан ный ме ха низм расп-
ре де ле ния бе жен цев – кво ты – дол жен быть пос-
тоян ным и обя за тель ным для всех ст ран ЕС. 
Ина че Шен генс кой зо не гро зит раз ру ше ние. 

Бы ло про ве де но нес колько сам ми тов по 
воп ро сам миг ра ци он но го кри зи са в ЕС, необ-
хо ди мо от ме тить ос нов ные из них. 24 сен тяб-
ря 2015 го да в Брюс се ле сос тоял ся экст рен ный 
сам мит ЕС по миг ра ции. 28 го су да рс тв при ня ли 
сов мест ное ре ше ние – уве ли чить по мощь Тур-
ции, Ли ва ну и Иор да нии, отк рыть цент ры по 
приему бе жен цев на гра ни цах, подт вер ди ли го-
тов ность рас се ле ния бе жен цев по кво там, под-
черк нув факт то го, что ста би ли за ция си ту ации 
в конф ликт ных ре гионах обес пе чит сни же ние 
миг ра ци он но го кри зи са. 

Сле дующий сам мит прошёл 15-16 ок тяб ря 
2015 го да, в рам ках ко то ро го бы ли при ня ты ре-
ше ния, об суж даемые ра нее: ук реп ле ние гра ниц 
ЕС, соз да ние цент ров приема, ре ги ст ра ции и 
сор ти ров ки бе жен цев, пре дос тав ле ние убе жи ща 
толь ко ли цам, ко то рым на ро ди не гро зит опас-
ность, и отп рав ка до мой эко но ми чес ких миг ран-
тов. Ин те рес но от ме тить, что в рам ках дан но го 
сам ми та был раз ра бо тан спи сок «опас ных» и 
«бе зо пас ных» ст ран. Участ ни ки подт вер ди ли 
необ хо ди мос ть уси ле ния сот руд ни чест ва со ст-
ра на ми, че рез ко то рые про хо дит по ток бе жен цев 
– Тур цией, Ли вией, Иор да нией [4]. 

11-12 нояб ря 2015 го да в сто ли це Маль ты 
сос тоял ся сам мит по миг ра ции, на ко то ром при-
су тс тво ва ли предс та ви те ли ев ро пейс ких и аф ри-
канс ких ст ран, но клю че вых ре ше ний по воп ро-
су миг ра ци он но го кри зи са в Ев ро пе при ня то не 
бы ло. В рам ках сам ми та был так же при нят план 
дей ст вий, ко то рый был скоор ди ни ро ван с аф ри-
канс ки ми го су да рс тва ми. Был соз дан це ле вой 
фонд для Аф ри ки в раз ме ре €1,8 мл рд. Эфио пия, 
Су дан, Ке ния и дру гие ст ра ны Аф ри ки вза мен 
по лу чен ных де нег долж ны пре дос та вить мес та 
для бе жен цев на тер ри то рии своих го су да рс тв, 
ЕС в свою оче редь обе щал аф ри канс ким го су да-
рст вам ви зо вые пос лаб ле ния, а так же тру доуст-
рой ст во для ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. В 

рам ках раз ра бо тан но го пла на, ст ра ны-участ ни-
цы сам ми та сог ла со ва ли 15 ини циатив, ко то рые 
по мо гут в борь бе с кри зи сом, а так же сос ре до-
то чи ли вни ма ние на воп ро сах ле галь ной и не ле-
галь ной миг ра ции, возв ра ще нии миг ран тов, ко-
то рые не под вер гают ся опас нос ти на тер ри то рии 
своей ст ра ны и не нуж дают ся в убе жи ще. Од ной 
из ини циатив яв ляют ся ин фор ма ци он ные цент-
ры, ко то рые расс ка жут лю дям об уг ро зах не ле-
галь ной пе ре воз ки миг ран тов. До се год няш не го 
дня ЕС при нял уже нес колько по доб ных Пла нов 
дей ст вий – с Тур цией и бал канс ки ми ст ра на ми. 

С 20 нояб ря 2015 го да Со вет ЕС ре шил на чать 
ужес то че ние конт ро ля внеш них гра ниц, сох ра-
нив при этом все прин ци пы Шен ге на. Речь идет 
об усо вер шенс тво ва нии сис те мы пог ра нич но го 
конт ро ля ст ран-чле нов Шен ге на, заключающее-
ся в элект рон ном подк лю че нии к соот ве тс твую-
щим ба зам дан ных Ин тер по ла на всех пунк тах 
пе ре се че ния внеш них гра ниц и соз да нии сис-
тем ав то ма ти чес кой про вер ки до ку мен тов, что 
долж но быть за вер ше но к мар ту 2016 го да. «Мы 
долж ны эф фек тив но уси лить конт роль внеш них 
гра ниц ЕС, пре дос та вив до пол ни тель ные ре сур-
сы пог ра нич но му агент ству Frontex (агент ство 
Ев ро пей ско го союза по бе зо пас нос ти внеш них 
гра ниц), но так же мы долж ны обес пе чить адек-
ват ный конт роль внут рен них гра ниц, пос кольку 
тер ро рис ты их бесп ре пя тст вен но пе ре се кают», 
– зая вил ми ни стр внут рен них дел Фран ции Бер-
нар Каз нев. Бы ли так же подт верж де ны ини ци-
ати вы Фран ции по воп ро су вве де ния в дей ст вие 
сис те мы об ме на дан ны ми об авиа пас са жи рах, 
при ня тия экст рен ных мер по борь бе с фи нан си-
ро ва нием тер ро риз ма, об ме на раз ве ды ва тель ной 
ин фор ма цией меж ду по ли цей ски ми [5]. 

29 нояб ря 2015 го да в Брюс се ле прошёл сам-
мит Тур ции с ЕС, в рам ках ко то ро го бы ли сог ла-
со ва ны дей ст вия Тур ции и ЕС, одоб рен об щий 
план дей ст вий, со сто ро ны Ев ро пей ско го Союза 
вы де ле на фи нан со вая по мощь. 

Не сом нен но, вмес те с по то ком бе жен цев, Ев-
ро пу ох ва ти ли но вые проб ле мы, ко то рые нап ря-
мую свя за ны с миг ра ци он ным кри зи сом. Пер вая 
из них – это тер ро рис ти чес кая уг ро за, ко то рая 
ис хо дит от ра ди каль но наст роен ных миг ран тов. 
Вмес те с бе жен ца ми, ко то рые на деют ся найти 
на тер ри то рии Ев ро пы бе зо пас ность, про со чи-
лось бо лее 4000 боеви ков ИГИЛ, пос ле те рак та 
во Фран ции  стано вит ся по нят но, что уг ро зы со 
сто ро ны дан ной тер ро рис ти чес кой груп пи ров ки 
не бес поч вен ны. Вто рая проб ле ма – это расп-
рост ра не ние ис ла ма. В свя зи с по вы ше нием рис-
ка тер ро рис ти чес ких атак во Фран ции, как и по 
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всей Ев ро пе, появи лось не до ве рие в от но ше нии 
ис ла ма в це лом, а не к конк рет ной тер ро рис ти-
чес кой груп пи ров ке. 

Третья проб ле ма – это проб ле ма раз ли чия 
мен та ли те та, тра ди ций и обы чаев. Учи ты вая тот 
факт, что ев ро пей ские ст ра ны пе ре на сы ще ны 
миг ран та ми с ины ми вз гля да ми и цен нос тя ми, 
за час тую не со пос та ви мы ми с цен нос тя ми За па-
да, ев ро пей цы опа сают ся аг рес сив но го прояв ле-
ния обы чаев и тра ди ций со сто ро ны бе жен цев, 
ко то рые про ти во ре чат за пад ной куль ту ре. Ев ро-
пей цы на чи нают бояться си туации, при ко то рой 
они мо гут стать чу жи ми на своей же тер ри то-
рии. Об этом зая вил премь ер-ми ни стр Венг рии 
Вик тор Ор бан: «Реаль нос ть та ко ва, что Ев ро пе 
гро зит мас со вый при ток лю дей, де сят ки мил лио-
нов лю дей мо гут прие хать в Ев ро пу, мы мо жем 
вд руг по нять, что мы на хо дим ся в мень шинс тве 
на на шем собст вен ном кон ти нен те» [6]. Наб лю-
дает ся не га тив ный наст рой ко рен ных жи те лей 
по от но ше нию к бе жен цам, си ту ацию серьёзно 
обост ри ли те рак ты в Па ри же. Груп пы мест но го 
на се ле ния, ко то рые не хо тят при ни мать бе жен-
цев, вы хо дят на де мо нс тра ции. 14 ок тяб ря 2015 
го да в Та ли не ты ся чи мир ных жи те лей выш ли 
на ми тинг про тив при ня тия бе жен цев. 20 ок тяб-
ря в Шве ции произо шел под жег ла ге ря миг ран-
тов, этот под жег стал пя тым по сче ту за ок тяб рь 
2015 го да. Од на из де мо нс тра ций прош ла в го ро-
де Кель не 25 ок тяб ря, де мо нст ран ты выс ту па ли 
с заяв ле ниями о том, что бе жен цы не хо тят жить 
по пра ви лам За пад но го об ще ст ва, поэто му им не 
мес то в Ев ро пе. 28 ок тяб ря прои зош ли ми тин ги 
про тив миг ран тов в го ро дах Че хи, учас тие в них 
при ня ли бо лее 3 000 че ло век. Око ло по соль ст-
ва Венг рии 8 нояб ря 2015 го да в Па ри же так же 
прои зош ла де мо нс тра ция в поль зу под держ ки 
пра ви тель ст ва Венг рии в воп ро се зак ры тия гра-
ниц ст ра ны для бе жен цев [7]. 

Чет вер тая проб ле ма но сит эко но ми чес кий 
ха рак тер. Ст ра нам Ев ро пы необ хо ди мо вып ла-
чи вать по со бие бе жен цам, и хо тя мно гие ст ра-
ны сок ра ти ли его в два ра за, средс тв на это ухо-
дит дос та точ но мно го. Кро ме то го, ог ром ный 
де неж ный по ток идет в сто ро ну аф ри канс ких  
ст ран, Тур ции и дру гим для соз да ния раз лич-
ных сов мест ных ини циатив, с целью остано вить 
по тен циаль ных миг ран тов в ст ра нах их проис-
хож де ния. По ка не яс но, сколь ко под держ ки го-
су да рс тва-чле ны ЕС бу дут го то вы дать ст ра нам, 
ко то рые пог ло щают ог ром ное ко ли че ст во воен-
ных бе жен цев. 

Предс та ви те ли меж ду на род ных ор га ни за-
ций, неп ра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, а так же 

от дель ные ст ра ны дают ре ко мен да ции ЕС о том, 
как сп ра вить ся с сов ре мен ным миг ра ци он ным 
кри зи сом. 

Так, нап ри мер, Уильям Лей си Свинг, яв-
ляясь гла вой Меж ду на род ной ор га ни за ции по 
миг ра ции, пред ла гает ре шать миг ра ци он ный 
кри зис в Ев ро пе толь ко по ли ти чес ки ми ме то да-
ми, а ос нов ны ми при чи на ми кри зи са вы де ляет 
су ще ст вующие конф лик ты на Ближ нем Вос то ке, 
а так же не ра ве нс тво по ли нии Се вер-Юг. По ка 
не бу дут раз ре ше ны эти конф лик ты, людь ми бу-
дет про дол жать дви гать же ла ние найти луч шую 
жиз нь, ко то рая, как им ка жет ся, отк роет ся для 
них в Ев ро пе [8]. 

Под во дя итог, необ хо ди мо вы де лить ос нов-
ные ша ги, ко то рые дол жен предп ри нять ЕС для 
умень ше ния миг ра ци он но го кри зи са в бли жай-
шем бу ду щем: 

– нес мот ря на то, что аф ри канс кие ст ра ны 
выс ту пают про тив раз ме ще ния на их тер ри то-
рии ре ги ст ра ци он ных цент ров для бе жен цев, это 
мог ло бы стать од ной из сос тав ляющих ре ше-
ния проб лем миг ра ци он но го кри зи са, с ко то рым 
столк ну лась Ев ро па;

– необ хо ди мо быст рое реаги ро ва ние на 
боль шие по то ки бе жен цев, ст ра нам Ев ро пы сле-
дует быст рее ре шать воп рос о том, кто дол жен 
уе хать, а кто дол жен ос тать ся. За пе ри од сен-
тябрь-ок тяб рь 2015 го да за пре де лы Ев ро пей ско-
го союза бы ло выс ла но все го 569 миг ран тов, а 30 
сен тяб ря пос ту пи ло за один день 9 ты сяч но вых 
миг ран тов [9]; 

– ст ра нам Ев ро пей ско го союза необ хо ди мо 
про вес ти ряд ре форм в об лас ти пре дос тав ле ния 
убе жи ща миг ран там и бе жен цам;

– сле дует про во дить боль ше ин фор ма ци он-
ных ком па ний, ко то рые бы раз ъяс ня ли миг ран-
там реальную си ту ацию в Ев ро пе;

– необ хо ди мо ока зы вать не воен ную под-
держ ку в ре ше нии конф ликт ных воп рос на тер-
ри то рии Аф ри ки и Ближ не го Вос то ка;

– необ хо ди мо со дей ст во вать ме рам по 
борь бе с но вы ми уг ро за ми бе зо пас нос ти, та ки-
ми, как тер ро ризм, ре ли ги оз ный экс тре мизм и 
се па ра тизм;

– умень шить по со бия, ко то рые вы дают ся 
миг ран там, что бы, с од ной сто ро ны, сти му ли-
ро вать их же ла ние по бы ст рее ин тег ри ро вать ся 
в ев ро пей ское об ще ст во, а с дру гой сто ро ны, 
остано вить по то ки по тен циаль ных миг ран тов в 
Ев ро пу. 

Пре зи дент Швей ца рии Си мо нет та Сом ма ру-
га счи тает, что ус пех раз ре ше ния миг ра ци он но-
го кри зи са ле жит в коор ди на ции дей ст вий меж-
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ду ст ра на ми Ев ро пы, час тич но го от ка за от своих 
на циональ ных ин те ре сов во имя ми ра и ста биль-
ности [10]. 

Та ким об ра зом, миг ра ци он ный кри зис, с ко-
то рым столк ну лись ев ро пей ские ст ра ны на сов-
ре мен ном эта пе, яв ляет ся са мым масш таб ным со 
вре мен Вто рой Ми ро вой вой ны. В бли жай шей 
перс пек ти ве ре шить пол ностью воп рос с миг-
ран та ми ст ра нам Ев ро пы не удаст ся, но ев ро пей-

ские ст ра ны уже сей час по ни мают, что долж ны 
дей ст во вать сооб ща и предп ри ни мают вер ные 
ша ги на пу ти к ре ше нию воз ни кающих проб лем. 
Единст вен ным клю чом уст ра не ния пер воп ри-
чин миг ра ци он но го кри зи са, а зна чит и са мо го 
кри зи са, яв ляет ся уре гу ли ро ва ние си ту ации в 
Си рии, Ли вии, Ира ке, Аф га ни стане, Эрит реи и 
дру гих го су да рст вах, ко то рое од на ко в бли жай-
шее де ся ти ле тие не предс тав ляет ся воз мож ным. 
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Им миг ра ци он ная по ли ти ка 
Ита лии на сов ре мен ном эта пе

В дан ной статье ав тор про вел об зор им миг ра ци он ной по ли ти ки 
Итальянс кой Рес пуб ли ки в кон текс те членс тва ст ра ны в ЕС. Расс мот
ре на спе ци фи ка миг ра ци он ных по то ков в Ита лию. Про ве ден ана лиз 
по ли ти чес кой си ту ации в ст ра нах Се вер ной Аф ри ки до, во вре мя и 
пос ле «арабс кой вес ны», а так же то, как пов лиял кри зис в ре ги оне на 
им миг ра ци он ную по ли ти ку Ита лии и Ев ро пей ско го союза в це лом.

Ав то ром бы ли расс мот ре ны ме роп риятия Итальянс кой Рес пуб
ли ки на за ко но да тель ном уров не по ре гу ли ро ва нию тру до вой миг ра
ции. А так же ужес то че ние за ко но да тель ных норм в от но ше нии не ле
галь ных им миг ран тов.

На ос но ва нии опы та им миг ра ци он ной по ли ти ки Ита лии ав тор 
при во дит ряд ре ко мен да ций по со вер шенс тво ва нию миг ра ци он ной 
по ли ти ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Клю че вые сло ва: миг ра ци он ная по ли ти ка, Итальянс кая Рес пуб
ли ка, не ле галь ная миг ра ция, бе жен цы, ле га ли за ция им миг ран тов, 
тру до вая миг ра ция.

Chukubaev E., Alipkyzy R.

Immigration policy of Italy: 
current situation

In this article the author has reviewed the immigration policy of the 
Italian Republic in the context of EU membership. The specificity of migra
tory flows to Italy. The analysis of the political situation in North Africa 
before, during and after the «Arab Spring», and then, as affected by the 
crisis in the region for immigration policies in Italy and the European Union 
as a whole. 

Also in the article, the author considers the actions of the Italian Re
public at the legislative level to regulate labor migration. And tougher leg
islation against illegal immigrants. Based on the experience of immigration 
policy Italy author cites a number of recommendations for improving the 
migration policy of the Republic of Kazakhstan.

Key words: migration policy, the Italian Republic, illegal migration, 
refugees, the legalization of immigrants, labor migration.

Чу ку баев Е., Алип қы зы Р.

Қа зір гі кез де гі Ита лияның  
кө шіқон саяса ты

Ма қа ла да ав тор Ита лия Рес пуб ли ка сы ның Еуро па лық Одақ мү
ше сі ая сын да ғы им миг ра циялық саяса ты на шо лу жа са лы на ды. Ита
лияда ғы кө шіқон ағы ны ның ерек ше лі гі қа рас ты рыл ған. Сол түс тік 
Аф ри ка ел де рін де гі «араб көк те мі не» де йін гі, ке зін де гі, ке йін гі саяси 
жағ дайға са рап та ма жа са лы нып, ай мақ та ғы дағ да рыс тың Ита лияның 
жә не жал пы Еуро па лық Одақ тың им миг ра циялық саяса ты на әсе рі 
тал дан ған. 

Со ны мен қа тар, ав тор Ита лия Рес пуб ли ка сы ның ең бек кө шіқон
ды рет теу бо йын ша заң на ма лық дең гейде жа са лын ған ша ра лар ды, 
заң сыз им миг рант тар ға қа тыс ты заң на ма лық нор ма лар ды қа таң да ту
ды қа рас ты ра ды. Ита лияның им миг ра циялық саяса ты ның тә жі ри бе
сі нің не гі зін де ав тор Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның кө шіқон саяса ты 
бо йын ша бір қа тар ұсы ныс тар бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: кө шіқон саяса ты, Ита лия Рес пуб ли ка сы, заң сыз 
кө шіқон, бос қын дар, им миг рант тар заң дас ты ру, ең бек кө шіқо ны.
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В Ев ро пе с 1980-х гг. прос ле жи вают ся две тен ден ции: сни-
же ние рос та на се ле ния и уси ле ние влия ния ста ре ния на ры нок 
тру да [1]. Миг ра ция  стано вит ся важ ным фак то ром рос та на-
се ле ния, удер жа ния кон ку рен тос по соб нос ти на ми ро вом рын-
ке. Воп ро сы миг ра ции зат ра ги вают все сфе ры по ли ти чес кой 
и об ще ст вен ной жиз ни, как ох ра на пра во по ряд ка, проб ле мы 
го су да рс тва, бла го сос тоя ние, зд ра во ох ра не ние, об ра зо ва ние, 
куль ту ра. Миг ра ци он ная проб ле ма, на ря ду с энер ге ти чес кой 
за ви си мос тью и тер ро риз мом, прив ле кает вни ма ние итальянс-
кой об ще ст вен нос ти, а так же Ев ро пей ско го Союза. С кон ца 
1980-х гг. арабс ких эмиг ран тов ста ла при ни мать Ита лия.

В 1981 г. Ита лия при соеди ни лась к Кон вен ции № 143 Меж-
ду на род ной ор га ни за ции тру да (МОТ) о не ле галь ной миг ра-
ции, был, на ко нец, дан тол чок за ко но да тель ной ини ци ати ве по 
воп ро сам им миг ра ции [2]. 

В 1986 г. вс ту пил в си лу пер вый за кон о миг ра ции 943/86, 
который ре фор ми ро вал сис те му внут рен не го конт ро ля. Во-пер-
вых, срок дей ст вия ви да на жи тель ст во был оп ре де лен незави-
симо от сро ка дей ст вия тру до во го сог ла ше ния. Во-вто рых дав 
воз мож нос ть иметь вид на жи тель ст во бу ду щим без ра бот ным, 
за кон пред пи сы вал цент рам за ня тос ти сос тав лять спе ци альные 
спис ки без ра бот ных иност ран ных ра бо чих, ко то рые ис ка ли ра-
бо ту. Этот за кон стал пер вым ша гом к соз да нию ре жи ма миг-
ра ции и по лу чил по ло жи тель ные отк ли ки в итальянс ком об ще-
ст ве, но вс ко ре пе рес тал фак ти чес ки дей ст во вать, по то му что в 
Ита лии су ще ст во ва ла те не вая эко но ми ка [2].

Миг ран ты, за ре ги ст ри ро ван ные в ка че ст ве без ра бот ных, 
мог ли про дол жать поль зо вать ся ви дом на жи тель ст во, не ле-
галь но ра бо тая в сфе ре те не вой эко но ми ки, где они не поль-
зо ва лись со ци альны ми льго та ми. Пра ва, пре дос тав лен ные 
этим за ко ном ра бо чим-миг ран там, соз да ва ли воз мож нос ть 
для ра бо чих-им миг ран тов, так и для ра бо то да те лей ук ло нять-
ся от уп ла ты на ло гов. За тем Ми нис терс тво тру да за мо ро зи ло 
ле галь ный въезд, а это при ве ло к уве ли че нию не ле галь но го 
въез да. В ито ге: в 1986-1988 гг. ста ла про во дить ся по ли ти-
ка ам нис тий. Она бы ла нап рав ле на на ле га ли за цию жи ву щих 
в Ита лии не ле галь ных им миг ран тов. И как итог – 400 тыс. 
иност ран цев по лу чи ли вид на жи тель ст во и раз ре ше ние на 

ИМ МИГ РА ЦИ ОН НАЯ 
ПО ЛИ ТИ КА ИТА ЛИИ 

НА СОВ РЕ МЕН НОМ 
ЭТА ПЕ
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ра бо ту [3]. Та ким об ра зом, за кон 943/86 про ва-
лил ся. 

Пос ле ам нис тий 1986-1988 гг. ак цент в миг-
ра ци он ной по ли ти ке смес тил ся с внут рен не го 
конт ро ля (вид на жи тель ст во и конт роль над 
рын ком тру да) на внеш ний, а так же на воп ро сы 
об ще ст вен но го по ряд ка. Все это по лу чи ло от ра-
же ние в при ня том в 1990 г. за ко не 39/90, боль ше 
из ве ст ном как «За кон Мар тел ли» [4]. 

Этот за кон по вы шал эф фек тив нос ть мер, 
от но ся щих ся к ре гу ли ро ва нию им миг ра ции: 
от ме нял в от но ше нии лиц, пре тен дую щих на 
ста тус бе жен ца, ог ра ни че ния, установ лен ные 
ра нее в за ви си мос ти от ст ра ны их проис хож де-
ния; упо ря до чи вая пра ви ла въез да на тер ри то-
рию Ита лии, пре бы ва ния в ст ра не и де пор та ции 
за ее пре де лы, обес пе чи вая фи нан си ро ва ние 
цент ров адап та ции для вновь при быв ших им-
миг ран тов [5]. 

Впер вые бы ло вве де но по ня тие ре гу ли ро ва-
ния им миг ра ци он но го по то ка.

Ко ми тет по миг ра ции дол жен был оп ре де-
лять, как мно го ра бо чих из ст ран, не при над ле-
жа щих к ЕС, долж ны быть до пу ще ны в ст ра ну 
еже год но. 

Но как ока за лось на прак ти ке, «за кон Мар-
тел ли» яв но не но сил раз ре ши тель но го ха рак-
те ра: по то ки ле галь ной им миг ра ции ос та ва лись 
по-преж не му очень уз ки ми; рас ши ри лось чис-
ло го су да рс тв, граж да нам ко то рых необ хо ди ма 
бы ла ви за для въез да в Ита лию; осо бен но тща-
тель но расс мат ри ва лись заяв ле ния им миг ран-
тов о прод ле нии ви зы на пре бы ва ние. В ито ге 
мно гие им миг ран ты, вна ча ле офор мив шие свое 
пре бы ва ние в ст ра не, фак ти чес ки ли ши лись 
воз мож нос ти на ос но ве за ко на ос та вать ся в 
Ита лии.

Жест кая им миг ра ци он ная по ли ти ка 
 стано ви лась все бо лее ха рак тер ной для Ита лии. 
Проб ле ма миг ран тов из арабс ких ст ран Сре ди-
зем но морья, из го су да рс тв За пад ной Аф ри ки 
( Ни ге рия, Се не гал) и Азии уже в те че ние дос та-
точ но дол го го вре ме ни серь ез но восп ри ни мает ся 
в ст ра не. В 1990-х гг. к ним до ба ви лись по то ки 
бе жен цев и миг ран тов из быв шей Югос ла вии и 
Ал ба нии. По ка за тель но, что при на ли чии об ще-
по ли ти чес ких рас хож де ний с ру ко во дст вом ЕС 
пра ви тель ст во Бер лус ко ни в миг ра ци он ных воп-
ро сах сле до ва ло идее «кре пос ти Ев ро пы». При-
ме ром то му мо жет стать но вый итальянс кий за-
кон об им миг ра ции, при ня тый в ок тяб ре 2002  г. 
(так на зы ваемый «За кон Бос си-Фи ни», пред ло-
жен ный дву мя ве ду щи ми парт не ра ми Бер лус ко-
ни по пра вя щей коали ции) [6]. 

В проек те это го за ко на бы ли ст ро ки, отк ры то 
ука зы вающие на «опас ность нас тояще го на ше-
ст вия на Ев ро пу» («pericolo di una vera invasione 
dell’Europa») со сто ро ны им миг ран тов. Сре ди 
наибо лее зна чи тель ных из ме не ний в миг ра ци-
он ном за ко но да тель ст ве 2002 г. мож но от ме тить 
сле дующие: 

– сок ра ще ние с че ты рех до двух лет про дол-
жи тель ности дей ст вия раз ре ше ний на ра бо ту; 

– уве ли че ние с пя ти до шес ти лет пе ри ода 
про жи ва ния в Ита лии для по лу че ния раз ре ше-
ния на пос тоян ное пре бы ва ние для граж дан  
ст ран, не вхо дя щих в ЕС; 

– вве де ние про це ду ры не мед лен ной де-
пор та ции не ле галь ных им миг ран тов; от ме ну 
воз мож нос ти вос соеди не ния с чле на ми семьи 
треть ей сте пе ни родс тва.

Вол на ре во лю ций в ст ра нах Се вер ной Аф ри-
ки. Мощ нейшая вол на не ле галь ных миг ран тов 
хлы ну ла из Се вер ной Аф ри ки че рез Сре ди зем-
ное мо ре в Ев ро пу в на ча ле 2011 г., пос ле то го 
как в ря де се ве ро аф ри канс ких ст ран на ча лись 
на род ные вол не ния. В пер вую оче редь это кос-
ну лось Ита лии.

Ос нов ны ми ст ра на ми ис хо да бе жен цев ста ли 
Ту нис, Ли вия и Еги пет. В част нос ти, бе жен цы 
ста ли при бы вать на итальянс кий ост ров Лам пе-
ду за [7].

В ре зуль та те мас со вой миг ра ции из ст ран 
Се вер ной Аф ри ки в Ев ро пе появи лись арабс кие 
диас по ры, ис чис ляемые мил лиона ми лю дей, и 
эти диас по ры  стано вят ся ба зой фор ми ро ва ния 
так на зы ваемо го ев ро пей ско го ис ла ма. 

Рост миг ра ции с Юга вы зы вает ксе но фо бс-
кие наст рое ния в Ев ро пе и соот ве тс твующее 
это му уве ли че ние по ли ти чес ко го влия ния ульт-
рап ра вых пар тий. Не за кон ная миг ра ция из ст ран 
Се вер ной Аф ри ки вы зы вает все воз рас тающее 
бес по кой ст во ев ро пейс ких пра ви тель ств и Ев-
ро союза [8]. Это бес по кой ст во уси ли вает ся тем 
обс тоя тель ст вом, что ли де ры се ве ро аф ри канс-
ких ст ран прак ти чес ки приз на ли свою нес по соб-
ность прек ра тить не за кон ную миг ра цию. 

На ос но ва нии про ве ден но го ана ли за им миг-
ра ци он ной по ли ти ки ЕС и Итальянс кой Рес пуб-
ли ки расс мот рим ос нов ные нап рав ле ния ее раз-
ви тия в бли жай шей перс пек ти ве: 

– во-пер вых, учи ты вая опыт пос лед них 
лет и учи ты вая ста тис ти ку им миг ра ции в Ита-
лию, пра ви тель ст ву ст ра ны стоит за ду мать ся 
об уси ле нии ох ра ны го су да рст вен ных гра ниц, 
осо бен но на юге ст ра ны. Учи ты вая осо бое геог-
ра фи чес кое по ло же ние ст ра ны – боль шая час ть 
ее рас по ло же на в Сре ди зем ном мо ре, – влас ти 
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уде ляют не дос та точ но вни ма ния ох ра не го су да-
рст вен ных гра ниц; 

– во-вто рых, с целью бо лее эф фек тив но го 
уп рав ле ния миг ра ци он ны ми по то ка ми в ст ра-
не необ хо ди мо усо вер шенс тво вать нор ма тив-
ную ба зу; 

– в-треть их, Ита лия – один из ли де ров Ев ро-
пей ско го союза по чис лу не ле галь ных миг ран тов. 
По ли ти ка ле га ли за ции не ле галь ных им миг ран тов 
– пос тоян ный фак тор им миг ра ци он ной по ли ти ки 
Ита лии. Боль шая час ть ви дов на жи тель ст во вы-
да на на ос но ве прог рамм ре гу ли ро ва ния; 

– в-чет вер тых, боль шинс тво им миг ран тов 
в Ита лии за ня ты на низ кок ва ли фи ци ро ван ных 
ра бо тах и ис пы ты вают труд нос ти в по лу че нии 
долж нос тей, тре бующих ква ли фи ка ции, да же 
при на ли чии у них дос та точ ной язы ко вой и про-
фес сио наль ной ком пе тен ции. Сред ний уро вень 
об ра зо ва ния сре ди им миг рант ско го на се ле ния 
вы ше, чем у «ко рен ных» итальян цев: 12,1% им-
миг ран тов имеют дип лом кол лед жа или уни вер-
си те та, тог да как итальян цев с ана ло гич ным об-
ра зо ва нием все го 7,5% [9].

В этой свя зи пра ви тель ст ву ст ра ны важ но 
раз ра ба ты вать прог рам мы по ин тег ра ции им-
миг ран тов в при ни мающее сооб ще ст во, учи ты-
вая на циональ ные осо бен нос ти и осо бен нос ти 
им миг ран тов (ст ра на проис хож де ния, ве ро ис по-

ве да ние, уро вень об ра зо ва ния, уро вень вла де ния 
язы ком при ни мающе го го су да рс тва).

Нес мот ря на пос тоян ный сп рос на труд им-
миг ран тов, об ще ст вен ное мне ние в ст ра не враж-
деб но наст роено к им миг ра ции, и им миг ра ци-
он ное за ко но да тель ст во по своему ха рак те ру 
 стано вит ся все бо лее ог ра ни чи тель ным.

Миг ра ция до сих пор расс мат ри вает ся как 
но вое яв ле ние, и юри ди чес кие, инс ти ту циональ-
ные и ад ми нист ра тив ные инф раст рук ту ры Ита-
лии, имеющие де ло с миг ра цией, не до раз ви ты. 
Поэто му пра ви тель ст ву Ита лии сле до ва ло бы 
за ду мать ся о це ле со об раз нос ти уве ли че ния квот 
на прив ле че ние и ис поль зо ва ние иност ран ной 
ра бо чей си лы [10].

Рес пуб ли ка Ка за хс тан стал ки вает ся с ана ло-
гич ны ми проб ле ма ми, что и Итальянс кая Рес-
пуб ли ка. Для Рес пуб ли ки Ка за хс тан, как и для 
Ита лии, очень ост ро стоит проб ле ма не ле галь-
ной миг ра ции. Не ле галь ный труд но сит в ос нов-
ном низ кок ва ли фи ци ро ван ный ха рак тер. 

Он так же по пу ля рен в та ких от рас лях, как 
сфе ра ус луг, сель ское хо зяй ст во, и осо бен но в 
ст рои тель ном сек то ре. Учи ты вая опыт Ита лии в 
воп ро се уп рав ле ния миг ра ци он ны ми про цес са-
ми, Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Ка за хс тан стоит 
уде лять по вы шен ное вни ма ние миг ра ци он ной 
проб ле ме.

Ли те ра ту ра 

1 Любин В. Миграция как один из вызовов европейской безопасности // Европейская безопасность: события, оценки, 
прогнозы. 2005. Выпуск 1 (17). – С.122 

2 Медведев А. Увеличение миграционного потока в Италию и страны ЕС (во второй половине 1940-Х - начале XXI 
вв.) и изменение миграционных законодательств. 2012. – С. 197-198

3 Костюченко А.С. Бенилюкс в путах миграции // Современная Европа. – М., 2006. – № 4. – С.10
4 Кирей Н.И. Этнография арабов. – М.: Ростов-на-Дону, 2005. – 364 с.
5 Цапенко И.П. На перекрестках иммиграционной политики // Мировая экономика и международные отношения. – 

М., 2000. – № 10. – С.5
6 European Council Meeting in Sevilli: Presidency Conclusions, June 21-22, 2002. – P. 7-13. URL: http://evropa.eu.int/

comm/external_relations/news/ipO2. htm.
7 Бо ро вик М.А., Шем бер ко Л.В. Им миг ра ция в Ев ро пе – вы зов ев ро пейс кой бе зо пас нос ти. URL: http ://www.inion. ru/

prod uct/eurosec/st5vp8. Htm
8 Legge 28 febbraio 1990, № 39 // Gazzeta Ufficiale, feb-brario. № 49. URL: http://www.ipasvi.it/archivio_news/ leggi/197/

h280290n39.pdf
9 European Council Meeting in Sevilli: Presidency Conclusions, June 21-22, 2002. – P. 7-13. URL: http://evropa.eu.int/

comm/external_relations/news/ipO2. htm.
10 Pastore. La politica Migratoria Italiana a una svolta: Ostacoli immediati e dilemmi strategici, May 2007, CeSPI, Roma.

References

1 Ljubin V. Migracija kak odin iz vyzovov evropejskoj bezopasnosti // Evropejskaja bezopasnost’: sobytija, ocenki, prognozy. 
2005. Vypusk 1 (17). – S.122 

2 Medvedev A. Uvelichenie migracionnogo potoka v Italiju i strany ES (vo vtoroj polovine 1940-H - nachale XXI vv.) i izm-
enenie migracionnyh zakonodatel’stv. 2012. – S. 197-198

3 Kostjuchenko A.S. Beniljuks v putah migracii // Sovremennaja Evropa. – M., 2006. – № 4. – S.10



Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. №1 (73). 201628

Им миг ра ци он ная по ли ти ка Ита лии на сов ре мен ном эта пе

4 Kirej N.I. Jetnografija arabov. – M.: Rostov-na-Donu, 2005. – 364 s.
5 Capenko I.P. Na perekrestkah immigracionnoj politiki // Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija. – M., 2000. 

– № 10. – S.5
6 European Council Meeting in Sevilli: Presidency Conclusions, June 21-22, 2002. – P. 7-13. URL: http://evropa.eu.int/

comm/external_relations/news/ipO2. htm.
7 Bo ro vik M.A., Shem ber ko L.V. Im mig ra cija v Ev ro pe – vy zov ev ro pejs koj be zo pas nos ti. URL: http ://www.inion. ru/prod 

uct/eurosec/st5vp8. Htm
8 Legge 28 febbraio 1990, № 39 // Gazzeta Ufficiale, feb-brario. № 49. URL: http://www.ipasvi.it/archivio_news/ leggi/197/

h280290n39.pdf
9 European Council Meeting in Sevilli: Presidency Conclusions, June 21-22, 2002. – P. 7-13. URL: http://evropa.eu.int/

comm/external_relations/news/ipO2. htm.
10 Pastore. La politica Migratoria Italiana a una svolta: Ostacoli immediati e dilemmi strategici, May 2007, CeSPI, Roma.



Никогда не было хорошей войны или плохого мира. 
      

Бенджамин Франклин



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Са ры баев М.С., Абд ре шев А.Ж

По зи ция Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
в уре гу ли ро ва нии конф лик та  

в Ук ра ине

В статье расс мот ре ны проб ле мы конф лик та на Ук ра ине, а так же 
роль РК в дан ном кри зи се. Осо бое зна че ние от во дит ся ини ци ати вам 
и пред ло же ниям Н.А. На зар баева по уре гу ли ро ва нию конф лик та, 
комп лекс но опи сы вает ся хро ни ка со бы тий. Ук ра инс кий кри зис яв
ляет ся наибо лее ост рым и ак ту аль ным в сов ре мен ных меж ду на род
ных про цес сах. Раз ног ла сия За па да и РФ, вве де ние санк ций про тив 
Рос сии, раз ра стание но вых про ти во ре чий – всё это яв ляет ся следс
твием конф лик та в Ук ра ине, на чав ше го ся в фев ра ле 2014 го да. В 
про ве ден ном исс ле до ва нии под роб но опи сы вают ся со бы тия на май
да не, а так же про во дит ся па рал лель с оран же вой ре во лю цией 2004 
го да. В пол ном объеме из ло же на по зи ция Рес пуб ли ки Ка за хс тан в от
но ше нии дан ной проб ле ма ти ки. На ос но ве про ве ден но го исс ле до ва
ния ав то ра ми бы ла сис тем но проана ли зи ро ва на те ку щая си ту ация и 
сде лан даль нейший прог ноз по раз вер ты ва нию со бы тий на Ук ра ине.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка за хс тан, Ук ра ина, Рос сийская 
Фе де ра ция, внеш няя по ли ти ка, ук ра инс кий конф ликт.
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of Kazakhstan in resolving the 

conflict in Ukraine

The article deals with the problem of the conflict in Ukraine, and the 
role of the Republic of Kazakhstan in this crisis. Particular importance is 
attached to initiatives and proposals of Nursultan Nazarbayev to resolve 
the conflict, comprehensively describes the chronicle of events. Ukrainian 
crisis is the most serious and urgent conflict in modern international pro
cesses. Differences between Europe and Russia, imposing sanctions, the 
proliferation of new conflicts – all of this is a consequence of the conflict in 
Ukraine, which began in February 2014. The study describes in detail the 
events on the Maidan, and draws a parallel with the 2004 Orange Revolu
tion. The fully set forth the position of the Republic of Kazakhstan in this 
problem. On the basis of the study authors have systematically analyzed 
the current situation and further prognosis made   for the deployment of the 
events in Ukraine.
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Ук ра ина да ғы қақ ты ғыс ты  
рет теу де гі Қа зақ стан  

Рес пуб ли ка сы ның ұстаны мы

Ма қа ла да Ук ра ина да ғы дағ да рыс жә не Қа зақ стан ның осы дағ
да рыс ты ше шу де гі рө лі қа рас ты рыл ған. Со ны мен қа тар, Нұр сұл тан 
На зар баев тың ерек ше ма ңы зы жанжақ ты оқи ға лар хро ни ка сы си
пат тап, шиеле ні сін ше шу ге де ген бас та ма ла ры мен ұсы ныс та рын кел
тір ген. Ук ра ина дағ да ры сы осы за ман ғы ха лы қа ра лық үде ріс тер дің 
ең өт кір жә не өзек тісі бо лып та бы ла ды. Ба тыс жә не Ре сей ара сын да
ғы ке ліс пеуші лік жә не Ре сей ге қар сы ба ғыт тал ған санк ция лар, жа ңа 
қар сы лық тар дың бой алуы – осы ның бар лы ғы 2014 жыл дың ақ пан 
айын да бас тал ған Ук ра ина да ғы қақ ты ғы ст ар дың сал да ры бо лып та
бы ла ды. Ма қа ла да Май дан да орын ал ған оқи ға лар си пат тал ды жә не 
2004 жыл ғы қыз ғылтса ры (Оран же вая) ре во лю ция мен са лыс тыр ған. 
Со ны мен қа тар осы проб ле ма ға қа тыс ты Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы
ның ұстаны мы баян дал ған. Зерт теу не гі зін де ма қа ла ав тор ла ры Ук
ра ина да ғы ағым да ғы жағ дайды жә не оқи ға лар дың одан әрі өріс теу 
жол да рын бол жам дап тал дау жа са ды.

Тү йін  сөз дер: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Ук ра ина, Ре сей Фе де ра
циясы, Қа зақ стан ның сырт қы саяса ты, Ук ра ина дағ да ры сы.
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За 24 го да не за ви си мос ти го су да рст вен ность Ук ра ины ус-
пе ла под верг нуть ся мно гим ис пы та ниям и вы зо вам. На хо дясь 
под влас тью оли гар хов и под влия нием раз лич ных кла но вых 
ст рук тур, по ли ти чес кая сис те ма пре дель но дег ра ди ро ва ла: 
мно го лет няя эко но ми чес кая нес та биль ность, со ци аль ный спад, 
по ли ти чес кая не раз бе ри ха. В боль шинс тве своем имен но эти 
внут рен ние дес та би ли зи рующие фак то ры и ста ли при чи ной 
на ча ла Ук ра инс ко го кри зи са. В фев ра ле 2014 го да конф ликт в 
Ук ра ине пе ре шел в ост рую ста дию, вый дя за рам ки ре гиональ-
но го, став тем са мым нас тоя щим геопо ли ти чес ким вы зо вом 
сов ре мен нос ти. 

Ис то ри чес кие со бы тия из не да ле ко го прош ло го по ка за ли, 
что те ку щий ук ра инс кий конф ликт был ожи даем и предс ка зуем. 
Ожес то чен ное про ти во борс тво двух раз но по ляр ных по ли ти чес-
ких бло ков в Ук ра ине на ча лось пос ле «оран же вой ре во лю ции» 
2004 го да, ког да к влас ти при шел В. Ющен ко, под дер жи вае мый 
за пад ны ми об лас тя ми ст ра ны и Ев ро сою зом. Имен но с то го мо-
мен та Ук ра ина как го су да рс тво пе рес та ла быть еди ным це лым 
и окон ча тель но по де ли лась на две час ти. За пад ст ра ны во гла ве 
с пра вя щей коали цией ак тив но выс ту пал за вхож де ние в ЕС, 
бы ли при ня ты мно гие за ко ны де мок ра тич ной нап рав лен нос ти, 
в том чис ле бы ли вне се ны из ме не ния в конс ти ту цию, где Ук-
ра ина ста ла пар ла ме нс тко-пре зи де нтс ким го су да рст вом (в 2010 
го ду дан ные поп рав ки бы ли от ме не ны). Но юго-вос ток ст ра-
ны все так же про дол жал ос та вать ся мень шинст вом (от дель ной 
ав то но мией), ко то рый на хо дил ся под уси лен ным влия нием РФ 
и не со би рал ся кон со ли ди ро вать ся с за пад ной час тью ст ра ны. 
По мощ ник пре зи ден та РК Н. Он жа нов опи сы вает эти со бы тия 
та ким об ра зом: «Раз но по ляр ность до сих пор зак лю чает ся не в 
том, что эти внеш не по ли ти чес кие век то ры раз ви тия не сов мес-
ти мы (они-то как раз та ки сов мес ти мы), а в том, что ук ра инс кое 
ру ко во дс тво всег да пы та лось ла ви ро вать меж ду ин те ре са ми 
двух круп ных иг ро ков: Ев ро пей ско го Союза и Рос сийс кой Фе-
де ра ции – пы таясь не ба лан си ро вать, а «ур вать» у обеих сто рон 
од нос то рон ние вы го ды для се бя. В ре зуль та те Ук ра ина в це лом 
как ст ра на ст ра те ги чес ки проиг ра ла» [1]. Сле дует сог ла сить ся, 
Ук ра ина в пе ри од прав ле ния Яну ко ви ча не име ла чет кой нап-
рав лен нос ти в своей внеш ней по ли ти ке, пы таясь заиг ры вать с 

ПО ЗИ ЦИЯ  
РЕС ПУБ ЛИ КИ  

КА ЗА ХС ТАН  
В УРЕ ГУ ЛИ РО ВА НИИ 

КОНФ ЛИК ТА  
В УК РА ИНЕ
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По зи ция Рес пуб ли ки Ка за хс тан в уре гу ли ро ва нии конф лик та в Ук ра ине

дву мя круп ны ми иг ро ка ми, в ито ге по тер пе ла 
по ра же ние. 

Бри та нс кий по ли то лог Р. Сак ва в своей кни-
ге «Ли ния фрон та – Ук ра ина: кри зис в пог ра нич-
ных об лас тях» рас суж дает: «То, что бы ло дви-
же нием в под держ ку «ев ро пейс ких цен нос тей», 
обер ну лось борь бой за ут ве рж де ние мо нис ти-
чес ко го предс тав ле ния об ук ра инс кой го су да-
рст вен нос ти. Аморф ная ли бе раль ная ри то ри ка 
в по ве ст ке дня ус ту пи ла мес то про па ган де еди-
ной на ции, а эйфо рия спо со бс тво ва ла спеш ным 
и неп ро ду ман ным по ли ти чес ким ре ше ниям» [2]. 

Ук ра ина всег да бы ла и ос та ва лась зо ной 
ин те ре сов РФ, и в дан ном конк рет ном слу чае 
рез кий от ход от РФ и за мо ра жи ва ние всех по-
ли ти чес ких, эко но ми чес ких, куль турных свя зей 
яви лось серь ез ным уда ром по на циональ ным ин-
те ре сам и ам би циям Рос сии. За пад ное сооб ще ст-
во это прек рас но по ни ма ло и в свя зи с этим пос-
та ви ло Ук ра ину пе ред не воз мож ной ди лем мой, 
вы бо ром меж ду Ев ро пой и Рос сией. Пре зи ден та 
Вик то ра Яну ко ви ча ох ва ти ли сом не ния: в фи-
нан со вом пла не рос сийское пред ло же ние выг ля-
де ло за ман чи вее ев ро пей ско го, да и рис ков бы ло 
мень ше, не же ли чем от ка зы вать ся от союз ни-
чест ва с братс кой ст ра ной и од нов ре мен но от-
вер гать ев ра зий скую ин тег ра цию. Оче ви ден тот 
факт, что ес ли бы Ук ра ина дви ну лась в сто ро ну 
Ев ро союза, то от вет ные дей ст вия Рос сии не зас-
та ви ли бы дол го ждать, мо мен тально бы ли бы 
от ме не ны все те пре фе рен ции и ус туп ки ук ра-
инс кой сто ро не (отс роч ка с вып ла той за пос тав-
ку га за, вы да ча кре ди тов на со ци альное обес пе-
че ние, и т.д), ко то рые име ли мес то быть ра нее. 
И В. Яну ко вич был вы нуж ден поп ро сить пе ре-
нес ти под пи са ние сог ла ше ния об ас со циа ции, 
ко то рое долж но бы ло сос тояться в Виль ню се 29 
нояб ря 2013 го да. Свои дей ст вия экс Пре зи дент 
Ук ра ины объяс няет так: «Ре ше ние бы ло выз ва-
но осоз на нием ог ром ных эко но ми чес ких по терь, 
ко то рые мог ла по нес ти Ук ра ина. В слу чае под-
пи са ния сог ла ше ния в Виль ню се, я бы и даль ше 
про дол жал за ни мать пре зи де нтс кий пост и ру ко-
во дить ст ра ной. Под пи са ние до ку мен та выз ва ло 
бы у за пад ных ли де ров ра дос ть. Я да же имел бы 
боль шие шан сы быть изб ран ным на вто рой срок. 
Но это бы ло бы дос тиг ну то це ной банк ротс тва 
по ло ви ны ук ра инс кой про мыш лен нос ти и неиз-
беж но го зна чи тель но го па де ния уров ня жиз ни 
на се ле ния. Мне не нуж на бы ла влас ть та кой це-
ной» [3]. 

Даль нейшая си ту ация в ст ра не по ка за ла чем 
чре ва то от су тс твие ком му ни ка ции на ро да и 
влас ти. Ак тив ное боль шинс тво граж дан Ук ра-

ины (в осо бен нос ти в за пад ных ре гионах ст ра-
ны и в Киеве) уже ус пе ло по чу вс тво вать за пах 
сво бо ды и да же по ве рить что влас ть спо соб на 
из ме нить свой внеш не по ли ти чес кий курс, от ка-
зав шись от союз ни чест ва с Рос сией, и, на ко нец, 
стать предс та ви те ля ми за пад ной ци ви ли за ции. 
Но даль нейшие дей ст вия влас тей ока за лись для 
мно гих неожи дан ны ми, и реак ция об ще ст ва не 
зас та ви ла се бя дол го ждать. По зи ция так на зы-
ваемых ли бе раль ных кру гов на са мом де ле по-
нят на; ус та лос ть от пос тоян ных ульти ма ту мов 
со сто ро ны РФ, веч ной га зо вой вой ны, ко то-
рая во мно гом по ли ти зи ро ва на имен но дей ст-
виями Моск вы, и вся та ат мос фе ра отс та лос ти 
эко но ми чес ко го раз ви тия по буж да ла граж дан к 
всеоб ще му не до воль ст ву и соб лаз ну по ме нять 
су ще ст вующие реа лии. Пе ре нос под пи са ния 
сог ла ше ния об ас со циации пре зи ден том Яну-
ко ви чем стал по-нас тояще му пос лед ней кап лей, 
на род по нял, что Яну ко вич на са мом де ле прос-
то ис пу гал ся тех рис ков, ко то рые по лу чил бы 
пос ле ас со циации с ЕС, и нас колько серь ез ной 
ока за лась бы конф рон та ция с Рос сией. Поз же 
лю ди выш ли на Май дан и ор га ни зо ва ли де мо нс-
тра ции, при вед шие к ст раш ным пос ледс твиям, 
ко то рые зас та ви ли дей ст вующе го гла ву го су да-
рс тва сбе жать из ст ра ны 22 фев ра ля 2014 го да.

В этот же день вер хов ная ра да при ня ла по-
станов ле ние «О са моуст ра не нии Пре зи ден та 
Ук ра ины от ис пол не ния конс ти ту ци он ных пол-
но мо чий и наз на че нии внеоче ред ных вы бо ров 
Пре зи ден та Ук ра ины», ко то рое гла си ло: «По-
ла гая, что Пре зи дент Ук ра ины В. Яну ко вич са-
моуст ра нил ся от ис пол не ния конс ти ту ци он ных 
пол но мо чий, что уг ро жает уп рав ляе мос ти го су-
да рст вом, тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти и су ве-
ре ни те ту Ук ра ины, мас со во му на ру ше нию прав 
и сво бод граж дан, ис хо дя из обс тоя тель ств край-
ней необ хо ди мос ти, вы ра жая су ве рен ную во лю 
ук ра инс ко го на ро да, Вер хов ная Ра да Ук ра ины 
по станов ляет: 1. Устано вить, что Пре зи дент 
Ук ра ины В. Яну ко вич не ко нс ти ту ци он ным об-
ра зом са моуст ра нил ся от осу ще ст вле ния конс-
ти ту ци он ных пол но мо чий и яв ляет ся не ис пол-
няю щим свои обя зан нос ти» [4].

Си ту ация пре дель но обост ри лась вес ной, 
ког да 21 мар та 2014 го да Рос сия при соеди ни-
ла Крым пос редст вом всеоб ще го ре фе рен ду ма. 
Киев от верг эти ре зуль та ты. Реак ция за пад но го 
сооб ще ст ва ока за лась неожи дан но жест кой для 
са мой Рос сии. И с это го мо мен та на чал ся про цесс 
изо ля ции РФ к за пад но му ми ру, мо мен тально 
на ча ли сы пать ся об ви не ния в ан нек сии Кры ма и 
на ру ше нии прин ци пов меж ду на род но го пра ва о 
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тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти ст ра ны. Был вве-
ден пер вый па кет санк ций со сто ро ны США и 
Ев ро союза. Они вк лю ча ли в се бя: вве де ние ви-
зо вых ог ра ни че ний, соз да ние «чер но го спис ка», 
за мо ра жи ва ние за ру беж ных сче тов и т.д.

Вс ко ре бы ли обоз на че ны пер вые по пыт ки 
найти пу ти вы хо да из раз рас тающе го ся кри зи са. 
В на ча ле мар та появи лись офи ци альные сооб ще-
ния о про ве ден ных те ле фон ных раз го во рах меж-
ду Пре зи ден том РК Н. На зар бае вым и В. Пу ти-
ным. Да лее пос ле до ва ли те ле фон ные кон так ты 
Пре зи ден та РК с ли де ра ми Гер ма нии, США, Ве-
ли коб ри та нии. По су ти, это бы ла пер вая по пыт-
ка пос ред ни чес ких уси лий гла вы го су да рс тва 
РК в та ком слож ном геопо ли ти чес ком про цес се. 
Бы ло край не важ но выс лу шать и по нять мне ние 
всех парт не ров, ус лы шать их тре бо ва ния и ви де-
ние си туации.

Ук ра ино-Рос сийские от но ше ния дос тиг ли 
«точ ки не во зв ра та» пос ле тра ги чес кой, пот ряс-
шей мир авиака та ст ро фы в До нец кой об лас ти 
Ук ра ины. 17 июля 2014 го да был сбит пас са жи-
рс кий са мо лет «Boeing-777» ком па нии «Malaysia 
Airlines», со вер шав ший рейс «Амс тер дам – 
Куала-Лум пур». По гиб ли все на хо див шиеся на 
бор ту пас са жи ры и чле ны эки па жа: все го 295 че-
ло век. Слиш ком мно го бы ло мне ний, про ти во-
ре чий в этом проис ше ст вии. Не вда ваясь в под-
роб нос ти, уже яс но од но, что дан ный ин ци дент 
толь ко воз бу дил даль нейшую эс ка ла цию конф-
лик та.

Ле том 2014 го да воору жен ное про ти вос тоя-
ние на юго-вос то ке приоб ре ло ха рак тер пол-
но ма сш таб ных бое вых дей ст вий. Си лы АТО 
ус пеш но про во ди ли спе цо пе ра ции с учас тием 
тя же лой бро не тех ни ки в До нец ке и Лу га нс ке, 
ожес то чен ные бои про хо ди ли в Сла вя нс ке, Кра-
ма то рс ке, Гор лов ке. По ми мо мя теж ни ков гиб ли 
и мир ные жи те ли. Ка кие-ли бо по пыт ки уре гу ли-
ро вать ук ра инс кий кри зис мир ным пу тем бы ли 
без ре зуль татны. Груп па наб лю да те лей ОБСЕ, 
на чав шая свою дея тель ность в этот пе ри од, от ме-
ча ла, что ос нов ное пре пя тс твие в ре ше нии кри-
зи са вок руг Ук ра ины сфор ми ро ва лось в край нем 
де фи ци те до ве рия меж ду все ми его участ ни ка-
ми, осо бен но меж ду Рос сией и За па дом. Ни од на 
сто ро на не хо те ла ид ти на ус туп ки и комп ро мис-
сы и си ту ация все бо лее ос лож ня лась. 

Рос сия об ви ня ла За пад в ор га ни за ции го-
су да рст вен но го пе ре во ро та в Ук ра ине и на ру-
ше нии ос но во по ла гающе го сог ла ше ния меж ду 
В.  Яну ко ви чем и оп по зи цией от 21 фев ра ля. В 
свою оче редь За пад счи тал, что Рос сия ст ре-
мит ся под чи нить се бе Ук ра ину под пред ло гом 

за щи ты русс ко го на се ле ния. За пад ные ли де ры 
по ла га ли, что ан нек сия Кры ма это толь ко на ча-
ло, В. Пу тин спо со бен зайти даль ше, тем са мым 
на ру шить сис те ма ти зи рующую мо дель ми ро во-
го по ряд ка в Ев ро пе, а за тем и во всем ми ре. 

 Ни За пад, ни Рос сия не бы ли го то вы к конст-
рук тив но му диало гу, од на ко жест кий сце на рий 
так же был не вы го ден ни од ной из вов ле чен ных 
в конф ликт сто рон, так как стал бы отк ры тым 
во зоб нов ле нием «хо лод ной вой ны», поэто му то, 
что сей час проис хо дит, мож но обоз на чить «гиб-
рид ной вой ной», как но вым по ня тием конф лик-
та в геопо ли ти ке. 

В этих ус ло виях мно гие счи та ли, что дос ти-
же ние не толь ко ст ра те ги чес ко го комп ро мис са, 
но и эф фек тив ных ло каль ных сог ла ше ний выг-
ля дит ма ло ве роят ным. При та ких слож ных обс-
тоя тель ст вах бы ло оче вид но, что ка кая-ни будь 
ст ра на долж на бы ла взять ини ци ати ву в свои 
ру ки, ина че конф ликт ужес то чал ся бы и даль-
ше. По ни мал это и Н. На зар баев. Не сом нен но, 
дан ный конф ликт серь ез но вол но вал пра вя щую 
эли ту РК, так как здесь нап ря мую за де ва лись ин-
те ре сы Ка за х стана. 

На ча ло диало га.
7 ав гус та 2014 го да сос тоя лись те ле фон ные 

раз го во ры Пре зи ден та РК с В. Пу ти ным и А. Лу-
ка шен ко, где бы ла об суж де на по ве ст ка дня по 
Ук ра ине. Н. На зар баев выс ту пил с ини ци ати вой 
о про ве де нии вс тре чи с Пре зи ден том Ук ра ины в 
раз лич ных фор ма тах, в том чис ле в рам ках Та-
мо жен но го союза и Ук ра ины или внеоче ред но го 
за се да ния Со ве та глав го су да рс тв СНГ». И та кие 
ша ги бы ли предп ри ня ты. С дру гой сто ро ны, по-
ми мо не пос редст вен ных участ ни ков, тре бо вал ся 
так же и предс та ви тель с ев ро пейс кой сто ро ны, 
ко то рый мог бы быть своего ро да ре гу ля то ром 
раз го во ра В. Пу ти на с П. По ро шен ко. 

19 ав гус та 2014 го да сос тоял ся те ле фон ный 
раз го вор Пре зи ден та Ка за х стана с Пред се да те-
лем Ев ро пейс кой ко мис сии Ж. М. Бар ро зу. По 
ито гам раз го во ра ста ло из ве ст но, что гла ва Ев-
ро ко мис сии под дер жал пред ло же ние Ка за х стана 
о про ве де нии 26 ав гус та 2014 го да в Минс ке вс-
тре чи ст ран Та мо жен но го союза, Ук ра ины и Ев-
ро пей ско го союза. В хо де раз го во ра бы ла дос-
тиг ну та уст ная до го во рен ность о про ве де нии в 
слу чае необ хо ди мос ти ана ло гич ной вс тре чи в 
Астане.

По ми мо та ко го фор ма та диало га, ос та ва лось 
важ ным ор га ни зо вать раз го вор двух пре зи ден-
тов конф лик тую щих сто рон В.  Пу ти на и П. По-
ро шен ко. И ка за хс танс кой сто ро не это уда лось. 
Пер вая Минс кая вс тре ча 26  ав гус та 2014 го да 
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мо жет по пра ву счи тать ся ве ли ким со бы тием. 
Впер вые сто ро ны се ли за стол пе ре го во ров и 
в отк ры том фор ма те на ча ли об суж дать все те 
проб ле мы, ко то рые тре буют не за мед ли тель но го 
ре ше ния. 

Вре мен ный про вал. 
5 сен тяб ря 2014 г. Трехс то рон няя кон такт ная 

груп па в Минс ке под пи са ла про то кол о всеоб-
щем прек ра ще нии ог ня, ко то рый вс ту пил в си лу 
5 сен тяб ря в 18:00. Ос нов ные его прин ци пы зак-
лю ча лись в сле дующем: 

1. Обес пе чить не за мед ли тель ное двухс то-
рон нее прек ра ще ние при ме не ния ору жия.

2. Обес пе чить мо ни то ринг и ве ри фи ка цию со 
сто ро ны ОБСЕ ре жи ма неп ри ме не ния ору жия.

3. Про вес ти де це нт ра ли за цию влас ти, в том 
чис ле путём при ня тия За ко на Ук ра ины «О вре-
мен ном по ряд ке мест но го са моуп рав ле ния в от-
дель ных райо нах До нец кой и Лу га нс кой об лас-
тей» (За кон об осо бом ста ту се).

4. Обес пе чить пос тоян но дей ст вую щий 
мо ни то ринг на ук ра инс ко-рос сийс кой го су да-
рст вен ной гра ни це и ве ри фи ка цию со сто ро ны 
ОБСЕ с соз да нием зо ны бе зо пас нос ти в приг ра-
нич ных райо нах Ук ра ины и РФ.

5. Бе зот ла га тель но ос во бо дить всех за лож-
ни ков и не за кон но удер жи ваемых лиц.

6. При нять за кон о не до пу ще нии прес ле до-
ва ния и на ка за ния лиц в свя зи с со бы тиями, ко-
то рые име ли мес то в от дель ных райо нах До нец-
кой и Лу га нс кой об лас тей Ук ра ины.

7. Про дол жить инк лю зив ный об ще на-
циональ ный диа лог.

8. При нять ме ры по улуч ше нию гу ма ни тар-
ной си ту ации на Дон бас се.

9. Обес пе чить про ве де ние дос роч ных мест-
ных вы бо ров в соот ве тс твии с За ко ном Ук ра ины 
«О вре мен ном по ряд ке мест но го са моуп рав ле-
ния в от дель ных райо нах До нец кой и Лу га нс кой 
об лас тей» (За кон об осо бом ста ту се).

10. Вы вес ти не за кон ные воо ружённые фор-
ми ро ва ния, воен ную тех ни ку, а так же боеви ков 
и наёмни ков с тер ри то рии Ук ра ины.

11. При нять прог рам му эко но ми чес ко го 
воз рож де ния Дон бас са и вос станов ле ния жиз не-
деятель ности ре ги она.

12. Пре дос та вить га ран тии лич ной бе зо пас-
нос ти для участ ни ков кон сульта ций [5]. 

В на ча ле ок тяб ря 2014 г. на Дон бас се оп ре-
де лен ный пе ри од вре ме ни дей ст ви тель но соб-
лю да лась ти ши на, но в на ча ле нояб ря на ча лись 
пе ри оди чес кие на ру ше ния. Участ ни ки конф лик-
та об ви ня ли друг дру га в на ру ше нии пе ре ми рия. 
Ос нов ным объек том про ти вос тоя ния был до нец-

кий аэро порт, бои за не го шли ежед нев но. Фак-
ти чес ки, Минс кий про то кол на ру шал ся обеими 
сто ро на ми и про цесс деэс ка ла ции стал за мед-
ляться. Ук ра инс кий воп рос про дол жал ос та вать-
ся од ной из ак ту аль ных тем на всех меж ду на род-
ных вс тре чах.

Во вре мя оче ред но го выс туп ле ния на сес сии 
меж ду на род но го клу ба «Вал дай» В. Пу тин чет ко 
обоз на чил кри те рии, сог лас но ко то рым Ук ра ина 
долж на дей ст во вать, что бы вос стано вить ста-
биль ность на Дон бас се: «Пер вое, что на до сде-
лать по нап рав ле нию по ли ти чес ко го уре гу ли ро-
ва ния, – нуж но внес ти из ме не ния в конс ти ту цию 
Ук ра ины по сог ла со ва нию с неп риз нан ны ми рес-
пуб ли ка ми. Киевс кие влас ти внес ли из ме не ния 
без сог ла со ва ния с рес пуб ли ка ми, ут ве рж дают, 
что сог ла со ва ли с ве не ци анс кой ко мис сией, но об 
этом в минс ких сог ла ше ниях не го во рит ся. За кон 
о вы бо рах дол жен был быть при нят Ра дой по сог-
ла со ва нию с неп риз нан ны ми рес пуб ли ка ми, ко-
то рые три ра за бе зот вет но при сы ла ли свои пред-
ло же ния. И са мое глав ное дол жен быть при нят 
за кон об ам нис тии, так как по стан дар там ОБСЕ 
ник то не дол жен под вер гать ся уго лов но му прес-
ле до ва нию, а там все ру ко во дс тво ЛНР и ДНР под 
уго лов ным прес ле до ва нием» [6]. 

Про ти вос тоя ние сил АТО про тив опол чен-
цев не прек ра ща лось и вы хо да из это го все го 
ник то не ви дел. Все прек рас но по ни ма ли, что 
нуж ны пе ре го во ры и вс тре чи, но на прак ти ке все 
упи ра лось в нес по соб ность на чать ре ши тель ные 
дей ст вия. Проб ле ма зак лю ча лась не в том, что 
ник то не хо тел на чи нать диа лог, а в том, что не 
бы ло че ло ве ка, ко то рый взял бы си ту ацию в свои 
ру ки. Имен но тог да на ча ли пос ту пать пред ло же-
ния Ка за хс танс ко му ли де ру от за пад ных парт не-
ров возг ла вить та кую мис сию мо де ра то ра. 

 Су ще ст во ва ли та кие суж де ния, что Ка за хс-
тан все го лишь яв ляет ся от ра жа те лем ини циатив 
В. Пу ти на, об щаясь с за па дом, Ка за хс тан лишь 
пы тает ся убеж дать их в том, что бы Ук ра ина не-
мед лен но под чи ни лась Рос сии и пош ла на ус-
туп ки. Но это мне ние оши боч но, мис сия Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан в дан ном конф лик те – это 
роль не за ви си мо го экс пер та. Да, ра зу меет ся, с 
Рос сией Ка за хс тан свя зы вают ис то ри чес кие узы 
друж бы, но это не оз на чает, что на внеш не по-
ли ти чес ком по ле РК Рос сия лишь реали зует 
свою им пе рс кую по ли ти ку. Мно го лет ний опыт 
по ка зал, что Рес пуб ли ка Ка за хс тан – это са мос-
тоя тель ное го су да рс тво со своим ви де нием си-
туации, и в эпо ху нес та биль ности, тур бу ле нт-
нос ти меж ду на род ных от но ше ний край не важ но 
не до пус кать соз да ние но вых го ря чих то чек, 
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имен но об этом каж дый раз на по ми нает Н. На-
зар баев своим парт не рам.

В раз го во ре с Ф. Ол лан дом в Астане Н. На-
зар баев расс ка зал о по зи ции рос сийс кой сто ро-
ны. На пресс-кон фе рен ции Ол ланд сде лал заяв-
ле ние: «Вна ча ле необ хо ди мо дос тичь сни же ния 
сло вес ной нап ря жен нос ти. По том сни же ние 
нап ря жен нос ти долж но пе рейти в конк рет ные 
дей ст вия на ук ра инс кой тер ри то рии… Мы до-
го во ри лись ис поль зо вать поезд ки, ме ха низ мы, 
пло щад ки диало га, что бы до бить ся сни же ния 
нап ря жен нос ти, что поз во ли ло бы сох ра нить 
тер ри то ри альную це ло ст нос ть Ук ра ины, га ран-
ти ро вать оп ре де лен ную ав то ном ность вос точ-
ным ре гионам Ук ра ины, сде лать так, что бы ук-
ра инс кая эко но ми ка на ча ла вы би рать ся из это го 
тя же ло го по ло же ния, и при этом при дер жи вать-
ся сог ла ше ния о прек ра ще нии ог ня» [7]. 

22 де каб ря 2014 г. Пре зи дент Ка за х стана со-
вер шил ви зит в Ук ра ину, где он пе ре го во рил с 
Пре зи ден том По ро шен ко и Премь ер-ми ни ст-
ром А. Яце ню ком. Там Н. На зар баев сде лал до-
воль но эмо циональное, но по ст рук ту ре чет кое 
заяв ле ние: «Та ко го не долж но бы ло слу чить ся. 
Мощ ная эко но ми ка, поч ти 50 млн. на се ле ние, 
долж ны бы ли, преж де все го, за нять ся эко но ми-
кой, а по том по ли ти кой. Су ди те са ми: что бы ни 
го во ри ли экс пер ты по по во ду те ку ще го ос лож-
не ния, нап ри мер, си ту ации в Ук ра ине, глав ные 
при чи ны все же ск ры ты в со ци аль ной проб ле-
ма ти ке. Кто знает эко но ми ку Со ве тс ко го союза, 
пом нит, что Ук ра ина бы ла вто рой мощ ной рес-
пуб ли кой пос ле Рос сии. Се год ня об щий объем 
эко но ми ки Ук ра ины поч ти на 25% ус ту пает эко-
но ми ке Ка за х стана» [8]. 

Ос нов ная ст ра те гия Пре зи ден та РК зак лю ча-
лась в от дель ном раз го во ре с каж дым ли де ром 
вов ле чен ным в конф ликт, для то го, что бы ус лы-
шать по зи цию каж до го и за тем уже пред ло жить 
ка кие-ли бо комп ро ми сс ные ме ры. 

Ито ги Пос ред ни че ст ва РК в Ук ра инс ком 
кри зи се.

Са мым глав ным дос ти же нием ви зи тов гла-
вы го су да рс тва в Киев и Моск ву ста ло то, что и 
П. По ро шен ко, и В. Пу тин вы ра зи ли го тов ность 
вс тре тить ся в «нор мандс ком фор ма те» и об су-
дить все спо ры, там где по зи ции сов па дают, за-
фик си ро вать в ито го вом до ку мен те; по тем, где 
сох ра няют ся прин ци пи альные раз ног ла сия в их 
фор му ли ров ках, про дол жить диа лог и, при необ-
хо ди мос ти, раз ра бо тать «до рож ные кар ты» их 
сог ла со ва ния.

11 фев ра ля в Минс ке ве че ром Пре зи дент 
Рос сии В. Пу тин, Канц лер Гер ма нии А. Мер-

кель, Пре зи дент Фран ции Ф. Ол ланд и Пре зи-
дент Ук ра ины П. По ро шен ко на ча ли вс тре чу в 
«нор мандс ком фор ма те».

Как из ве ст но, пе ре го во ры прод ли лись поч-
ти 16 ча сов. Ли де ры про во ди ли кон сульта ции 
по ук ра инс ко му уре гу ли ро ва нию всю ночь. Вс-
тре ча за вер ши лась лишь ут ром 12 фев ра ля. На 
ито го вой пресс-кон фе рен ции Пре зи дент Рос сии 
сде лал оп ти мис тич ное заяв ле ние «Это бы ла не 
са мая луч шая ночь в моей жиз ни, но ут ро, на мой 
взг ляд, доб рое. По то му что нам уда лось до го во-
рить ся о глав ном. По че му так дол го шли сог ла-
со ва ния? Это свя за но с тем, что, к со жа ле нию, 
киевс кие влас ти до сих пор от ка зы вают ся от пря-
мых кон так тов с предс та ви те ля ми До нец кой и 
Лу га нс кой на род ных рес пуб лик. На до ис хо дить 
из реа лий жиз ни, и ес ли все хо тят на дол гос роч-
ной ос но ве выст роить от но ше ния, то на до пойти 
на пря мые кон так ты. Но мы ра бо та ли в тех ус ло-
виях, ко то рые бы ли, и до го во ри лись о мно гом». 
Да лее Пре зи дент Рос сии при во дит весь спектр 
воп ро сов и мер по ко то рым сто ро ны су ме ли 
выя вить еди ную точ ку зре ния: «До го во ри лись о 
прек ра ще нии ог ня с 0:00 15 фев ра ля. Чрез вы чай-
но важ ная по зи ция: от вод тя же лых воору же ний 
от ли нии соп ри кос но ве ния для ук ра инс ких вой-
ск и от ли нии, обоз на чен ной 19 сен тяб ря прош-
ло го го да, для опол че ния Дон бас са. Конс ти ту ци-
он ная ре фор ма, в ко то рой долж ны быть уч те ны 
за кон ные пра ва лю дей, про жи вающих на тер ри-
то рии Дон бас са. Да лее идут пог ра нич ные воп-
ро сы по сог ла со ва нию с опол че нием и воп ро сы 
вве де ния в дей ст вие ра нее при ня то го за ко на об 
осо бом ста ту се До нец ка и Лу га нс ка. Ис хо дим из 
то го, что сто ро ны проя вят сдер жан нос ть в бли-
жай шее вре мя до пол но го прек ра ще ния ог ня. 
Мы при зы ваем сде лать все, что бы раз ве де ние 
вой ск прош ло без не нуж но го кро воп ро ли тия, и 
пе рейти к реально му про цес су по ли ти чес ко го 
уре гу ли ро ва ния» [9]. 

Пре зи дент Н. На зар баев не ог ра ни чил ся вс-
тре чей в «нор мандс ком фор ма те», и даль ше 
про дол жал при ла гать уси лия и по буж дать сво-
их кол лег к реали за ции и соб лю де нию минс ких 
сог ла ше ний. 

То, что прои зош ло на юго-вос то ке Ук ра ины 
– это боль шая тра ге дия для все го ук ра инс ко го 
на ро да. Нем но гие ожи да ли, что обыч ная де мо-
нс тра ция в де каб ре 2013г. раз вер нет ся до та ких 
пре де лов и обер нет ся столь зна чи мы ми по те ря-
ми. Ес ли ве рить циф рам, то око ло 7 ты сяч че-
ло век по гиб ли в хо де конф лик та и свы ше мил-
лиона жи те лей ста ли бе жен ца ми. Опи сан ные 
дей ст вия ли де ра РК по ка за ли нас колько силь но 
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По зи ция Рес пуб ли ки Ка за хс тан в уре гу ли ро ва нии конф лик та в Ук ра ине

ка за хс танс кое об ще ст во со пе ре жи вает братс ко-
му на ро ду. 

В ин фор ма ци он ном прост ранс тве бы ло выс-
ка за но много мне ний раз лич ных экс пер тов и 
ана ли ти ков, ко то рые прог но зи ро ва ли бу ду щий 
сце на рий для ук ра инс ко го на ро да. Так, по ли то-
лог До сым Сат паев по ла гает, что Ук ра инс кий 
кри зис мо жет раз рас тись в бо лее «слож ную и 
серь ез ную ка та ст ро фу»: «Я боюсь, как бы Ук-
ра ина не прев ра ти лась в не кий ана лог Аф га-
ни стана – зо ну пер ма не нт ных конф лик тов, где 
клю че вую роль бу дут иг рать не по ли ти ки, а по-
ле вые ко ман ди ры. А по ли ти ки, ве роят но, бу дут 
под ки ды вать уголь, под дер жи вая там свои аф-

фи ли ро ван ные си лы. Но од но де ло Аф га нис тан, 
ко то рый на хо дит ся да ле ко от Ев ро пы, и дру гое 
де ло – Ук ра ина» [10]. 

Сей час те ма Ук ра ина уш ла с ин фор ма ци он-
но го по ля, за ме нив её си рийс ким конф лик том и 
борь бой с ИГИЛ (ДАИШ). Но все прек рас но по-
ни мают, что сей час там все так же про дол жают-
ся кро воп ро ли тие и про ти воп рав ные дей ст вия, 
как с од ной, так и с дру гой сто ро ны. Яс но од-
но, этот конф ликт останет ся за мо ро жен ным на 
дол гие го ды, рос сийс кий и ук ра инс кие на ро ды 
пос со ре ны на дол гие вре ме на, и вре мя от вре-
ме ни бу дут проис хо дить по лы ха ния и за ту ха-
ния конф лик та. 

Ли те ра ту ра
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Устранить этнические конфликты из нашего мира нельзя, но в 
ряде случаев возможно предотвратить их перерастание в насилие с 
помощью соответствующих институционных и иных реформ.
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Эт но саяси қақ ты ғыс тар дың 
кей бір қыр ла ры:  

Бос ния та ғы лы мы

Эт ни каара лық қақ ты ғыс тар соң ғы он жыл дық тар ба ры сын да ғы 
ең өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып та бы ла ды. Оның се бе бі, бұл рет те
гі қақ ты ғыс тар мем ле кет тер ара сын да шық қан жағ дайда өте қа тер лі, 
сон дайақ бір ел дің іш кі аума ғын да бол ған жағ дайда да аса қа уіп
ті. Бұл саяси, әлеу мет тік тұ рақ сыз дық қа әке луі мүм кін, ең со ңын да 
мем ле кет ті лік ке, ел дің тұ тас ты ғы на әсе рін ти гі зуі ық ти мал. Ма қа ла да 
эт ни каара лық жә не ді ни ара лық қақ ты ғыс тар дың кей бір ас тар ла ры, 
осын дай қақ ты ғыс тар дың шы ғу се беп те рі, тип те рі мен түр ле рі қа рас
ты рыл ған. Қа зір гі әлем де гі эт ни каара лық қақ ты ғыс тар ға мы сал ре
тін де қыс қа ша түр де Бос ния лық қақ ты ғыс қа са рап та ма жа са лы на ды. 
Сон дайақ қақ ты ғыс қа қа ты су шы та рап тар дың мүд де ле рі, та лап та ры 
мен қа уіп те ну се беп те рі жә не Бос ния лық қақ ты ғыс ты өр шіт кен жә не 
те же ген фак тор лар қа рас ты ры ла ды.

Тү йін  сөз дер: Бос ния мен Гер це го ви на, НАТО, ЕО, мем ле кет, сая
сат, эт ни каара лық қақ ты ғыс, оп по зи ция, Дейт он ке лі сі мі.

Alipbayev F.R., Byuzheyeva B.Z.

Some aspects of ethnopolitical 
conflicts: lessons of Bosnia

The problem of the interethnic conflicts within the last decades is one 
of the most actual. This results from the fact that conflicts of this sort are 
dangerous when arise between the states, and also are dangerous when 
occur within one country. It can result in political, social instability that 
eventually will affect statehood, integrity of the country. In article some 
aspects of the interethnic and interfaith conflicts, the emergence reasons, 
types and forms of such conflicts are considered. The Bosnian conflict as 
an example of the interethnic conflicts in the modern world is briefly ana
lyzed. Also is considered interests, requirements and fears of the parties of 
the conflict and factors producing and constraining the Bosnian conflict.

Key words: Bosnia and Herzegovina, NATO, EU, state, policy, inter
ethnic conflicts, opposition, Dayton agreement.

Алип баев А.Р., Бю жеева Б.З.

Не ко то рые ас пек ты  
эт но по ли ти чес ких конф лик тов: 

уро ки Бос нии

Ме жэт ни чес кие конф лик ты в пос лед ние де ся ти ле тия ста ли од
ной из ак ту аль ных проб лем меж ду на род ных от но ше ний, т.к. мо гут 
при вес ти к обост ре нию как меж го су да рст вен ных от но ше ний, так и 
си ту ации внут ри са мо го го су да рс тва, оча га конф лик та. По ли ти чес
кая, со ци альная нес та биль ность, соз дан ная в ре зуль та те конф лик та, 
в ко неч ном сче те мо жет ока зать влия ние на го су да рст вен ность, на 
це ло ст нос ть ст ра ны. В статье расс мот ре ны не ко то рые ас пек ты ме
жэт ни чес ких и меж кон фес сио наль ных конф лик тов, при чи ны воз
ник но ве ния, ти пы и фор мы та ких конф лик тов; крат ко ана ли зи рует ся 
Бос нийс кий конф ликт, как при мер ме жэт ни чес ких конф лик тов в сов
ре мен ном ми ре; расс мат ри вают ся ин те ре сы, тре бо ва ния и опа се ния 
сто рон конф лик та и фак то ры, про ду ци ро вав шие и сдер жи вав шие 
Бос нийс кий конф ликт.

Клю че вые сло ва: Бос ния и Гер це го ви на, НАТО, ЕС, го су да рс тво, 
по ли ти ка, ме жэт ни чес кие конф лик ты, оп по зи ция, Дейт онс кие сог ла
ше ние.
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Қа зір гі ха лы қа ра лық қа ты нас тар да эт никaapaлық жәнe 
этнocaяcи қaқты ғыcтap caяcи-қoғaмдық өмipдeгi мeмлeкeттep 
apacындaғы дәcтүpлi қaқты ғыc түpiнe aйнaлып кeлe жат қан-
ды ғы бел гі лі. Сол рет те эт ни каара лық қақ ты ғыс тар мәceлeci 
xaлықapaлық қaтынacтapдa ғaлымдapдың, caяcи тұлғaлapдың 
жәнe бacқa дa әлeм көшбacшылapының нaзapын өзiнe aудapып 
oтыp. Эт но ау мақ тық эт ни ка лық қақ ты ғыс тар дың шы ғу ас та-
рын да ең ал ды мен бір эт ни ка лық топ тың қан дай да бір ау мақ та 
тұ руы жә не оны бас қа ру құ қы на ие бо лу мақ са тын да туын дай-
т ын дау-да майы жа та ры сөз сіз. 

Бү гін гі ғы лым да ғы бел гі лі эт ни каа ра лық қақ ты ғыс тар-
дың ерек ше лік те рі не тоқ та ла тын бол сақ, эт ни ка ара лық қа – кез 
кел ген ны сан да ғы қақ ты ғыс тар (ұйым дас қан саяси қи мыл дар, 
жап пай тәр тіп сіз дік, се па ра тис тік тол қу лар, аза мат со ғыс та ры 
жә не т.б.) жат қы зы ла ды. Олар дың бас ты ерек ше лік те рі нің бі рі 
– эт ни каара лық қақ ты ғыс тар ке шен ді, күр де лі құ ры лым ды си-
пат та бо луы, эт нос тың түп кі лік ті мақ са ты же ке мем ле кет ті лік-
ке ұм ты луы, сон дай-ақ эт ни ка лық дағ да рыс тың «пі сіп же ті луі» 
үшін әлеу мет тік-эко но ми ка лық көр сет кіш те рі бо йын ша тө мен 
жә не ру ха ни жа ғы нан да (ді ни шек теу лік, ана ті лін пай да ла ну-
ды шек теу, салт-дәс түр ле рі мен әдет-ғұ рып та рын сый ла мау) 
эт нос өзі нің кем сі тіл ген ді гін се зі нуі тиіс. 

Жал пы эт но саяси қа ты нас тар дың өзі қақ ты ғыс қа бейім ді 
бо лып ке ле ді деп есеп те лі не ді. Оған саяси қа те лік тер қо сыл-
са, олар дың жа ры лыс әлеуеті бір не ше есе ар та ты ны сөз сіз. Ал 
атал ған се беп тер дің нә ти же сін де орын ал ған эт ни ка лық қақ ты-
ғыс тар ды рет теу үшін, бір не ше қа ғи да лар ды бас шы лық қа ал-
ған дұ рыс:

1) Қақ ты ғыс ты заң дас ты ру – үкі мет тік құ ры лым та ра пы нан 
жә не қақ ты ғы су шы та рап тар жа ғы нан тал қы лау мен ше шу ді та-
лап ете тін қақ ты ғыс ты, мә се ле нің болуын  рес ми мо йын дау;

2) Ке ліс сөз дер үде рі сін ұйым дас ты ру да бі тім гер ші лік инс-
ти ту тын ен гі зу;

3) Қақ ты ғыс ты рет теу де ақ па рат пен қам та ма сыз ету, ке ліс-
сөз дер дің жа риялы лы ғы, ашық ты ғы жә не қақ ты ғыс жө нін де 
қы зы ғу шы лық та ныт қан бар лық аза мат тар ға жә не та ғы бас қа-
лар ға қақ ты ғыс тың да му ба ры сы жө нін де гі ақ па рат қа қол жет-
кі зу мүм кін ді гін жа сау. 

ЭТ НО САЯСИ  
ҚАҚ ТЫ ҒЫС ТАР ДЫҢ 

КЕЙ БІР ҚЫР ЛА РЫ: 
БОС НИЯ ТА ҒЫ ЛЫ МЫ
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Эт но саяси қақ ты ғыс тар дың кей бір қыр ла ры: Бос ния та ғы лы мы

Әри не, эт но саяси қақ ты ғыс тар дың өрбуіне 
жол бер ген ше, оның ал дын алып, қақ ты ғыс ты 
жағ дайға жет кіз бей, бар лық мә се ле ні бей біт түр-
де ше шу бү гін гі за ман та ла бы бо лып та бы ла ды. 
Сол се беп ті ұлт тық мем ле кет тің саяса ты да осы-
ған ба ғыт тал ға ны дұ рыс. Осы орай да «Ын ты-
мақ тас тық ты» қол дау қақ ты ғыс ты тоқ та ту дың 
тиім ді тә сіл де рі нің бі рі [1]. «Ын ты мақ тас тық ты» 
қол дау жә не ны ғайту қақ ты ғыс тың ал дын алу-
дың, ес кер ту дің бар лық әдіс тә сіл де рі нің ор тақ 
мә се ле сі бо лып та бы ла ды. Оны ше шу ке шен ді 
си пат қа ие жә не өзі не бір не ше тә сіл дер ді: әлеу-
мет тік-пси хо ло гия лық, ұйым дас ты ру шы-бас қа-
ру шы лық жә не адам гер ші лік си пат та ғы тә сіл-
дер ді жат қы за ды.

Этнocapaлық қaқты ғыcтapдың дaмуынa не-
гіз гі ceбeптepмен бір ге бacқa дa жaғдaйлap әcep 
eттi: бipiншiдeн, oлap қaншaлық ты кeң тapaлaды, 
қaндaй кө лем ді aлaды (яғ ни, aумaқ, қaндaй aумaқ 
eкeндiгi – жaзық, тaулы, opмaнды, бaлшық-
ты жәнe т.б.); eкiншiдeн, қaндaй қoныc түpiнiң 
тұpғындapы қaқты ғыcқa қaтыcaды (үлкeн қaлa, 
кiшi қaлa, aуыл жәнe т.б) [2].

 Coнымeн қaтap, қaқты ғыcтың дaму қapқын-
ды лы ғы мeн уaқы ты мaңыз ды. Ceбeбi, қaқты-
ғыc қaншaлық ты ұзaққa coзылca, oдaн шы-
ғу coншaлық ты қиын еке ні хақ. Қaқты ғыcты 
әлcipeту тәciлi eң нeгiзгi құ рам дас бө лік тер ді 
нeмece тoптapды aлып тacтaуғa (мыcaлы, қoғaм 
aлдындa бeдeлiн түcipу жoлымeн) мүмкiндiк 
бepeтiн шapaлap көмeгiмeн қaқты ғыcқa қaты-
caтын күштepдi бipiктipу нeмece кeлiciмгe, 
кeлiccөзгe бeйiм тapaптың күшiн қoлдaу бoлып 
тaбылaды. Қaқты ғыcты peттeу үде ріciндe қaқты-
ғыcушы тapaпты бipiктipe aлaтын фaктopлapдың 
әcepiн жoю мaңыз ды бoлып тaбылaды. 

Эт ни каара лық қақ ты ғыс тар дың шы ғуы мен 
өр ши түс уін ің, жан жал дың қа ру лы қар сы лас-
тық қа ұла суы мен ше шу жол да ры ның ба ры сын 
Бос ния мен Гер це го ви на қақ ты ғы сын тал дау нә-
ти же сін де ай қын кө ру ге бо ла ды. Бал кан да тұ-
рақ та ған жә не ке йін  кей бі реуле рі нің югос лав-
тық мем ле кет тің құ ра мы на кір ген ха лық тар дың 
бар та ри хы – эт ни ка лық ау мақ тар мен мем ле кет-
тік ше ка ра лар ара сын да ғы қа ты нас тың бір ден 
бір дұ рыс ше ші мін та бу ға де ген ұм ты лы сы еді. 
Оң түс тік-Шы ғыс жә не Ор та лық Еуро па ха лық-
та ры ның әр қай сы сын ма за лан дыр ған ұлт тың 
өзін-өзі би леу тағ ды ры, мә ні мен тү рі жө нін де гі 
мә се ле, оң түс тік сла вян дар дың по лиэт ни ка лық 
қауым дас ты ғы ның іш кі өза ра қа ты нас та ры мен 
тағ ды ры жө нін де гі мә се ле жә не Бал кан ның ай-
мақ ре тін де да му заң ды лық та ры мен тағ ды ры 
жө нін де гі мә се ле лер – ға сыр бойы өза ра ты ғыз 

шыр ма лып жа тыр. Әр бір мә се ле өзін дік та рих қа, 
өзін дік маз мұн ға, аз ды-көп ті шиеле ні су дің өзін-
дік сәт те рі не ие бол ға ны бел гі лі.

1992 жыл дың 1 нау ры зын да ғы Бос ния мен 
Гер це го ви на ны ның тәуел сіз ді гі нің жа рияла нуы 
ұл та раз дық тың бас талуына әсер ет кен соң ғы қоз-
ғаушы күш бол ды. Со ны мен бір ге, бұ ған де йін  
1990 жыл ғы пар ла ме нт тік сай лау лар дан ке йін-
ақ шиеле ніс ті жағ дай әлі ашық түр де бай қал ма-
са да ушы ға түс кен бо ла тын. Пар ла ме нт тік сай-
лау лар дан ке йін  би лік ке кел ген Де мок ра тиялық 
Іс-қи мыл мұ сыл ман дық пар тиясы ның көш бас-
шы сы Алия Изет бе го вич мұ сыл ман дар ды жақ-
та ған жә не серб тер ге қар сы ба ғыт тал ған өзі нің 
саяси бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру ние тін де 
бол ды [3]. Изет бе го вич тің мұ сыл ман дық мем ле-
кет ті құ ру да ша ри ғат заң да рын ен гі зу ді көз деуі, 
мұ сыл мен емес ха лық тың бір қа тар құ қық та ры-
нан айырылуына әке ле рі сөз сіз еді. Бос ния мен 
Гер це го ви на да мұ сыл ман дар ба сым көп ші лік те 
бол мауы нан (рес пуб ли ка да еш бір ха лық ба сым 
көп ші лік ке ие бол ған жоқ), ка то лик тік хор ват-
тар мен пра вос лав тық серб тер де өз де рін мем ле-
кет ті құ ру шы ха лық пыз деп есеп теп, тең құ қық-
ты та лап ет ті. Бос ния мен Гер це го ви на ны ның 
тәуел сіз ді гі нің жа риялан уына жә не бос ния лық 
көш бас шы А. Изет бе го вич тің іс-әре кет те рі не 
на ра зы лық ре тін де хор ват тар өзі нің Гер цог-Бос-
на, ал серб тер – Серб тік Рес пуб ли ка сын құр ды. 
Қа рар көз ге қақ ты ғыс ау мақ тық си пат қа ие сияқ-
ты бол ға ны мен, оның ас та рын да ді ни-эт ни ка лық 
фак тор да жат қан еді.

Яғ ни, бос ния лық қақ ты ғыс ты өр ші те түс кен 
не гіз гі фак тор лар: бі рін ші ден, эко но ми ка лық – 
бұл бар лық үш та рап тың тек саяси эли та ла ры-
на қа тыс ты бол ды, өйт ке ні олар үшін ай мақ та ғы 
өзін дік эко но ми ка лық мақ сат-мүд де ле рін сақ тап 
қа лу мен да мы ту ды ма ңыз ды деп есеп те ген бо-
ла тын. Екін ші ден, жо ға ры да атап өт кен дей, ді-
ни – бұл тұр ғын дар дың ба сым бө лі гі не қа тыс ты 
еді, әсі ре се ауыл ды жер лер де гі, өйт ке ні он да эт-
ни ка лық бі рың ғайлы лық ба сым бол ды (қан дай 
да бір ұлт өкіл де рі нің ты ғыз тұр уын ан), ал қа-
ла тұр ғын да ры бол са кө бі не се әл де қай да ара лас 
кел ген. Ба сым көп ші лік ді ни фак тор ды қақ ты-
ғыс тың сер пі ні ре тін де қа был да ға ны мен, саяси 
эли та үшін ді ни фак тор тек үс тір тін рөл ға на ат-
қар ды. Со ны мен бір ге қақ ты ғыс қа қа тыс қан хор-
ва ттық же тек ші Фран жо Тудж ман, серб тік же-
тек ші лер Сло бо дан Ми ло ше вич, Рад ко Мла дич, 
Ка рад жич сияқ ты көп те ген саяси көш бас шы лар 
– дін ді то лық қан ды қа был дай қой ма ған бұ рын-
ғы ком му нис тер еді [4]. Үшін ші ден, би лік тік 
– бұл фак тор та ғы да тек ел де гі оп пор ту нис тік 
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пи ғыл да ғы саяси эли та ға қа тыс ты бол ды, мы са-
лы серб тік көш бас шы С. Ми ло ше вич сияқ ты лар 
ел де гі ком му нис тік тәр тіп тің күй ре уін  се зі не 
оты рып, сон да да би лік те қа лу үшін қақ ты ғыс қа 
әкел ген ұлт шыл дық тұ жы рым да сын ал ға тарт-
ты. Төр тін ші ден, БАҚ-та ғы үгіт-на си хат – қақ-
ты ғыс қа қа ты су шы әр та рап нақ ты лы бір БАҚ-
қа ба қы лау ор на ту ба ры сын да қақ ты ғыс ту ра лы 
өз де рі не ға на тиім ді ақ па рат бе ре оты рып, қар-
сы лас тар дың жауыз дық кел бе тін қа лып тас ты ру-
ға тал пын ған еді. Бе сін ші ден, серб тер дің мұ сыл-
ман дық би лік тің қол ас тын да қа лу қор қы ны шы 
– серб тер ді 90-жыл дар дың ба сын да Бос ния мен 
Гер це го ви на пар ла мен тін де көп ші лік дауыс қа ие 
бол ған бос няк тар көш бас шы сы А. Изет бе го вич-
тің ис лам ға не гіз дел ген саяси тәр тіп ор на та ды 
де ген қор қы ныш се зі мі би ле ді. 

Сон дай-ақ, бұл қақ ты ғыс ты те же ген бір не ше 
не гіз гі фак тор лар ды да атап өту ге бо ла ды: бі рін-
ші ден, қа ты су шы үш эт ни ка лық топ тың тең дей-
гей де бол мауы, мы са лы серб тер мен хор ват тар 
Сер бия мен Хор ва тия мем ле кет те рі нің қол да-
уына сүйе ніп жақ сы қа ру лан ған бол са, бос няк-
тар да он дай қол дау дың бол мауы, өйт ке ні қақ-
ты ғыс тың өзі Бос ния мен Гер це го ви на да жү ріп 
жат ты. Сон дық тан да со ғыс та ғы ең қау қар сыз 
та рап бос няк тар бол ды. Екін ші ден, та рап тар дың 
жо ға ры дең гейде зайыр лы бо луы – яғ ни қақ ты-
ғыс ты көп ші лік ді ни не гіз де деп қа был да уына 
қа ра мас тан, қақ ты ғыс бас тал ған нан ке йін  ға на 
ді ни си пат қа ие бол ды, сон дық тан қақ ты ғыс тың 
шығуына ді ни фак тор се беп ші бол ған жоқ, қайта 
қақ ты ғыс тың ді ни си пат қа айналуын  те же ген бо-
ла тын. Үшін ші ден, эт ни ка лық – бос няк тар, хор-
ват тар, серб тер сла вян бол ған дық тан, олар дың 
ара сын да көп айыр ма шы лық жоқ еді, олар дың 
тіл де рі ұқ сас, сырт қы кел бе тін де көп өз ге ше лік 
бі лін бейді. Қа ла тұр ғын да ры қақ ты ғыс қа де йін  
көр ші ле рі нің қай ұлт тың өкі лі еке ні не де кө ңіл 
бөл ме ген дік те рін айтады, өйт ке ні олар бір-бі рін 
ұл ты на қа рай еш қа шан бөл ме ген. Тек қақ ты ғыс 
бас тал ған нан ке йін  ға на эт ни ка лық бө лі ніс қақ-
ты ғыс ты не гіз гі си па ты на ай нал ған бо ла тын, ке-
йін  ға на ха лық әр ұлт тың өзін дік ерек ше лік те-
рін ай қын кө ре бас та ды. Төр тін ші ден, ба тыс тық 
қауым дас тық пен әлем дік ұйым дар дың пі кі рі 
– бо ла шақ та ба тыс тың қол да уына ие бо лу үшін 
Бос ния мен Гер це го ви на да ғы әре кет те рін де та-
рап тар дың әр қай сы сы ба тыс ал дын да жа ғым ды 
жа ғы нан кө рі ну ге тал пын ды.

Жал пы, кақ ты ғыс қа қа ты су шы лар ды үш 
топ қа жік теу ге бо ла ды, олар дың бі рін ші то бы-
на – үш ха лық ты, Бос ния мен Гер це го ви на ны 
ме кен де ген бос ния лық тар, серб тер, хор ват тар-

ды жат қы зу ға бо ла ды. Бұл үш ха лық бір-бі рі мен 
ашық әс ке ри қа ра ма-қай шы лық та бол ды. Ка-
то лик тік хор ват тар мен мұ сыл ман дық серб тер 
пра вос лав тық серб тер ге қар сы кү рес ті. Екін ші 
топ та: ЮСФР (Югос ла вия Со циалис тік Фе де ра-
тив тік Рес пуб ли ка сы) Үкі ме ті, Бос ния мен Гер-
це го ви на ны ме кен де ген серб тер ге кө мек тес кен 
– Сер бия, бос ния лық хор ват тар ға қол дау көр-
сет кен – Хор ва тия. Ал, үшін ші топ та: Еуро па-
лық Одақ, НАТО, БҰҰ, АҚШ, кей бір мұ сыл ман 
мем ле кет те рі нің үкі мет те рі. Қақ ты ғыс та ғы бұл 
үшін ші топ не гі зі нен мұ сыл ман дар мен хор ват-
тар жа ғын жақ тап, олар ды аты шу лы серб тік бас-
қын шы лық тан қор ғауға ат са лыс ты.

Осы қақ ты ғыс та ғы не гіз гі үш эт ни ка лық 
топ тың да түп-мақ са ты әр қи лы бол ды: серб-
тер – Бос ния мен Гер це го ви на ның уни тар лы 
мем ле кет ке айна луы Серб тік Рес пуб ли ка ның 
Сер бияға қо сы лу мүм кін ді гін жоя тын ды ғы нан 
қа уіп те ніп, Бос ния мен Гер це го ви на аума ғын да 
эт ни ка лық та зар ту ды жүр гі зіп, со ның не гі зін де 
ба сым көп ші лі гі серб тік тұр ғын дар дан тұ ра тын 
Сер бия құ ра мын да ғы рес пуб ли ка ны құ ру; ал, 
хор ват тар – би лік тің то лы ғы мен бос ний лік-мұ-
сыл ман дар дың қо лы на шо ғыр ла ну мүм кін ді гі-
нен қа уіп те ніп, те ңіз ге шы ға тын ст ра те гиялық 
ма ңыз ды ау мақ ты мо лы нан қам ту ба ры сын да, 
бо ла шақ та Хор ва тияға қо сы лу мүм кін ді гі не ие 
бо лу; бос няк тар – серб тер та ра пы нан ге но цид-
тің жал ғас ты рылуын ан жә не Серб тік Рес пуб ли-
ка ның бө лі ну мүм кін ді гі нен қа уіп тен ді. Жал пы, 
бос няк тар – қақ ты ғыс та ғы ең әл сіз та рап бол ды, 
қақ ты ғыс тың ұзақ қа со зыл ға нын қа ла ма ды, бос-
няк тар ды жан-жақ ты қол дайт ын өзін дік эт ни-
ка лық тәуел сіз мем ле ке ті бол ма ған дық тан, қақ-
ты ғыс ба ры сын да ең көп зар дап шек кен дер еді. 
Де ген мен де, Бос ния мен Гер це го ви на астана сы 
Са раево ны ба қы лауда бос няк тар ба сым шыл дық-
қа ие бо лу ға ұм тыл ды.

Қақ ты ғыс ты бол дыр мау мүм кін ді гі қан дай 
дең гейде бол ды де ген сауал кез кел ген қақ ты-
ғыс ба ры сын да көп ші лік ті ма за лан ды ра ты ны 
бел гі лі. Олай бол са осы атал мыш қақ ты ғыс тың 
ал дын алу ға бо лар ма еді? Ия, егер та рап тар 
Бос ния мен Гер це го ви на ның тәуел сіз ді гі жа-
риялан ған нан ке йін  ке ліс сөз дер ге отыр ған жағ-
дайда қақ ты ғыс ты бол дыр мауға бо ла тын еді, 
тек қақ ты ғыс ты бол дыр мау, та рап тар дың саяси 
көш бас шы ла ры ның мүд де ле рі не қай шы кел ді, 
әсі ре се серб тік ком му нис тік көш бас шы ла рын 
ең ал ды мен Еуро па мен Югос ла вияда ғы со ци а - 
лизм нің ыды рауы нан ке йін гі өз де рі нің саяси 
ман са бы ның бо ла ша ғы тол ған дыр ды. Сол рет-
те, та рап тар ара сын да ымы ра шыл дық тың бол-
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ма уын  қа ла ды, өйт ке ні қақ ты ғыс тың ал ғаш қы 
са ты сын да ымы ра шыл дық қа қол жет кіз ген-
де, қа ру лы қар сы лас тық қа ұлас қан жан жал-
ды (Бос ния мен Гер це го ви на ның тәуел сіз ді гі 
жа риялан ған нан ке йін гі) өр шіт пеуге бо ла тын 
еді. Бұл эт но саяси қақ ты ғыс ты тоқ тат қан Дей-
т он дық ке лі сім, өза ра ымы ра шыл дық не гі зін де 
емес, ең ал ды мен та рап тар дың ық ты мақ тас ты-
ғы на не гіз де ліп құ рыл ған бо ла тын [5]. Яғ ни, 
со ғыс ты тоқ та ту ға жә не бү гін гі Бос ния мен 
Гер це го ви на ның мем ле кет тік жә не саяси құ ры-
лы мы ның қа лан уына не гіз бол ған, АҚШ ұсы-

ны сы мен жү зе ге ас қан Дейт он дық ке лі сім дер 
та рап тар ды бір-бі рі не же ңіл дік тер (ау мақ тық, 
саяси лауа зым да) жа сауға мін дет те ген еді.

Бү гін гі кү ні өт кен шақ та ғы қақ ты ғыс тар ды 
са рап тау, әри не әл деқай да же ңі лі рек, ал қақ ты-
ғыс бас тал ған кез де қақ ты ғыс қа қа ты су шы лар-
дың көз де ген мақ сат-мүд де ле рін то лық тай ашу 
мүм кін ді гі әл деқай да шек теу лі екен ді гі бел гі лі. 
Де ген мен де, әр та рап тың саяси ұстаны мын қақ-
ты ғыс тың ал ғаш қы сә тін де то лық қан ды ай қын-
дау ға тал пы ну нә ти же сін де жан жал дың ал дын 
алу мүм кін ді гі ар та тү се ті ні хақ.

Әде биет тер
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Қа зір гі әлем дік сая сат та ғы 
Моң ғо лия

Ма қа ла да Моң ғо лияның қа зір гі саяса ты на тал дау жа са лып, сырт
қы саяса ты ның не гіз гі ба ғыт та ры ашы лып, ұлт тық қа уіп сіз дік тұ жы
рым да ма сы жә не сырт қы саяси құ жат та ры қа рас ты ры ла ды. Қа зір 
Моң ғо лия әлем де гі жә не ай мақ та ғы ық пал ды мем ле кет тер мен қа
ты нас та рын да мы ту ды көз дей оты рып, қан дай да бір ел ге тәуел ді 
бол мауға ты ры са ды. Моң ғо лияға сырт тан әс ке ри қа уіп  төн бе ген жағ
дайда қан дай да бір әс ке ри ұйым ға қо сыл мау, жер аума ғы жә не әуе 
ке ңіс ті гін қан дай да бір ел ге қар сы пай да лан дыр мау, тер ри то рияға 
ше тел дік әс ке ри күш ең гіз беу, ор на лас тыр мау, тран зит ар қы лы өт кіз
беу саяса тын ұстана ды. Ма қа ла да ашық қо ғам саяса тын қа был да ған 
Моң ғо лияның саяси күш тер ара сын да те петең дік та ба оты рып, көп
век тор лы сырт қы сая сат жүр гі зе тін ді гі ту ра лы қо ры тын ды жа са ла ды. 

Тү йін сөз дер: на рық тық эко но ми ка, ұлт тық қа уіп сіз дік тұ жы
рым да ма сы, одақ қа қо сыл мау саяса ты, көп век тор лы сая сат, сырт қы 
саяси ұстаным, үшін ші көр ші, әс ке ри күш. 

Issova L.T., Nasikhat Zh.

Mongolia in today’s world 
politics

This paper analyzes the current policy of Mongolia, reveals the main 
directions of foreign policy, the essence of the concept of national security 
and considers foreign policy documents. Today, Mongolia is trying to pur
sue a policy of equilibrium, without giving preference to any one side. Sin
gling the aim of the development of relations with influential countries in 
the region and in the world, the country is trying not to depend on any 
country. In case of nonoccurrence of external military threat to Mongolia, 
adheres not to align to any military organization, to prevent the use of air
space and territory against any country, seeks not to bring troops into the 
territory and crossing through transit the border. The article concludes that 
Mongolia, adopting a policy of «open» society, conducts a multivector 
foreign policy, finding a balance between the forces of the surrounding 
political environment for more efficient functioning of a sovereign state.

Key words: the market economy, the concept of national security, 
multilateral policy, nonalignment in unions, foreign policy stance, the 
third neighbor, military force.

Исо ва Л.Т., На си хат Ж.

Мон го лия в се год няш ней  
ми ро вой по ли ти ке

В дан ной статье ана ли зи рует ся сов ре мен ная по ли ти ка Мон го лии, 
раск ры вают ся ос нов ные нап рав ле ния внеш ней по ли ти ки, суть кон
цеп ции на циональ ной бе зо пас нос ти и расс мат ри вают ся внеш не по ли
ти чес кие до ку мен ты. На се год няш ний день Мон го лия ста рает ся про
во дить рав но вес ную по ли ти ку, не от да вая пред поч те ние ка койли бо 
од ной сто ро не. На ме чая цель раз ви тия от но ше ний с влия тель ны ми 
ст ра на ми в ре ги оне и в ми ре, пы тает ся не за ви сеть от ка койли бо 
ст ра ны. В слу чае не воз ник но ве ния внеш ней воен ной уг ро зы Мон го
лия при дер жи вает ся неп ри соеди не ния в ка куюли бо воен ную ор га
ни за цию, не до пущения ис поль зо ва ва ния воз душ но го прост ранс тва и 
тер ри то рии про тив ка койли бо ст ра ны, ст ре мит ся не вводить вой ска 
на тер ри то рию и про пус ка че рез тран зит в гра ни цу. В статье де лает
ся вы вод, что Мон го лия, при няв шая по ли ти ку «отк ры то го» об ще ст ва, 
ве дет мно го век тор ную внеш нюю по ли ти ку, на хо дя ба ланс меж ду си
ла ми ок ру жаю щей по ли ти чес кой сре ды.

Клю че вые сло ва: ры ноч ная эко но ми ка, кон цеп ция на циональ
ной бе зо пас нос ти, мно го ве тор ная внеш няя по ли ти ка, политика неп
ри соеди не ния в союзы, внеш не по ли ти чес кая по зи ция, тре тий со сед, 
воен ная си ла.
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ХХІ ға сыр да әлем де жа һан да ну үр ді сі одан ары ау қым да-
нып, ғы лым мен ақ па рат тық тех но ло гиялар дың қар қын ды да-
мып, саяси, эко но ми ка лық ин тег ра циялар ке ңе йіп,  мем ле кет-
тер дің өра за тәуел ді лі гі ар ту да. Ха лы қа ра лық қа ты нас тар өт кен 
ға сыр дың екін ші жар ты сы мен са лыс тыр ған да күрт өз дер ді. 
Да му дың жа ңа ор та лық та ры пай да бо лып ха лы ха ра лық қа ты-
нас тар дар да ғы олар дың ық па лы өсу де деп кү ті лу де. Кей бір 
мем ле кет тер дің да му жыл дам ды ғы мен дең гейле рі нің айыр-
ма шы лы ғы күрт ар тып, ке дей жә не эко но ми ка сы осал мем ле-
кет тер де жұ мыс сыз дық пен ке дей ші лік өсу де. Кей бір ай мақ-
тар мен мем ле кет тер яд ро лық қа ру иге ру ге тал пы н са, кей бір 
ай мақ тар да шиеле ніс әре кет те рі жал ға су да. Сон дай-ақ кли мат-
тың өз ге руі, эко ло гиялық то зу жә не ха лы қа ра лық лаң кес тік, 
заң сыз адам жә не есірт кі сау да сы, ұйым дас қан қыл мыс, жұқ па-
лы ауру лар сияқ ты қа уіп-қа тер лер одан ары кө бей ді. Атал мыш 
әлем дік сая сат фак тор ла ры ық па лын да ғы бел гі лі бір мем ле кет 
ұстаным да ры ның бет бұ ры сын ай қын дау, оның ай мақ та ғы оры-
ны жә не саяси дам уын да ғы та ри хи бел-бе лес те рі не де ық шам-
ды. Осы тұс та ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың қа зір гі үде ріс те-
рін де гі Моң ғо лияның ор ны мен ұстаным да рын ай қын дау аса 
өзек ті маз мұн ға ие.

Моң ғо лия та би ғи ре сус та рын эко но ми ка лық әлеуе тін арт-
ты ру, жұ мыс оры ны мен қам ту жә не ха лық тың өмір сү ру дең-
ге йін  жақ сар ту үшін пай да ла ны ла ну да. Жа һан дық мә се ле лер ді 
ше шу де Моң ғо лияның қос қан үле сін одан ары ны ғайт ып, ұлт-
тық да му саяса тын жү зе ге асы ру да ха лы қа ра лық қа ты нас та рын 
да мы ту да. Моң ғо лия әлем дік қо ғам дас тық тың мү ше сі ре тін де 
ай мақ тық жә не жа һан дық мә се ле лер ді ше шу ге ба ғыт тал ған де-
мок ра тиялық құн ды лық тар ды ны ғайту, адам құ қық та ры мен 
бос тан ды ғын қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған іс-ша ра лар ды қол-
дау, яд ро лық жә не жап пай қы рып-жою қар уын  та рат пау, қа ру-
сыз да ну, ха лы қа ра лық лаң кес тік, ұйым дас қан қыл мыс қа қар сы 
кү ре су, БҰҰ-ның жә не бас қа да ха лы қа ра лық бей біт ші лік ті сақ-
тау, қор ғау жә не қал пы на кел ті ру ге ба ғыт тал ған ша ра ла ры на 
қа ты су, кли мат тың өз гер уіне бейім деу жә не қор ша ған ор та ның 
то зу әсе рін азайту жә не ин фек ция лық ауру лар дың та ралуын ың 
ал дын алу ға ба ғыт тал ған ха лы қа ра лық қо ғам дас тық қа қол дау 
көр се ту сияқ ты ша ра лар ға үле сін қо су да.

ҚА ЗІР ГІ ӘЛЕМ ДІК  
САЯ САТ ТА ҒЫ  

МОҢ ҒО ЛИЯ
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Қа зір гі әлем дік сая сат та ғы Моң ғо лия

Моң ғо лияның сырт қы саяса ты Моң ғо лия 
Конс ти ту циясы, Ұлт тық қа уіп сіз дік тұ жы рым-
да ма сын да анық көр се тіл ген дей ұлт тық мүд де-
ле рі не не гіз дел ген дік тен атал мыш ел дің сырт қы 
жә не іш кі жағ дайла ры, сырт қы саяси мақ сат та-
ры, прин цип те рі мен ба ғы тын анық тайды. Моң-
ғо лияның сырт қы саяса ты ның мақ са ты әлем ел-
де рі мен дос тық қа рым-қа ты нас не гі зін де саяси, 
эко но ми ка лық жә не де бас қа са ла лар да ын ты-
мақ тас ты ғын да мы ту, ха лы қа ра лық қауым дас-
тық та ғы оры нын ны ғайту ар қы лы мем ле ке ті нің 
тәуел сіз ді гі, еге мен ді гін сақ тау бо лып та бы ла-
ды [1].

1994 жы лы 30 мау сым да «Моң ғо лияның 
сырт қы саяси ұстаным да рын» бе кіт ті. Атал мыш 
құ жат та «Моң ғо лия ашық, одақ қа қо сыл май - 
т ын, көп век тор лы сырт қы сая сат жүз гі зе ді» деп 
көр сет кен. Бұл құ жат та Моң ғо лияның сырт қы 
саяса ты ның жа ңар уын да ғы үш ма ңыз ды ба ғыт 
кө ре се тіл ген. Ашық сая сат яғ ни саяси, сау да-
эко но ми ка лық, ғы лы ми-тех но ло гиялық, мә де ни-
гу ма ни тар лық, ақ па рат тық сияқ ты әлеу мет тік 
бар лық са ла лар да ашық бо лу ту ра лы көр сет кен. 
Бі рақ, қан дай да бір мем ле кет ке тәуел ді бо лу-
дың ал дын алу ту ра лы анық көр се тіл ген. Одақ қа 
қо сыл мау саяса тын жүр гі зер де оны кең ау қым-
ды қа рас ты ра ды. Екі көр ші ел дің қай бі реуі мен 
бір ге әс ке ри, саяси одақ қа кі ріп ке ле сі сі не қар-
сы тұр мау, не ме се бас қа да дер жа ва лар мен бір-
ле сіп одақ қа кі ріп, екі көр ші ел ге қар сы ба ғыт-
тал ған ша ра лар ға қа тыс пау ма ңыз ды екен ді гін 
көр сет кен. Бұл аса ма ңыз ды ба қыт бол мақ. Көп-
век тор лы сая сат де ге ні міз қыр ғи қа бақ со ғы сы 
аяқ та лып, со ци алист тік ре жи мі нің құ лауы мен 
Моң ғо лия же ке сырт қы сая сат жүр гізу ге ала тын 
бол ды. Көп век тор лы сая сат ты 6 ба ғыт та яғ ни 
Ре сей, Қы тай ба ғы ты, АҚШ, Жа по ния, Гер ма-
ния сияқ ты да мы ған ел дер ба ғы ты, Азия ба ғы ты, 
БҰҰ-ның түр лі са ла ла ры, Халы қа ра лық ва лю та 
қо ры, Дү ниежү зі лік банк, Азия да му бан кі сияқ-
ты қар жы-эко но ми ка лық ұйым дар ба ғы ты, жа ңа 
тәуел сіз дік ал ған мем ле кет тер ба ғы ты, да му шы 
ел дер ба ғы тын да жүр гі зу көр се тіл ген. 2011 жы-
лы 10 ақ пан да жа ңа дан бе кіт кен Сырт қы саяси 
ұстаным да 1994 жыл ғы сырт қы саяси ба ғыт тар 
то лы ғы мен қал ған [2].

1994 жы лы не гі зі қа лан ған сырт қы саяси 
ұстаным да ры ке ле сі ба ғыт тар дан тұ ра ды. 

– Ре сей, Қы тай мен дос тық қа рым-қа ты нас та 
бо лу Моң ғо лия сырт қы саяса ты ның ба сым ба-
ғыт та ры ның бі рі бол ған дық тан атал мыш мем ле-
кет тер мен бір дей дә ре же де қа ты нас ор на ту яғ ни 
көр ші ре тін де кең ау қым ды ын ты мақ тас тық ты 
да мы ту да. 

– Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры, Жа по ния, 
Еуроо дақ, Үн діс тан, Оң түс тік Ко рея, Түр кия 
сияқ ты ба тыс, шы ғыс ел де рі мен «көр ші нің көр-
ші» саяса ты шең бе рін де се рік тес тік пен ын ты-
мақ тас тық ты да мы ту;

– Азия ның бас қа мем ле кет те рі мен екі жақ-
ты дос тық қа ты нас тар ды да мы ту, Азия, Ты нық 
мұ хи ты айма ғын да көп жақ ты ын ты мақ тас тық-
қа қа ты су, Шы ғыс Азия, Оң түс тік-Шы ғыс Азия, 
Ор та лық Азияда ст ра те гиялық тұ рақ ты лық пен 
қа уіп сіз дік ті ны ғайтуға ба ғыт тал ған ша ра лар ға 
қа ты су;

– Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы жә не оның ма-
ман дан ды рыл ған ме ке ме лерi мен ха лы қа ра лық 
қар жы, сау да-эко но ми ка лық ұйым дар мен ын-
ты мақ тас тық ты жал ғас ты ру, Бі рік кен Ұлт тар 
Ұйымы ның жа һан дық бас қа ру рө лін ын та лан-
ды ру ға бел сен ді қол дау көр се ту;

– Да му шы ел дер мен екі жақ ты қа рым-қа ты-
нас тар ды да мы ту мен бір ге БҰҰ Жар ғы сы ның 
77 ба бы бо йын ша Одақ қа қо сыл мау сияқ ты көп-
жақ ты ба ғыт ты ұстану. 

Жо ға ры да көр сет кен аса ма ңыз ды ба ғыт тар 
бо йын ша қа ты нас тар 90 жыл дар дан бас тап да ми 
бас та ды. Бі рін ші ба ғы ты Моң ғол, Ре сей қа ты-
нас та ры. 1991 жы лы Ке ңес ода ғы ыды ра ған нан 
ке йін  Моң ғо лия да Ре сей де де өт пе лі ке зең де-
гі жағ дайды ше шу мен айна лы су ға бай ла ныс ты 
екі жақ тың сау да-эко но ми ка лық, мә де ни-гу ма-
ни тар лық қа ты нас та ры бі раз уа қыт то қы рауға 
ұшы ра ды. Екі ел дің қа ты нас та рын да ғы ма ңыз ды 
мә се ле лер дің бі рі Моң ғо лияда ғы Ке ңес әс ке рін 
шы ға ру бол ды. Бұл тек қа на Моң ғол-Ке ңес қа ты-
нас та рын ға на емес, Ке ңес-Қы тай қа ты нас та ры 
жә не Моң ғол-Қы тай қа ты нас та ры на да әсер ете-
тін мә се ле еді [3]. Ке ңес әс ке рі нің шы ғуы Моң-
ғол, Қы тай қа ты нас та ры ның қал пы на келуіне 
ық пал ет ке ні сөз сіз. Ке ңес әс ке рі 1921, 1936 
жыл да ры Моң ғо лияға ор на ла су ар қы лы Моң ғо-
лияның тәуел сіз ді гі, қа уіп сіз ді гін ны ғайтуда аса 
ма ңыз ды рөл ат қар ға нын көп ші лік ма құл дайды. 
Соң ғы рет 1966 жы лы ең гіз ген Ке ңес әс ке рі нің 
Моң ғо лияда 25 жыл ор на лас уын ың се бе бі Ке-
ңес, Қы тай қа ты нас та ры ның на шар ла уына бай-
ла ныс ты бол ды. Өт кен жағ дай лар ға қор тын ды 
жа сай ке ле Моң ғо лия Конс ти ту циясы ның 4 ба-
бы ның 3 тар ма ғын да «Заң сыз ше тел дің әс ке ри 
кү шін Моң ғо лия тер ри то риясы на ор на лас ты ру 
жә не тран зит пен өту ге тиым са лы на ды» [4], 1994 
жыл ғы сырт қы саяси ұстаны мын да «...Моң ғо лия 
екі көр ші мем ле кет тің дау лы мә се ле рі не ара лас-
пайды. Мо ңғо лияға сырт тан әс ке ри қа уіп  төн бе-
ген жағ дайда әс ке ри қан дай да бір ұйым ға қо-
сыл мау, жер аума ғы жә не әуе ке ңіс ті гін қан дай 
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да бір ел ге қар сы пай да лан дыр мау, тер ри то рияға 
ше тел дік әскері күш ен гіз беу, ор на лас тыр мау, 
тран зит ар қы лы өт кіз беуді ұстана ды» деп көр-
сет кен [5]. Екі ел ара сын да ғы ке ле сі бір мә се ле 
қа рыз. 1990 жыл бо йын ша Ке ңес ке тө лейт ін қа-
рыз мөл ше рі жан ба сы на 5000 руб ль бол ды. Бұл 
мә се ле Ке ңес ода ғы нан Моң ғол, Ре сей қа ты нас-
та ры на де йін  жал ға су ар қы лы екі жақ тың ерен ді 
ең бе гі нің ар қа сын да 1996 жы лы ке лі сім ге ке ле-
ді. Қа рыз мә се ле сі қоз ға ла бас та ған да Ке ңес та-
ра пы Моң ғо лияны 85 пайызы нан бо са та ала тын-
ды ғын ха бар ла ған. Қал ған 15 пайы зын тө леуде 
Моң ғо лия эко но ми ка сы дәр мен сіз бол ған дық-
тан көп те ген ке ліс сөз дер нә ти же сін де қа рыз дың 
5 пайы зын тө леу ту ра лы шеш кен. Осы лай ша екі 
ел дің эко но ми ка лық ын ты мақ тас ты ғын одан әрі 
дам уына жол ашыл ды деу ге бо ла ды [6]. 

ХХ ғ. 80 жыл дар дың со ңын да жиыр ма дай 
жыл то қы рап қал ған Моң ғол, Қы тай қа ты нас та-
рын қал пы на кел ті ріп да мы ту атал мыш ке зең де 
ма ңыз ды бол ды. Моң ғол, Қы тай қа ты нас та рын 
қал пы на кел ті ру ар қы лы Моң ғо лияның дам уына 
ық пал ете тін жа ңа жол дар ды аш ты деу ге бо ла-
ды. Со ны мен қа тар Моң ғо лияның қа уіп сіз ді гі 
мен тәуел сіз ді гі нің ке пі лі бол ды. 90 жыл дар дың 
со ңын да Моң ғол, Қы тай қа ты нас та ры мен ын-
ты мақ тас ты ғы шең бе рі ке ңі ді. Қы тай Моң ғо лия 
үшін сау да ның бас ты се рік те сі бо лу мен қа тар 
бас ты ин вес то ры бол ды. Атал мыш мем ле кет-
тер дің Пре зи де нт те рі (1998, 1999 жы лы), Пар ла-
мент бас шы ла ры (1997, 2000 жы лы) екі жақ ты 
са пар ла ры саяси қа ты нас тар ды жо ға ры дә ре же ге 
жет кіз ген та ри хи жағ дай бол ды. 

Екін ші ба ғыт бо йын ша Моң ғо лия, АҚШ 
қа ты нас та ры. 1990, 1991 жыл да ры АҚШ-тың 
Мем ле кет тік Хат шы сы Ж.Бей кер Моң ғо лияға 
са пар мен кел ді. 1989 жыл мен са лыс тыр ған да бір 
жыл дың ішін де Моң ғо лияның ре фор ма сы жа ңа 
са ты ға кө те рі ліп, ал ғаш қы көп пар тиялы сай лау 
өт кі зі ліп де мок ра тияның нә ти же сі кө рін ген еді. 
Мәң гі лік екі көр ші сі бар Моң ғо лияға АҚШ үшін-
ші көр ші қа та рын да бо лу ту ра лы Ж.Бей кер са па-
ры ба ры сын да мә лім де ген. АҚШ Моң ғо лияның 
саяси де мок ра тиялық өз ге ріс те рі мен на рық тық 
эко но ми ка сын ке ле шек те де қол дайтыны ту ра-
лы Ж.Бей кер мә лім деу мен бір ге Моң ғо лияның 
ха лы қа ра лық қар жы ұйым да ры на мү ше бо лу да 
қол дау көр се тіп, де мок ра тиялық әлеу мет тік инс-
титут тар құ ру да қол дау көр се те ті ні ту ра лы ха-
бар ла ды. Осы лай ша Моң ғо лия-АҚШ қа ты нас та-
ры да ми бас та ды. 

Моң ғол-Жа пон қа ты нас та ры на ке ле тін бол-
са, Моң ғо лия Жа по нияны Азияда ғы де мок ра-
тиялық, эко но ми ка сы әлеует ті мем ле кет ре тін де 
са на ды. 1990 жы лы Жа по ния Үкі ме ті Моң ғо-
лияның на рық тық эко но ми ка ға көшуіне кө мек 
ре тін де ODA жо ба сын жү зе ге асыр ды. Моң ғо-
лияның саяси, әлеу мет тік, эко но ми ка лық са ла-
ла ры на те рең өз ге ріс тер ең гі зу, де мок ра тияны 
да мы ту да ғы тал пы ныс та рын да мы ған ел дер ба-
ға лай бас та ды. 1991 жы лы 13-14 та мыз да Жа-
по нияның Премь ер-ми ни ст рі Кай фу То ши ки 
Моң ғо лияға са пар мен ке ліп, екі ел дің қа ты нас-
та рын ХХI ға сыр ға ба ғыт тап ны ғайту ба ры сын-
да эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық ты ке ле шек те 
үш ба ғыт бо йын ша да мы ту ды ұсын ды. Жа қын 
ара да Моң ғо лияда ғы эко но ми ка лық дағ да рыс-
ты ше шу ге кө мек көр се ту, Моң ғо лияны қол дай - 
т ын мем ле кет тер дің бір лес кен ша ра ла рын жү зе-
ге асы ру ды Жа по ния өз мой ны на ал ды. Нә ти же-
сін де 1991-1999 ж. ара лы ғын да Моң ғо лияда ғы 
өз ге ріс тер ді қо дауға 20 ас там мем ле кет, 10 ха-
лы қа ра лық ұйым бір ле су ар қы лы Моң ғо лияны 
қол дау шы мем ле кет тер 2 мл рд.дол ла ры кө ле-
мін де кө мек көр сет кен. 

Осы лай ша, Моң ғо лия – бей біт ші лік ті құр-
мет те ген, ашық, тәуел сіз, жан-жақ ты сырт қы 
сая сат жүр гі зу мен бір ге де мок ра тиялық құн-
ды лық тар, адам бос тан ды ғы мен құ қық та рын 
құр мет тейт ін, на рық тық эко но ми ка ны да мы та, 
ха лы қа ра лық қа ты нас та ры мен ын ты мақ тас-
ты ғын одан әрі өр кен де тіп отыр ған мем ле кет. 
Қа зақ стан мен дип ло ма тияда ғы се нім ді се рік тес 
Моң ғо лия, бас қа мем ле кет тер мен бір-бі рі нің 
тәуел сіз ді гін құр мет теу, еге мен ді гі, ау мақ тық 
тұ тас ты ғы, ше ка ра лар дың мыз ғы мас ты ғы, іш-
кі іс те рі не ара лас пау жә не дау лы мә се ле лер ді 
бей біт ші лік пен рет теу, адам құ қық та ры мен 
бос тан дық та рын құр мет теу, тең құ қы лы өза ра 
тиім ді қа ты нас тар ор на ту сияқ ты Бі рік кен Ұлт-
тар Ұйымы ның Жар ғы сын да жә не жал пы ға бір-
дей та ныл ған ха лы қа ра лық құ қық тық прин цип-
тер мен нор ма лар ға сай, сон дай-ақ екі жақ ты 
қа рым-қа ты нас тар да ғы не гіз гі құ жат тар да ғы 
қа ғи дат тар ды үй лес ті ру де. Қан дай да бір ел ге 
тәуел ді бол мау мақ са тын да екі көр ші лес ел дер-
мен бір дей дә ре же де қа рым-қа ты нас та рын жал-
ғас ты ру да. Ал одақ қа қо сыл мау саяса ты шең-
бе рін де 2004 жыл дан қа зір ге де йін  ШЫҰ-на 
ба қы лаушы мем ле кет ста ту сын сақ тап ке ле ді. 
Ке ле шек те де ба қы лаушы мем ле кет ста ту сын 
жал ғас ты ру ды көз дейді. 
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Вода является, пожалуй, единственным природным ресурсом, 
который затрагивает все аспекты человеческой цивилизации: от 
сельскохозяйственного и промышленного развития до культурных и 
религиозных ценностей общества.

Коитиро Мацуура, 
Генеральный директор ЮНЕСКО



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Еле ме сов Р.

Вод ные ре сур сы Зем ли  
и гло ба ли за ция  

вод ных проб лем

В ХХІ ве ке од ним из ли ми ти рую щих фак то ров раз ви тия ми ро
вой эко но ми ки, соот ве тст вен но и ре ше ния ост рей ших гло баль ных 
со ци альноэко но ми чес ких проб лем,  стано вят ся вод ные ре сур сы. Во
да – ос но ва жиз ни, без ко то рой не мо жет функ цио ни ро вать ни один 
жи вой ор га низм. Во да – за лог здо ровья, под дер жи вает са ни тар но
ги гиени чес кую куль ту ру че ло ве ка. Во да – прак ти чес ки неотъем ле мый 
эле мент лю бо го произ во дст вен но го про цес са. Во да иг рает клю че вую 
роль в под дер жа нии эко ло ги чес ко го ба лан са пла не ты и биоло ги чес
ко го раз нооб ра зия. Проб ле ма во ды обост ряет ся с каж дым го дом. В 
це лом вод ных ре сур сов Зем ли по ка дос та точ но для удов лет во ре ния 
бы то вых и произ во дст вен ных пот реб нос тей че ло ве чест ва. Проб ле
ма воз ни кает изза край ней не рав но мер нос ти расп ре де ле ния вод ных 
ре сур сов по ст ра нам и ре гионам ми ра. К то му же поч ти 2/5 жи те лей 
Зем ли жи вут в меж ду на род ных реч ных бас сей нах, что по рож дает 
ост рые конф лик ты по ис поль зо ва нию вод ных ре сур сов та ких бас
сей нов. Ка за хс тан от но сит ся к зо не за суш ли во го кли ма та и обес пе
чен ность прес ной во дой на од но го жи те ля мень ше сред не ми ро во го 
поч ти в 5 раз. Поэто му для на шей ст ра ны очень ак ту альна проб ле ма 
эф фек тив но го уп рав ле ния вод ны ми ре сур са ми и ре ше ние меж ду на
род ных проб лем ис поль зо ва ния транс гра нич ных вод ных ре сур сов.

Клю че вые сло ва: вод ные ре сур сы, во до поль зо ва ние, во до по  
т реб ле ние, меж ду на род ные реч ные бас сейны, на циональ ные и меж
ду на род ные ас пек ты вод ных проб лем.

Elemesov R.

Water resources of the Earth 
and the globalization of water 

problems

One of the limiting factors of the global economy of the XXI century 
and solving the acute global economic and social problems is water re
sources. Water is the basis of life, without what a single living organism can 
not operate. The water is a guarantee of health that supports humanity’s 
sanitation and hygiene culture. Water is an essential element of almost any 
industrial process. It plays a key role in maintaining the planet’s ecological 
balance and biodiversity. The problem of water resources is exacerbated 
every year. In general, the water resources of the Earth are enough to meet 
domestic and industrial needs of humanity. The problem arises because 
of the very uneven distribution of water resources in the countries and 
regions of the world. In addition, almost 2/5 of the world’s population 
lives in international river basins, which generate acute conflicts on water 
use of such basins. Kazakhstan applies to dry climate zone and freshwater 
availability per person is less than the world average by almost 5 times. 
Therefore, for our country the very urgent problems are efficient water 
management and the solution of international problems of transboundary 
water resources.

Key words: water resources, water use, water consumption, interna
tional river basins, national and international aspects of water problems.

Еле ме сов Р.

Жер дің су ре су рс та ры жә не су 
мә се ле ле рі нің жа һан да нуы

ХХІ ға сыр да әлем дік эко но ми ка ның дам уын  шек теу ші, со ған 
сәй кес өте өт кір жа һан дық әлеу мет тік – эко но ми ка лық мә се ле лер
ді ше шу ді те жеуші фак тор лар дың бі рі не ай нал ған су мә се ле сі бо лып 
та бы ла ды. Су – өмір дің не гі зі. Су сыз бір де бір жән дік тір ші лік ете 
ал май ды. Су адам ның де саулы ғы ның ке пі лі, са ни тар лық ги гиена лық 
мә де ниет тің ті ре гі. Су бар лық өн ді ріс тік тех но ло гиялар дың ажы ра
мас бө лі гі. Пла не та ның эко ло гиялық ба лан сы мен биоло гиялық көп
түр лі лік тің сақ тау шы не гіз гі эле мен ті. Су мә се ле ле рі жыл өт кен са йын  
шиеле ні сіп ке ле ді. Тү гел ал ған да Жер дің су ре су рс тары адам зат тың 
өмір лік жә не өн ді ріс тік қа жет ті лі гін өтеу ге әлі жет кі лік ті. Бі рақ пла
не та ның су ре су рс тары ел дер мен ай мақ тар ара сын да бір кел кі ор
на лас па ған. Оған қо сым ша адам зат тың 2/5 бө лі гі ха лы қа ра лық өзен 
бас се йн де рін де өмір сү ре ді де, олар дың су ре су рс тарын пай да ла ну
да ха лы қа ра лық өт кір мә се ле лер туын дай ды. Қа зақ стан қуаң шы лық 
кли мат та ор на лас қан ел. Жан ба сы на шақ қан да ел дің тұ щы су ре   
су рс тары әлем дік ор та дең гей ден 5 есе аз. Сон дық тан біз дің ел үшін 
су ре су рс тарын тиім ді бас қа ру мен көр ші ел дер мен транс ше ка ра лық 
су мә се ле ле рін ше шу өте өзек ті бо лып та бы ла ды.

Тү йін  сөз дер: су ре су рс та ры, су ды пай да ла ну, су ды тұ ты ну, ха лы қ  
а ра лық өзен бас сейнде рі, су мә се ле ле рі нің ұлт тық жә не ха лы қа ра лық 
ас пек ті ле рі.
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Сколь ко, где и в ка ком сос тоя нии на хо дят ся вод ные ре сур
сы Зем ли. При эко но ми чес кой оцен ке лю бо го ви дов ре сур сов 
обыч но ис хо дят из их ко ли че ст вен ной оцен ки. Ка че ст вен ные 
ха рак те рис ти ки ре сур сов при ни мают ся в рас чет при ана ли зе 
ис поль зо ва ния дан но го ре сур са в конк рет ной об лас ти его при-
ме не ния, так как каж дая об лас ть при ме не ния пред ъяв ляет конк-
рет ные тре бо ва ния к ка че ст ву при ме няемо го ре сур са. Вод ные 
ре сур сы не иск лю че ние. Под вод ны ми ре сур са ми по ни мает ся 
ко ли че ст во во ды в при ро де (на Зем ле), при год ные для ис поль-
зо ва ния в че ло ве чес кой жиз не деятель ности. Во да – од но из са-
мых расп рост ра нен ных ве ще ств в при ро де и ее за па сы прак ти-
чес ки неис чер паемы, так как во да в об щем и це лом от но сит ся 
к во зоб нов ляемым ре сур сам, на хо дясь в пос тоян ном кру го обо-
ро те и пе ре хо дя из од но го сос тоя ния в дру гое. Прак ти чес ки 
вся во да пла не ты ис поль зует ся че ло ве чест вом в тех или иных 
це лях. Но боль шая час ть во ды ис поль зует ся без изъятия ее из 
при ро ды (су до хо дс тво, гид роэ нер ге ти ка, ле со сп лав, ак ва куль-
ту ра и т.д.). Поэто му бо лее конк рет ные предс тав ле ния о вод ных 
ре сур сах ск ла ды вают ся из их об ще го объема в при ро де и во зоб-
нов ляемых за па сах в про цес се кру го обо ро та во ды. Ес те ст вен но 
воз ни кает воп рос об об щих за па сах (или об щих объе мах) во ды 
на зем ле.

При оцен ке об щих за па сов во ды на Зем ле сош лем ся на та кое 
ав то ри тет ное из да ние, как Боль шая Со ве тс кая Эн цик ло пе дия, 
учи ты вая, что за про шед шее вре мя в сп ра воч ной ли те ра ту ре по 
этим дан ным прак ти чес ки ни ка ких из ме не ний не прои зош ло.

Ес ли эти дан ные пе ре вес ти на про цен ты, по лу чит ся сле-
дующая кар ти на:

– со ле ные во ды океа нов и мо рей, за ни мающих бо лее 70% 
по ве рх нос ти Зем ли, сос тав ляют 97,2% всех вод Зем ли;

– прес ная во да, соот ве тст вен но, все го 2,8%;
– из этих 2,8% примерно 2,2% при хо дят ся на лед ни ки;
– жид кая во да сос тав ляет 0,6% от все го объема прес ной во-

ды на Зем ле;
– из них 98% сос ре до то че ны под Зем лей.

ВОД НЫЕ РЕ СУР СЫ 
ЗЕМ ЛИ И  

ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИЯ  
ВОД НЫХ ПРОБ ЛЕМ
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Вод ные ре сур сы Зем ли и  гло ба ли за ция  вод ных проб лем

Таб ли ца 1 – Ста ционар ные вод ные за па сы Зем ли (по М.И. Льво ви чу) [1]

 Час ть гид рос фе ры Объем во ды, в тыс. куб. км Ак тив ность во до об ме на, лет 
Ми ро вой океан
Под зем ные во ды
В т.ч. зо ны ак тив но го об ме на
Лед ни ки
Озе ра
Поч вен ные вла га
Реч ные (рус ло вые) во ды
Па ры ат мос фе ры 

1 370 000
(60 000)
(4 000)
24 000

230
82
1,2
14

3000
(5000)
(330)
8 600

10
1

0,032
0,027

Та ким об ра зом, вод ные ре сур сы, при год-
ные для удов лет во ре ния фи зи оло ги чес ких и 
произ во дст вен ных пот реб нос тей че ло ве чест ва 
не пос редст вен но, сос тав ляют ми зер ную до лю 
от об ще го объема во ды на Зем ле. Прак ти чес ки 
это по ве рх ност ные (реч ные) и под зем ные во ды, 
во зоб нов ляемые в про цес се кру го обо ро та во ды 
в при ро де, ко то рый фор ми рует вод ный ба ланс 
Зем ли. На се год ня в сп ра воч ной ли те ра ту ре вод-
ный ба ланс Зем ли предс тав лен сле дующим об-
ра зом:

– осад ки – 525 100 куб. км., ис па ре ния – 
525 100 куб. км;

– 75% осад ков вы па дают в океан, 25% – на су ше;
– из этих 25% толь ко 1/3 сте кает в ре ки или 

про са чи вают ся в зем лю, ос таль ные ис па ряют ся.
В аб со лют ных по ка за те лях на су шу в год вы-

па дают 113 500 куб. км осад ков, из них реч ной 
сток сос тав ляет 44 230 куб. км, ос таль ные ис-
па ряют ся. Вмес те с под зем ны ми во да ми, объем 
ко то рых из ме рить слож нее, из все го за па са во ды 
на Зем ле, для пот реб ле ния дос туп на, та ким об-
ра зом, все го око ло 0,03% во ды. На се год ня мож-

но счи тать вод ны ми ре сур са ми толь ко эту час ть. 
Нес мот ря на ми зер ную до лю в об щем объеме во-
ды, в аб со лют ном вы ра же нии на каж до го жи те ля 
Зем ли при хо дит ся око ло 6 300 куб. м во зоб нов-
ляемых вод ных ре сур сов. При ны неш них пот-
реб нос тях это го объема во ды пре дос та точ но для 
удов лет во ре ния всех бы то вых и произ во дст вен-
ных нужд че ло ве чест ва.

Мож но конс та ти ро вать, что ны неш ние опа-
се ния че ло ве чест ва о вод ных ре сур сах свя за-
ны, как и с мно ги ми при род ны ми ре сур са ми, 
не столь ко с их аб со лют ной нех ват кой, сколь ко 
с не рав но мер ным их расп ре де ле нием во вре-
ме ни и прост ранс тве, а так же со ст рук ту рой и 
спо со ба ми во до пот реб ле ния. Наибо лее ув лаж-
нен ной час тью све та яв ляет ся Юж ная Аме ри-
ка (445 мм. реч но го сто ка в год), а наиме нее 
ув лаж нен ным – Аф ри ка (139 мм. реч но го сто ка 
в год). Но для прак ти чес ких це лей учет ве дет-
ся по ст ра нам и ре гионам ми ра. Пер вая де сят-
ка с наи боль шим го до вым объе мом во зоб нов-
ляемых вод ных ре сур сов за 2001-2010 г.г. на 
се год ня (куб.км./год):

Таб ли ца 2 – Наибо лее круп ные ст ра ны по объему вод ных ре сур сов [2]

Ст ра на Го до вой объем, 
куб. км./год 

На се ле ние, 
млн. чел.

ВВП за 2010 г. 
ППС, мл рд. долл.

1. Бра зи лия
2. Рос сия
3. Ка на да
4. США
5. Ин до не зия
6. Ки тай
7. Ко лум бия
8. Пе ру
9. Ин дия
10. ДР Кон го

8 233
4 498
3 300
3 069
2 838
2 739
2 132
1 913
1 908
1 283

195
142
34
309
240

1 338
46
29

1 225
66

2 185
2 820
1 333
14 587
1 037
10 170

438
277

4 195
23
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Есть ст ра ны, где прак ти чес ки от су тс твует 
по ве рх ност ный сток, та кие как Ку вейт , ОАЭ, Ка-
тар, Оман и т.д. Ес ли бы не свой ст во во ды пе
ре те кать че рез гра ни цы, жиз нь в та ких ст ра нах 
бы ла бы не воз мож на. Поч ти все круп ные ре ки на 
Зем ле яв ляют ся транс гра нич ны ми, то есть про-
те кает хо тя бы че рез две ст ра ны. Бас сейны та ких 
рек на зы вают ся меж ду на род ны ми. Аб со лют ное 
боль шинс тво сов ре мен ных меж ду на род ных вод-
ных проб лем свя за но имен но с ис поль зо ва нием 
ре сур сов меж ду на род ных реч ных бас сей нов.  
Ст ра нам при хо дит ся подс чи ты вать «собст вен-
ные» ре сур сы, фор ми руемые на своей тер ри то-
рии, и ре сур сы, «пос тав ляемые» изв не, то есть 
сто ка с чу жой тер ри то рии. По лу чает ся своеоб-
раз ный ес те ст вен ный «экс порт и им порт» вод-
ных ре сур сов.

В ми ре свы ше 260 реч ных во дос бо ров яв-
ляют ся меж ду на род ны ми. 71 из них на хо дит ся в 
Ев ро пе, 53 – в Азии, 39 – в Се вер ной и Цент раль-
ной Аме ри ке, 38 – в Юж ной Аме ри ке, 60 – в Аф-
ри ке. При мер но у 50 ст ран не ме нее 75% тер ри-
то рии рас по ло же ны в пре де лах меж ду на род ных 
реч ных бас сей нов. На во дос бо рах меж ду на род-
ных рек про жи вает бо лее 40% на се ле ния ми ра. 
За пос лед ние 50 лет прои зош ло бо лее 500 меж-
ду на род ных конф лик тов из-за де ле жа прес ной 
во ды. Од ним из по тен циально наибо лее конф-
ликт ных ре гионов ми ра, к со жа ле нию, яв ляет ся 
наш цент раль ноазиатс кий ре ги он.

Что бы приб ли зи тель но оце нить масш та бы 
реаль ных и по тен циаль ных на циональ ных и 
меж ду на род ных вод ных проб лем, обыч но поль-
зуют ся дан ны ми удель ной во дообес пе чен нос ти 
ст ран и ре гионов ми ра за «свой» и «чу жой» счет, 
то есть дан ны ми во дос бо ра на своей тер ри то-
рии и фор ми рующе го ся на тер ри то рии со сед них  
ст ран. На до от ме тить, что в ми ре аб со лют но «не-
за ви си мых» от «чу жих» вод ных ре сур сов ст ран 
не так мно го. Речь мо жет ид ти об от но си тель ной 
«не за ви си мос ти». Что бы не пе ре заг ру жать текст, 
остано вим ся толь ко на по ка за те лях внеш ней 
«во до за ви си мос ти» ст ран пост со ве тс ко го прост-
ранс тва.

За ви си мые от «пос та вок» (сто ка с чу жой тер-
ри то рии) во ды со се дя ми ст ра ны пост со ве тс ко го 
прост ранс тва:

1. Турк ме нис тан – 97,1%
2. Мол до ва – 91,4%
3. Уз бе кис тан – 77,4%
4. Азер байд жан – 76,6%
5. Ук ра ина – 62%
6. Лат вия – 52,8%

7. Бе ло рус сия – 35,9%
8. Лит ва – 37,5%
9. Ка за хс тан – 31,2%
10. Тад жикс тан – 16,7%
11. Ар ме ния – 11,7%
12. Гру зия – 8,2%
13. Рос сия – 4,3%
14. Эс то ния – 0,8%
15. Кир гизс тан – 0%.
Ра зу меет ся, что масш та бы и ост ро та вод-

ных проб лем за ви сят не столь ко от соот но ше-
ния «своих» и «чу жих» ре сур сов, сколь ко от 
удель ной во дообес пе чен нос ти ст ра ны и ее ре-
гионов за «свой» счет, осо бен но для круп ных 
по тер ри то рии го су да рс тв, как, нап ри мер, Ка-
за хс тан. В по пу ляр ной ли те ра ту ре оцен ка вод-
ных ре сур сов Ка за х стана мо жет зна чи тель но 
раз ли чать ся. Поэто му при ве дем офи ци альные 
дан ные из го су да рст вен ной прог рам мы уп рав-
ле ния вод ны ми ре сур са ми Ка за х стана, ут ве-
рж ден ной ука зом Пре зи ден та РК №786 от 4 
ап ре ля 2014 го да [3]. Во вве де нии прог рам мы 
от ме чает ся, что «в нас тоящее вре мя Ка за хс тан 
на чи нает ис пы ты вать нех ват ку вод ных ре сур-
сов и по прог но зам к 2040 го ду мо жет столк-
нуть ся с су ще ст вен ным де фи ци том вод ных 
ре сур сов в объеме 50% от пот реб нос ти». При-
ве дем об щий объем вод ных ре сур сов ст ра ны 
по реч ным бас сей нам:

С уче том то го, что во да нуж на и для дру гих 
це лей, «объем га ран ти ро ван ных вод ных ре сур-
сов в нас тоящее вре мя сос тав ляет 23,3 куб/км в 
год» [3]. Мно го это или ма ло? Это за ви сит от во-
до пот реб ле ния.

Где, для че го и сколь ко пот реб ляет ся во ды.
Что бы еще раз под черк нуть важ ность вод-

ной проб ле мы, при ве дем не ко то рые «об ще из ве-
ст ные» фак ты, ко то рые «ко чуют» по ст ра ни цам 
средс тв мас со вой ин фор ма ции и науч но-по пу-
ляр ной ли те ра ту ры. Без во ды не воз мож но су-
ще ст во ва ние жи вых ор га низ мов. Во да вхо дит в 
сос тав всех жи вых ор га низ мов. В жи вых ор га-
низ мах ко ли че ст во во ды, за иск лю че нием се мян 
и спор, ко леб лет ся меж ду 60 и 99,7% по мас се, 
вз рос лый че ло век на две тре ти сос тоит из во ды 
и т.д. Уже подс чи та ли ко ли че ст во во ды в каж дом 
ор га не че ло ве ка. Вся эта ин фор ма ция необ хо ди-
ма для мно гих от рас лей зна ния, но эко но мис тов 
ин те ре сует в пер вую оче редь об щее ко ли че ст во 
во ды, ее расп ре де ле ние по ст ра нам и ре гионам 
ми ра, обес пе чен ность во дой на се ле ния и от рас-
лей эко но ми ки, осо бен нос ти це но об ра зо ва ния 
на во ду и т.п. воп ро сы.



Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. №1 (73). 201654

Вод ные ре сур сы Зем ли и  гло ба ли за ция  вод ных проб лем

Таб ли ца 3 –  Обес пе чен ность вод ных бас сей нов Ка за х стана по ве рх ност ны ми во да ми и вод ны ми ре сур са ми, до бы ваемы ми 
из про чих ис точ ни ков

Наиме но ва ние бас сейна
Ло каль ные 

вод ные ре сур сы, 
куб/км

Транс гра нич ные 
вод ные ре сур сы, 

куб/км

Под зем ные 
во ды, куб/км

Про чие 
ис точ ни ки, 

куб/км

Ито го вод ных 
ре сур сов, 

куб/км
Ара ло-Сыр дарь инс кий 3,4 14,6 0,2 3,2 21,4
Бал хаш-Ала кольс кий 15,4 12,2 0,4 0,4 28,4

Ер ти сс кий 25,9 7,8 0,2 0 33,9
Есильс кий 2,6 - 0,1 0 2,6

 Жайк-Кас пийс кий 4,1 7,1 0,2 0,3 11,7
Ну ра-Са ры суйс кий 1,4 - 0,1 0 1,5
То был-Тор гайс кий 1,3 0,3 0 0 1,6

Шу-Та ла сс кий 1,6 2,6 0,1 0 4,4
Все го по РК 55,7 44,7 1,2 3,9 105,6

 В пер вую оче редь во да нуж на для удов лет-
во ре ния не пос редст вен ных фи зи оло ги чес ких 
пот реб нос тей че ло ве ка. Опять об ще из ве ст ный 
факт: без пи щи че ло век мо жет про жить око ло 
ме ся ца, без во ды нес колько дней, без воз ду ха 
нес колько ми нут. Фи зи оло ги чес кие пот реб нос-
ти че ло ве ка в во де, ко то рая вво дит ся в ор га низм 
вмес те с пить ем и едой, в за ви си мос ти от кли ма-
ти чес ких ус ло вий, воз рас та и т.д., сос тав ляет в 
сред нем 3-6 лит ров в сут ки на че ло ве ка. Вмес те 
с ми ни маль ны ми са ни тар ны ми пот реб нос тя ми 
че ло ве ку в сут ки нуж но око ло 20 лит ров. Это тот 
ми ни мум во ды, без ко то ро го жиз нь че ло ве ка не-
воз мож на.

Го раз до боль ше во ды нуж но че ло ве ку для 
хо зяй ст вен но-бы то вых нужд. Жи те лям сов ре-
мен ных го ро дов, снаб жен ных во доп ро во дом и 
ка на ли за цией, пот ре бует ся во ды уже на по ря док 
боль ше. Пот реб ность в во де для хо зяй ст вен но-
бы то вых нужд в ста тис ти ке во до пот реб ле ния 
под па дают в руб ри ку ком му наль ное или му ни-
ци пиальное во дос наб же ние (жи лищ но-хо зяй ст-
вен ный сек тор) и их до ля в об щем во до пот реб-
ле нии пос тоян но воз рас тает вмес те с рос том 
чис лен нос ти на се ле ния, ур ба ни за цией и уров ня 
са ни тар ной куль ту ры.

Еще боль ше во ды тре бует ся для произ во-
дс тва то ва ров и ус луг, необ хо ди мых для жиз ни 
че ло ве ка. В сов ре мен ном ми ре в ста тис ти ке во-
до пот реб ле ния в ос нов ном вы де ляют ся три сек-
то ра: ком му наль но-бы то вое хо зяй ст во, сель ское 
хо зяй ст во и про мыш лен нос ть, иног да до бав ляет-
ся еще энер ге ти чес кий сек тор. По дан ным ООН, 
в 2008 го ду 70% пот реб ляемой в ми ре прес ной 
во ды ис поль зо ва лось сельс ким хо зяй ст вом, 22% 

– про мыш лен нос тью и 8% шло на бы то вые нуж-
ды. За пос лед ние 100 лет объемы во до пот реб ле-
ния уве ли чи лись в 6 раз и об го ня ли тем пы рос та 
на се ле ния в 2 ра за. Ра зу меет ся, эти по ка за те ли 
сред не ми ро вые и силь но ко леб лют ся по ст ра нам 
и ре гионам ми ра. Там же от ме чает ся, что уже 60 
ст ран ми ра ис пы ты вают серъёзные труд нос ти в 
свя зи с нех ват кой прес ной во ды.

Что бы приб ли зи тель но предс та вить се бе 
объемы во до пот реб ле ния в сов ре мен ном ми ре, 
при ве дем еще не ко то рые фак ты. Так, по ста тис-
ти чес ким дан ным, в сов ре мен ном Ка за х стане на 
од но го жи те ля го ро да при хо дит ся 167 лит ров в 
сут ки, а на сель ско го 68 лит ров в сут ки. Та кое 
во до пот реб ле ние близ ко к сред не ми ро вым зна-
че ниям. Так, во вре мя меж ду на род ной кон фе-
рен ции вы со ко го уров ня по ито гам реали за ции 
меж ду на род но го де ся ти ле тия дей ст вий «Во да 
для жиз ни» в Ду шан бе 9-11 июня 2015 г. все ка-
за хс танс кие СМИ об ра ти ли вни ма ние на вод ные 
проб ле мы Ка за х стана. Нап ри мер, га зе та «Вре-
мя» со ссыл кой на Ко ми тет по ста тис ти ке МНЭ 
РК опуб ли ко ва ла сле дующие дан ные: в ми ре на 
од но го че ло ве ка еже год но рас хо дует ся в сред нем 
30 куб/м во ды. В Ка за х стане с 2000 по 2013 гг. 
пот реб ле ние во ды на че ло ве ка в год ко леб лет ся 
от 30 до 33 куб/м в год. Из них на се ле ние, подк-
лю чен ное к ком му наль но му во дос наб же нию, 
– от 30 до 33 куб/м. в год, а на се ле ние, не подк-
лю чен ное к ком му наль но му во дос наб же нию (са-
мообес пе че ние), – от 22 до 28 куб/м (рас чет ное 
во до пот реб ле ние). Чис лен ность са мообес пе чен-
ных сни зи лась с 4 млн. че ло век в 2000 г. до 2 млн. 
в 2012 г. [4]. Подк лю че ние ос таль ных са мообес-
пе чен ных к ком му наль но му во дос наб же нию 
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кар ти ну во до пот реб ле ния на се ле нием осо бо не 
из ме нит. Ос тает ся приб ли зи тель но подс чи тать 
ре зер вы прес ной во ды.

По ба зе дан ных ООН по вод ным ре сур сам 
внут рен ние во зоб нов ляемые вод ные ре сур сы 
Ка за х стана сос тав ляют око ло 4800-5000 куб/м. 
на че ло ве ка в год и за бор во ды для всех нужд 
(на се ле ния и эко но ми ки) сос тав ляет 22% от это-
го объема. Для срав не ния: в сред нем в ми ре на 
од но го че ло ве ка при хо дит ся 24 646 куб/м. прес-
ной во ды в год [5]. На пер вый взг ляд у нас неис-
поль зуе мых ре зер вов еще пре дос та точ но, 78% 
от всех внут рен них ре сур сов. По че му же тог да 
проб ле ма вод ных ре сур сов ста ла столь ко ост рой, 
что за го во ри ли о «вод ных вой нах»?

Для от ве та на этот воп рос на до учес ть тот 
факт, что во да, кро ме удов лет во ре ния бы то вых 
и произ во дст вен ных нужд че ло ве чест ва, вы пол-
няет и дру гие важ нейшие функ ции в при ро де 
(при ро до ох ран ные, эко ло ги чес кие и т.д.). Поэто-
му остано вим ся на не ко то рых по ня тиях, ко то рые 
бо лее пол но ха рак те ри зуют ис поль зо ва ние во ды 
и не очень час то при ме няют ся эко но мис та ми 
при ана ли зе вод ных проб лем сов ре мен нос ти. 

Ис поль зо ва ние во ды де лит ся на во до поль
зо ва ние и во до пот реб ле ние. Под во до поль зо ва-
нием по ни мает ся ис поль зо ва ние во ды как сре-
ды дея тель ности или ме ха ни чес ко го ис точ ни ка 
без изъятия ее из во доема: вод ный транс порт, 
рыб ное хо зяй ст во, ле со сп лав, гид роэ нер ге ти ка, 
ре лак са ция и т.д. Под во до пот реб ле нием по ни-
мает ся за бор во ды для бы то вых и произ во дст-
вен ных нужд. Во да, как уже от ме ча ли, при ме-
няет ся прак ти чес ки во всех тех но ло ги чес ких 
про цес сах. Ко ли че ст во во ды, необ хо ди мое для 
произ во дс тва еди ни цы про дук та (или еди ни цы 
ВВП), на зы вает ся во доем кос тью произ во дс тва 
(ВВП). В свою оче редь, «раз ли чают два по ка-
за те ля, от ра жающие во доем кос ть произ во дс тва: 
во до за бор и во до пот реб ле ние. Рас хож де ние 
меж ду эти ми по ка за те ля ми мо жет быть весь ма 
зна чи тель ным и предс тав ляет со бой объем во ды, 
ко то рый возв ра щает ся пос ле произ во дст вен но-
го цик ла в ре ку или дру гой во зоб нов ляемый ис-
точ ник во ды. Од на ко, пос ле произ во дст вен но го 
цик ла боль шая час ть ис поль зо ван ной во ды возв-
ра щает ся в на зем ные слои поч вы. Сле до ва тель-
но, при вы со ком уров не во до за бо ра и, осо бен но 
рез ком его при рос те, ост ро вс тает воп рос очист-
ки во ды» [6]. 

Та ким об ра зом, к ви дам «ес те ст вен ной» во-
ды, о ко то рых го во ри лось рань ше, до бав ляет-
ся та кой ее вид, как сточ ные во ды, ко то рые по 
своим ха рак те рис ти кам мо гут быть со вер шен но 

раз ны ми: от смер тельно опас ной до впол не при-
год ных для пов тор но го ис поль зо ва ния. Ка за хс-
тан цам хо ро шо из ве ст на проб ле ма Сор бу ла ка, 
на ко пи те ля сточ ных вод г. Ал ма ты, ко то рая на-
хо дит ся в цент ре вни ма ния об ще ст вен нос ти не 
од но де ся ти ле тие и до сих пор не на шед ше го 
своего прием ле мо го ре ше ния. Во до за бор сверх 
ме ры по рож дает не толь ко проб ле му сточ ных 
вод, к то му же мо жет при вес ти к эко ло ги чес кой 
ка та ст ро фе на по до бие Араль ско го мо ря и воз-
мож ное ее пов то ре ние на озе ре Бал хаш, ко то рые 
приоб ре тают поис ти не гло баль ные масш та бы.

В зак лю че ние от ме тим, что в ко неч ном ито ге 
ис точ ни ком прес ной во ды на пла не те яв ляют ся 
ат мос фер ные осад ки. Меж ду на род ный инс ти тут 
уп рав ле ния во дой оце ни вает ат мос фер ные осад-
ки на Зем ле в 110 тыс. куб/км в год. Ат мос фер-
ные осад ки и поч вен ную вла гу инс ти тут от но сит 
к «зе ле ной во де», а ре ки, озе ра, вет лан ды (вод но-
бо лот ные угодья), под зем ные во ды – к «го лу бой 
во де». К 2005 г. гло баль ное во до пот реб ле ние по 
дан ным это го инс ти ту та бы ло сле дующее:

– ат мос фер ные осад ки – 110 тыс. куб/км в 
год. 100% – зе ле ная во да;

– ланд шафт ( биоэ нер ге ти ка, ле со хо зяй ст-
вен ная про дук ция, паст бищ ные зем ли, паст-
бищ ные зем ли, био раз нооб ра зие – 56% – зе ле-
ная во да;

– бо гар ное зем ле де лие (рас те ниеводс тво, 
жи вот но во дс тво) – 4,5% – зе ле ная во да;

– оро шаемое зем ле де лие (рас те ниеводс тво, 
жи вот но во дс тво, ак ва куль ту ра) – 0,6% – зе ле ная 
во да, 1,4% – го лу бая во да;

– ис па ре ние с отк ры той по ве рх нос ти – 1,3% 
– го лу бая во да;

– го ро да и про мыш лен нос ть – 0,1% – го лу-
бая во да;

– океан – 36%. 
В фи зи чес ком из ме ре нии по лу чает ся, что «в 

гло баль ном масш та бе око ло 39% ат мос фер ных 
осад ков (45 500 куб/км) от но сят ся к ис точ ни кам 
го лу бой во ды, важ ным для под дер жа ния био раз-
нооб ра зия, рыб но го хо зяй ст ва и вод ных эко сис-
тем. От бор го лу бой во ды сос тав ляет поч ти 9% от 
об ще го объема ис точ ни ков го лу бой во ды (3 800 
куб/км). Об щая эва пот ранс пи ра ция в оро шаемом 
зем ле де лии сос тав ляет око ло 2 200 куб/ км (2% 
ат мос фер ных осад ков), из ко то рых 650 куб/км 
пос ту пает не пос редст вен от ат мос фер ных осад-
ков (зе ле ная во да), а ос таль ная час ть от оро си-
тель ной во ды (го лу бая во да).

Го ро да и раз лич ные от рас ли про мыш лен нос-
ти за би рают 1 200 куб/км, но возв ра щают бо лее 
90% в го лу бую во ду, час то с ухуд шен ным ка че-



Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. №1 (73). 201656

Вод ные ре сур сы Зем ли и  гло ба ли за ция  вод ных проб лем

ст вом. Ос таль ная час ть ухо дит в мо ре, где она 
под дер жи вает приб реж ные эко сис те мы» [7].

По лу чает ся, что в нас тоящее вре мя че ло ве-
чест во за би рает все го 9% во зоб нов ляемых вод-
ных ре сур сов Зем ли и в за па се еще 91%. По че му 
же тог да ми ро вая об ще ст вен ность тре во жит ся 
за вод ные ре сур сы и они  стано вят ся ис точ ни ка-
ми мно же ст ва гло баль ных проб лем и меж ду на-

род ных конф лик тов? Воз мож но, в гло баль ном 
масш та бе вод ных ре сур сов по ка дос та точ но, но 
проб ле ма в том, что ат мос фер ные осад ки вы па-
дают не рав но мер но как в прост ранс тве (ст ра нам 
и ре гионам), так и во вре ме ни, из-за че го где-то 
ст ра дают от из быт ка во ды, а где-то из-за ее де-
фи ци та, и воз ни кает мно же ст во проб лем как на-
циональ но го, так и меж ду на род но го ха рак те ра.
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БҰҰ Бас Ас са мб леясы  
жұ мы сы на қа тыс қан Қа зақ стан 

дип ло мат та ры ның тә жі ри бе сі

Бұл ма қа ла да БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның сес сия жұ мыс та ры на әр 
жыл да ры қа тыс қан қа зақ дип ло мат та ры ның тә жі ри бе сі баян да ла ды. 
Қа зақ стан ның өкіл де рі ке ңес тік де ле га ция ның құ ра мын да бо ла оты
рып, дип ло ма тияға бай ла ныс ты бі лім де рі мен дағ ды ла рын лайық ты 
көр се те біл ді. Олар дың қа бі ле ті КСРО СІМ же тек ші ле рі нің та ра пы
нан ба ға лан ды. Тәуел сіз дік ал ған нан ке йін  қа зақ дип ло мат та ры осы 
ха лы қа ра лық ұйым да ғы жұ мыс та рын БҰҰ жа нын да ғы Қа зақ стан ның 
тұ рақ ты өкіл ді гі шең бе рін де жүр гі зе бас та ды. Ма қа ла да БҰҰғы Қа
зақ стан ның ал ғаш қы өкіл де рі нің ең бек те рі бө ліп көр се тіл ді, ал дын 
алу дип ло ма тиясын іс ке асы ру са ла сын да ғы мем ле кет тің бас та ма ла
ры са рап тал ды. Көп жақ ты дип ло ма тияда ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы
ның Тұң ғыш Пре зи ден ті нің рө лі не ерек ше кө ңіл бө лін ді. 

Тү йін  сөз дер: Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы, Бас Ас са мб лея, қа зақ дип
ло мат та ры, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Қа зақ стан өкі лі.

Smagulova G.M., Tuleuova B.T.

Experience of Kazakhstan 
diplomats participation in the 
UN General Assembly activity

This article discusses the experience of Kazakh diplomats attending 
the UN General Assembly working session in different years. Being a 
member of the Soviet delegation, representatives of Kazakhstan adequate
ly demonstrated the knowledge and skills of diplomacy.Their abilities have 
been assessed by the management of the USSR Foreign Ministry. After 
independence participation of the Kazakh diplomats in the work of this 
international organization was carried out in the framework of the activ
ity of the Permanent Representative of Kazakhstan to the United Nations. 
The article highlighted the contribution of the first representatives of Ka
zakhstan to the United Nations, reviewed the initiatives of the state in the 
implementation of preventive diplomacy. Particular attention is paid to the 
role of the First President of the Republic of Kazakhstan in the develop
ment of multilateral diplomacy.

Key words: United Nations, General Assambly, Kazakh diplomats, the 
Republic of Kazakhstan, the Permanent Representative of Kazakhstan.

Сма гу ло ва Г.М., Ту леуова Б.Т.

Опыт учас тия дип ло ма тов  
Ка за х стана в ра бо те  

Ге не раль ной Ас са мб леи ООН 

В дан ной статье расс мат ри вает ся опыт учас тия ка за хс ких дип ло
ма тов, участ во вав ших в ра бо те сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи ООН 
в раз ные го ды. На хо дясь в сос та ве со ве тс кой де ле ги ции, предс та
ви те ли Ка за х стана дос тойно про де мо нс три ро ва ли зна ния и на вы ки 
дип ло ма тии. Их спо соб нос ти бы ли оце не ны со сто ро ны ру ко во дс
тва МИД СССР. Пос ле об ре те ния не за ви си мос ти учас тие ка за хс ких 
дип ло ма тов в ра бо те дан ной меж ду на род ной ор га ни за ции ста ло осу
ще ств лять ся в рам ках ра бо ты пос тоян но го предс та ви тель ст ва Ка за х
стана при ООН. В статье вы де ляет ся вк лад пер вых предс та ви те лей 
Ка за х стана в ООН, ана ли зи руют ся ини ци ати вы го су да рс тва в об лас
ти реали за ции пре вен тив ной дип ло ма тии. Осо бое вни ма ние уде ляет
ся ро ли Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан в раз ви тии мно
го ст рон ней дип ло ма тии.

Клю че вые сло ва: Ор га ни за ция Объеди нен ных На ций, Ге не раль
ная Ас са мб лея, ка за хс кие дип ло ма ты, Рес пуб ли ка Ка за хс тан, предс
та ви тель ст во Ка за х стана.
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Ха лы қа ра лық бір ден бір әм бе бап ұйым – Бі рік кен Ұлт тар 
Ұйымы на 2015 жыл дың 24 қа зан кү ні құ рыл ға ны на 70 жыл тол-
ды. Бұл ұйым ның не гі зін Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан ке йін  
бү кіл әлем де бей біт ші лік пен қа уіп сіз дік ті қол дау ға, тәуел сіз 
мем ле кет тер ара сын да ғы дос тық қа ты нас тар ды да мы ту мен 
бей біт қа тар өмір сү ру, со ны мен бір ге адам құ қы ғы са ла сын да-
ғы іс тің жағ да йын  жақ сар ту ға ар нал ған ба ғыт ты жақ тау шы бо-
лып та бы ла тын 51 ел дің өкіл де рі қа ла ған бо ла тын. Осы жыл дар 
ішін де Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның қа та ры жа ңа мү ше-мем ле-
кет тер мен то лы ғып отыр ды. Ұйым ның қа та рын то лық тыр ған 
мем ле кет тер дің ішін де біз дің елі міз де бар.

1992 жы лы 2 нау рыз да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы БҰҰ-ның 
168-ші мү ше сі бо лып қа был дан ды. Рес пуб ли ка мыз үшін бұл 
да та та ри хи күн са на ла ды. Әлем мем ле кет те рі қа зақ мем ле ке ті 
мен қа зақ де ген ұлт ты рес ми түр де та ны ды. Қа зақ стан ның туы 
ал ғаш рет БҰҰ-ның ал дын да жел бі ре ді. 

Оған де йін  Қа зақ стан КСРО құ ра мын да бо ла оты рып, оның 
бір одақ тас мем ле ке ті ре тін де ға на Бі рік кен Ұлт тар Ұйы мын-
да та ны лып кел ді. Өйт ке ні сырт қы сая сат ве до мс тво сы ре тін-
де Қа зақ Ке ңес тік Со циалис тік Рес пуб ли ка сы шек теу лі функ-
ция лар ды ға на ат қар ды. Со ған қа ра мас тан қа зақ дип ло мат та ры 
БҰҰ-да өз де рін көр се те біл ді. 

Өт кен ға сыр дың 1950-1960-шы жыл да рын да БҰҰ Бас Ас-
са мб леясы ның сес сия жұ мыс та ры на қа тыс қан ал ғаш қы қа зақ 
дип ло мат та ры Тө ле ген Тә жі баев, Бал жан Бөл ті рі ко ва жә не Ми-
ха ил Иси на лиев тер бо ла тын. 

Тө ле ген Тә жі баев – 1944-1953 жә не 1955-1957 жыл да ры 
Сырт қы іс тер ми ни ст рі бол ған ал ғаш қы қа зақ. Ал 1957-1961 
жыл дар дың ара сын да сол кез де гі КСРО-ның ма ңыз ды се рік тес 
мем ле кет те рі нің бі рі Үн діс тан да ғы ел ші лі гін де қыз мет ат қар-
ған дип ло мат. Ол – осы қыз ме ті ба ры сын да өзін дип ло ма тия 
са ла сын да на ғыз майт ал ман еке нін та ныт қан тұл ға лар дың бі рі. 
1950, 1955, 1956 жыл да ры БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның сес сияла-
ры на қа ты сып, оның жұ мы сы на бел се не ара лас қан. Кей бір мә-
лі мет тер бо йын ша Т. Тә жі баев Бас Ас са мб лея ның Қам қор лық 
жө нін де гі ко ми те ті не тө ра ға бол ған [1, 93]. Мұн дай жо ға ры се-
нім ге КСРО ке зін де бас қа ұлт өкіл де рі та ра пы нан қол жет кі зу 
си рек кез де се тін жайт . Ен де ше бұл жер де Т. Тә жі баев тың дип-

БҰҰ БАС АС СА МБ ЛЕЯСЫ 
ЖҰ МЫ СЫ НА  

ҚА ТЫС ҚАН  
ҚА ЗАҚ СТАН  

ДИП ЛО МАТ ТА РЫ НЫҢ 
ТӘ ЖІ РИ БЕ СІ
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БҰҰ Бас Ас са мб леясы жұ мы сы на қа тыс қан Қа зақ стан дип ло мат та ры ның тә жі ри бе сі

ло ма тия са ла сын да тә жі ри бе лі ма ман еке нін бір-
ден аң ға ру ға бо ла ды. 

Бал жан Бөл ті рі ко ва әлем де гі бі рін ші әйел 
Сырт қы іс тер ми ни ст рі бо ла оты рып, Бі рік кен 
Ұлт тар Ұйымы ның жо ға ры мін бе сі не кө те ріл-
ген ал ғаш қы қа зақ қы зы ре тін де та рих қа ен ді. 
Дип ло ма тия та ри хын да есі мі ерек ше ата ла тын 
КСРО-ның атақ ты Сырт қы іс тер ми ни ст рі Анд-
рей Гро мы ко Бал жан Бөл ті рі ко ва ны ерек ше 
сый лап жә не үне мі Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның 
Бас Ас са мб леясы оты рыс та ры на ер тіп ба ру ға 
ты рыс қан екен. Б. Бөл ті рі ко ва 1966 жә не 1970-
ші жыл да ры КСРО-ның рес ми де ле га циясы құ-
ра мы мен БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның XXI жә не 
XXV сес сияла ры на қа тыс қан. Осын да ол өзін 
на ғыз майт ал ман дип ло мат, ке ліс сөз дер жүр гі-
зу ісі нің ма ма ны ре тін де та ны та біл ген. Ол ту-
ра лы тәуел сіз Қа зақ стан ның сырт қы іс тер ве до-
мс тво сы ның бі рін ші ми ни ст рі бол ған Тө леутай 
Сү лей ме нов бы лай деп жа за ды: «Ол сол кез де гі 
сая сат қа сәй кес КСРО-ға жа ғым сыз БҰҰ-ның 
Адам құ қық та ры жө нін де Жо ғар ғы ко мис са ры 
лауазы мын ен гіз гі сі кел ген ба тыс ел де рі нің іс-
әре ке тін қол дайт ын бір топ азия лық мем ле кет 
өкіл де рі мен же ке кез де су лер ұйым дас ты рып, 
олар дың ойын  өз ге рт кен. Нә ти же сін де, атал ған 
бас та ма қол дау тап пай, бір не ше рет күн тәр ті бі-
нен тү сіп қа лып отыр ған» [2]. 

Ми ха ил Иси на лиев – 1981-1989 жыл дар дың 
ара лы ғын да Сырт қы іс тер ми ни ст рі бол ған қа зақ 
аза ма ты. Ол БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның екі сес-
сия ның жұ мы сы на қа тыс қан. 1976 жы лы ХХХІ 
сес сияда сөз сөй ле ген. Бұл жө нін де өзі нің «Дип ло-
мат жаз ба ла ры» ат ты ең бе гін де тоқ тал ған. Со ны-
мен қа тар 1982 жыл ғы Бас Ас са мб лея ның ХХХVII 
сес сиясы ту ра лы жә не осын да сол кез де гі БҰҰ 
Бас хат шы сы Пе рес де Куэльяр мен кез де су ба ры-
сын да ел эко но ми ка сы, қа зақ хал қы ның тұр мы сы 
мен сал ты жай лы әң гі ме бол ған ды ғы ту ра лы баян-
дай ды. Осы сес сия жұ мы сы ның ба ры сын да кө те-
ріл ген өзек ті мә се ле лер ту ра лы көп те ген қы зық ты 
мә лі мет тер бе ру мен қа тар, «БҰҰ Бас Ас са мб леясы 
сес сияла ры ның, оның ко ми тет те рі нің жұ мыс та ры-
на қа ты су – бұл көп жақ ты дип ло ма тия жұ мы сы-
ның үл кен мек те бі» екен ді гін айтады [3, 65]. 

Т. Тә жі баев, Б. Бөл ті рі ко ва, М. Иси на лив-
тер ден ке йін  Бі рік кен Ұлт тар Ұйы мын да қыз мет 
ат қар ған қа зақ дип ло ма ты Ақ ма рал Хай дар қы зы 
Арыс тан бе ко ва.

А.Х. Арыс тан бе ко ва КСРО та ра май тұр ған-
да әм бе бап ха лы қа ра лық ұйым БҰҰ жа нын да ғы 
КСРО Тұ рақ ты Өкіл ді гі нің аға ке ңес ші сі жә не 
Қа зақ КСР-ның өкі лі ре тін де та ға йын дал ды. Ол 
өзі нің «Объеди нен ные На ции и Ка за хс тан» деп 

ата ла тын ең бе гін де осы ұйым ға кел ген уақы ты 
ту ра лы бы лай деп ес ке ала ды: «С пер вых дней 
моей ра бо ты в ООН, пос ти гая неп рос тую нау ку 
мно гос то рон ней дип ло ма тии, изу чая в де та лях 
слож ней ший ме ха низм этой уни каль ной Ор га-
ни за ции, я по чу вс тво ва ла ува же ние к ее ро ли 
и мис сии не за ме ни мо го инс тру мен та диало га и 
со ли дар нос ти меж ду на ро да ми. Со вре ме нем, по 
ме ре уг луб ле ния моих зна ний и опы та, это ува-
же ние еще бо лее ок реп ло» [4, 6].

Ал 1991 жы лы 16 жел тоқ сан да жас тәуел сіз 
мем ле кет Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы пай да бол-
ған кез ден бас тап, А. Арыс тан бе ко ва ның есі мін 
ті ке лей БҰҰ-мен бай ла ныс ты ра ды. Се бе бі, Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә. На-
зар баев А.Х. Арыс тан бе ко ва ны 1991 жы лы 20 
жел тоқ сан да Нью-Йорк ке Қа зақ стан ды Бі рік кен 
Ұлт тар Ұйымы на қа был дау мә се ле сі мен айна-
лы су үшін ар найы жі бе ре ді. «Біз үшін БҰҰ-мен 
бай ла ныс ор на ту ауа дай қа жет. Сіз Бас Ас са мб-
лея ның сес сияла рын да жақ сы жұ мыс іс те ді ңіз 
жә не Сіз ді он да бә рі та ни ды», – деп тап сы ра ды 
Пре зи дент [4, 13]. Таң дау дың А.Х. Арыс тан бе-
ко ва ға түс кен се бе бі, жо ға ры да айтылып өт кен-
дей, ол екі жыл дай Сырт қы іс тер ми ни ст рлі гін 
бас қар ған жә не 1990 жы лы қыр күйек-қа ра ша 
айла рын да БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның 45-ші 
сес сия сын да жұ мыс іс теп тә жі ри бе жи нақ та ған 
бо ла тын. Сол кез де рі А.Х. Арыс тан бе ко ва БҰҰ-
ның қыз мет кер ле рі мен жақ сы та ныс бо ла тын. 
Пре зи дент Н. На зар баев осы ны мең зе ді. 

Әри не, бұ рын КСРО құ ра мын да бо лып кел-
ген одақ тас рес пуб ли ка лар дың тәуел сіз дік алуы, 
ен ді олар дың ха лы қа ра лық суб ъект бо лып та-
нылуына жол аш ты. Тәуел сіз ел дер бұ рын ғы 
«ор та лық қа» тәуел сіз сырт қы саяса тын жүр гі зе 
ала тын бол ды. Өз де рін еге мен ді ел ре тін де әлем-
дік қауым дас тық қа та ны та бас та ды жә не осы 
мис сияны ат қа ру да А.Х. Арыс тан бе ко ва тә різ ді 
та ны мал дип ло мат тар дың ең бе гі зор еді. 

А.Х. Арыс тан бе ко ва 1992 жы лы 15 сәуір де, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның БҰҰ-да ғы тұ рақ ты 
өкі лі бо лып та ға йын дал ды жә не ол тәуел сіз Қа-
зақ стан ның шетел де гі тұң ғыш әйел-ел ші сі бол-
ды. Осы қыз мет те ол 1999 жыл ға де йін  мүл тік сіз 
ат қар ды. БҰҰ-ға мү ше бо ла оты рып Қа зақ стан 
бар лық ха лы қа ра лық іс тер ге то лық қан ды ара ла-
су құ қы ғы на ие бо ла ды. Бұ дан бас қа А.Х. Арыс-
тан бе ко ва 1999-2001 жыл да ры ЮНЕС КО жа-
нын да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тұ рақ ты 
өкі лі қыз ме тін қо са ат қар ды.

А.Х. Арыс тан бе ко ва БҰҰ-дағы дип ло ма-
тиялық қыз ме ті жыл да рын да тәуел сіз Қа зақ стан-
ның тұң ғыш ел ші сі бо ла оты рып, ұйым шең бе рін-
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де қа рас ты рыл ған ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың 
өзек ті мә се ле ле рі бо йын ша біз дің елі міз дің бе-
де лін кө те ру ге, әлем дік сая сат та ғы ор нын ай-
қын дау ға ті ке лей ат са лыс қан дип ло мат ре тін де 
та ныл ды. Бас қа да көп те ген жа ңа мем ле кет тер 
сияқ ты Қа зақ стан үшін БҰҰ-ға мү ше бо лу, оның 
сес сияла ры ның жұ мыс та ры на бел се не қа ты су үл-
кен мәр те бе, со ны мен бір ге тә жі ри бе жи нақ тайт-
ын алаң.

А.Х. Арыс тан бе ко ва ның дип ло ма тия са ла-
сын да ғы қыз ме ті нің же міс те рі нің бі рі Азияда ғы 
өза ра се нім мен іс-ша ра ла ры жө нін де гі Ке ңес ті 
(АӨСШК) ша қы ру ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пре зи ден ті нің ұсы ны сы бо йын ша ат-
қа рыл ған іс-ша ра лар деп айтуға бо ла ды. БҰҰ-
ның үл кен три бу на сын да Қа зақ стан Пре зи ден ті 
ЕҚЫҰ сияқ ты Азия құ ры лы ғы на да қа уіп сіз дік 
құ ры лы мы ның қа жет ті лі гін айт қан бо ла тын: 
«Біз дің кон ти не нт те Еуро па да ғы ЕҚЫҰ тұр пат-
тас, Азияда ғы қа уіп сіз дік жә не ын ты мақ тас тық 
құ ры лы мын (АҚЫҚ) құ ру идеясы көп тен бе рі 
ой дан шық пай жүр, бі рақ әзір ге кең қол дау тап-
пай ке ле ді. Аме ри ка да ғы, Аф ри ка да ғы, Еуро па-
да ғы кон ти не нт тік ұйым дар қыз ме ті нің пай да-
лы тә жі ри бе сі Азияда ғы өза ра ық пал дас тық пен 
ын ты мақ тас тық тың бір тұ тас ор ган да рын құ ру ға 
бір қа ра ған да, итер ме леуге тиіс» [5, 472]. 

АӨСШК-ні ша қы ру ға бай ла ныс ты қа жет ті 
мә се ле лер ді ше шу жө нін де гі жұ мыс бі раз уа қыт-
қа со зыл ды. Оның бас тап қы ке зең де рі нің ұйым-
дас ты ру жұ мы сы на да А.Х. Арыс тан бе ко ва қа-
тыс ты.

БҰҰ-на кір ген нен ке йін  Қа зақ стан ның ал-
дын да екі үл кен мін дет тұр ды. Бі рін ші ден, біз дің 
ел дің Арал те ңі зі, Се мей по ли го ны сияқ ты эко-
ло гиялық мә се ле ле рін, эко но ми ка лық, әлеу мет-
тік мә се ле ле рін ше шу де БҰҰ та ра бы нан жәр дем 
алу мақ са тын да Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның 
бағ дар ла ма ла ры жә не түр лі қо рла ры мен ын ты-
мақ тас тық ор на ту ке рек бол ды. 

Екін ші ден, Қа зақ стан жа ңа мем ле кет ре тін-
де Бас Ас са мб лея мен БҰҰ жүйе сін де гі бас қа 
да ор ган да ры ның жұ мыс та ры на қа ты су ар қы-
лы ха лы қа ра лық мә се ле лер ді ше шу де өзі нің 
үле сін қо су қа жет бол ды. Сон дық тан Бі рік кен 
Ұлт тар Ұйымы на мү ше бол ған нан ке йін , 1992 
жыл дың нау рыз-қыр күйек айла рын да өт кен Бас 
Ас са м б лея ның 46-шы сес сия сын да А.Х. Арыс-
тан бе ко ва ға дип ло мат ре тін де БҰҰ Бас Ас са м-
б леясы ның күн тәр ті бі нің бі раз сұ рақ та ры мен 
мә се ле ле рі бо йын ша Қа зақ стан ның по зи циясын 
анық тап да йын дау мін дет тел ді. 

БҰҰ сияқ ты әм бе бап ұйым ға мү ше бо лу Қа-
зақ стан ға қа зір гі ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың 
өзек ті мә се ле ле рін бір ле сіп ше шу ге, сон дай-ақ 

мем ле кет тің еге мен ді гі мен ұлт тық қа уіп сіз ді гін 
бе кі ту ге мүм кін дік бер ді.

А.Х. Арыс тан бе ко ва Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы-
на Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ел ші сі ре тін де 
бар ған уақы тын да төр тін ші әйел-ел ші бол ды 
жә не Азия дан шық қан жал ғыз ел ші екен ді гі ту-
ра лы да мә лі мет ті оның ең бе гі нен кез дес ті ре міз 
[2, 343]. Сон дай-ақ кі тап та мы на дай қы зық мә лі-
мет ті де оқу ға бо ла ды: «По сол Ки тая при ООН 
час то го во рил мне: «Вы предс тав ляете всех жен-
щин Азии, в том чис ле и Ки тая» [2, 343]. Осы мә-
лі мет тер ден-ақ дип ло ма тиялық қыз мет те гі әйел 
адам дар дың са ны ның аз ды ғын бай қай мыз. Со-
ған қа ра мас тан аз сан ның ішін де қа зақ стан дық 
өкіл дің бо луы, ал оның А.Х. Арыс тан бе ко ва ға 
бұйыруы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы үшін, бар ша 
қа зақ стан дық тар үшін үл кен мәр те бе. Сон дай-ақ 
Қы тай ел ші сі айт қан дай бар лық Азия ел де рі нің 
әйел де рі аты нан құр мет ті де жа уап ты қыз мет ті 
қа зақ дип ло ма ты А.Х. Арыс тан бе ко ва ның ат қа-
руы сол кез де гі тәуел сіз ді гін ен ді ға на ал ған жас 
мем ле ке ті міз үшін үл кен абы рой әрі мақ та ныш.

Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы жа нын да ғы Қа зақ-
стан ның Тұ рақ ты өкі лі қыз ме тін А.Х. Арыс-
тан бе ко ва дан ке йін  1999-2003 жж. ара лы ғын да 
Мә ди на Бей неш қы зы Жар бо сы но ва, 2003-2007 
жж. Ер жан Хо зе ұлы Қа зы ха нов, 2007-2013 жж. 
Әйтімо ва Бір ға ным Са ры қы зы ат қар са, ал 2013 
жыл дан бү гін гі күн ге де йін  бұл абы рой лы қыз-
мет ті Қай рат Құ дай бер ге нұлы Әб ді рах ма нов 
жал ғас ты ру да. Бұ лар дың бар лы ғы да кә сі би 
дип ло мат, сырт қы сая сат та үл кен тә жі ри бе жи-
нақ та ған қыз мет кер лер. Олар Бі рік кен Ұлт тар 
Ұйы мын да Қа зақ стан ның бас та ма шы лы ғы мен 
іс ке асы ры лып жат қан ша ра лар дың ба сы-қа-
сын да тұр ды. Ат қа рыл ған ша ра лар дың ішін де 
ең ма ңыз ды ла ры ның бі рі – АӨСШК-ны ша қы ру 
ту ра лы жо ға ры да айт ып өт тік. Одан бас қа Ор-
та лық Азияны яд ро лық қа ру дан азат ай мақ жа-
сау, БҰҰ-ның Ор та лық Азия ел де рі үшін ар найы 
бағ дар ла ма сын (СПЕКА) та ға йын дау, Арал 
мен Се мей өңі рін де эко ло гиялық апат айма ғын 
сауық ты ру, БҰҰ ая сын да Ор та лық Азия бі тім-
гер ші лік ба тальонын құ ру сияқ ты ау қым ды іс тер 
ат қа рыл ды жә не оң нә ти же лер ге қол жет кі зіл ді. 
Мы са лы, 29 та мыз ды Яд ро лық қа ру ға қар сы ха-
лы қа ра лық іс-қи мыл кү ні деп жа риялау қа зақ-
стан дық дип ло ма тияның же мі сі. 

Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы мен Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ара сын да ғы бай ла ныс тар ту ра лы айт-
қан да та ғы бір қа зақ дип ло ма ты ның есі мін ерек ше 
айту ке рек. Ол Қа сым-Жо март Ке ме лұлы То қаев. 

Қ.К. То қаев кә сі би әрі тә жі ри бе лі дип ло мат, 
әр жыл да ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Сырт-
қы іс тер ми ни ст рі, Премь ер-ми ни ст рі, Мем ле-
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БҰҰ Бас Ас са мб леясы жұ мы сы на қа тыс қан Қа зақ стан дип ло мат та ры ның тә жі ри бе сі

кет тік хат шы сы қыз мет те рін ат қар ған саяси жә не 
қо ғам қай рат ке рі, ал қа зір гі кү ні Се нат тө ра ға сы 
ре тін де бар ша қа зақ стан дық тар ға та ны мал тұл-
ға. Со ны мен бір ге Қ.К. То қаев Бі рік кен Ұлт тар 
Ұйымы Бас хат шы сы ның орын ба са ры бо лып 
та ға йын дал ған та рих та тұң ғыш қа зақ аза ма ты, 
біз дің отан да сы мыз. Ол бұл қыз мет ке 2011 жы-
лы та ға йын дал ды. Бұ ған қо са Қ.К. То қаев БҰҰ-
ның Же не ва да ғы бө лім ше сі нің ди рек то ры жә-
не Қа ру сыз да ну бо йын ша кон фе рен ция ның бас 
ди рек то ры қыз ме тін ат қар ды. Қ.К. То қаев тың 
мұн дай қыз мет ке та ға йын да луы қа зақ стан дық 
өкіл дің биік кә сі би жә не саяси дең ге йін  ай ғақ-
тау мен қа тар, қа зақ елі нің бе де лін де көр се те ді. 

Қ.К. То қаев Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы Бас Ас-
са мб леясы ның бір не ше сес сия сын да сөз сөй ле-
ді жә не он да әлем дік сая сат пен ха лы қа ра лық 
қа ты нас тар дың өзек ті мә се ле ле рі бо йын ша Қа-
зақ стан ның пі кір ле рін жет кіз ді. Мы са лы, 1995 
жы лы БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның 50-ші сес сия-
сын да сөй ле ген сө зін де Қ. То қаев «бар лық азия-
лық ел дер ді БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның 47-ші 
сес сиясы ның жо ға ры мін бе рі нен Пре зи дент Н.Ә. 
На зар баев айт қан идеяны іс ке асы ру ға өз үлес те-
рін қо су ға ша қыр са» [6, 545], сон дай-ақ Бі рік кен 
Ұлт тар Ұйы мын ре фор ма лау ту ра лы көз қа ра сын 
біл дір ді: «...БҰҰ Жар ғы сы осы за ман ғы әлем де 
ба ла ма сы жоқ Ұйым ның қыз ме ті нің не гі зі мен 
бағ да ры бо лып қа луы тиіс. БҰҰ құ рыл ған кез-
ден бе рі әлем де бол ған ірі өз ге ріс тер Қа уіп сіз-
дік Ке ңе сі нің құ ра мын өз гер ту ге ық пал етуі ке-
рек. Қа зақ стан Ке ңес мү ше ле рі нің са нын, оның 
ішін де тұ рақ ты не гіз де жұ мыс іс тейт ін дер дің 
са нын прин ци пін де ұл ғайту ке рек деп са най ды. 
Біз дің көз қа ра сы мыз ша ха лы қа ра лық сот сияқ-
ты ма ңыз ды ор ган ды да бү гін гі күн та лап та ры на 
бейім деу ма ңыз ды...» [6, 545-546]. Қа зақ дип ло-
ма ты өзі нің осы ойла ры мен көз қа рас та рын жә не 
жа һан дық өт кір мә се ле лер жө нін де БҰҰ Бас Ас-
са мб леясы ның ке йін гі сес сияла рын да да айт ты. 

Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы мен Қа зақ стан ты-
ғыз қа рым-қа ты нас ор на та оты рып, он да ғы 
Қа зақ стан ға бай ла ныс ты жә не оның мүд де ле-
рін ай қын дайт ын іс-ша ра лар да ғы дип ло мат-
тар дың ат қар ған қыз мет те рі де бір қа тар. Бұ ған 
Б.  Әйтімо ва кел тір ген мы на мы сал дар дә лел: «... 
Қа зақ стан де ле га циясы ның 1 жыл ішін де жа са-
ған мә лім де ме ле рін кел ті рейік. Бас Ас са мб лея-
ның әр бір сес сиясы ның күн тәр ті бін де ор та ша 
есеп пен 170 тар мақ бо ла ды де сек (өт кен 66-шы 
сес сияда 174 тар мақ бол ды), біз дің де ле га ция 
түр лі та қы рып тар бо йын ша 100 шақ ты мә лім-
де ме жа сай ды. Бас Ас са мб лея ның әр бір сес сия-
сын да Қа зақ стан БҰҰ күн тәр ті бін де гі ма ңыз ды 
мә се ле лер ге, оның ішін де, біз дің елі міз дің сырт-

қы саяса тын да ғы ба сым ба ғыт тар ға қа тыс ты 
бір қа тар қа рар лар дың екін ші ав то ры бо ла ты ны 
қа зір еш кім ге жа ңа лық емес. Бас Ас са мб лея ның 
өт кен 65-ші сес сия сын да Қа зақ стан 39 қа рар дың 
екін ші ав то ры бол са, 66-шы сес сия ның БҰҰ жұ-
мы сы ның бар лық са ла ла ры бо йын ша 42 қа рар-
дың осын дай ав тор лы ғын ат қар ды.

Қа зақ стан ның БҰҰ жа нын да ғы Тұ рақ ты өкіл-
де рі Бас Ас са мб лея ның әртүр лі сес сияла ры ның 
Ви це-пре зи де нт те рі бо лып 4 рет сай лан ды. Әсі-
ре се, Тұ рақ ты да му ко мис сиясы ның 20-шы сес-
сиясы на « Рио+20» кон фе рен циясы на әзір лік қар-
са ңын да тө ра ға бо лып сай ла нуымыз дың ма ңы зы 
ерек ше деп бі ле міз. 2012 жыл дың ба сын да Қа зақ-
стан ЮНИ СЕФ-тің Ат қа ру шы ке ңе сі нің құ ра мы-
на бір жыл мер зім ге сай лан ға нын да айта ке ту лә-
зім. Со ны мен қа тар, 2012 жыл дың 12 қаң та рын да 
Адам құ қық та ры жө нін де гі ко ми тет ке мү ше лік ке 
Қа зақ стан Ор та лық сай лау ко мис сиясы ның мү-
ше сі, бел гі лі заң гер Ма рат Сәр сем баев тың сай-
ла нуы үл кен та быс тың бі рі бол ға ны рас. Ал ал да 
Қа уіп сіз дік Ке ңе сі не 2017-2018 жыл дар да ғы тұ-
рақ ты емес мү ше бо лып сай ла ну мүм кін ді гі де біз 
үшін ма ңыз ды мін дет тер дің бі рі» [7]. 

Кә сі би дип ло мат бол ма са да БҰҰ Бас Ас са м-
б леясы ның сес сия жұ мыс та ры на қа ты сып, он да 
өз пі кір ле рі мен бө лі сіп, ойлы ұсы ныс та рын айт-
қан елі міз дің Пре зи ден ті Нұр сұл тан Әбішұлы 
На зар баев. Ол бі рін ші рет 1992 жы лы БҰҰ мін-
бе сін де тұ рып тәуел сіз Қа зақ стан мем ле ке тін 
әлем дік қауым дас тық қа та ныс тыр ған бо ла тын. 
Сол уа қыт тан бе рі Н. На зар баев БҰҰ оты рыс-
та рын да сан мәр те ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың 
өзек ті мә се ле ле рін кө те ріп ке ле ді. 2015 жы лы 
БҰҰ Бас Ас са мб леясы ның 70-ші сес сиясы ның 
жал пы де ба тын да Н. На зар баев бір қа тар ма ңыз-
ды ұсы ныс тар жа са ды: 

– әлем дік қауым дас тық ұйымы ның жүз 
жыл ды ғы на Жа һан дық Ст ра те гиялық бас та ма – 
2045 жос па рын әзір леу; 

– Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның Эко но ми ка-
лық жә не Әлеу мет тік ке ңе сін Жа һан дық да му 
Ке ңе сі не ай нал ды ру;

– 2016 жы лы Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның 
ха лы қа ра лық құ қық тың ар қаулық қа ғи дат та рын 
бе кі ту ге ар нал ған жо ға ры дең гейде гі ха лы қа ра-
лық кон фе рен ция сын ша қы ру;

– Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның штаб-пә те рін 
Азияға кө ші ру мә се ле сін ой лас ты ру [8].

Бі рін ші ден, бұл ұсы ныс тар көп те ген пі кір лер 
ту ғыз ды. Екін ші ден, Н.На зар баев тың айт қан ұсы-
ныс та ры қа зір гі күн гі ха лы қа ра лық қа ты нас тар 
жүйе сін де жү ріп жат қан өз ге ріс тер мен де ты ғыз 
бай ла ныс ты. Айталық, БҰҰ штаб-пә те рін Азияға 
кө ші ру мә се ле сі, бұл ай мақ тың эко но ми ка лық да-
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му қар қы ны мен, осы өңір де гі мем ле кет тер дің эко-
но ми ка лық қуаты ның кү шейе тү суі мен бел сен-
ді лік те рі нің әлем дік на рық та ар та тү суімен, яғ ни 
Азия ның әлем де гі рө лі нің ар та тү суімен бай ла ныс-
ты. Ен де ше бо ла шақ та ұйым ның штаб-пә те рі нің 
ірі қар жы ор та лы ғы бо лып та бы ла тын Син га пур де 
не ме се Куала-Лум пур де, әйт пе се Еура зияның жү-
ре гі, жас қа ла – Астана ға кө ші рі луі әб ден мүм кін. 
Әлем нің бір қа тар мем ле кет те рін де гі БҰҰ өкіл дік-
те рі нің ор та лық та ры – Же не ва, Ве на, Най ро би тә-
різ ді қа ла ла рын да ор на лас қан. Ке ле шек те Астана 
қа ла сы да осы ор та лық тар дың қа та рын да кө рі не 
ала тын ды ғы на кү мән жоқ. 

Со ны мен, аға ұр пақ өкіл де рі Ке ңес тер Ода-
ғы ке зін де Одақ тас рес пуб ли ка ның бі рі ре тін де 
БҰҰ Бас Ас са мб леясы сес сияла ры ның жұ мы сы-
на де ле гат ре тін де ға на қа тыс қан ды ғын, со ған 
қа ра мас тан әм бе бап ұйым ның үл кен мін бе сін де 
ха лы қа ра лық ахуал мен сырт қы сая сат тың өзек-
ті мә се ле ле рі бо йын ша сөз сөй ле ге нін жо ға ры-
да айт ып өт тік. Өкі ніш ке қарай, Ке ңес тер Ода ғы 
ке зін де БҰҰ тә різ ді ха лы қа ра лық ұйым да қа зақ 
дип ло мат та ры бол ма са, бү гін де жағ дай дың мүл-
де бас қа ша еке ні не біз дің елі міз куә. 

Қа зақ дип ло мат та ры ның әлем дік сая сат та 
Қа зақ стан ның бе де лін көр се ту де, ор нын анық-
тау да әр кез де рі өз үлес те рін лайық ты түр де қо-
са біл ген ді гін бай қауға бо ла ды. Қа зақ ұл ты нан 
шық қан дип ло мат тар дың сырт қы сая сат пен 
дип ло ма тияда ғы ал ғаш қы қа дам да ры ның өзі 
ерек ше жағ дайда жұ мыс іс теуге қа жет ті қа сиет-
тер ге ие екен ді гін көр се те ді. Қа зір жас мем ле ке-
ті міз бен бір ге дип ло ма тиялық қыз мет тің қа тар 
да мып ке ле жат қан ды ғын кә сі би дип ло мат тар-
дың қыз ме ті ай қын дай тү се ді. 

 Тәуел сіз дік ке қол жет кіз ге лі Бі рік кен Ұлт тар 
Ұйымы тә різ ді әм бе бап ұйым ның өкіл де рі бо ла 
оты рып, осы жыл дар дан бе рі қа зақ стан дық дип-
ло мат тар көп жақ ты дип ло ма тияда өз де рін көр се те 
алып жүр. Жо ға ры да ат та ры атал ған қа зақ дип ло-
мат та ры бі лім ді кә сі би ма ман ре тін де өз де рін ға-
на та ны тып қой май, Қа зақ стан дип ло ма тиясы ның 
та нылуына да үлес қо сып отыр. Аз ға на уа қыт 
ішін де «жас дип ло мат тар дың» ар қа сын да әлем нің 
ал пауыт мем ле кет те рі біз дің елі міз бен са на са тын 
бол ды. Бұл – қа зақ стан дық дип ло ма тияның же мі-
сі. Олай бол са қа зақ дип ло мат та ры ның шы ға тын 
биік те рі мен аса тын асу ла ры әлі ал да. 
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Ор мы ше ва Т.А., Ку кеева Ф.Т. 

Сот руд ни че ст во ст ран  
Цент раль ной Азии по ре ше нию 
проб ле мы транс гра нич ных рек: 

ана лиз ос нов ных сог ла ше ний

Вод ные ре сур сы имеют ст ра те ги чес кую важ ность для ст ран 
Цент раль ной Азии, так как ока зы вают боль шое влия ние на эко но ми
чес кую дея тель ность и бла го сос тоя ние на се ле ния. Лю бые из ме не ния 
в во до поль зо ва нии ка сают ся ин те ре сов го су да рс тв, свя зан ных об щей 
вод ной эко сис те мой, так как все круп ные ре ки ЦА яв ляют ся транс гра
нич ны ми. Пос ле рас па да СССР ст ра ны ре ги она столк ну лись с проб
ле мой ре фор ми ро ва ния ст рук ту ры по уп рав ле нию меж ду на род ны ми 
во до то ка ми, так как дей ст во вав ший в ра нее ре жим во до де ле ния и 
бар тер ных пос та вок прек ра тил свою ра бо ту. На се год няш ний день 
до го вор нопра во вая ба за по транс гра нич ным ре кам ЦА вк лю чает в 
се бя не толь ко об щие ре гиональ ные сог ла ше ния, а так же до ку мен ты 
на двус то рон ней и трехс то рон ней ос но ве. Тем не ме нее, в вод ной 
по ли ти ке ст ран ре ги она в ус ло виях не за ви си мос ти су ще ст вуют про
ти во ре чия, а сог ла ше ния, рег ла мен ти рующие меж го су да рст вен ные 
от но ше ния в во до хо зяй ст вен ном комп лек се, не дос та точ но сис те ма
ти зи ро ва ны и сог ла со ван ны. Ав то ры статьи расс мат ри вают раз ви тие 
от но ше ний меж ду ст ра на ми ре ги она, а так же про во дят ана лиз ос нов
ных сог ла ше ний.

Клю че вые сло ва: транс гра нич ные ре ки, сот руд ни чест во, Цент
раль ная Азия, сог ла ше ния, вод ные проб ле мы.

Ormysheva T.A., Kukeeva F.Т.

Central Asian states 
cooperation to solve the issue of 
transboundary rivers: analysis of 

the main agreements

Water resources in Central Asia are strategically important, because 
they have a great influence on economic activity and welfare of the popu
lation in the region. All large rivers of the CA are transboundary, therefore 
any changes in water use affect interests of the states incommon water 
ecosystem. After collapse of the USSR, the countries of the region faced a 
problem of reforming the structure of international waterways management 
as previous mode of water division and barter deliveries was interrupted. 
Today the legal base on the regional transboundary rivers includes not only 
the regional agreements, and also documents on a bilateral and tripartite 
basis. Nevertheless there are contradictions in countries’water politics, and 
the agreements regulating the interstate relations in a water management 
complex are insufficiently systematized and coordinated. Author consider 
the development of water relations among states of the region, and also 
carries out the analysis of the main agreements.

Key words: transboundary rivers, cooperation, Central Asia, agree
ments, water problem.

Ор мы ше ва Т.А., Ку кеева Ф.Т.

Ор та лық Азия мем ле кет те рі 
ара сын да ғы транс ше ка ра лық 

өзен дер мә се ле сін ше шу  
жө нін де гі ын ты мақ тас тық:  

не гіз гі ке лі сімшарт тар ды  
са рап тау

Ор та лық Азия су ре су рс та ры ның ст ра те гиялық ма ңыз ды лы ғы 
жо ға ры бо лып та бы ла ды, се бе бі ай мақ мем ле кет те рі нің эко но ми ка
ла ры мен ха лық ты ңәлауқа ты наық па ле те ді. ОА ірі өзен де рі транс ше
ка ра лық бол ған дық тан, су қол да ну да ғы кез кел ген өз ге ріс тер ор тақ 
су эко жүйесі мен бай ла ныс қан мем ле кет тер дің қы зы ғу ша ла қы та ры на 
әсер ете ді. Ке ңес ода ғы ке зін де жұ мыс ат қар ған су бө лі су ре жи мі 
мен айыр бас қам сыз дан ды ру шы лық жұ мы сын тоқ тат ты, сол се беп ті 
ай мақ мем ле кет те рі ал дын да ха лы қа ра лық су ағын су лар ды бас қа
ру мә се ле сі туын да ды. Қа зір гі уа қыт та ОА транс ше ка ра лық өзен де рі 
бо йын ша құ қық тық не гі зі ор тақ ай мақ тық ке лі сімшарт тар мен қо са 
екі жақ ты жә не көп жақ ты құ жат тар ды қам ти ды. Де ген мен, ай мақ 
мем ле кет те рі нің су сая сат та рын да қа ра мақай шы лық тар барр, со
ны мен қа тар ха лы қа ра лық су қа ты нас та рын рет тейт ін ке лі сім де рі нің 
рет те луі мен ке ліс ті лі гі жет кі лік сіз. Ма қа ла да ав тор ай мақ мем ле кет
те рі ара сын да ғы су қа ты нас та ры ның дам уын  қа рас ты рып, не гіз гі ке
лі сімшарт та ры на са рап тау жа са ған.

Тү йін  сөз дер: транс ше ка ра лық өзен дер, ын ты мақ тас тық, Ор та
лық Азия, ке лі сімшарт тар, су мә се ле сі.
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Пос ле рас па да СССР инс ти ту циональ ная ст рук ту ра по уп-
рав ле нию вод ны ми ре сур са ми тре бо ва ла не за мед ли тель ных ре-
форм. В «Диаг нос ти чес ком док ла де для под го тов ки ре гиональ-
ной ст ра те гии на циональ но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния 
энер ге ти чес ких и вод ных ре сур сов» 2002 го да прог рам мы ООН 
СПЕКА от ме чает ся, что ре фор ми ро ва ние на циональ ных сис-
тем уп рав ле ния вод ны ми ре сур са ми про хо ди ло дос та точ но бо-
лез нен но во всех ст ра нах ре ги она.

Сов ре мен ное ре гиональ ное сот руд ни чест во вк лю чает в 
се бя как обя за тель ные инс тру мен ты, так и по лу фор мальные 
сог ла ше ния и до ку мен ты. Кро ме об щих ре гиональ ных, су ще-
ст вует ряд сог ла ше ний на двус то рон ней и трехс то рон ней ос-
но ве, боль шинс тво из ко то рых бы ли по пи са ны в 1990-х го дах 
[1]. Эрик Си верс, про во див ший оцен ку пра во вых ра мок вод-
ной сфе ры в ре ги оне, от ме чает, что имеет ся свы ше трех дю жин 
двус то рон них, трехс то рон них, че ты ре хс то рон них, ре гиональ-
ных и сог ла ше ний в рам ках СНГ лишь по од ной толь ко Сыр-
дарье [2]. Пер вым до ку мен тов в дан ной сфе ре мож но счи тать 
заяв ле ние, при ня тое в 1991 го ду 12 ок тяб ря ми ни ст ра ми вод но-
го хо зяй ст ва пя ти го су да рс тв ре ги она, сог лас но ко то ро му в сфе-
ре во ды про дол жит ра бо ту дей ст вующая на тот мо мент сис те ма 
до раз ра бот ки и при ня тия но вых меж ду на род ных сог ла ше ний. 
Клю че вым ре гиональ ным сог ла ше нием яв ляет ся «Сог ла ше ние 
о сот руд ни чест ве в сфе ре сов мест но го уп рав ле ния ис поль зо ва-
ния и ох ра ны вод ных ре сур сов меж го су да рст вен ных ис точ ни-
ков», под пи сан ное 18 фев ра ля 1992 го да. На ос но ве сог ла ше ния 
бы ла соз да на меж го су да рст вен ная коор ди на ци он ная ко мис сия, 
ис пол ни тель ны ми ор га на ми ко то рой ста ли БВО «Аму дарья» и 
БВО «Сыр дарья». За се да ния МКВК долж ны бы ли про во дить-
ся ежек вар таль но. Меж ду заяв ле нием и фак ти чес ким под пи са-
нием сог ла ше ния прош ло не так мно го вре ме ни, что сви де тель-
ст вует о прояв ле нии по ли ти чес кой ини ци ати вы и ее реали за ции 
в сжа тые сро ки. В ис то рии меж ду на род но го вод но го пра ва в 
боль шинс тве своем при ня тие та ко го ро да сог ла ше ний за ни мает 
очень дол гое вре мя. Нап ри мер, пот ре бо ва лось око ло 10 лет для 
зак лю че ния до го во ра по ре ке Инд меж ду Ин дией и Па ки станом 
при сот руд ни чест ве МБРР, 30 лет – по ре ке Ганг меж ду Ин дией 
и Банг ла деш, 40 лет – по ре ке Иор дан меж ду Из раилем и Иор-
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да нией [3]. Нес мот ря на по зи тив ный по тен циал, 
за ло жен ный дан ным сог ла ше нием, от ме чает ся, 
что до ку мент не пре дус мат ри вал ме ха низ мов 
по его реали за ции с уче том ин те ре сов каж дой 
из сто рон, осо бен но, пот реб нос тей го су да рс тв 
ниж не го те че ния в во де и верх не го те че ния в 
топ лив но-энер ге ти чес ких ре сур сах [4].

26 мар та 1993 го да в Кы зы лор де был при-
нят сле дующий важ ный до ку мент в сфе ре уп-
рав ле ния во ды. Сог лас но сог ла ше нию «О сов-
мест ных дей ст виях по ре ше нию проб ле мы 
Араль ско го мо ря и Приа ралья, эко ло ги чес ко му 
оз до ров ле нию и обес пе че нию со ци ально-эко-
но ми чес ко го раз ви тия Араль ско го ре ги она» бы-
ли соз да ны до пол ни тель ные ст рук ту ры МКВК 
для осу ще ст вле ния всес то рон не го уп рав ле ния 
вод ны ми ре сур са ми в све те кри зи са Араль ско-
го мо ря: Меж го су да рст вен ный со вет по проб-
ле мам Араль ско го мо ря, Ис пол ни тель ный ко-
ми тет МГСА, Меж ду на род ный фонд спа се ния 
Ара ла. Сог ла ше ние пред пи сы вает «га ран ти ро-
ван ное обес пе че ние по да чи во ды в Араль ское 
мо ре в объе мах, поз во ляющих под дер жи вать 
его умень шенную, но ус той чи вую ак ва то рию на 
эко ло ги чес ки прием ле мом уров не и сох ра не нии 
та ким об ра зом мо ря как при род но го объек та» 
как об щую за да чу для ст ран ре ги она [5]. В 1988 
го ду Дек ре том Со ве та Ми ни ст ров СССР бы ли 
установ ле ны тре бо ва ния о ми ни маль ной по да че 
во ды из дельт Аму дарьи и Сыр дарьи в Араль-
ское мо ре. 

11 ян ва ря 1994 го да в Ну ку се бы ла при ня-
та «Прог рам ма конк рет ных дей ст вий по улуч-
ше нию эко ло ги чес кой об станов ки в бас сейне 
Араль ско го мо ря на бли жай шие 3-5 с уче том 
со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги она», 
поз же, 20 сен тяб ря 1995 го да, бы ла под пи са на 
«Ну ку сс кая дек ла ра ция го су да рс тв ЦА и меж ду-
на род ных ор га ни за ций по проб ле ме ус той чи во го 
раз ви тия бас сейна Араль ско го мо ря», сог лас но 
ко то рой приз нают ся ра нее под пи сан ные и дей-
ст вующие сог ла ше ния, до го во ра и дру гие нор-
ма тив ные ак ты, ре гу ли рующие взаимоот но ше-
ния меж ду го су да рс тва ми по вод ным ре сур сам 
в бас сейне Ара ла и при ни мают ся к неуклон но му 
ис пол не нию. В фев ра ле 1997 го да го су да рс тва 
одоб ри ли «Из ме не ния в ст рук ту ре и уп рав ле нии 
МФСА и уп рав ле нии ПБАМ», в ко то ром бы ли 
ука за ны реор га ни за ция ст рук тур по Араль ско-
му мо рю, сфор ми ро ван ных в 1993 го ду: слия ние 
ис пол ни тель ных ко ми те тов МФСА и ПБАМ в 
МФСА. Сог лас но по ло же ния, го су да рс тва обя-
зы ва лись де лать пос ле дующие вло же ния в аме-
ри ка нс ких дол ла рах на фор ми ро ва ние фон да 

на чи ная с 1998 го да: Ка за хс тан, Турк ме нис тан, 
Уз бе кис тан – 0,3% от до ход ной час ти бюд же-
та, Тад жи кис тан и Кыр гызс тан – 0,1%. Поз же, в 
мае это го же го да, бы ло под пи са но сог ла ше ние 
«О  ста ту се МФСА и его ор га ни за ций». До ку мент 
дек ла ри ро вал МКВК сос тав ной час тью МФСА и 
на де лил ис пол ком МФСА обя зан ностью «со дей-
ст во вать в дея тель ности» МКВК. Тем не ме нее, 
МКВК час тич но сох ра нил свою ав то ном ность и 
про дол жал по лу чать рас по ря же ния нап ря мую 
от вод ных ми нис терс тв и по ли ти чес ких ли де ров 
от дель ных ст ран. 

Сле дующим клю че вым до ку мен том, ре гу-
ли рую щим вод ные от но ше ния меж ду го су да-
рс тва ми бас сейна ре ки Сыр дарья пос ле 1992 
го да, яв ляет ся под пи сан ное 17 мар та 1998 го да 
«Сог ла ше ние об ис поль зо ва нии вод но-энер ге ти-
чес ких ре сур сов бас сейна р. Сыр дарьи». Статья 
4 до ку мен та про пи сы вает прин ци пы ис поль зо-
ва ния во ды в ве ге та цион ный пе ри од из Ток то-
гуль ско го во дох ра ни ли ща долж ны быть ком-
пен си ро ва ны энер ге ти чес ки ми ре сур са ми или в 
де неж ном эк ви ва лен те. Про пи сы ва лось, что ре-
жим ра бо ты во дох ра ни ли ща, объемы пе ре то ков, 
пос тав ки энер го но си те лей бу дут ут ве рж дать ся 
еже год ны ми Межп ра ви тель ст вен ны ми сог ла-
ше ниями на ос но ве ре ше ний предс та ви те лей 
во до хо зяй ст вен ных и топ лив но-энер ге ти чес-
ких ор га ни за ций, возг лав ляе мых за мес ти те ля-
ми Премь ер-ми ни ст ров го су да рс тв-участ ни ков. 
БВО «Сыр дарья» и ОДЦ «Энер гия» наз на че ны 
ис пол ни тель ны ми ор га на ми, обес пе чи вающи ми 
ре жим по пус ков во ды и пе ре то ков элект роэ нер-
гии. Сог ла ше ние пре дус мат ри ва ло соз да ние в 
бу ду щем ком пен са цион ных ме ха низ мов ре гу ли-
ро ва ния ре жи ма Ток то гуль ско го во дох ра ни ли ща, 
а так же меж го су да рст вен но го вод но-энер ге ти чес-
ко го кон сор циума, ко то рый слу жил бы ис пол ни-
тель ным ор га ном сог ла ше ния. Дан ное сог ла ше-
ние бы ло сд ви гом в на ла жи ва нии взаимо дей ст вия 
го су да рс тв по во де, од на ко и оно не учи ты ва ло 
мно гих фак то ров во до поль зо ва ния в бас сейне 
ре ки Сыр дарья. Нап ри мер, не про пи са ны: от ве-
тст вен нос ти и обя за тель ст ва го су да рс тв в го ды 
раз лич ной во дообес пе чен нос ти; от ве тст вен ность 
го су да рст вен ных ор га нов за вы пол не ние обя за-
тель ств; ис точ ни ки фи нан си ро ва ния. 

Од ним из наибо лее ус пеш ных взаимоот но-
ше ний мож но наз вать сот руд ни чест во меж ду 
Ка за х станом и Кыр гыз станом по уп рав ле нию 
ре ка ми Чу и Та лас, нес мот ря на про ти во ре чия 
и проб ле мы от но си тель но во до поль зо ва ния в 
бас сейне Сыр дарьи. В ян ва ре 2000 го да бы ло 
при ня то сог ла ше ние «По ис поль зо ва нию во до-
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хо зяй ст вен ных соору же ний меж го су да рст вен-
но го поль зо ва ния на ре ках Чу и Та лас», ко то-
рое яв ляет ся двус то рон ним до го во ром меж ду 
Ка за х станом и Кыр гыз станом. Сот руд ни че-
ст во в бас сей нах рек Чу и Та лас яв ляет ся пер-
вым меж ве до мст вен ным сот руд ни чест вом на 
прин ци пах до ле во го учас тия по экс плуата ции 
во до хо зяй ст вен ных объек тов. Как и в слу чае с 
Сыр дарьей, име лись не ко то рые проб ле мы от но-
си тель но сто ка во ды ни же по те че нию рек. Бо лее 
то го, для Кыр гыз стана бы ло не по силь ной за да-
чей со дер жать его гид роуз лы и во дох ра ни ли ща. 
До го вор меж ду дву мя ст ра на ми мож но наз вать 
ус пеш ным по нес коль ким при чи нам. Во-пер-
вых, вве де ние прин ци па, ког да пот ре би тель во-
ды (Ка за хс тан) обя зан со дей ст во вать в со дер-
жа нии и пре дос тав лять ком пен са ции вла дель цу 
вод ных соору же ний (Кыр гызс тан). Сог лас но 
статье 3 нас тояще го до го во ра, «Сто ро на-вла де-
лец, в собст вен нос ти ко то рой на хо дят ся во до-
хо зяй ст вен ные соору же ния меж го су да рст вен-
но го поль зо ва ния, имеет пра во на ком пен са цию 
Сто ро ной-поль зо ва те лем эти ми соору же ниями 
необ хо ди мых рас хо дов, обес пе чи вающих их бе-
зо пас ную и на деж ную экс плуата цию» [6]. Кыр-
гызс кая сто ро на упо ми на ла, что за сог ла ше нием 
не пос ле до ва ло фак ти чес ких де неж ных пе ре-
во дов от Ка за х стана Кыр гыз стану. «Ком пен са-
цией» бы ло раз ме ще ние обо ру до ва ния и необ-
хо ди мо го ос на ще ния, ра бо та вод ных ин же не ров 
на тер ри то рии Кыр гыз стана. Тем не ме нее, Кыр-
гызс тан приз нает важ ность до го во ра в спо со бс-
тво ва нии та кой дея тель ности, ко то рая, по мне-
нию кыр гызс ких ме нед же ров по ис поль зо ва нию 
вод ных ре сур сов, яв ляет ся необ хо ди мой в све те 
фи нан со во го не дос тат ка и нех ват ки пер со на ла.

По су ти ос нов ные сог ла ше ния 1992 го да 
и 1998 го да прис по со би ли инс ти ту ты со ве тс-
ко го вре ме ни для уре гу ли ро ва ния внут рире-
гиональ ных реа лий ЦА. БВО «Сыр дарья» и 
БВО «Аму дарья», рес пуб ли канс кие мин вод хо-
зы, Сред неазиатс кий науч но-исс ле до ва тельс кий 
инс ти тут ир ри га ции про дол жи ли свою ра бо ту, 
хо тя окон ча тель ные ре ше ния при ни мают ся го-
су да рс тва ми ЦА и МКВК. Сог ла ше ние 1992 
го да зак реп ляет ос нов ные прин ци пы, но как 
упо мя ну то вы ше, не устанав ли вает точ ной про-
це ду ры. С каж дым го дом  стано ви лось слож нее 
до го во рить ся о расп ре де ле нии во ды. Клю че вой 
проб ле мой был воп рос ком пен са ции, ко то рую 
по лу чал Кыр гызс тан в со ве тс кое вре мя за про-
дол же ние ра бо ты Ток то гуль ско го во дох ра ни-
ли ща в ир ри га ци он ном ре жи ме. До го вор 1992 
го да не расс мат ри вает воп рос ком пен са ций, но 

го су да рс тва еже год но ве ли пе ре го во ры на двус-
то рон нем или трехс то рон нем уров нях для зак-
реп ле ния ком пен са ций для Кыр гыз стана и расп-
ре де ле ния во ды, в зак лю че нии ко то рых так же 
воз ни ка ли свои труд нос ти в свя зи с установ ле-
нием ры ноч ных цен на уголь, газ и неф ть и сох-
ра не нием низ ких цен на элект ри че ст во в ре зуль-
та те го су да рст вен но го конт ро ля в этой сфе ре [7].

Соз дан ная в соот ве тс твии с Ал ма тинс ким 
сог ла ше нием МКВК яв ляет ся ре гиональ ным ор-
га ном го су да рс тв Цент раль ной Азии по сов мест-
но му ре ше нию воп ро сов уп рав ле ния, ра циональ-
но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод ных ре сур сов 
меж го су да рст вен ных ис точ ни ков в бас сейне 
Араль ско го мо ря и реали за ции сов мест но на-
ме чен ных прог рамм на ос но ве прин ци пов кол-
ле ги аль нос ти и взаим но го ува же ния ин те ре сов 
сто рон. Важ ным до ку мен том в ре гиональ ном 
сот руд ни чест ве яв ляет ся По ло же ние о МКВК 
от 2008 го да, ко то рое дек ла ри рует но вый ста тус 
во до хо зяй ст вен ной ко мис сии. От ли чи тель ной 
чер той до го во ра яв ляет ся пункт 2.2, сог лас но 
ко то ро му необ хо ди мо «осу ще ст вле ние уп рав-
ле ния вод ны ми ре сур са ми меж го су да рст вен ных 
ис точ ни ков бас сейна Араль ско го мо ря с при ме-
не нием прин ци пов ИУВР» [8]. Ни од но из вы ше 
пе ре чис лен ных сог ла ше ний не вк лю чает в се бя 
дан ный прин цип.

Воп ро сы ка че ст ва во ды, хоть и имеют боль-
шое зна че ние для цент раль ноазиатс ко го ре ги-
она, всес то рон не не расс мат ри вают ся в сог-
ла ше ниях [9]. МКВК, яв ляясь ре гиональ ным 
ор га ном по во до поль зо ва нию, расп ре де ле ние 
квот по во де для раз ных ст ран не бы ло пол-
ностью осу ще ст вле но или сог ла со ва но МКВК 
[9]. В свя зи с этим воз ни кает воп рос о воз мож-
нос ти раз ре ше ния ка ких-ли бо воп ро сов, ес ли 
го су да рс тво не вы пол няет ре ше ние МКВК, нес-
мот ря на от но си тель но силь ную влас ть ор га ни-
за ции по при ня тию ре ше ний. Дру гая проб ле ма 
сос тоит в том, что в то вре мя как сот руд ни чест-
во, уве дом ле ние, кон сульта ция и ме ха низ мы 
уре гу ли ро ва ния спо ра, ре гиональ ны ми сог-
ла ше ниями по ла гают ся в боль шой сте пе ни на 
инс ти ту циональ ную ст рук ту ру, от су тс твуют 
установ лен ные сро ки для уве дом ле ния и про-
цес са кон сульта ций.

Сог лас но дек ла ри ро ван ным ста ту сам (Ста-
тус МКВК 2008, Ста тус БВО Аму дарья и БВО 
Сыр дарья 1992), БВО долж ны конт ро ли ро вать 
все ос нов ные меж го су да рст вен ные ст рук ту ры 
по конт ро лю транс гра нич ных вод в бас сейне рек 
Сыр дарья и Аму дарья, од на ко, на дан ный мо-
мент они конт ро ли руют лишь ос нов ной меж го-
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су да рст вен ный ка нал в Уз бе ки стане [9, 10]. Из 
че го сле дует воп рос о том, что БВО яв ляют ся 
ис пол ни тель ным и меж ве до мст вен ным ор га ном 
МКВК, как это зак реп ле но в до го во рах 1992 го-
да о ста ту се БВО Сыр дарья и БВО Аму дарья 
(статьи 1.1, 2.1 – 2.7, 3.1 – 3.9 в обоих до ку мен-
тах), Ал ма тинс ком сог ла ше нии 1992 го да и По-
ло же нием о ста ту се МКВК 2008 го да, или же яв-
ляют ся прос то пла ни рующи ми ор га ни за циями 
[10]. Сно ва это ста вит воп рос от но си тель но то го, 
ес ли од но или бо лее го су да рс тв не по ви нуют ся 
Ал ма тинс ко му сог ла ше нию или Ус та ву МКВК, 
нет ни ка ко го яс но го ме ха низ ма для то го, что бы 
ре шить проб ле му [11].

Опыт го су да рс тв ЦА по ка зал, что на ли чие 
меж го су да рст вен ных ст рук тур и ря да сог ла ше-
ний не яв ляет ся по ка за те лем ус пеш но го сот руд-
ни чест ва. На ре гиональ ном уров не су ще ст вует 

об щая ин фор ма ци он ная сис те ма и при ня тые 
ст ра на ми об щие под хо ды по мно гим воп ро-
сам, од на ко, это не обес пе чи вает бла гоп рият-
ное сот руд ни чест во при по ли ти чес ких и эко-
но ми чес ких раз ног ла сиях. Не вы со кая сте пень 
ус пеш нос ти вов ле чен нос ти внеш них ак то ров в 
раз ре ше ние вод ных проб лем в ре ги оне яв ляет-
ся конст рук тив ным уро ком. Нап ри мер, пред ло-
жен ная ОБСЕ и Бри та нс ким пра ви тель ст вом ме-
ди ация в 1990-х бы ла отк ло не на боль шинст вом 
го су да рс тв ре ги она. В этой свя зи необ хо ди мо 
от ме тить рас ту щую роль взаимо дей ст вий меж-
ду спе циалис та ми на низ шем и сред нем уров-
нях, в рам ках ко то рых про во дят ся сов мест ные 
ме роп рия тия, как взаимооб мен ин фор ма цией и 
опы том, ре гиональ ное обу че ние и ре гиональ ные 
проек ты по по вы ше нию эф фек тив нос ти во до-
поль зо ва ния. 
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Жа ңа Жі бек жо лы  
эко но ми ка лық бел деуі  

ая сын да ғы Қа зақ стан –  
Қы тай ын ты мақ тас ты ғы

Қы тай – Қа зақ стан ның ең ірі сырт қы сау да се рік те сі. Қа зақ стан 
мен Қы тай ара сын да ғы қа ты нас тар дың жа ңа ке зе ңі екі жақ ты әре кет
те су дің бар лық са ла ла рын да ғы жа ңа жо ба лар мен то лы ға түс уін де. 
Бұ ған ҚР Пре зи ден ті Н.На зар баев тың «Нұр лы жол» Жа ңа эко но ми ка
лық саяса ты бас та ма сын жә не ҚХР тө ра ға сы Си Цзинь пиннің – «Жі
бек жо лы ның эко но ми ка лық бел деуі» жә не «ХХІ ға сыр да ғы Те ңіз Жі
бек жо лы» ат ты екі ст ра те гиялық жо ба сын қам ти тын «Бір бел деу, бір 
жол» бас та ма сын іс ке асы ру да өз сеп ті гін ти гі зе ді. Транс порт пен 
ло гис ти ка Жі бек жо лы эко но ми ка лық бел деуі нің не гіз гі құ рам дас бө
лі гі бол мақ. Бағ дар ла ма ны жү зе ге асы ру Қа зақ стан ға өз та бы сы ның 
көз де рін елеу лі әр та рап тан ды ру ға жә не мұ най дың әлем дік ба ға ла
ры ның толқуына тәуел ді лік ті тө мен де ту ге, ал Қы тай ға өз тау ар ла рын 
Қа зақ стан, Ре сей жә не Еуро па ға та сы мал дау ды жол ға қоюға мүм кін
дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Қы тай, «Нұр лы жол», «Жі
бек жо лы ның эко но ми ка лық бел деуі», «Бір бел деу, бір жол», ын ты
мақ тас тық.

Idrysheva Zh.K.,  
Kosherbayev Zh.D.

KazakhstanChina cooperation in 
frame of new Silk road economic 

belt

China is the largest external trade partner of Kazakhstan. A new stage 
of the relations between Kazakhstan and China are elaborated with new 
projects in all bilateral cooperating spheres. The President of Kazakhstan 
N.Nazarbayev’sinitiative of the new economic policy «NurlyZhol» (Bright 
Path) and the President of the PRC Xi Jinping’s «One Belt, One Road» 
initiative within the framework of «theSilk Road Economic Belt» and «the 
21stcentury Maritime Silk Road» strategic projectsare also ministerial to it. 
Transport and logistics intend to be the main component of the Silk Road 
Economic Belt. For Kazakhstan realization of the project is considerable 
diversification of its sources of profit and decrease exposure on world oil 
prices, as for China it gives an opportunity to land transportation of own 
production to Kazakhstan, Russia and Europe.

Key words: the Republic of Kazakhstan, China, «NurlyZhol», «Silk 
Road Economic Belt», «One Belt, One Road», cooperation.

Ид ры ше ва Ж.Қ.,  
Кошербаев Ж.Д.

Ка за хс танс коКи тай ское  
сот руд ни чест во в рам ках 

эко но ми чес ко го пояса но во го 
Шел ко во го пу ти

Ки тай – круп ный внеш не тор го вый парт нер Ка за х стана. Но вый 
этап раз ви тия от но ше ний меж ду Ки таем и Ка за х станом по пол няет
ся но вы ми проек та ми во всех сфе рах двус то рон не го взаимо дей ст
вия. Это му спо со бс тво ва ли Но вая эко но ми чес кая по ли ти чес кая ини
ци ати ва Пре зи ден та РК Н. На зар баева «Нур лы жол» и ини ци ати ва 
пред се да те ля КНР Си Цзинь пи на «Один пояс, один путь», ко то рая 
ох ва ты вает два ст ра те ги чес ких проек та – «эко но ми чес ко го пояса 
Шел ко во го пу ти» и «Морс ко го Шел ко во го пу ти ХХІ ве ка». Транс порт 
и ло гис ти ка – неотъем ле мая час ть эко но ми чес ко го пояса Шел ко во
го пу ти. Реали за ция проек та «Эко но ми чес кий пояс Шел ко во го пу ти» 
в перс пек ти ве поз во лит улуч шить транс порт ную инф раст рук ту ру, 
обес пе чит дос туп Ка за х стана к морс ким пор там ст ранучаст ни ков 
Шел ко во го пу ти, ус ко рит дос тав ку ка за хс танс ких то ва ров на ми ро
вые рын ки, уве ли чит объемы внеш ней и взаим ной тор гов ли, уст ра
нит тор го вые барьеры и ог ра ни че ния, прив лечет но вые ин вес ти ции 
и сов мест ные проек ты.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка за хс тан, Ки тай, «Нур лы жол», 
«эко но ми чес кий пояс Шел ко во го пу ти», «Один пояс, один путь», сот
руд ни чест во.
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ӘОЖ 327 (574+510) *Ид ры ше ва Ж.Қ., Көшербаев Ж.Д.
Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қа зақ стан Республикасы, Ал ма ты қ.  
*Е-mail: idryshevaz@mail.ru

Екі ел ара сын да ғы дип ло ма тиялық қа ты нас 1992 жыл дың 3 
қаң та рын да ор на тыл ған. 2002 жыл дың 23 жел тоқ са нын да Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы ара-
сын да ғы та ту көр ші лік, дос тық жә не ын ты мақ тас тық ту ра лы 
ке лі сім ге қол қойыл ды. Бұл бір-бі рі не ше ка ра лас ор на лас қан 
екі ел дің ара сын да ғы мұ нан ке йін гі қа ты нас тар ды ай қын дап 
бер ген ең ма ңыз ды құ жат бо лып та бы ла ды.

Қа зақ стан ҚХР-дың Ор та лық Азияда ғы ең ірі жә не Шы ғыс 
Еуро па мен ТМД ел де рі нің ара сын да Ре сей ден ке йін гі екін ші 
ірі сау да се рік те сі бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан Еура зия құр лы-
ғы ның жү ре гін де ор на ла са оты рып, Қы тай, Еуро па, Ре сей жә не 
ТМД мем ле кет те рі на рық та рын жә не Еуро па лық Одақ, Ор та-
лық Азия жә не Пар сы шы ға на ғын кө лік дә ліз де рі мен бай ла-
ныс ты ра ды.

Екі мем ле кет ара сын да ғы қа ты нас тар дың та ри хы те рең. Бү-
гін гі кү ні бұл қа ты нас тар бар лық ба ғыт тар бо йын ша қар қын ды 
да му да. Қы тай мен жан-жақ ты ст ра те гиялық әріп тес тік ті да мы-
ту – Қа зақ стан ның сырт қы саяса ты ның не гіз гі ба сым дық та ры-
ның бі рі бо лып та бы ла ды [1].

Қа зақ стан мен Қы тай ара сын да ғы қа ты нас тар дың жа ңа ке-
зе ңі екі жақ ты әре кет те су дің бар лық са ла ла рын да ғы жа ңа жо ба-
лар мен то лы ға түс уін де. Бұ ған ҚР Пре зи ден ті Н.На зар баев тың 
«Нұр лы жол» Жа ңа эко но ми ка лық саяса ты бас та ма сын жә не 
ҚХР тө ра ға сы Си Цзинь пиннің – «Жі бек жо лы ның эко но ми ка-
лық бел деуі» жә не «ХХІ ға сыр да ғы Те ңіз Жі бек жо лы» ат ты екі 
ст ра те гиялық жо ба сын қам ти тын «Бір бел деу, бір жол» бас та-
ма сын іс ке асы ру да же тек ші лік рөл ат қа ра ды.

Қа зір гі таң да Еура зия ел де рі ға на емес, сон дай-ақ бар лық 
әлем Жі бек жо лын қайта жаң ғыр ту жо ба сы өңір дің көп те ген 
ел де рі үшін перс пек ти ва лы тран зит тік дә ліз ре тін де қа рай ды. 
Бі рақ ұзақ уа қыт бойы біз дің дәуіріміз ге де йін гі екін ші ға сыр да 
бол ған ке руен жол да ры на аса мән бе ріл ген жоқ. Та ри хи ба ғыт-
ты қайта жаң ғыр ту ту ра лы XX со ңын да ға на аса күр де лі ауа 
райы жағ да йын да тиім ді лік ті сақ тай оты рып, үл кен транс кон-
ти не нт тік та сы мал дар ды жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре тін тех-
но ло гиялар мен кө лік пай да бол ған да ға на айтыла бас та ды.

Ор та лық Азия өңі рін де тран зит тік дә ліз дер ді да мы ту мен 
қа тар Қы тай ел дің шы ғы сын да ғы ірі порт тар ды ба тыс ше ка-

ЖА ҢА ЖІ БЕК ЖО ЛЫ 
ЭКО НО МИ КА ЛЫҚ  

БЕЛ ДЕУІ АЯ СЫН ДА ҒЫ 
ҚА ЗАҚ СТАНҚЫ ТАЙ 

ЫН ТЫ МАҚ ТАС ТЫ ҒЫ
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Жа ңа Жі бек жо лы эко но ми ка лық бел деуі ая сын да ғы Қа зақ стан-Қы тай ын ты мақ тас ты ғы

ра сы на өту мен бай ла ныс ты ра тын за ма науи кө-
лік же лі сін қа лып тас ты ра бас тайды. Са ры те ңіз 
жа ға ла уын да ғы Лянь юнь гань пор ты нан бас тап 
Қа зақ стан-Қы тай ше ка ра сын да ғы «Қор ғас» ба-
қы лау-өт кі зу бе ке ті не де йін гі Бі рін ші Транс қы-
тай лық ав то ма ги ст ра лі 2004 жыл дың 8 та мы зын-
да ашыл ды. Ұзын ды ғы 4393 ша қы рым бо ла тын 
жол 1990 жыл дан бас тап са лын ды. Жол дың тех-
ни ка лық си пат та ма сы са ға ты на 120 км ор та ша 
жыл дам дық пен жү ру ге мүм кін дік бе ре ді, ав то-
бан ҚХР-ның шы ғыс ше ка ра сы нан бас тап ба тыс 
ше ка ра сы на де йін гі жол ды 15 тәу лік тен 50 са-
ғат қа де йін  не ме се 7,5 есе ге қыс қарт ты.

Же ке ле ген кө лік дә ліз де рін құ ру Ұлы Жі бек 
жо лы ба ғы тын жаң ғыр ту ре тін де 2012 жы лы қа-
лып тас ты. Он да Ше тел ин вес тор ла ры ке ңе сі нің 
25-ші оты ры сын да ҚР Пре зи ден ті Нұр сұл тан 
На зар баев «Жа ңа Жі бек жо лы» ау қым ды жо-
ба сы ның бас тау ал ға нын жа рияла ған бо ла тын. 
Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы ның тө ра ға сы Си 
Цзинь пин 2013 жы лы қыр күйек те Қа зақ стан ға 
жа са ған рес ми са па ры ба ры сын да ал ғаш рет На-
зар баев Уни вер си те тін де Ор та лық Азия ел де рі-
мен бір ге Еуро па мен Ор та лық Азияны жал ғай-
т ын «Жі бек жо лы эко но ми ка лық бел де уін » құ ру 
бас та ма сын, ал осы жыл дың қа за нын да ҚХР Тө-
ра ға сы ның Ин до не зияға бар ған са па рын да Қы-
тай дың Ба тыс, Оң түс тік жә не Оң түс тік-Шы ғыс 
Азия, со ны мен қа тар Шы ғыс Аф ри ка жә не Еуро-
па ел де рі мен ын ты мақ тас тық ты ке ңейту үшін 
«XXI ға сыр дың те ңіз Жі бек жо лы» бас та ма сын 
ұсын ды. Қа зір гі таң да Қы тай ең ірі екі эко но ми-
ка лық жо ба ны жү зе ге асы ру да: құр лық та «Жі-
бек жо лы эко но ми ка лық бел деуі», те ңіз де «XXI 
ға сыр дың те ңіз Жі бек жо лы» [2].

2014 жы лы 11 қа ра ша да ҚР Пре зи ден ті Н.На-
зар баев тың Қа зақ стан хал қы на «Нұр лы жол – 
бо ла шақ қа бас тар жол» Жол дауы жа риялан ды 
[3]. «Нұр лы Жол» Жа ңа эко но ми ка лық саяса ты 
– бұл бо ла шақ тың инф ра құ ры лы мын кең кө лем-
де ин вес ти циялау есе бі нен эко но ми ка ны жүйелі 
түр де қайта құ ру. Кө лік, ин ду ст рия лық, энер ге-
ти ка лық, тұр ғын үй-ком му нал дық жә не әлеу мет-
тік инф ра құ ры лым ды да мы ту, сон дай-ақ ша ғын 
жә не ор та биз нес ке ба рын ша қол дау көр се ту тұ-
рақ ты эко но ми ка ның не гі зі – мық ты ор та тап ты 
қа лып тас ты ра оты рып, бо ла шақ Қа зақ стан ның 
ір ге та сын мыз ғы мас тай етіп ны ғайтады.

Қы тай дан Еуро па ба ғы ты на жүк тран зит те-
рін Қа зақ стан ар қы лы жа ңа кон тей нер лік пойыз-
дар мен жі бе ру, қы тай лық ком па ниялар ға өз 
тау ар ла рын Еуро па мен ТМД на рық та ры на шы-
ға ру дың жыл дам дық жә не се нім ді лік сияқ ты ар-
тық шы лық та рын бе ру мен қа тар, екі ел ай мақ та-

ры ара сын да ғы сырт қы сау да бай ла ныс та ры ның 
дам уына қо сым ша ық пал ете ді.

2015 жы лы Лянь юнь ган (Цзян су өл ке сі) те ңіз 
пор тын да ор на лас қан қа зақ стан дық – қы тай лық 
ло гис ти ка лық тер ми нал өз жұ мы сын бас та ды. 
Бұл тер ми нал ар қы лы қа зақ стан дық тауар лар ды 
Жа по ния, Оң түс тік Ко рея, Азия – Ты нық мұ хи-
ты айма ғы ел де рі не экс порт қа шы ға ру ға мүм-
кін дік ашы ла ды. Бұ ған қо са, бі рік кен кә сі по рын 
ха лы қа ра лық муль ти мо даль дық та сы мал дау лар-
ды, жүк тиеу-тү сі ру жұ мыс та рын, кон сульта-
циялық жә не кө лік-экс пе ди тор лық қыз мет те рін 
көр се те тін бо ла ды.

Со ны мен қа тар «Ба тыс Еуро па – Ба тыс Қы-
тай» ха лы қа ра лық ав то кө лік дә лі зі нің құ ры лы-
сы аяқ та лу да. Атал ған кө лік же лі сі жүк тер дің 
Қы тай дан Еуро па ға де йін  жет кі зі лу мер зім де рін 
те ңіз жо лы мен са лыс тыр ған да 3,5 есе қыс қарт-
пақ. Бұл жо ба жа ңа жұ мыс орын да рын ашу ға 
жә не жүк тер дің тран зи ті нен та быс алып, ло гис-
ти ка ны қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бе ре ді [4]. 
«Жа ңа Жі бек жо лы» жо ба сы ның ар тық шы лы ғы 
«5С прин ци пі – жыл дам дық, сер вис, ба ға, сақ-
та лу жә не тұ рақ ты лық ты» жү зе ге асы ру ға не гіз-
де ле ді.

Көп те ген отан дық са рап шы лар «100 нақ ты 
қа дам» Ұлт жос па ры ая сын да Жа ңа Жі бек жо-
лын құ ру бо йын ша ау қым ды инф ра құ ры лым дық 
жо ба лар ды жү зе ге асы ру Қа зақ стан ға ха лы қа ра-
лық на рық тар ға қол же тім ді лік тің бі ре гей мүм-
кін дік те рін бе ріп, өңір ге ин вес ти ция тар ту дың 
қуат ты құ ра лы на айна ла ды деп ба ға лауда.

Қы тай дың Жа ңа Жі бек жо лы кө лік тік дә лі-
зін құ ру ту ра лы Ст ра те гиялық бас та ма сы қа зақ-
стан дық өнім дер үшін әлем дік на рық тар ға жол 
аша ды жә не де эко но ми ка лық зор та быс әке ле ді. 
ҚХР тө ра ға сы ның «Жі бек жо лы ның эко но ми-
ка лық бел де уін » құ ру ту ра лы идеясы Қа зақ стан 
үшін аса та быс ты бол мақ, се бе бі біз инф ра құ-
ры лым дық жо ба лар ға көп ин вес ти ция сал дық. 
Біз дің ст ра те гиялық мақ са ты мыз Ор та лық Азия 
өңі рі нің ірі іс кер лік жә не тран зит тік ха бы на, 
Еуро па мен Азияны жал ғайт ын кө пір ге айна лу. 
Кө лік дә ліз де рі нің Ор та лық Азия өңі рі ар қы лы 
өте тін кез-кел ген нұс қа сын да Қа зақ стан тран-
зит тік жә не ло гис ти ка лық үде ріс тер дің ор та лы-
ғы бол мақ, бұл зор эко но ми ка лық нә ти же лер-
ге ие бо лу ға мүм кін дік бе ре ді. Қа зақ стан үшін 
әлем дік на рық тар ға қол же тім ді лік ке ие бо лу ма-
ңыз ды [5].

Іш кі кон ти не нт тік дә ліз дер дің әлеует ті мүм-
кін дік те рін ес ке ре оты рып, Қа зақ стан 2020 жыл-
ға де йін  Шы ғыс пен Ба тыс ара сын да ғы тран зит 
кө ле мін екі есе ге арт ты ру мақ са тын ал ға қой ды. 
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Қы тай дың ор та лық жә не ба тыс про вин цияла ры-
нан экс порт ты же дел да мы ту жә не арт ты ру бұл 
мақ сат қа же ту ге сеп ті гін ти гі зе ді. БҰҰ сау да жә-
не да му жө нін де гі Кон фе рен ция ның (ЮНК ТАД) 
мә лі мет те рі не сәй кес Еура зия кон ти нен тін де гі 
не гіз гі на рық тар ара сын да 2020 жыл ға сау да кө-
ле мі 1,5 есе ге – 800 мл рд дол лар дан 2014 жы-
лы 1,2 тр лн дол лар ға де йін  ар та ды. Қы тай мен 
Еуро па лық одақ ел де рі ара сын да ғы тауар айна-
лы мы 615-тен 800 мл рд АҚШ дол ла ры на де йін , 
Қы тай мен Үн діс тан ара сын да 2020 жыл ға қа-
рай 66-дан 92 мл рд дол лар ға де йін  ар та ды деп 
кү ті лу де. Со ны мен бір ге, Азия мен Еуро па ара-
сын да ғы кон ти нен та ра лық жүк та сы мал да рын да 
те ңіз кө лі гі ба сым дық қа ие, оның үле сі не 98% 
ас там тиесі лі. Де мек, са рап шы лар дың пі кі рін ше, 
іш кі кон ти не нт тік дә ліз дер ге кө шу Қа зақ стан ға 
зор мүм кін дік тер бе ре ді [6]. Қы тай соң ғы бір не-
ше жыл дан бе рі Қа зақ стан ның не гіз гі ше тел дік 
ин вес тор ла ры ның қа та рын да. Тек қа на соң ғы екі 
жыл ішін де, та рап тар жал пы со ма сы 73,5 мл рд 
дол лар құ райт ын ин вес ти циялық жо ба лар ды іс-
ке асы ру жө нін де екі жақ ты құ жат тар ға қол қой-
ды. Біз дің ста тис ти ка лық мә лі мет тер ге сәй кес, 
2014 жы лы 31 жел тоқ сан ға де йін  Қа зақ стан ның 
эко но ми ка сы на 18,65 мл рд дол лар қы тай лық 
ин вес ти циялар тар ты лып, оның ішін де ті ке лей 
ин вес ти циялар – 4,08 мл рд дол лар құр ды. Со ны-
мен бір ге ҚХР-ға жа сал ған қа зақ стан дық ин вес-
ти циялар кө ле мі 3,06 мл рд дол лар құ рап, оның 
ішін де ті ке лей ин вес ти циялар – 188,7 млн дол-
лар ға жет ті [7].

«Нұр лы жол» бағ дар ла ма сын іс ке қо су жә не 
Астана да ха лы қа ра лық қар жы ор та лы ғын құ ру 
бо йын ша идея, сон дай-ақ ҚХР-мен бір ге «Жі бек 
жо лы ның эко но ми ка лық бел деуі» бағ дар ла ма-
сын жү зе ге асы ру Қа зақ стан ға ше тел дік ин вес ти-
циялар дың келуіне ма ңыз ды жа ңа сер пін бе ре ді.

Егер Қа зақ стан үшін Жі бек жо лы ба ғыт-
та рын қайта жаң ғыр ту рес пуб ли ка ның тиім ді 
геосаяси ор на лас уын  ес ке ре оты рып, ең ал ды мен 
рес пуб ли ка ның тран зит тік әлеуе тін ашу бол са, 
кө лік дә лі зі нің шы ғыс жар ты сын құ ру ға бас та-
ма шы бол ған ҚХР үшін «Жі бек жо лы ның эко но-
ми ка лық бел деуі» жо ба сы бұл ма ңыз ды дип ло-

ма тиялық қа дам. Қа зір гі жә не бо ла шақ жо ба лар 
Қа зақ стан мен Қы тай ын ты мақ тас ты ғын бе кі те 
тү се ді. «Нұр лы жол» – кө лік тік инф ра құ ры лым 
мен қайта ин ду ст рияли за циялау сияқ ты нақ ты 
мін дет тер дің жү зе ге асы рылуын  қам ти тын ұлт-
тық бағ дар ла ма. Ал бұл – жа ңа өн ді ріс тер, жа-
ңа жұ мыс орын да ры. Сон дық тан, так ти ка лық 
тұр ғы да біз дің бағ дар ла ма мыз да, Қы тай дың 
бас та ма сы да көп жағ дайда ұқ сас. Жол дар құ ры-
лы сы өңір лер ді бай ла ныс ты рып, ауыл мен қа ла-
ны жа қын да ту ға, елі міз дің тран зит тік әлеуе тін 
айт ар лық тай арт ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Ша-
ғын жә не ор та биз нес ке, сон дай-ақ, аза мат тар ға 
өн ді ру ші на рық ты қол же тім ді ету дің ар қа сын да 
сау да-сат тық жан да на ды.

Қа зақ стан – геог ра фиясы бо йын ша тран зит-
ті мем ле кет. ЖЖЭБ (Жі бек жо лы эко но ми ка лық 
бел деуі) шең бе рін де гі бар лық кө лік ба ғыт та ры 
біз дің тер ри то риямыз бен өте ді. Бі рін ші ден, Қы-
тай дың мүд де сін қа зақ стан дық кө лік тік-ло гис-
ти ка лық инф ра құ ры лым ды да мы ту үшін пай-
да ла ну ға мүм кін дік; екін ші ден, тран зит тік дә ліз 
үшін ақ ша; үшін ші ден, жа ңа жұ мыс орын да ры; 
төр тін ші ден, Қы тай мен ын ты мақ тас тық са ла ла-
рын ке ңейту. ЖЖЭБ ар қы лы тек жол құ ры лы сы 
са ла сын да емес, эко но ми ка ның нақ ты сек то рын-
да да ын ты мақ тас тық ты арт ты ра мыз. Ең бас ты-
сы, бұл жо ба да Қа зақ стан өз ұлт тық мүд де сін 
қа таң ұстана бі луі тиіс.

Жі бек жо лы ның да муы Қа зақ стан мен Қы тай 
ара сын да ғы бір лес кен азық-тү лік қа уіп сіз ді гін 
қам та ма сыз ету мә се ле ле рі, сон дай-ақ Қа зақ стан 
мен Қы тай дың ше ка ра лық өңір ле рі нің өңір лік 
дең гейде гі өза ра қа рым-қа ты нас мә се ле ле рі се-
кіл ді проб ле ма ла рын ше шу ге кө мек те се тін бо-
ла ды.

Жі бек жо лы – эко но ми ка лық бел деуі нің не-
гіз гі құ рам дас бө лі гі. Жі бек жо лы эко но ми ка лық 
бел деуі нің тұ жы рым да ма сын да жә не «Нұр лы 
жол» бағ дар ла ма сын да қа рас ты рыл ған идея лар-
дың та ма ша үйле сі мі. Қы тай дың бас ты мақ са ты 
– жа һан дық сау да дер жа ва сы на айна лу бол са, 
Қа зақ стан жа рияла ған бас ты мақ сат – кө лік-ло-
гис ти ка инф ра құ ры лы мын да мы ту. Бұл екі жо-
ба да бұл мә се ле ні ше ше ді.
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Saudi Arabia has stability. The social contract and the political con
tract between the king and the rulers and the royal family and the ruled 
people in Saudi Arabia is very strong and the bondage is so solid.

Al Waleed Bin Talal
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Relations between Republic of 
Kazakhstan and Kingdom of 

Saudi Arabia in energy sector

The article analize the relations of Kazakhstan with Saudi Arabia which 
are based on coincidence of interests in the field of trade and economic 
cooperation, investment, culture, oil and gas sector. The main stages of 
cooperation and prospect of the relations between Kazakhstan and the 
Kingdom of Saudi Arabia are detail investigated in this article.

Kazakhstan attached priority significance to development of trade and 
economic relations and an attraction of the Arab investments. The Arab 
countries show interest, first to strengthening of spiritual and cultural ties 
on the basis of an Islamic community. Investment opportunities of KSA, 
their interest in implementation of large infrastructure projects in Kazakh
stan are especially noted.

Key words: Republic of Kazakhstan, Kingdom of Saudi Arabia, coop
eration, energy sector.

Бай ку ши ко ва Г.С., Ли ке ров К.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы жә не 
Сауд Ара бия Ко роль ді гі  

ара сын да ғы энер ге ти ка лық  
са ла да ғы қа ты нас тар 

Ма қа ла да Қа зақ стан мен Сауд Ара биясы ара сын да ғы қа рымқа
ты нас тар тал да на ды, бұл қа ты нас тар сау даэко но ми ка лық ын ты мақ
тас тық, ин вес ти циялар, мұ найгаз сек то ры, мә де ни са ла да ғы мүд де
лер ге не гіз дел ген ді гі көр се тіл ген. Атал мыш ма қа ла да Қа зақ стан мен 
Сауд Ара бия Ко роль ді гі нің ара сын да ғы ын ты мақ тас тық тың не гіз гі 
ке зең де рі жә не қа ты нас тар дың бо ла ша ғы ег жейтег жейлі зерт те ліп, 
ел дер ара сын да ғы қа ты нас тың не гіз гі ас пек ті ле рін анық тау ға мүм кін
дік жа са лын ған. 

Қа зақ стан сау даэко но ми ка лық қа ты нас тар дың дам уына жә не 
араб ин вес ти цияла рын тар ту ға ба сым кө ңіл бө ле ді, ал араб ел де рі 
ис лам дық ор тақ тық тың не гі зін де ру ха ни жә не мә де ни бай ла ныс тар
ды ны ғайтуға мүд де лі. Сауд Ара бия Ко роль ді гі нің ин вес ти циялық 
мүм кін дік те рі ерек ше ата лып өте ді, олар дың Қа зақ стан да ғы ірі  
инф ра құ ры лым дық жо ба лар ды жү зе ге асы ру ға қы зы ғу шы лы ғы қа
рас ты ры ла ды. 

Тү йін  сөз дер: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Сауд Ара бия Ко роль ді гі, 
ын ты мақ тас тық, энер ге ти ка лық сек тор.

Бай ку ши ко ва Г.С., Ли ке ров К.

От но ше ния меж ду  
Рес пуб ли кой Ка за хс тан и  

Ко ро ле вст вом Саудовс кой  
Ара вии в энер ге ти чес ком  

сек то ре

В статье ана ли зи руют ся от но ше ния Ка за х стана с Саудовс кой Ара
вией, ко то рые ос но вы вают ся на сов па де нии ин те ре сов в об лас ти тор
го воэко но ми чес ко го сот руд ни чест ва, ин вес ти ции, неф те га зо во го сек
то ра, куль турных от но ше ний. В дан ной статье под роб но исс ле дуют ся 
ос нов ные эта пы сот руд ни чест ва и перс пек ти ва от но ше ний меж ду Ка
за х станом и Ко ро ле вст вом Саудовс кой Ара вией, и де лает ся по пыт ка 
оп ре де ле ния ос нов ных ас пек тов меж ду ука зан ны ми ст ра на ми. 

Ка за хс тан при да вал приори тет ное зна че ние раз ви тию тор го во
эко но ми чес ких от но ше ний и прив ле че нию арабс ких ин вес ти ций. 
Арабс кие ст ра ны прояв ляют ин те рес преж де все го к ук реп ле нию ду
хов ных и куль турных свя зей на ос но ве ис ла мс кой общ нос ти. Осо бо 
от ме чают ся ин вес ти ци он ные воз мож нос ти КСА, их ин те рес к реали
за ции круп ных инф раст рук тур ных проек тов в Ка за х стане.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка за хс тан, Ко ро ле вс тво Саудовс кая 
Ара вия, сот руд ни чест во, энер ге ти чес кий сек тор.



ISSN 1563-0285            KazNU Bulletin. International relations and international law series. №1 (73). 2016 77

UDC 339.9 (574)(532):620.9 *Baikushikova G.S., Likerov K.
Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty  
*E-mail: gulnara.baikushikova@gmail.com

Introduction

The Kingdom of Saudi Arabia take an important place on the 
regional and world scene. The Kingdom of Saudi Arabia is one of 
the largest and richest states of the Middle East, one of the most in-
fluential states of the region. It is necessary to add that the Kingdom 
is the spiritual center of all Muslim world.

Formation and development of the Kazakhstan-Saudi relations 
for the first ten years after finding of the sovereignty by Kazakhstan 
can be divided into three main stages conditionally.

 The first stage – the presentation period which began since 1992 
and practically came to the end at the end of 1997, reflects processes 
of establishment of the first official and informal contacts, adjust-
ments of direct connections between the managements and foreign 
policy departments of two countries, the first visits in various levels.

In 1996, embassies of two countries in Ar-Riyadh and Almaty 
opened, and the first ambassadors in the history of these states in 
Kazakhstan and Saudi Arabia were appointed.

The second stage – is the period of formation of cooperation 
between RK and KCA in political, trade and economic, cultural, and 
humanitarian areas. During this period relating to 1998 and 1999 the 
main priorities of two states in the bilateral relations were developed, 
the main spheres of cooperation in various areas are concretized, the 
foundation to interaction on the international scene is laid. The main 
events of this period became an exchange of visits at the level of 
heads of the ministries and departments, a business community of 
two countries, achievement of arrangements on implementation of 
specific projects in economic, financial, cultural, and humanitarian 
spheres, and holding the first meeting of the Kazakhstan-Saudi 
intergovernmental commission.

It is possible to call the third stage a stage of transition to the 
partnership relations between two countries. During this period the 
exit to higher level of political cooperation was noted, the necessary 
legal space bilateral the relation is created, practical implementation 
of joint economic and financial projects is begun, intensive character 
was found by mutual visits of heads of key departments [1].

Certainly, such scheme of a periodization of formation and 
evolution of the Kazakhstan-Saudi relations has conditional 
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character. It was made on the basis of combination 
of chronological and thematic succession of events, 
contains estimates of each stage of the bilateral 
relations from all points of importance for all 
complex of relationship between the Republic of 
Kazakhstan and the Kingdom of Saudi Arabia.

Formation of nodal aspects of relationship 
between the Republic of Kazakhstan and Saudi 
Arabia

The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) was 
among the first Arab and Muslim countries, 
which recognized independence of Kazakhstan on 
December 30, 1991. The Protocol on establishment 
of official diplomatic relations between two states 
was signed on April 30, 1994 during visit of the 
Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan to 
the Kingdom of Saudi Arabia. During this visit 
were discussed questions of bilateral relations 
strengthening in all areas of partnership. Work on 
preparation of the President Nursultan Nazarbayev 
official visit to the Kingdom of Saudi Arabia which 
took place in September, 1994 was also carried out.

Visit of the President of Kazakhstan to the 
Kingdom of Saudi Arabia marked itself the 
beginning of an important stage of bilateral 
relations development and their advance forward. 
New important turn in development of the relations 
between our countries was visit to Kazakhstan of 
His Royal Highness of the Crown Prince Sultan 
bin Abdel Aziz, the Deputy prime minister of Saudi 
Arabia, the Minister of Defense and aircraft (at 
that time the Second Deputy prime minister), the 
General Inspector of the Kingdom. This visit took 
place in 2000. During visit, the strong foundation 
for political dialogue between two countries and 
cooperation in the most various areas was laid [2].

The President Nursultan Nazarbayev made one 
more important visit to Saudi Arabia in March 2004. 
During this visit, the President Nursultan Nazarbayev 
held important meetings with the Saudi heads. The 
meeting with the King Abdalla bin Abdel Azizom 
(at that time the Crown Prince), and also with His 
Royal Highness the Prince Sultan bin Abdel Aziz (at 
that time the second deputy prime minister) was the 
most important of them.

During the negotiations, succession of events in 
the region was discussed. Position of both parties, 
concerning activity in Islam was reflected. Prospects 
of further cooperation between two countries, 
ways of strengthening of this mutually beneficial 
cooperation in all spheres were planned. Ministers 
of both countries received direct instructions to 

take all necessary measures for implementation 
of the arrangements containing in the documents 
signed between two states. The most important of 
them is the document signed in the sphere of trade, 
providing increase of annual barter level that would 
correspond to the mutual importance of states and 
their economic weight.

Other important result of this visit were trips 
of the Saudi businessmen to Kazakhstan with the 
purpose to examine directly opportunities which are 
available in this country and search of opportunities 
for investment, and also discussion of those 
privileges which the Kazakhstan government gives 
to the Saudi investors. There was an idea of creation 
joint companies and joint stock companies in which 
work businesspersons from both countries would 
take part. First, it belongs to the major economic 
projects.

Both parties confirmed need of direct contacts 
establishment between the companies and the 
auxiliary organizations. Main purpose was providing 
exhaustive information on the companies and the 
organizations expressing desire to take part in trade 
and economic cooperation between two countries. 
Special emphasis was put on companies’ activity 
strengthening in the sphere of oil production, power, 
petrochemical industry, as both countries have a 
wide experience of activity in these areas. Saudi 
Arabia is one of the most important producers of oil 
in the world. It the largest exporter of oil to the world 
markets. In the Kingdom, serious development 
was gained by the petrochemical industry, a front 
line not only on regional, but also at world level. 
KSA is the founder member of the Organization of 
exporters of oil (OPEC) In return; Kazakhstan also 
has considerable reserves of the oil developed by the 
petrochemical industry and educational institutions 
preparing shots of scientists and experts for this 
promising branch. All these factors together taken 
guarantee success to cooperation of two states in this 
sphere. That is why the President Nazarbayev met in 
the residence in the city of Riyadh its Excellency 
the engineer Ali An-Nuaymi, the Oil Minister and 
mineral resources, and also held a meeting with the 
engineer Muhammad of Al-Mada, the head of the 
Saudi company «Sabik».

Cooperation in oil sphere 

The issue of cooperation in the oil sphere was 
always on the agenda the Kazakhstan-Saudi bilateral 
relations. Saudi Arabia is the chief producer of 
hydrocarbonic raw materials in the world, making 8 
million barrels of oil, and Kazakhstan having a large 
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supply of oil, strongly intends to enter in the near 
future into club of the main petroproducers of the 
world. However, for many years it was not possible 
to adjust a little serious cooperation in this sphere, 
for there are a number of the objective reasons. First, 
it was explained by that oil strategy of the Kingdom 
is directed on the solution of the following main 
issues.

 First, KSA oil policy general line is directed on 
ensuring uninterrupted delivery of hydrocarbonic 
raw materials to the world market and maintenance 
of steady cooperation in this sphere with the states – 
buyers of the Saudi oil. The investment of the capital 
practiced by Saudis – generally in construction of 
oil refinery, pipelines and other oil infrastructures 
– extends only on these countries and regions. 
Kazakhstan does not treat this group of the countries.

Secondly, the Kingdom being the main oil 
storeroom of the world containing an enormous 
stock of energy carriers and making the greatest 
number of oil in the world does not show naturally 
great interest to development of oil fields abroad, 
though Kazakhstan is interested in such type of 
cooperation.

Third, in principle the sphere of oil business, open 
for the Saudi private sector, in Kazakhstan. World 
oil giants that practically excludes any competition, 
except for rather small fields of the Saudi private 
companies as «Nimir Petroleum», «Delta», «Al-
Dabbagh Group» tried to make, already occupy it.

In these conditions as the unique sphere of 
cooperation between two countries in the oil sphere 
at the initial stage of cooperation was concrete 
coordination of actions in the field of Oil policy – 
i.e. through OPEC.

Oil experts of OPEC and Gulf States long time 
frostily treated messages concerning prospects of 
oil production development in a zone of the Caspian 
Sea. Referring to that during the foreseeable period 
oil production in the specified region will not present 
them the competition in the world oil market, though 
they showed aspiration to establish with Kazakhstan 
business relations for the purpose of coordination 
of actions in the future. Such reaction, in a certain 
measure, is created by publications of regional mass 
media in which existence of the declared oil reserves 
in Kazakhstan was doubted. It is also, promoted by 
the facts indicating relative high cost of production 
on the Caspian Sea and lack of ready transport lines 
for export of the extracted oil. However in recent 
years, especially after official statements of rather 
oil stocks of Kashagan, plans of Kazakhstan to reach 
production level in 2010 to 2,0 million, and in 2015 
– 3,0 million barrels per day became quite real for 

the leading petroproducers, especially considering 
participation of the known world companies in 
development of oil branch in the republic. Except 
that fear that in the next decade Kazakhstan will 
make oil at the level of the leading exporters and 
will become, according to experts of OPEC aren’t 
proved. Kazakhstan can’t initiate overproduction of 
raw materials and its reduction in cost as shortage of 
capacities for production of satisfactory volume of 
oil in the world market is already now felt.

Commodity turnover in 2014 between 
Kazakhstan and Saudi Arabia made $13,4 million 
[3]. From 2005 for 1 quarter 2015 gross inflow of 
direct investments from Saudi Arabia to Kazakhstan 
made 93,3 million dollars of the USA.

As of June 1, 2015 in Kazakhstan are registered 
37 legal entities, branches and representations with 
the Saudi participation, from them 16 operating [4].

The Kingdom of Saudi Arabia was among the 
very first and most active states, which morally and 
financially supported realization of the numerous 
projects in the cities and the rural zones of Kazakhstan. 
First of all, projects on construction of buildings and 
construction of underground communications. Saudi 
Arabia financed construction of the new building for 
Parliament of Kazakhstan, having allocated for this 
purpose 15 million US dollars, and also the cardio 
center in Astana (12 mln. dollars), reconstruction of 
Osakarovka-Vishnevka highway (12 mln. dollars), a 
mosque to Petropavlovsk (2 mln. dollars) [5].

Financial aid represents the highest form of 
political support, and the leaders of the republic 
always considered this help of the friendly country 
as its strong moral support to the young state.

Dynamics of financial grants allocation, gives 
the full grounds to consider that it only the beginning 
of working process in this direction. The value of 
these grants is also that the decision of Saudi Arabia 
pushed also other Gulf States, which after visit of 
the President of Kazakhstan to these countries also 
allocated free financial aid for construction of the 
new Kazakhstan capital.

In general, the relations of Kazakhstan with 
the Arab world developed in several planes: trade 
and economic cooperation, investments, oil and 
gas sector, cultural relations. Kazakhstan attached 
priority significance to development of trade and 
economic relations and attraction of the Arab 
investments, the Arab countries show interest, first 
of all to strengthening of spiritual and cultural ties 
on the basis of an Islamic community. 

It is important to note that in many respects the 
potential and the shown initiatives of two states 
in the economic sphere remain not completely 



ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. №1 (73). 201680

Relations between Republic of Kazakhstan and Kingdom of Saudi Arabia in energy sector

opened. About its further development, generally 
in branch of processing industry with attraction in 
production of qualitatively new high technologies, 
many Kazakhstan researchers speak, and only one 
this fact opens opportunities for cooperation in the 

oil sphere. Development of bilateral cooperation can 
be slowed down by geopolitical factors, namely by 
interests of large powers in the region, and use in 
these processes religious factor, as the instrument of 
game. Oil in this case, becomes the political tool.
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A man who has not been in Italy, is always conscious of an inferi
ority, from his not having seen what it is expected a man should see.

Samuel Johnson
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Kuzembayeva A.B., Dayardi S.B.

Culture as a factor promoting  
the positive image of a country: 

the case of Italy

The paper addresses the issue of the country’s image from a perspec
tive, aiming to identify and analyze the ways in which cultural diplomacy 
can support the branding process. The article discusses the role of cultural 
diplomacy in promoting Italy’s positive image abroad. The article explores 
Italian application of soft power through culture and language promotion, 
and cultural tourism. The analysis was conducted by assessing official 
documents. The author stresses that the instruments of cultural diplomacy 
are not fully supported in promoting the image of Italy in the world’s com
munication channels, and it reduces the efficiency of image policy. Such 
problems as the absence of unified strategy, combining the various initia
tives of ministries and departments at central and regional levels, and fund
ing restrictions obstruct to effective application of soft power instruments

Key words: country image, cultural diplomacy, Italian Cultural Insti
tutes, ENIT.

Кү зем баева А.Б., Даяр ди С.Б.

Мә де ниет мем ле кет тің  
жа ғым ды бе делбей не сін  

ны ғайтуға ық пал ете тін фак тор 
ре тін де (Ита лия мы са лын да)

Ма қа ла да мем ле кет бе делбей не сі нің қа лып та су мә се ле ле рі мә
де ни дип ло ма тияның ба ғыт та ры мен те тік те рі не тал дау жа сау ар қы лы 
қа рас ты рыл ған. Атал ған ма қа ла да Ита лияның қа зір гі бе делбей не сі 
ст ра те гиясын да ғы мә де ни сая сат тың рө лін ай қын дау ға тал пы ныс жа
сал ған. Ма қа ла да мә де ниет, итальян ті лін іл ге рі ле ту, сон дайақ мә де
ни ту ризм сияқ ты нақ ты ба ғыт тар бо йын ша Ита лияның «жұм сақ күш
ті» жү зе ге асы ру да ғы тә жі ри бе сі көр се тіл ген. Са рап та ма Ита лияның 
рес ми мем ле кет тік ор ган да ры ның құ жат та ры на не гіз де ле оты рып, 
жа сал ды. Ав тор лар Ита лия бе делбей не сін әлем дік ком му ни ка ция
лар ка нал да рын да іл ге рі ле ту ге мә де ни дип ло ма тия те тік те рі нің жет
кі лік сіз түр де пай да ла на тын ды ғын жә не бұл бе делбей не саяса ты ның 
тиім ді лі гін тө мен де те тін ді гін атап көр се те ді. Ор та лық жә не ай мақ
тық дең гейде гі ми ни стр лік тер мен ве до мс тво лар дың әртүр лі бас та
ма ла рын бі рік ті ре тін бі рың ғай ком му ни ка тив ті ст ра те гияның жоқ ты
ғы, со ны мен қа тар қар жы лан ды ру дең гейі нің жет кі лік сіз ді гі сияқ ты 
проб ле ма лар итальян дық «жұм сақ күш» әлеуеті нің дам уын  те жей ді. 

Тү йін  сөз дер: мем ле кет бе делбей не сі, мә де ни дип ло ма тия, 
Итальян дық мә де ни инс ти тут тар, ЭНИТ.

Ку зем баева А.Б., Даяр ди С.Б.

Куль ту ра как фак тор  
прод ви же ния по зи тив но го 

имид жа ст ра ны  
(на при ме ре Ита лии)

В статье расс мат ри вают ся воп ро сы имид жа ст ра ны пос редст вом 
ана ли за нап рав ле ний и инс тру мен тов куль турной дип ло ма тии. В дан
ной статье предп ри ни мает ся по пыт ка оп ре де лить роль куль турной 
по ли ти ки в сов ре мен ной имид же вой ст ра те гии Ита лии. В статье изу
чен опыт Ита лии по ор га ни за ции ис поль зо ва ния «мяг кой си лы» по 
конк рет ным нап рав ле ниям: в сфе ре куль ту ры и прод ви же ния язы ка, 
а так же куль турно го ту риз ма. Ана лиз про во дил ся с ис поль зо ва нием 
дос туп ных до ку мен тов офи ци аль ных ор га нов Ита лии. Ав то ры под
чер ки вают, что инс тру мен ты куль турной дип ло ма тии по ка не дос
та точ но пол но ис поль зуют ся при прод ви же нии имид жа Ита лии в 
ми ро вых ка на лах ком му ни ка ций, что сни жает эф фек тив нос ть имид
же вой по ли ти ки. Та кие проб ле мы, как от су тс твие еди ной ком му ни
ка цион ной ст ра те гии, объеди няющей раз лич ные ини ци ати вы ми нис
терс тв и ве до мс тв на цент раль ном и ре гиональ ном уров не, а так же 
не дос та точ ный уро вень фи нан си ро ва ния, пре пя тс твуют раз ви тию 
по тен циала итальянс кой «soft power».

Клю че вые сло ва: имидж ст ра ны, куль турная дип ло ма тия, 
Итальянс кие инс ти ту ты куль ту ры, ЭНИТ.
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Introduction

The pressure of globalization in the last few years has forced 
states to focus on a strategic image building. States have been build-
ing their image for centuries. A lot of factors such as historical events, 
personalities or culture influence the image building. However, never 
before has there been so much attention paid to image formation. One 
of the important tools for soft power building is a nation branding. It 
is a quite new method used in foreign policy which extends into many 
fields such as marketing, PR, public diplomacy, culture diplomacy 
and international relations. States struggle for the strong, credible and 
reliable brand which helps to reach a positive perception at interna-
tional level and to gain a lot of benefits (inflow of foreign investment, 
arrival of foreign students, acquisition of new business partners etc). 

Simon Anholt defines nation brand as being «the sum of peo-
ple’s perceptions of a country across six areas of national compe-
tence.» These areas include – tourism, exports, people, governance, 
culture and heritage, investment and immigration [1]. 

Nation branding draws heavily on the culture and imagery of 
the nation and uses it to gain an advantage. Culture and heritage are 
important aspects of measuring a nation – brand. Culture plays a 
fundamental role in the process of enriching a country’s reputation, 
since differently from some geographical ones it is a unique feature 
of the community. 

Culture is an essential element of Italy’s position in the world. 
It represents a tangible and intangible heritage to draw upon to meet 
the challenges of the contemporary world. Cultural promotion thus 
plays a key role in Italian foreign policy and constitutes one of the 
main instruments in Italy’s national brand. 

Italy succeeded in establishing a highly successful, dynamic ex-
port model, based on family-owned, regionally based enterprises such 
as Benetton. This success contributed to fostering Italy’s cultural iden-
tity, basically by turning the country into a brand («Made in Italy»). 

Cultural Diplomacy as a component of soft power

Italy is a country with a quite balanced international reputation: 
according to the Nation Brands Index it comes at the top for tourism 

CULTURE AS A FACTOR 
PROMOTING THE 

POSITIVE IMAGE OF A 
COUNTRY: THE CASE OF 

ITALY
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and culture. It is rich in heritage, monuments, and 
natural beauty; it is well known for its cuisine, the 
tastiness of its food and wines; it is the homeland of 
great personalities of the past and of stylish fashion, 
design and luxury companies; not to mention that it 
also own some «sub-brands» with an extraordinary 
reputation like Venice, Florence and Rome.

Program Document of Italy’s Ministry for 
Foreign Affairs «La nuova Farnesina per il Sistema 
Paese» (2011) developed the concept «Sistema 
Paese». This concept generally refers to the 
promotion of Italy as a country (its values, culture, 
history and economic interests) and its often used 
to indicate the promotion of economic, cultural and 
industrial interests of Italy abroad [2]. 

To this regard, particularly telling has been the 
creation of the General Directorate for the Country’s 
Promotion (hereafter DGSP), which has replaced 
the former General Directorate for the Cultural 
Promotion and Cooperation. 

Directorate General for the Country Promotion 
at the Ministry for Foreign Affairs was established 
to involve and to channel all the possible financial, 
cultural and scientific resources into projects, aimed 
at the international promotion of the whole country; 
the innovative element in this case is connected to the 
fact that, for the first time, Italian Economy, Culture 
and Research will not be represented and promoted 
abroad as separate sectors, but rather as components 
of a single organic system (namely, the so called 
Sistema Italia). The rejection of a fragmented 
approach to the promotion of our Country in favor 
of a more «systemic» one would enable Italy to face 
the international competition and to better recover 
after the recent financial crisis.

Hundreds of actors spread all over the world 
compose the network of the DGSP: 261 lecturers, 
293 scholars, 21 scientific attaché and 89 Italian 
cultural Institutes. 

The Italian cultural Institutes represent then not 
just pivotal elements of Italian cultural diplomacy, 
but also crucial tools to promote the national culture 
abroad. The general aims of the Italian Cultural 
Institutes are enumerated within Italian Act 401/90. 
The Institutes main institutional objective is to 
promote the image of Italy and its culture, both 
classic and contemporary, through the following 
activities:

– Organizing events with a focus on art, music, 
cinema, literature, theatre, dance, fashion, design, 
photography and architecture;

– Offering courses in the Italian language and 
culture in accordance with the Common European 
Framework of Reference for Languages;

– Promoting Italian scientific culture;
– Managing an efficient network of libraries;
– Establishing contacts between Italian and 

foreign cultural spheres;
– Facilitating an intercultural dialogue founded 

on democratic principles.
As a consequence of the envisaged new course 

the Italian Cultural Institutes, which are part of the 
area of competence of the DGSP, have been asked 
to promote the whole Sistema Italia, rather than 
focusing merely on national language and culture. 

Cultural promotion and cooperation, though, 
was not to be limited to DGSP and Italian Cultural 
Institutes, but would also be the responsibilities 
of other actors, such as the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities and Tourism, Italian 
Government Tourist Board (ENIT), Ministry of 
Economic Development, Italian institute for foreign 
trade, and locally created Dante Alighieri Societies. 

Cultural tourism is one of the main generators 
of Italy’s image. Culture is Italy’s natural resource, 
almost like oil for the Middle East. It is home to 
44 UNESCO World Heritage sites, about 5,000 
museums and 60,000 archeological sites, more than 
any other country in the world. Cultural tourism is 
the most developed product it Italian tourism, with 
amount of visitors of cultural sites increased over 
the past years despite the crisis.

In 2013, Ministry of Cultural Heritage and 
Activities and Tourism adopted a National Strategic 
Plan titled «Italian Tourism 2020: Leadership, Jobs, 
South». According to conservative estimates, the 
implementation of the Plan should generate 500,000 
new jobs and an increase of € 30 billion in the GDP 
by 2020 [3].

Italian Government Tourist Board (ENIT) plays a 
significant role in promoting Italy’s cultural tourism 
image as well. ENIT with headquarter in Rome 
is represented by its 25 worldwide offices and is 
responsible for «the overseas promotion of tourism 
in Italy.» It pursues this objective by «adopting 
initiatives to raise awareness abroad of national and 
regional tourism resources, and in particular our 
country’s natural, environmental, historical, cultural, 
and artistic values,» and to «lend assistance and offer 
technical services to Italian tourism enterprises, to 
enable them to penetrate foreign markets.» Therefore, 
given its responsibility for a general public interest, 
ENIT’s central core consists of promotion and direct 
communication with possible users/consumers 
residing in foreign countries, and providing service to 
Italian tourism enterprises. 

The Società Dante Alighieri with its headquarters 
in Rome, with 3,300 branch offices worldwide plays 
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an important role in spreading the Italian language 
and disseminating Italian culture worldwide. Its 
chief purpose is to promote the knowledge of Italian 
culture among all foreigners or Italian immigrants 
and their descendants wishing to keep up their 
former links with Italy. Through its committees, 
the Società Dante Alighieri establishes schools 
and libraries, runs language courses, promotes the 
diffusion of Italian books and publications, and 
organizes lectures, cultural meetings and events and 
awards fellowships.

The problems with funding restrictions on 
culture 

Italy has more UNESCO World Heritage sites 
than any other country in the world, yet its culture 
budget has been cut almost in half over the last 
years. France spends 1 per cent of its GDP on culture 
compared with just 0.2 per cent in Italy. Spending 
on culture in Italy totals 1.2% of GDP compared 
with a European average of 2.2%. [4] At the same 
time the creative and cultural industries (CCI) in 
Italy produced 78,6 billion euros and they have a 
multiplier effect in other economic sectors, such as 
tourism, of 1,7. This means that every euro spent in 
culture produce 1,7 euros in the market. This implies 
that the CCI contribute to the 15.6% of Italian GDP 
corresponding to 227 billion euros. [5]

Under former Prime Minister Silvio Berlusconi, the 
government’s cultural budget shrank by a third within 
three years. His finance minister Giulio Tremonti 
defended the cuts by saying: «I don’t know what all 
the fuss is about. After all, you can’t eat culture». It 
is claimed he dumbed down Italy and diverted state 
funds to television rather than art and opera.

Italian cultural diplomacy was boosted in 2013, 
when former Foreign Minister Emma Bonino stated 
that it should help revitalise the Italian economy and 

a heritage which is the world’s richest but which has 
all too often been neglected and at times defaced.

The government of centre-left Prime Minister 
Matteo Renzi is certainly not relying on the cheque 
book to put things right. Instead, his Culture 
Minister Dario Franceschini is involved in a giant 
fund-raising campaign, in which he hopes to attract 
private donations from companies and wealthy 
individuals. [6]

The success of Milan World Expo influenced 
on reinvigorating of Italian cultural diplomacy. The 
World Expo is many things–forums, events, and 
pavilions, with a widening array of players―from 
cities and transnational organizations to businesses 
and non-government entities, but nations and 
their pavilions remain its central feature and the 
participation of the general public a core mission. 
It is therefore a platform for public diplomacy, 
here broadly defined as a nation’s engagement 
with foreign publics for better communication and 
desired relationship. The event facilitates cultural 
transfer and transformation, as countries bring their 
cultures into direct contact with foreign publics. 
This aspect of the Expo is particularly poignant in 
light of the expanding, increasingly mobile global 
middle class.

Milan Expo was an innovative project 
organized by the City of Milan and the Italian 
Chamber of Commerce as an economic driver for 
the country’s creativity, natural attractions, and the 
Italians’ innovative spirit. It allowed building on 
and showcasing the rich cultural, educational, and 
entertainment industries in Italy. 

Yet Italian cultural diplomacy needs many 
improvements in some points. A simple SWOT 
analysis (Table 1) was conducted to understand 
current Italian cultural diplomacy condition, so Italy 
can transform its weaknesses into strengths, and 
threats into opportunities.

Table 1 – SWOT-analysis of Italy’s cultural diplomacy

Strenghths Weaknesses 
‒ Country has a very rich cultural heritage 
‒ A global leader in the creative industries (fashion, design, ar-
chitecture, engineering, hi-tech)
‒ Attractive Tourist Destination. The growth of cultural and 
heritage tourism.

‒ Insufficient assessment of country’s cultural potential 
‒Low level of government funding for culture 

Opportunities Threats 
Milan Expo has achieved great success and greatly improves 
Italy’s soft power

Absence of strategic approach to cultural diplomacy and soft 
power on government level 



ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. №1 (73). 201686

Culture as a factor promoting the positive image of a country: the case of Italy

Conclusion
 
To sum up, the main feature of Italian model of 

cultural diplomacy is the interconnection of culture, 
politics and economy. Cultural diplomacy alongside 
diplomacy for growth, to help revitalize the Italian 
economy and heritage. The analysis revealed the 
main forms and mechanisms of Italy’s soft power 
policy as well as its priorities and organizational 
set-up. Italy prioritizes national language and cul-

ture promotion. Both state and non-state actors are 
involved in Italy’s efforts in these areas. Italian Di-
rectorate General for the Country Promotion coordi-
nate the activities of various actors.

There are two main problems impeding capac-
ity of Italian «soft power»: absence of unified strat-
egy, combining the various initiatives of ministries 
and departments at central and regional levels, and 
funding restrictions due to the financial crisis in the 
country. 
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Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын 
сақтаудың бірденбір маңызды жолы  «ол өзімізге жақын, әрі 
көршілес ірі держава Ресеймен өзара сенімділікке және тең 
құқықты принципке негізделген қарым қатынастарымызды 
нығайтып дамыту керек».
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Ре сей Фе де ра циясы ның  
мә де ни дип ло ма тиясы

Ел дің геосаяси жә не геоэко но ми ка лық мүд де ле рін жү зе ге асы ру 
ісін де гі ма ңыз ды орын ды ғы лым жә не бі лім са ла сын да ғы бай ла ныс
тар ала ды. Олар қа зір гі таң да мем ле кет тер сырт қы саяса ты ның ма
ңыз ды да тиім ді құ ра лы на айна лып отыр. Бұл бай ла ныс тар мә де ни 
дип ло ма тияның не гі зін құ рай ды. Мә де ни дип ло ма тия – ел дің сырт
қы саяса ты ның не гіз гі мақ сат та ры ның ны са ны жә не құ ра лы ре тін де, 
дип ло ма тиялық қыз мет тің ерек ше са ла сы бо лып та бы ла ды. Қа зақ
стан Рес пуб ли ка сы ның ст ра те гиялық әріп те сі бо лып та бы ла тын Ре
сей Фе де ра циясы да әлем нің өз ге мем ле кет те рі сияқ ты, қа зір гі таң да 
ұлт тық мүд де ле рін жү зе ге асы ру мақ са тын да не гіз гі на за рын мә де ни 
дип ло ма тияға ауда рып отыр. Осы ған бай ла ныс ты ма қа ла да, мә де ни 
дип ло ма тия ұғы мы ның тұ жы рым да ма лық не гіз де рі не тал дау жа са
лы нып, Ре сей мә де ни дип ло ма тиясы ның мақ са ты, не гіз гі ба ғыт та ры, 
қоз ғаушы күш те рі қа рас ты ры ла ды.

Түйін сөз дер: мә де ни дип ло ма тия, Ре сей Фе де ра циясы, сырт қы 
сая сат, дип ло ма тиялық қыз мет.

Tleuova N., Turkeeva S.M.

Cultural diplomacy  
of the Russian Federation

Of particular importance in the realization of the geopolitical and geo
economic interests of the country have connections in the field of science 
and education. They have become an increasingly important and effective 
tool of foreign policy. These relationships form the basis of cultural diplo
macy. Cultural diplomacy is a special sphere of diplomatic activity related 
to the introduction of culture as the object and means of the fundamental 
objectives of the foreign policy of the country. In connection with car
dinal changes in the world the relevance of studying cultural diplomacy 
in recent times is increasing steadily. Strategic partner of the Republic of 
Kazakhstan, Russian Federation for the realization of national interests is 
the emphasis on the promotion of cultural diplomacy. The article analyzes 
the conceptual foundations of cultural diplomacy, the aims, key directions, 
the driving forces of cultural diplomacy.

Key words: cultural diplomacy, Russian Federation, foreign policy, 
diplomatic service.

Тлеуова Н., Тур кеева С.М. 

Куль турная дип ло ма тия  
Рос сийс кой Фе де ра ции

Осо бое зна че ние в де ле реали за ции геопо ли ти чес ких и геоэко
но ми чес ких ин те ре сов ст ра ны имеют свя зи в об лас ти нау ки и об
ра зо ва ния, ко то рые  стано вят ся все бо лее важ ным и эф фек тив ным 
средст вом внеш ней по ли ти ки го су да рс тв. Эти свя зи сос тав ляют ба зу 
куль турной дип ло ма тии – осо бен ной сфе ры дип ло ма ти чес кой дея
тель ности, свя зан ной с внед ре нием куль ту ры в ка че ст ве объек та и 
средс тва ос но во по ла гаю щих це лей внеш ней по ли ти ки ст ра ны. В 
свя зи с кар ди наль ны ми из ме не ниями в ми ре ак ту аль нос ть изу че ния 
куль турной дип ло ма тии в пос лед нее вре мя неиз мен но воз рас тает.  
Ст ра те ги чес кий парт нер Рес пуб ли ки Ка за хс тан, Рос сийская Фе де ра
ция, как и дру гие ст ра ны ми ра, для реали за ции на циональ ных ин те
ре сов ак цен ти рует ос нов ное вни ма ние на прод ви же ния куль турной 
дип ло ма тии. В статье проана ли зи ро ва ны кон цеп ту альные ос но вы 
куль турной дип ло ма тии, расс мот ре ны це ли, ос нов ные нап рав ле ния, 
дви жу щие си лы куль турной дип ло ма тии Рос сии.

Клю че вые сло ва: куль турная дип ло ма тия, Рос сийская Фе де ра
ция, внеш няя по ли ти ка, дип ло ма ти чес кая служ ба.
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Ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың қа зір гі кез де гі мә се ле ле рін 
зерт теу үр ді сін де ха лық тар жә не мем ле кет тер ара сын да ғы мә-
де ниета ра лық бай ла ныс мә се ле ле рі не жә не оның қа зір гі таң-
да ғы әлем дік тәр тіп тің қа лып тас уын да ғы рө лі не ерек ше на зар 
ауда ры лу да. Мә де ниет жә не ком му ни ка ция адам зат та ри хы ның 
бар лық са ты ла рын да елеу лі орын алып ке ле жат қан құ бы лыс. 
Же тек ші дер жа ва лар мә де ни бай ла ныс ты өз мүд де ле рін жү зе-
ге асы ру мақ са тын да, Ұлы геог ра фия лық ашы лу лар уақы ты нан 
бас тап, сау да, ком мер циялық қыз мет тер ді жан дан ды ру, саяси 
ық па лын арт ты ру, жер гі лік ті тұр ғын дар қа та ры нан еуро па лық 
озық ой лар ды мең гер ген саяси эли та ны қа лып тас ты ру дың ма-
ңыз ды қа руы ре тін де пай да ла нып ке ле ді.

Мә де ни дип ло ма тия – бұл мем ле кет тер дің саяси, дип ло-
ма тиялық, үгіт-на си хат мақ са тын да же тіс тік тер ге же ту ба ғы-
тын да жүр гі зі ле тін ар найы мә де ни, қо ғам дық жә не ғы лы ми 
бай ла ныс тар ды да мы тып, мем ле кет мүд де сін де осы ша ра-
лар ды пай да ла нуы. Мә де ни дип ло ма тия – мем ле кет тің сырт-
қы саяса ты ның ма ңыз ды мақ сат та ры на қол жет кі зу құ ра лы 
ре тін де пай да ла ны ла тын дип ло ма тиялық қыз мет тің са ла сы, 
жа рия дип ло ма тияның құ рам дас бө лі гі бо лып та бы ла ды. Мә-
де ни дип ло ма тияны сырт қы мә де ни сая сат тың, мем ле кет тер-
дің дип ло ма тиялық қыз ме ті нің жал ға сы ре тін де де қа рас ты-
ру ға бо ла ды. Мә де ни дип ло ма тия со ны мен қа тар, мем ле кет тің 
сырт қы саяса ты ның өмір шең мақ сат та рын жү зе ге асы ру да ғы 
ны сан жә не құ рал да ры рө лін ат қа ра ды. Мә де ни дип ло ма тия, 
жа рия дип ло ма тия, «жұм сақ күш», сырт қы сая сат тың мә де ни 
ба ғы ты, мә де ни экс пан сия тү сі нік те рі ара сын да ғы айыр ма шы-
лық тар әлі күн ге де йін  өт кір пі кір та лас тар ту ды рып отыр ған 
ұғым дар.

Анг ло-аме ри кан дық зерт теу ші лер мем ле кет тің сырт қы мә-
де ни саяса тын ай қын дау да мә де ни дип ло ма тия не ме се жа рия 
дип ло ма тия тер мин де рі не ерек ше на зар ауда ра ды. Жа по ния 
зерт теу ші ле рі нің ғы лы ми ба ғыт та рын да да атал ған тер мин-
ді қол да ну ба сы мы рақ. Қы тай сырт қы саяси ба ғы тын да мә де-
ни дип ло ма тияны ха лық дип ло ма тиясы ая сын да қа рас ты ра ды. 
Не міс ға лым да ры, сырт қы сая сат тың мә де ни ба ғы тын да ға на 
саяси мін дет тер мен үгіт-на си хат ша ра ла ры жү зе ге асы ры ла ды 
деп есеп тейді. Фран цияда: сырт қы мә де ни сая сат, ха лы қа ра лық 

РЕ СЕЙ  
ФЕ ДЕ РА ЦИЯСЫ НЫҢ  

МӘ ДЕ НИ  
ДИП ЛО МА ТИЯСЫ
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Ре сей Фе де ра циясы ның мә де ни дип ло ма тиясы

мә де ни сая сат, мә де ни дип ло ма тия тұр ғы сын да-
ғы бір не ше тер мин дер қо сар ла на пай да ла ны ла-
ды. 

Мә де ни дип ло ма тияны, идея, ақ па рат, мә де-
ни құн ды лық тар мен, дәс түр лер мен, ді ни-се нім-
дер мен ал ма су тү рі ре тін де қа рас ты ра оты ра, 
жа рия дип ло ма тияның құ рам дас бө лі гі ре тін де, 
мем ле кет тер, ха лы қа ра лық ұйым дар жә не бас қа 
да ха лы қа ра лық қа ты нас тар жүйе сін де гі инс ти-
тут тар ара сын да ғы мә де ни бай ла ныс са ла сын да-
ғы ст ра те гиялық жә не так ти ка лық мақ сат тар ға 
не гіз дел ген іс-әре кет тер дің ке ше ні деп тұ жы рым 
жа сауға бо ла ды. 

Жа рия дип ло ма тия са ла сын да ғы же тек ші 
бри тан ма ма ны Ни ко лас Калл пі кі рін ше, мә де ни 
дип ло ма тия – мем ле кет тер жә не ше тел дің ауди-
то рия ара сын да ғы мә де ниет са ла сын да ғы қа рым 
қа ты нас тар ор на ту ға ба ғыт тал ған жа рия дип ло-
ма тияның бір ба ғы ты [1,17].

Н. Калл жа рия дип ло ма тияның бес не гіз гі 
жә не бір қо сым ша эле мен тін ай рық ша лай ды:

1. Қа был дау. Ре ле ва нт ты ақ па рат ты із дес ті ру 
жә не жи нақ тау жа рия дип ло ма тияның ст ра те-
гиясы ның не гі зі.

2. Ен гі зу. Өзін дік құн ды лық тар ды дә ріп теу, 
саяси қа дам дар ға тү сі нік тер бе ру жә не бас қа да 
ақ па рат тық жұ мыс тар ар қы лы қо ғам дық пі кір ді 
қа лып тас ты ру.

3. Мә де ни дип ло ма тия. Қан дай да бір мем ле-
кет тің ті лі не, әде биеті не, өне рі не де ген ын та лан-
ды ру өза ра тү сі ніс тік ті ары қа рай да мы ту.

4. Ал ма су. Ше тел сту де нт те рін не ме се ма-
ман да рын тар ту ар қы лы ғы лы ми бай ла ныс тар-
ды да мы тып, ел дің өмі рі мен ке ңі нен та ны су ға 
қо лай лы жағ дай ту ды ру.

5. Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры. Те ле ди дар 
жә не ра дио бағ дар ла ма ла ры ар қы лы ел дің жа ңа-
лық та рын дұ рыс қа был дау ға жағ дай ту ды ру.

6. Пси хо ло гия лық со ғыс – дағ да рыс жағ дайла-
рын да қол да ну ға бо ла тын қо сым ша эле мент.

Біз дің пі кі рі міз ше, жа рия дип ло ма тия – бұл 
қа зір гі таң да ғы мем ле кет тер дің сырт қы саяса-
тын жү зе ге асы ру шы құ рал. Мұн да би лік өкіл-
де рі мем ле кет тік емес ак тор лар дың мүм кін дік-
те рін пай да ла на оты ра, бас қа да ел дер дің саяси 
эли та ла ры на ық пал жа сау ар қы лы, осы эли та 
топ та рын бас қа ру шы лық ше шім қа был дау ға же-
те леуі. Оның іші не: ар найы қа лып тас ты рыл ған 
қо ғам дық пі кір, гу ма ни тар лық ын ты мақ тас тық, 
мә де ни ал ма су кі ре ді. Жа рия дип ло ма тияның 
суб ъек ті сі бо лып та бы ла тын атал ған ак тор лар 
бай ла ныс тар ды өз бет те рін ше ор на тып, кей бір 
жағ дай лар да ше тел дер дің үкі мет тік құ ры лым да-
ры на ық пал ету кү ші не де ие бо ла ды. Ак тор лар-

дың осы үр діс те гі іс ша ра ла рын мем ле кет түр-
лі ба ғыт тар ар қы лы ба қы лау жа сауға мүд де лі. 
Со ны мен қа тар, эко но ми ка лық, идеоло гиялық 
ру ха ни құн ды лық тар жүйесі ар қы лы үр діс тер ді 
ын та лан ды ру ға ұм ты ла ды. 

Ха лы қа ра лық қа ты нас тар ды зерт теу ші лер дің 
бар лы ғы мә де ни дип ло ма тияны «жұм сақ күш ті» 
жү зе ге асы ру дың ең ма ңыз ды құ ра лы ре тін де қа-
рас ты ра ды. Егер де, «жұм сақ күш» ұғы мын әл-
Фа ра би атын да ғы Қа зақ Ұлт тық уни ве ри те ті нің 
про фес со ры К.Н. Ма ка ше ва ның: «жұм сақ күш» 
– қа ла ға ны ңа мәж бүр леу ар қы лы емес, тар тым-
ды лық пен, қы зық ты ра оты рып қол жет кі зу қа-
бі ле ті, яғ ни ма те ри ал дық, күш тік ре су рс тар ға 
емес, идея лар дың тар тым ды лы ғы на, мә де ниет, 
идеоло гия, үкі мет тік емес инс ти тут тар ға ха лы-
қа ра лық қа ты нас тар да ба рын ша на зар ауда ры-
луы», – деп пайым да уын  [2,5] ес ке ре оты ра қа-
рас тыр сақ, екі тү сі нік тің әр ма ғы на да қол да ну 
ерек ше лік те рі не қа ра мас тан мә де ни дип ло ма-
тияны да «жұм сақ күш» ұғы мы ая сын да қа рас-
ты ру ға бо ла тын ды ғын пайым дай мыз.

«Жұм сақ күш ті» жү зе ге асы ру дың рес ми ме-
ха низ мі ре тін де, сырт қы сая сат жә не жа рия дип-
ло ма тиялар са ла сын мем ле кет тік рет теу ді, ал 
бей рес ми ме ха низ мі не гу ма ни тар лық са ла да ғы 
сырт қы саяси мін дет тер ді ше шу дің мем ле кет тік 
емес же лі ле рін қа рас ты ру ға бо ла ды. Осы лай-
ша, ХХ ға сыр да ба тыс зерт теу ші ле рі нің зерт теу 
объек ті сі не ай нал ған жа рия дип ло ма тия, «жұм-
сақ күш» ұғым да ры на жа на ма ре тін де гі жә не 
жа рия дип ло ма тияның құ рам дас бө лі гі ре тін-
де гі мә де ни дип ло ма тия тер ми ні ал ғаш рет ХХ 
ға сыр дың 30 жыл да ры нан қол да ны ла бас та ған. 
Атал мыш тер ми нін ғы лы ми айна лым ға ал ғаш 
рет аме ри кан дық зерт теу ші Ф. Барг хорн ен гіз-
ген бо ла тын. Ол ХХ ға сыр дың 30 жыл да рын да-
ғы Ке ңес Ода ғы ның сырт қы мә де ни қыз ме тін-
де гі же тіс тік те рі не тал дау жа сай оты ра, мә де ни 
дип ло ма тия – бұл мә де ни ма те ри ал дар ды жә не 
адам дар ды үгіт-на си хат мақ са тын да пай да ла на 
оты ра, айла-шар ғы жа сау деп тұ жы рым да ған бо-
ла тын. Со циалис тік да му жо лы на өт кен Ке ңес 
үкі ме ті үшін, сол ке зең де ха лы қа ра лық аре на да 
ел дің озық үл гі сін көр се тіп, қол жет кен та быс та-
рын дә ріп теу сырт қы сая сат тың ба сым ба ғы ты на 
ай нал ған ке зең еді. 

Мә де ни дип ло ма тияның кө рі ні сі, «Қыр ғи-
қа бақ со ғы сы» жыл да рын да Ке ңес үкі ме ті мен 
Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры ара сын да ғы те ке-ті-
рес тү рін де орын ал ды. Екі идеоло гиялық жүйе 
де өзі нің мә де ниеті ар қы лы, саяси ре жи мі нің ба-
ғыт та рын ең озық үл гі ре тін де дә ріп те ді. Же тек ші 
дер жа ва лар, әс ке ри-саяси те ке ті рес ба ры сын да, 
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қа ру-жа рақ ты қол дан бай ақ, мә де ни ба ғыт ар қы-
лы, же ке тұл ға ның са на-се зі мі не ық пал ете оты ра, 
өз идеоло гиялық қон дыр ғы ла рын дә ріп теу ге бо-
ла тын ды ғын тү сін ді. Осы «қыр ғи-қа бақ со ғы сы 
жыл да рын да» дип ло ма тиялық қыз мет қа та рын да 
«мә де ни дип ло ма тия» тү сі ні гі ете не еніп, ел ші-
лік тер де ар найы ат та ше лер жә не мә де ниет мә се-
ле ле рі бо йын ша кон сул дар пай да бол ды. «Қыр ғи-
қа бақ со ғы сы» аяқ тал ған нан ке йін  әлем нің саяси 
кар та сын да тү бе гей лі бет бұ рыс тар жү ріп өтіп, 
нә ти же сін де ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың па ра-
диг ма ла ры да өз ге ріс ке түс ті. Ға лам да ну жағ да-
йын да ғы мем ле кет тер ара сын да ғы бә се ке лес тік те 
мә де ни-ру ха ни құн ды лық тар жә не осы ба ғыт та-
ғы да му үл гі ле рі ал дың ғы шеп ке шық ты. 

Мә де ни дип ло ма тияны ке йін нен ба тыс ел де-
рі, мә де ни бай ла ныс тар ды жақ сар ту жә не мем-
ле кет тер ара сын да ғы өза ра тү сі ніс тік ті арт ты ру 
мақ са тын да ха лы қа ра лық қа ты нас тар да ке ңі нен 
қол да на бас та ды. Мем ле кет тер саяси ба ғы тын-
да ғы мә де ни ас пек ті лер ге ерек ше кө ңіл ауда рып, 
сырт қы мә де ни сая сат та рын, мем ле кет тің әлем-
дік аре на да ұлт тық мүд де ле рі нің ст ра те гияла-
рын жү зе ге асы ру ба ғы тын да ғы идеоло гиялық 
қа ру ре тін де қол да нып ке ле ді. 

Мем ле кет тер дің мә де ни дип ло ма тиясы на 
ық пал ету ші бір қа тар фак тор лар ды ерек ше
леуге бо ла ды. Атап айт қан да:

1. Сырт қы саяса ты ның ба сым ба ғыт та ры.
2. Ел дің ха лы қа ра лық аре на да жа ғым ды 

имидж қа лып тас ты ру ға де ген ұм ты лы сы.
3. Ел дің та ри хы.
4. Мә де ни сая сат тың қор ла ры жә не олар дың 

қар жы лан ды ры луы.
5. Ел дің мем ле кет тік ті лі нің әлем де та-

ралуына жағ дай жа сау.
6. Мем ле кет тің ком мер циялық мүд де ле рі.
Мә де ни дип ло ма тия бас та ма ла ры шең бе

рін де тө мен де гі дей ша ра лар пай да ла ны ла ды:
1. Өнер туын ды ла ры, оның ішін де ки не ма-

тог ра фия, му зы ка, би, бей не леу, мү сін деу.
2. Көр ме лер, ха лы қа ра лық көр ме лер, ЭКСПО.
3. Бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры, ака де миялық 

ғы лы ми ал ма су бағ дар ла ма ла ры, шетел дер де гі 
тіл дік тә жі ри бе ден өту бағ дар ла ма ла ры.

4. Әде биет туын ды ла ры, шетел дер ге ұлт тық 
әде би туын ды ла рын ауда рып та ра ту.

5. Бас қа ел дер ге жа ңа лық тар ды жә не мә де ни 
бағ дар ла ма лар ды та ра ту.

6. Ді ни дип ло ма тия, оның ішін де дін ара лық 
үн қа ту ша ра ла ры.

Соң ғы жыл дар да ғы мә де ни дип ло ма тия шең-
бе рін де жүр гі зі ліп отыр ған мем ле кет тер дің сырт-
қы саяси ба ғы ты ның тал дауы ар қы лы, мем ле-

кет тің өзе гін құ райт ын же тек ші идеяны, мә де ни 
дип ло ма тия ар қы лы та ра ту дың ке ңі нен та ра ға-
нын бай қай мыз. Атап айт қан да, Аме ри ка Құ ра ма 
Штат та ры ер кін дік, де мок ра тия, аза мат тық қо ғам 
идеяла рын дә ріп те се, Ба тыс Еуро па мә де ни дип-
ло ма тияның ба ғыт та рын адам құ қы ғы идеясы 
шең бе рін де жүр гі зіп ке ле ді. Ал Қы тай елі кон фу-
ци ан дық идеоло гия ар қы лы өз мә де ни құн ды лық-
та рын дә ріп теу ді дәс түр ге ай нал дыр ған.

Осы орай да ерек ше лейт ін мә се ле, Ре сей сая-
сат та ну шы ла ры, та рих шы ла ры, мә де ниет та ну-
шы ла ры, сая сат кер лер та ра пы нан әлі күн ге де-
йін  Ре сей лік «мә де ни дип ло ма тияның» не ме се 
ха лы қа ра лық қауым дас тық қа ұсы на тын өзін дік 
бір идея ның өзе гі әлі күн ге де йін  ашыл май ке ле-
ді. Ре сей Фе де ра циясы ның сырт қы саяси ба ғы-
тын да «мә де ни дип ло ма тия» мә се ле ле рі не ХХІ 
ға сыр дың ба сы нан бас тап ерек ше на зар ауда-
ры лып, ха лы қа ра лық қауым дас тық та жа ғым ды 
имид жін қа лып тас ты ру ма ңыз ды мә се ле ге ай-
нал ды. 2012 жы лы ел ші лер дің Ке ңе сін де Ре сей 
Фе де ра циясы ның Пре зи ден ті В.В. Пу тин: «Ре-
сей дің ше тел де гі бей не сін қа лып тас ты ру мен біз 
айна лыс па ған дық тан, көп жағ дай лар да әлем дік 
өр ке ниет ке, мә де ниет ке Ре сей дің қос қан үле сі 
шы найы түр де көр се тіл мей, те ріс ар на да бе рі-
ліп жүр. Ре сей дің ха лы қа ра лық қа ты нас тар да ғы 
ұстаны мы да бір жақ ты түр де қа был да на ды. Бұл 
мә се ле де өз ұстаным да ры мыз ды дұ рыс тү сін ді-
ре ал ма ған біз ға на кі нә лі міз», деп то ғыт қан [3].

2013 жы лы жа риялан ған Ре сей Фе де ра циясы 
сырт қы саяса ты ның тұ жы рым да ма сын да «жұм-
сақ күш» тү сі ні гі ен гі зі ліп, «дәс түр лі дип ло ма-
тияға ба ла ма тү рін де гі, аз амат тар дың бір лес ті гі, 
ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық, гу ма ни тар лық 
жә не т.б. мү мкін дік тер ге сүйене оты ра, сырт қы 
саяси мін дет тер ді ше шу дің ке шен ді құ ра лы» ре-
тін де анық тал ған [4]. «Жұм сақ күш» тү сі ні гі нің 
Ре сей лік сырт қы сая сат та ғы ерек ше лі гін 2012 
жы лы В.В. Пу тин нің «жұм сақ күш – бұл қа ру 
қол да ну дан бас тар та оты ра, ақ па рат тық жә не 
бас қа да ық пал ету те тік те рі ар қы лы сырт қы сая-
си ше шім дер ге қол жет кі зу құ рал да ры ның ке ше-
ні» деп, бер ген анық та ма шең бе рін де қа рас ты ру-
ға бо ла ды [5]. 

Ре сей мә де ни дип ло ма тиясын жү зе ге асы ру
ға қа ты са тын тө мен де гі дей инс ти тут тар ды 
ай қын дау ға бо ла ды:

1. Мем ле кет тік би лік ор ган да ры, РФ СІМ жә-
не оның құ ры лым да ры – Ақ па рат жә не бас па сөз 
Де пар та мен ті, Тәуел сіз Мем ле кет тер Дос тас ты-
ғы іс те рі бо йын ша Фе де рал ды агент тік, Ха лы қ-
а ра лық гу ма ни тар лық ын ты мақ тас тық бо йын ша 
агент тік.
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Ре сей Фе де ра циясы ның мә де ни дип ло ма тиясы

2. Үкі мет тік емес ұйым дар, аза мат тық қо ғам 
инс ти тут та ры – бұл ба ғыт бо йын ша 2007 жыл-
дың жиыр ма бі рін ші маусы мын да «Орыс әле мі» 
қо ры құ рыл ған. «Орыс әле мі» қо ры ның шетел-
дер де 100 ден ас там рес ми өкіл дік те рі құ ры лып, 
олар ше тел дер де орыс ті лін жә не орыс мә де-
ниетін дә ріп теу мен айна лы са ды. Қа зір гі таң да 
Ор та лық Азия ел де рін де Ре сей лік үкі мет тік емес 
ұйым дар өз қыз ме тін жүр гі зу де. Олар дың қыз ме-
ті нің ба ғыт та ры да Ре сей дің мә де ни дип ло ма тия 
бо йын ша жүр гі зіп отыр ған саяса ты мен жа на са-
ды. Атап айт қан да: «Орыс әле мі» қо ры, Гор ча-
ков атын да ғы қор, сту де нт тік «Жас Еура зия» үкі-
мет тік емес ұйымы, Қыр ғызс тан да ғы Л. Гу ми лев 
атын да ғы Ор та лық, Қа зақ стан да ғы Шы ғыс жә не 
Ба тыс ор та лы ғын ерек ше атау ға бо ла ды. 

Орыс ор та лық та ры Еура зиялық Одақ жо ба-
сын жү зе ге асы ру да ғы, Ре сей дің сырт қы саяси 
құ рал да ры ның ма ңыз ды бө лі гі ре тін де са на ла-
ды. 2010 жы лы Ре сей Пре зи ден ті Д.А. Мед ве дев-
тің Жар лы ғы мен құ рыл ған А.М. Гор ча ков атын-
да ғы қор дың шең бе рін де жас ма ман дар үшін, 
«Ор та лық Азия бо йын ша жас са рап шы лар дың 
мек те бі», «Бо ла шақ үшін диа лог», «ҰҚШҰ Ака-
де миясы» сияқ ты ғы лы ми-бі лім бе ру бағ дар ла-
ма ла ры қыз мет ат қа ра ды.

3. Ға лам дық БАҚ: «RT», «Рос сия-РТР», 
«РТР-Пла не та», «НТВ -Мир», Еуро па ел де рі не 
ба ғыт тал ған «1 TBRUS- Europe», Бал тық жа ға-
лауы ел де рі не ар нал ған «Пер вый Бал тийс кий 
ка нал», 2004 жыл дан бас тап АҚШ жә не Ка на-
да ел де рін де та ра ты ла тын «1TBRUS – USA & 
Canada» те ле ар на ла ры. Бұл те ле ар на лар ке ңі нен 
жә не же дел түр де, не гіз гі әлем дік саяси оқи ға-
лар ға қа тыс ты Ре сей мем ле ке ті нің көз қа ра сын,  
ұстаным да рын та ра ту мен айна лы са ды. 

3. Ре сей Фе де ра циясы ның, М.В. Ло мо но сов 
атын да ғы Мәс кеу Мем ле кет тік уни вер си те ті, 
Ре сей Ха лық тар Дос ты ғы уни вер си те ті, Мәс-
кеу Мем ле кет тік ха лы қа ра лық қа ты нас тар инс-
ти ту ты сияқ ты же тек ші жо ғар ғы оқу орын да-
ры. Қа зір гі таң да атал ған ЖОО қа быр ға ла рын да 
Қа зақ стан дық сту де нт тер бі лім алу да. Мә се лен, 
М.  Әуе зов атын да ғы Оң түс тік Қа зақ стан Мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің сту де нт те рі ака де миялық 
ұт қыр лық шең бе рін де атал ған уни вер си тет тер-
ден та ғы лым да ма дан өту де. М. Әуе зов атын да-
ғы ОҚМУ жә не Ре сей Ха лық тар Дос ты ғы уни-
вер си те ті, Мәс кеу Мем ле кет тік ха лы қа ра лық 
қа ты нас тар инс ти ту ты ара сын да «Ха лы қа ра лық 
қа ты нас тар» жә не «Ха лы қа ра лық құ қық» ма-
ман ды ғы ның сту де нт те рі не бі лім алу үшін қос 
дип лом ды бір лес кен бі лім бе ру бағ дар ла ма ла-
ры ашыл ған. Тех ни ка лық ма ман дық тар үшін 

Н.Э.  Бау ман атын да ғы Мәс кеу мем ле кет тік тех-
ни ка лық уни вер си те ті мен қос дип лом ды бі лім 
бе ру бағ дар ла ма ла ры бо йын ша тү лек тер бі лім 
алу да.Атал ған бі лім са ла сын да ғы сая сат та Ре-
сей дің мә де ни дип ло ма тиясын Ор та лық Азия 
айма ғын да ке ңі нен та ра ту ға қо мақ ты үле сін 
қо са тын іс-ша ра лар ке ше ні не кі ре ді. Өйт ке ні, 
ше тел дер үшін ма ман дар ды да йын дау са ла сын-
да ғы Ре сей дің мем ле кет тік саяса ты ның не гіз гі 
мақ са ты, ше тел дер дің бо ла шақ саяси эли та сын 
да йын дау ар қы лы геосаяси жә не әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық мүд де ле рін жү зе ге асы ру бо лып та-
бы ла ды.

 Ре сей Жо ғар ғы оқу орын да ры ның фи ли ал-
да ры ше тел дер де ке ңі нен та ра ған. М.В. Ло мо но-
сов атын да ғы Мәс кеу Мем ле кет тік уни вер си те ті, 
Губ кин атын да ғы Ре сей мем ле кет тік мұ най жә не 
газ уни вер си те ті, Пле ха нов атын да ғы Ре сей эко-
но ми ка лық ака де миясы сияқ ты оқу орын да ры-
ның 42 фи ли алы бі лім бе ру жұ мыс та рын ат қа-
ру да [6].

Ре сей Жо ғар ғы Оқу орын да ры ның қыз ме ті 
ше тел дік фи ли ал да ры тө мен де гі дей мін дет тер ді 
ше шу ге ба ғыт тал ған:

– ше тел дер де орыс ті лін жә не Ре сей мә де-
ниетін үйре ну ісін ке ңі нен та ра ту;

– таяу шетел дер де орыс мә де ниеті нің, орыс 
ті лі нің сақ талуына жағ дай жа сау;

– отан дас та ры ның құ қық та рын, оның ішін де 
орыс ті лін де бі лім алу ға де ген құ қық та рын жү зе-
ге асы ру ға қол қа быс жа сау;

– бар лық пост ке ңес тік ке ңіс тік те бі рың ғай 
мә де ни-ақ па рат тық ке ңіс тік ті қа лып тас ты ру.

Ре сей Ұлт тық (Сла вян) уни вер си те ті жүйеле-
рі нің шең бе рін де, Ар ме нияда, Бе ло ру сияда, 
Қыр ғызс тан да, Тә жі кс тан да уни вер си тет тер 
ашыл ған [6].

4. Орыс Пра вос ла виелік Шір кеуі жә не бас-
қа да ді ни инс ти тут тар. Ре сей мә де ни дип ло-
ма тиясы ның ба сым ба ғы ты пра вос ла вие ді нін 
ұстану шы сла вян ха лық та рын бі рік ті ру ге де ген 
ұм ты лыс. Орыс пра вос ла виелік шір ке уіне мем-
ле кет саяса тын да ерек ше орын бе рі ле ді. Шетел-
дер де Орыс шір кеуле рі нің 600 ден ас там өкіл-
дік те рі құ рыл ған. Шір кеу лер, ді ни әде биет тер ді, 
ді ни ба ғыт та ғы ма те ри ал дар ды шы ға ру, ха лы қ-
а ра лық ді ни бай ла ныс тар ды да мы ту, ха лы қа ра-
лық ді ни жи на лыс тар ды, кон фе рен ция лар ды өт-
кі зу ар қы лы орыс мә де ниетін, ді нін дә ріп теу мен 
айна лы са ды.

5. Ре сей Фе де ра циясы ның «мә де ни дип ло-
ма тия» ба ғы тын да ғы ең ма ңыз ды қа да мы – бұл 
алыс жә не шетел дер де гі орыс тіл ді бауыр лас-
та ры на сүйене оты ра, олар мен өза ра бай ла ныс-
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ты арт ты ру. Ре сей Фе де ра циясы ның «Сырт қы 
саяса ты ның тұ жы рым да ма сын да» ше тел дер де 
өмір сү ре тін Ре сей аза мат та ры мен отан дас тар-
дың құ қық та рын жә не заң ды мүд де ле рін қор ғау 
мә се ле сі Ре сей сырт қы саяса ты ның не гіз гі мақ-
сат та ры ның ая сын да қа рас ты ры ла ды [4]. 

«Мә де ни дип ло ма тия» шең бе рін де мем ле-
кет тің имидж дік ст ра те гиясын да қа рас ты ру-
ға бо ла ды. Имидж дік ст ра те гия – бар лық бұ-
қа ра лық ком му ни ка ция ар на ла ры жә не жа рия 
дип ло ма тия ар қы лы әлем дік қауым дас тық та ғы 
қо ғам дық пі кір де ел дің жа ғым ды бей не сін қа-
лып тас ты ру бо йын ша ұзақ мер зім ге ба ғыт тал ған 
мем ле кет тің ст ра те гиясы. Осы тұр ғы дан ал ған-
да, М. Ло мо носв атын да ғы Мәс кеу Мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің про фес со ры И.А. Ва си лен ко, 
Пуш кин, Лер мон тов, Дос тоевс кий, Толс той ұр-
пақ та ры бо лып та бы ла тын орыс тар дың жо ғар-
ғы мә де ниет иеле рі екен ді гін ай қын дай оты ра, 
Имидж дік ст ра те гия үшін «Ұлы мә де ниет – ұлы 
ха лық – ұлы мем ле кет» тіз бе гін жа сауда, өз ұл-
ты на де ген құр мет ар қы лы, бас қа да ұлт тар дың 
құр ме ті не ие бо лу ға бо ла ды деп са най ды [7,26].

Қа зір гі таң да Ре сей Фе де ра циясы та ра пы нан 
жүр гі зі ліп отыр ған, Ре сей дің жа ғым ды имид жін 
қа лып тас ты ру бо йын ша мем ле кет тік жо ба лар ды 
же ті не гіз гі ба ғыт тар ға бө ліп қа рас ты ру ға бо ла ды:

– эко но ми ка лық жо ба лар: эко но ми ка лық 
фо рум дар (Пе тер бург эко но ми ка лық фо ру мы). 
Мақ са ты: қо лай лы ин вес ти циялық жағ дай қа-
лып тас ты ру, эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық тың 
ин тен си фи ка циясы, Ре сей ді тұ рақ ты жә не се-
нім ді эко но ми ка лық әріп тес ре тін де дә ріп теу;

– мә де ни, ғы лы ми жә не бі лім бе ру жо ба
ла ры: ЮНЕС КО, ха лы қа ра лық мә де ни ын ты-
мақ тас тық, кон фе рен ция лар, дөң ге лек үс тел дер 
шең бе рін де Ре сей дің же тіс тік те рін дә ріп теу;

– әлеу мет тік жо ба лар: түр лі әлеу мет тік ха-
лы қа ра лық жо ба лар ға Ре сей дің қа ты суы (ін дет 
ауру лар ға, есірт кі ге қар сы, та би ғи апат тар дан 
зар дап шек кен ел дер ге гу ма ни тар лық кө мек көр-
се ту);

– спорт тық жо ба лар: Со чи-2014 Олим-
пиада сы, Ка зань-2013 жас тар дың уни вер сиада сы;

–  «Шір кеу лік дип ло ма тия» жо ба сы: – пат-
риарх Ки ри лл дың қо ғам дық дип ло мат ре тін де 
ха лы қа ра лық са пар ла ры, 2006 жыл дан бас тап 
Мәс кеу ден бас тау ал ған ді ни сам мит тер;

– ме ре ке лік жо ба лар: та ри хи оқи ға лар ға 
ерек ше мән бе ру ар қы лы, Ре сей дің үле сін дә ріп-
теу (Ұлы же ңіс тің 70 жыл ды ғы, Санкт-Пе тер-
бург қа ла сы ның 300 жыл ды ғы);

– ме диялық жо ба лар: аса ма ңыз ды ме-
диялық жо ба лар дың бас та ма сы ре тін де «Вал дай 

клу бы», «Russia Profile», «Russia Today», РФ СІМ 
жә не РИА «Но вос ти» бір лес кен жо ба сы «Ашық 
Ре сей». 

Имидж дік ст ра те гияның ма ңыз ды бө лі гі ре-
тін де гі ха лық тың са на се зі мін біл ді ре тін қо ғам-
ның құн ды лық тар жүйе сін де гі – ұлт тық идея мә-
се ле сі не де қа зір гі таң да ерек ше ден қойылу да. 
Ре сей зерт теу ші ле рі нің мә де ни дип ло ма тияны 
ал ға тар ту да, ең ал ды мен еура зияшыл дық тұ-
жы рым да ма сы на жү гі нуі ерек ше бай қа ла ды. 
Еура зияшыл дық идеясы ның бас ты мә ні – Ре сей-
Еура зия – ерек ше әлеу мет тік-мә де ни әлем. Өзі-
нің геог ра фия лық ор на лас уына қа рай Ре сей шы-
ғыс-жә не ба тыс әле мін жал ғас ты ру шы ре тін де 
та ри хи жә не геосаяси көз қа рас тар тұр ғы сы нан 
мә де ни син тез рө лін ат қа рып, екі бас тау ды бі-
рік ті ру ші күш. Осы тұ жы рым да ма ны ал ға тар та 
оты ра Ре сей зерт теу ші ле рі ерек ше еура зиялық-
ре сей мә де ниетін дә ріп теуі де осы мә де ни дип-
ло ма тияның кө рі ні сі бо лып та бы ла ды. Ре сей 
геосая сат шы ла ры ел ді, Ұлы Ли мит роф буын да-
ры ар қы лы (Шы ғыс Еуро па, Кав каз, Қа зақ стан, 
Мон ғо лия) ма ңыз ды дү ниежү зі лік өр ке ниет тер-
мен (Еуро па лық, Кі ші азия лық, Иран дық, Ор та-
лық Азия, Қы тай, Жа пон, Сол түс тік Аме ри ка, 
Таяу Шы ғыс жә не Бал кан ха лық та ры) ше ка ра лас 
өзін дік ерек ше лі гі бар өр ке ниет ре тін де қа рас-
ты ру да. Еура зияшыл дық идея сы ар қы лы Ре сей 
мә де ниеті нің өр ке ниет тік мис сия сын мем ле кет-
тің сырт қы саяси имид жін қа лып тас ты ру да ғы 
ма ңыз ды қа дам ре тін де есеп тейді.

Еура зиялық ин тег ра цияның дам уын да Ре-
сей Фе де ра циясы ның Пре зи ден ті В.В. Пу тин нің 
«Еура зия үшін жа ңа ин тег ра циялық жо ба – бү-
гін гі күн нен туын дайт ын бо ла шақ» ат ты бағ дар-
ла ма лық сө зін де, Еура зия Ода ғы ның тұ жы-
рым да ма сын да мы та оты ра, Ре сей дің қа ты суы 
ай қын дал ған [8]. В.Пу тин қа зір гі кез де гі ха лы қ-
а ра лық қа ты нас тар жүйесі нің бір ден бір өзе гі не 
айна лу ға қа бі лет ті, Еуро па жә не қар қын ды да-
мып отыр ған Азия-ты нық мұ хит айма ғы ара сын 
тиім ді бай ла ныс ты ра тын қуат ты ұлт тық бір лес-
тік тің қа жет ті лі гін дә лел де ді. Нә ти же сін де, 2014 
жыл дың 29 ма мы рын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Пре зи ден ті идеясы нан туын да ған, Ре сей-
дің мем ле кет тік имидж дік саяса ты ның не гіз гі 
ба ғы ты на ай нал ған, Қа зақ стан, Ре сей, Бе ло русь 
мем ле кет бас шы ла ры ара сын да қол қойыл ған ке-
лі сім не гі зін де Еура зиялық эко но ми ка лық одақ 
құ рыл ды.

Жо ға ры да баян дал ған мә се ле лер ді қо ры тын-
ды лай ке ле, 2000 жыл дар дан бас тап ерек ше си-
пат қа ие бол ған Ре сей Фе де ра циясы ның «мә де ни 
дип ло ма тия», «жұм сақ күш» сая сат та ры шең бе-
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Ре сей Фе де ра циясы ның мә де ни дип ло ма тиясы

рін де жүр гі зі ліп отыр ған саяси ба ғыт та ры бір-
қа тар же міс те рін көр се тіп отыр ға ны мен, әл сіз 
тұс та ры да орын ала тын ды ғын бай қауға бо ла ды: 

1. «Мә де ни дип ло ма тияның» пост ке ңес тік 
ке ңіс тік те гі мем ле кет те рі нің жас та ры на ба ғыт-
тал ған бі лім бе ру жә не ғы лы ми жо ба ла рын ал ға 
тар ту да қар жы лан ды ру жүйесі нің әл сіз тұс та ры. 
Мы са лы, еуро па лық «Erasmus Mundus» бағ дар-
ла ма сы, Лэйн Кирк ланд атын да ғы сти пен дия-
лық бағ дар ла ма, Фулбр айт  бағ дар ла ма сы сияқ ты 
Ба тыс әле мі нің бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры, Қы-
тай дың бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры ның жа нын да 
Ре сей лік бағ дар ла ма лар бел сен ді түр де да мып 
отыр ған жоқ.

2. Ук ра иана да ғы жағ дайға, Қы рым мә се ле-
сі не, қа зір гі таң да қол да ны лып отыр ған эко но-
ми ка лық санк ция, мұ най дың ба ға сы ның әлем-
дік на рық та құ ны ның тө мен де уіне бай ла ныс ты 
туын да ған мә се ле лер де, ха лы қа ра лық қауым дас-
тық та Ре сей ге қа тыс ты аг рес сия лық ба ғыт та ғы, 
эко но ми ка сы дағ да рыс қа ұшы рап отыр ған ел 
ре тін де сте реотип тер қа лып та су да. Ал бұл Ре-
сей дің ха лы қа ра лық қауым дас тық та ғы жа ғым-
ды бей не сі не нұқ сан кел ті ріп, имидж дік ст ра те-
гиясы на ке дер гі кел ті ру де.

3. 2014 жыл ғы Ук ра ина да ғы мем ле кет тік 
төң ке ріс, Ре сей дің «жұм сақ күш ті» қол да ну үр-
ді сін де ЕО жә не АҚШ мем ле кет те рі нен әл сіз 
екен ді гін көр сет ті. Ук ра ина мә се ле сін де Ре сей 

дип ло ма тиясы ның ба ғыт та ры не гі зі нен ха лық қа 
емес, ук ра ина лық эли та лық топ қа ға на ба ғыт-
тал ды. Егер де Ре сей Еуро май дан ның «жұм сақ 
кү ші не» сол ба ғыт та ғы ба ра-бар жа уап  із дес тір-
ге нін де жағ дай бас қа ша қа лып та суы да мүм кін 
еді. Бұл мә се ле қа зір гі таң да «түр лі-түс ті ре во-
лю ция лар ға», «араб көк те мі» сияқ ты тол қу лар ға 
қар сы ке лу ба ры сын да Ре сей де «жұм сақ күш» 
қол да ну қа руы әлі күн ге де йін  то лық қан ды ше-
шіл ме ген мә се ле екен ді гін көр се те ді. 

4. Ке рі сін ше, Си рияда ғы Ре сей дің әс ке ри қа-
ты суы, Оң түс тік Осе тия дағ да ры сын да ғы Ре сей-
дің әс ке ри қа ты суы, қа зір гі таң да да Ре сей Фе де-
ра циясы «қа таң күш» саяса ты на жү гі нуі кө бі рек 
екен ді гін бай қа та ды.

3. Ре сей зерт теу ші сі И.В. Ля бу хов атап өт-
ке нін дей, Ре сей Фе де ра циясы ның қа зір гі таң-
да ғы имидж дік саяса ты, қыс қа мер зім дік ірі ак-
циялар мен ға на шек те лу де, олар дың тиім ді лі гі 
ұзақ мер зім ге ба ғыт тал ма ған жә не же ке ле ген ак-
тор лар дың үй лес пе ген іс ша ра ла ры оң нә ти же-
лер дің тиім ді лі гін тө мен де те ді [9, 19]. Сон дық-
тан да, қа зір гі жағ дайда ғы Ре сей үшін ру ха ни 
құн ды лық тар, ді ни тө зім ді лік тің ор та лы ғы, көп 
ұлт ты мем ле кет, ру хы күш ті ха лық ре тін де жа-
ғым ды бей не сін сом дау ба ры сын да ға лым дар, 
са рап шы лар, сая сат кер лер ал дын да ора сан зор 
жұ мыс тар ды жә не ха лық тың осы идея бо йын ша 
жұ мылуын  қа жет ете ді. 
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Са рыева Б.С., Исо ва Л.Т.

Еуро па лық Одақ жә не  
Ор та лық Азия: «Оң түс тік  

дә ліз» мы са лын да ғы тиім ді 
энер ге ти ка лық ын ты мақ тас тық

«Оң түс тік дә ліз» жо ба сы ның ст ра те гиялық ма ңы зы жә не жа һан
дық энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік жүйе сін де гі ма ңы зы мен рө лі ата лып 
көр се ті ле ді. Еуро па лық Одақ тың энер го жет кі зі лім дер ді әр та рап тан
ды ру ға бай ла ныс ты саяса ты жә не осы ған бай ла ныс ты жо ба ны қол
дауы бел гі ле не ді. Ке ле шек те бұл дә ліз ар қы лы Таяу Шы ғыс тан да 
та би ғи бай лық тар ды та сы мал дау мүм кін ді гі қа рас ты ры ла ды. Та би ғи 
газ дың кө мір тек сіз элект рэ нер ге ти ка сы на өту де гі ре зе рв тік отын ре
тін де қа рас ты ры луы қоз ға ла ды. Еуро па лық Ко мис сия ның «Оң түс тік 
дә ліз» жо ба сы на қа тыс ты бер ген ба ға сы ма қа ла да көр се тіл ген. Еуро
па лық Одақ қа мү ше ел дер дің энер ге ти ка лық саяса ты да ата ла ды. 
Дә ліз жо ба сы на ене тін газ құ быр ла ры ның марш рут та ры на да мән 
бе рі ліп, қа ты су шы ел дер дің ком па нияла ры ның пайыз дық үле сі де 
ата лып көр се ті ле ді. Ор та лық Азия ның мұ найы Еуро па лық Одақ қа 
энер го та сы мал дау шы лар ды жет кі зу де әр та рап тан ды ру дың шы найы 
нұс қа сы на айна лып отыр ға ны да ма қа ла да бел гі ле ніп көр се тіл ді. 

Тү йін  сөз дер: «Оң түс тік дә ліз», кө мір те гі, энер гия ның қайта қал
пы на ке ле тін көз де рі, та би ғи газ, Еуро па лық Ко мис сия, TAP, TANAP, 
энер ге ти ка лық сая сат, энер го та сы мал дау шы лар ды жет кі зу, энер го
ре су рс тар ды экс порт тау, Энер ге ти ка лық хар тия ке лі сім шар ты.

Saryyeva B.S., Issova L.T.

European Union and Central 
Asia: the effective energy 

cooperation on the example of 
the «Southern сorridor»

The strategic importance of the «Southern Corridor», as well as its im
portance and role in the system of global energy security is considered 
in the article. Policy of the European Union in connection with the di
versification of energy supply and support the project is also noted. The 
possibility of the supply of natural resources from the Middle East through 
the corridor in the future is considered. The issue about consideration of 
natural gas as a backup fuel during the transition to carbonfree electricity 
is reviewed too. Assessment of the European Commission in respect of the 
«Southern Corridor» is highlighted in the article. Energy policy of members 
of the European Union is also discussed. The article also noted that Cen
tral Asian oil is the true option of diversification of energy supplies to the 
European Union.

Key words: «Southern Corridor», carbon, renewable energy, natural 
gas, the European Commission, TAP, TANAP, energy policy, deliveries of 
energy carriers, export of energy resources, the Energy Charter Treaty.

Са рыева Б.С., Исо ва Л.Т.

Ев ро пейс кий Союз и  
Цент раль ная Азия:  

эф фек тив ное энер ге ти чес кое 
сот руд ни чест во на при ме ре 

«Юж но го ко ри до ра»

В статье расс мат ри вает ся ст ра те ги чес кая важ ность проек та 
«Юж ный ко ри дор», а так же его роль в сис те ме гло баль ной энер ге
ти чес кой бе зо пас нос ти. От ме чает ся по ли ти ка Ев ро пей ско го Союза 
в свя зи с ди вер си фи ка цией энер го пос та вок и под держ ка дан но го 
проек та. Расс мат ри вает ся воз мож нос ть пос та вок при род ных ре сур
сов из Ближ не го Вос то ка че рез дан ный ко ри дор в бу ду щем. Зат ра ги
вает ся воп рос расс мот ре ния при род но го га за в ка че ст ве ре зе рв но го 
топ ли ва в про цес се пе ре хо да на бе зуг ле род ную элект роэ нер ге ти ку. 
В статье так же от ме че на оцен ка Ев ро пейс кой Ко мис сии в от но ше нии 
проек та «Юж ный ко ри дор». Так же расс мот ре на энер ге ти чес кая по
лит ка ст ран, вхо дя щих в сос тав Ев ро пей ско го Союза. В статье так же 
от ме че но то, что неф ть Цент раль ной Азии яв ляет ся ис тин ным ва
ри ан том ди вер си фи ка ции пос та вок энер го но си те лей в Ев ро пейс кий 
Союз.

Клю че вые сло ва: «Юж ный ко ри дор», уг ле род, во зоб нов ляемые 
ис точ ни ки энер гии, при род ный газ, Ев ро пей ская Ко мис сия, TAP, 
TANAP, энер ге ти чес кая по ли ти ка, пос тав ки энер го но си те лей, экс
порт энер го ре сур сов, До го вор к Энер ге ти чес кой хар тии. 
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Энер ге ти ка лық мә се ле лер Еуро па лық Одақ тың құ рылуын-
да ма ңыз ды рөл ат қар ды. Гер ма ния, Фран ция, Ита лия жә не Бе-
ни люкс ел де рі бас тап қы да Еуро па лық кө мір жә не бо лат бал қы-
ту бір лес ті гін (ЕКББ) жә не 1957 жы лы Еуроа том, Еуро па лық 
эко но ми ка лық қауым дас тық құ ру ту ра лы ке ліс ке ні бел гі лі. 

Энер ге ти ка лық сая сат анық тау шы си пат қа ие, се бе бі оның 
кө ме гі мен кез-кел ген өнер кә сіп өн ді рі сі нің іс ке асуы үшін ал-
ғы шарт тар жа сап шы ға ры ла ды. Соң ғы жыл дар ішін де, Еуро па-
лық Одақ шең бе рін де гі ин тег ра цияның өсуі мен Одақ ішін де де, 
осы ас со циацияға кір мейт ін мем ле кет тер де де, со ны мен қа тар 
ха лы қа ра лық ұйым дар шең бе рін де ор тақ энер ге ти ка лық сая-
сат ты құ рас ты ру мен жү зе ге асы ру бо йын ша ат қа ры ла тын жұ-
мыс тың айт ар лық тай кү шеюі бай қа ла ды. 

Мұ най жә не газ кен орын да рын ұл ғайту әлем дік на рық тар ға 
та сы мал дау дың жақ сар уына ық пал етіп, ди вер си фи ка цияға ұла-
са ды. Ор та лық Азия айма ғы нан газ дың жет кі зі луі ЕО үшін үл-
кен ма ңыз ға ие. Сон дық тан ке йін гі жыл дар да ор тақ қы зы ғу шы-
лық тар мен әре кет ету ге не гіз дел ген ұзақ мер зім ді се рік тес тік тің 
не гіз гі эле ме нт те рі бе кі ті луі мүм кін: Ор та лық Азия энер ге ти-
ка лық ре сур ста рын пай да ла ну ірі кө лем ді жә не тұ рақ ты ин вес-
ти циялар ды, со ны мен қа тар, энер ге ти ка лық сек тор дың бар лық 
ком по не нт те рі не ба ғыт тал ған жә не көп те ген да мы ған на рық тар-
ға шы ғу ды же ңіл де те тін ке шен ді сая сат ты та лап ете ді [1]. 

Еуро па лық Ко мис сия «Еуро па-2020» ат ты саяси құ жат қа-
был да ған бо ла тын, ол «қуат ты әрі шам да ну шы лық» энер ге ти ка-
лық сая сат тың не гі зін қа лауға ар нал ған. Осы сая сат тың ха лы қ - 
а ра лық ас пек ті сі ал дың ғы орын да ғы мән ге ие жә не айт ар лық тай 
кө мір су кө ле мі бар ірі өн ді ру ші жә не тран зит ті мем ле кет тер мен 
се рік тес тік си па тын да ғы қа ты нас тар дың қа та рын құ ру дың ма-
ңыз ды лы ғын атап көр се те ді. 2011 жы лы қыр күйек те Еуро па лық 
Ко мис сия ның жа ңа бағ дар ла ма лық құ жа ты шы ға ды – энер ге ти-
ка бо йын ша ЕО саяса ты: біз дің ше ка ра мыз дан тыс жер лер де-
гі се рік тес тер мен ық пал да су. Бұл энер ге ти ка са ла сын да ғы ЕО 
сырт қы қа ты нас та ры үшін бар лық жа ғы нан мә се ле лер ді жал пы-
лай қам ти тын ст ра те гияны қам та ма сыз ете ді [2].

«Оң түс тік газ дә лі зі нің» ір ге та сын са лу сал та нат ты рә сі мі 
Ба ку да 2014 жы лы 20 қыр күйек те өт ті. Әзер бай жан астана сы-
на сол кез де кел ген жо ға ры шен ді қо нақ та ры «Оң түс тік дә ліз» 

ЕУРО ПА ЛЫҚ ОДАҚ 
ЖӘ НЕ ОР ТА ЛЫҚ АЗИЯ: 

«ОҢ ТҮС ТІК ДӘ ЛІЗ» 
МЫ СА ЛЫН ДА ҒЫ  

ТИІМ ДІ  
ЭНЕР ГЕ ТИ КА ЛЫҚ  
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Еуро па лық Одақ жә не Ор та лық Азия: «Оң түс тік дә ліз» мы са лын да ғы тиім ді энер ге ти ка лық ын ты мақ тас тық

жо ба сы ның ст ра те гиялық ма ңы зын ерек ше атап 
көр се тіп, ай мақ тық жә не ха лы қа ра лық ын ты-
мақ тас тық қа бұл жо ба ның жа ғым ды әсе рі не мән 
бер ді. Со ны мен бір ге, бұл жо ба ең ал ды мен, жа-
һан дық энер ге ти ка лық қа уіп сіз дік жүйесі нің қа-
лып та су үде рі сі не де өзін дік үле сін қо са ды. 

Қа зір гі кү ні Кас пий айма ғы ның бар лық 
мем ле кет те рі энер ге ти ка са ла сын да ғы өз тұ ты-
ну шы ла ры ның шең бе рін әр кел кі дең гейде әр-
та рап тан дыр ды. Жос пар бо йын ша «Оң түс тік 
дә ліз» ке ле сі құ быр же лі ле рін қам ти ды: бі рік ті-
ру ші «Түр кия – Гре ция – Ита лия», Тран сад ри-

ати ка лық жә не «На бук ко» [3]. Еуро па лық Одақ 
энер го жет кі зі лім дер ді әр та рап тан ды ру ға бай-
ла ныс ты ша ра лар ды қол ға ала оты рып, «Оң-
түс тік дә ліз» (1-су рет) сияқ ты құ быр же лі сі нің 
са лын уын  қол дайды. Со ны мен қа тар, Еуро па-
лық Одақ ай мақ та энер го та сы мал дау шы лар дың 
жет кі зі лім де рі не ар нал ған то рап тар ды ор на-
лас ты ру да не гіз гі өл шем дер ре тін де ком мер-
циялық жә не эко ло гиялық ба ғыт тар ды таң дап, 
со дан ке йін  ға на саяси өл шем ді ал ға қояды, ал 
Қа зақ стан ның та ра бы бұл амал ды то лық тай 
қол дайды [4]. 

 
1-су рет – ақ па рат кө зі: http://carnegieendowment.org/files/Petersen_CER_Eng.pdf

Түр кия ның энер ге ти ка мә се ле ле рін де гі бел-
гі лі са рап шы сы Мерт Биль гиннің ойын ша, «Оң-
түс тік дә ліз» деп ата ла тын (Кас пий ден Ба тыс-
қа Түр кия ар қы лы мұ най мен газ та сы мал дау) 
жо ба сы ның то лық қан ды жұ мыс іс теуі үшін ке-
ле шек те Таяу Шы ғыс тың да та би ғи бай лы ғын 
атал мыш энер ге ти ка лық дә ліз ар қы лы та сы мал-

дау қа жет. Се бе бі, Кас пий те ңі зі Ба тыс ты то лы-
ғы мен мұ най мен газ экс пор ты мен қам та ма сыз 
ете ал май ды. Құ быр лар то лық тол ты рыл ма ған 
жағ дайда, қо сым ша түр де, Таяу Шы ғыс тан да 
мұ най мен газ жет кі зу қа жет бо ла ды [5].

2050 жыл ға қа рай Еуро па лық Одақ кө мір те-
гі нің та ралуын  80%-ға тө мен де ту ді жос пар лап 
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отыр. Энер ге ти ка лық тиім ді лік ті арт ты ру ға жә не 
қайта қал пы на ке ле тін энер гия көз де рін ке ңі нен 
пай да ла ну ға на зар ауда ры лып отыр. Со ны мен 
бір ге та би ғи газ кө мір тек сіз элект рэ нер ге ти ка-
сы на өту де гі ре зе рв тік отын ре тін де қа рас ты ры-
ла ды. Еуро па лық Ко мис сия Еуро па лық Одақ тың 
жал пы тұ тын уын да Кас пий айма ғы ның жә не 
Таяу Шы ғыс тың газ жа ғы нан үле сін 10 %-ға де-
йін  жет кі зу ді көз деп отыр. Оң түс тік газ дә лі зі нің 
(Southern Gas Corridor (SGC)) жо ба сын жү зе ге 
асы ру үшін Еуро ко мис сия ның ті зі мін де 21 жо ба 
бел гі лен ген. 

2018 жы лы Тран сад ри ати ка лық (TAP (Trans 
Adriatic Pipeline)) жә не Тран са на то лия лық 
(TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline 
Project)) газ құ быр ла ры ның же лі ле рі не бас та-
ма бе ру ма ңыз ды рөл ге ие. Жо ға ры да атал ған 
TAP газ құ бы ры ның марш ру ты бо йын ша Әзер-
бай жан нан (Шах-Де низ 2 кен ор ны) 870 км қа-
шық тық ты құ райт ын газ құ бы ры ар қы лы газ ды 
Түр кия, Гре ция, Ал ба ния, Ад ри ати ка лық те ңіз 
ар қы лы Ита лияның оң түс ті гі не, со дан соң Сол-
түс тік Еуро па ға жет кі зе ді. TANAP ат ты марш-
рут же лі сі бол са, Әзер бай жан (SOCAR ком па-
ниясы 80%) жә не Түр кия ның (BOTAS 15% жә не 
TPAO 5% ком па нияла ры) ор тақ жо ба сы, жос па-
ры бо йын ша Әзер бай жан нан Еуро па ға Түр кия 
ар қы лы та би ғи газ дың экс пор ты ес ке ріл ген [6]. 
Оң түс тік газ дә лі зі бұл – Кас пий айма ғы нан Гру-
зия жә не Түр кия ар қы лы Еуро па ға жы лы на 10 
мл рд м3 жуық жет кі зі лім дер үшін ар нал ған газ-
т ранс порт тық инф ра құ ры лы мы ның ке ше ні [7].

Еуро ко мис сия ның тө ра ға сы Жо зе Ма нуэл 
Бар ро зу өзі нің Ба ку ға жа са ған са па ры ның ая-
сын да: «Оң түс тік газ дә лі зі тек қа на саяси көз қа-
рас тұр ғы сы нан ға на емес, со ны мен қа тар, энер-
ге ти ка лық қа уіп сіз дік тұр ғы сы нан да ма ңыз ды» 
екен ді гін атап көр сет ті [8]. Со ны мен қа тар, Жо зе 
Ма нуэл Бар ро зу бұл дә ліз ке йін нен Кав каз жә не 
Түр кия дан, со дан соң Гре ция жә не Ал ба ния ның 
тер ри то риясы нан өтіп, 2000 ки ло ме тр ден тұ ра-
тын қа шық тық ты иге ріп, Кас пий те ңі зін Еуроо-
дақ тың ор та лы ғы мен қо са ты нын атап көр сет кен 
бо ла тын. Со ны мен қа тар, бұл жо ба тек қа на құ-
быр же лі сі ға на емес, ол XXI ға сыр дың ма ңыз ды 
ст ра те гиялық, энер ге ти ка лық дә лі зі, то лық қан-
ды ма ғы на да ғы геост ра те гиялық жо ба сы бо ла-
ды. Ал ЕО ке ңе сі нің энер ге ти ка мә се ле ле рі жө-
нін де гі ко мис са ры Ма рош Шев чо вич «Оң түс тік 
дә ліз» бойы мен Еуро па мем ле кет те рі не та би ғи 
газ дың ал ғаш рет жө нел ті луі 2019 жыл ға қа рай 
кү ті лу де екен ді гін атап көр сет кен [9]. 

ЕО-ның «Оң түс тік газ дә лі зі» бо йын ша се-
рік тес те рі нің ішін де Әзер бай жан, Тү рік мен - 

с тан, Гру зия, Қа зақ стан, Түр кия, Ирак, Еги пет, 
со ны мен қа тар ке ле шек те Иран жә не Өз бе кс тан 
ата ла ды. Ор та лық Азия мем ле кет те рі жә не ЕО 
ара сын да ғы энер ге ти ка са ла сын да ғы ын ты мақ-
тас тық мә се ле ле рі бо йын ша өза ра тү сі ніс тік жө-
нін де гі Ме мо ран дум дар ға ке ле тін бол сақ, Тү рік-
мен тан мен – 2008 ж. 26 ма мыр да; Өз бе кс тан мен 
– 2011 ж. 24 қаң тар да; Қа зақ стан мен – 2006 ж. 
жа сал ды [10].

Соң ғы жиыр ма жыл дың ішін де Қа ра те ңіз 
айма ғы ның геосаяси жә не тран зит тік ма ңы зы 
айт ар лық тай арт ты. Өйт ке ні, атал мыш ай мақ 
Кас пий, Ор та лық Азия жә не Таяу Шы ғыс тың 
кө мір су тек ши кі за тын Еуро па лық Одақ ел де рі не 
жет кі зу дің не гіз гі дә лі зі не айна лып отыр. Оның 
үс ті не, бұл геог ра фия лық ай мақ Ре сей мен Түр-
кияны, Еуро па мен Ре сей ді, Кас пий те ңі зі мен 
Еуро па ны, Кав каз бен Еуро па ны жал ғап жа-
тыр. Қа ра те ңіз айма ғы ел де рі нің әр қай сы сы өз 
ұлт тық мүд де ле рі не сай әр түр лі энер ге ти ка лық 
сая сат жүр гі зу де. Де сек те, Еуро па лық Одақ қа 
мү ше ел дер дің энер ге ти ка лық саяса ты «Еуро па 
көр ші лік саяса ты» мен «Шы ғыс се рік тес ті гі бас-
та ма сы» бағ дар ла ма ла ры на сай жү зе ге асы ры ла-
ды [5].

Оң түс тік дә ліз жо ба сы ая сын да әртүр лі ма-
ңыз ды құ рауыш тар бө лі ніп шы ға ды. Ор та лық 
Азия жә не Еуро па лық Одақ ара сын да ғы газ жет-
кі зі лім де рі нің мә се ле сі әр қа шан да өзек ті бол ды. 
Энер ге ти ка лық ре су рс тар дың, энер го та сы мал-
дау шы лар дың үз дік сіз жет кі зі лім де рін қам та ма-
сыз ету Еуро па лық Одақ на рық та рын да жиі күн 
тәр ті бін де гі мә се ле бол ды. Ор та лық Азия мем-
ле кет те рі нің ішін де, атап айт қан да, Тү рік мен - 
с тан га зын экс порт қа шы ға ры ла ды жә не ма ңыз-
ды энер ге ти ка лық жо ба лар ая сын да ес ке рі ле ді. 
Со ны мен қа тар, 2008 жы лы сәуір айын да Еуро-
па лық Ко мис сия жә не Тү рік менс тан үкі ме ті ара-
сын да Ст ра те гиялық энер ге ти ка лық се рік тес тік 
жө нін де гі Ме мо ран дум ға қол қойыл ды [11]. 

Түр кияда ғы Эр зу рум мен Авс трияда ғы Баум-
гар тен-ан-дер-Мах де йін гі қа шық тық ты ала тын 
Nabucco құ быр же лі сі «Оң түс тік дә ліз» кон цеп-
циясы на ен ген екі жо ба ре тін де гі құ быр дың бі-
рі. Ор та лық Еуро па на ры ғы на 2014 жыл дан 2016 
жыл ға де йін  оның қуаты жы лы на 31 мл рд. м3 
кө ле мін де өл ше не ді. Еуро па да газ ға қа тыс ты сұ-
ра ныс ты ке ле шек те бұл көр сет кіш 5%-ға жуық 
қам та ма сыз ете ді деп бол жам да ну да. Ал екін ші 
эле мент – Гре цияға жы лы на 0,5 мл рд. м3 ре су рс-
ты қам та ма сыз ете тін тү рік-грек-итальян құ бы-
ры (TGII), бі рақ оның қуаты 2014 жыл ға қа рай 
Ита лияға 8 мл рд. м3 де йін  ұл ғаяды деп ке зін де 
жос пар да бол ды [12]. 
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Еуро па лық Одақ жә не Ор та лық Азия: «Оң түс тік дә ліз» мы са лын да ғы тиім ді энер ге ти ка лық ын ты мақ тас тық

Геог ра фия лық ор на ла су ды ес кер сек, Ор та-
лық Азия ның мұ найы ЕО энер го та сы мал дау шы-
лар ды жет кі зу де әр та рап тан ды ру дың шы найы 
нұс қа сы на айна лып отыр. Ай мақ та ғы та би ғи 
га зы бар үш мем ле кет – Қа зақ стан, Өз бе кс тан 
жә не Тү рік менс тан. Олар дың әр қай сы сы өн ді ру 
мен тұ ты ну дың әртүр лі дең ге йіне жә не Еуро-
па ға газ ды экс порт тау дың әртүр лі әлеуеті не ие. 
Кө мір са ла сы ның дам уына да көп кө ңіл бө лі ну-
де. Кө мір өн ді рі сі нің тиім ді лі гін арт ты ру жә не 
әлеу мет тік-эко но ми ка лық мә се ле лер ді ше шу 
үшін са ла ны қайта ұйым дас ты ру бо йын ша ша-
ра лар дың ке ше ні жү зе ге асы ры лу да.

Қа зақ стан ның энер ге ти ка лық саяса ты ның 
не гіз гі ха лы қа ра лық ас пек ті ле рін ес ке ре оты-
рып, Қа зақ стан ның Энер ге ти ка лық хар тия 
ке лі сім шар ты на қол қо йып , ра ти фи ка цияла-
уын  атап көр се ту қа жет. Қа зақ стан Еуро па-
лық Одақ тың «ИНО ГЕЙТ » бағ дар ла ма сы на 
қа ты са ды, со ны мен қа тар, Кас пий айма ғы нан 
мұ най мен газ ды та сы мал дау жо ба ла ры ның 

құ быр инф ра құ ры лы мын да мы ту ға бай ла ныс-
ты қы зы ғу шы лық та ны та ды. Со ны мен қа тар, 
2011 ж. 4 қа зан да ЕО та ра пы нан Қа зақ стан ға 
Транс кас пий газ құ бы ры ның жо ба сы на қа ты-
су ту ра лы ша қыр ту түс ті. Еуро па лық Одақ тың 
энер ге ти ка мә се ле ле рі жө нін де гі Ко мис са ры 
Г.От тин гер атап көр сет кен дей: «ЕО үшін мұн-
дай құ быр Оң түс тік дә ліз дің дам уына ма ңыз ды 
үлес ре тін де бо ла ды. Бұл ЕО-ның инф ра құ ры-
лым дық жо ба ға қол дау ре тін де ха лы қа ра лық 
ке лі сім шарт жа сауға қа тыс ты ұсы ны сы. Ке ле-
шек те біз Оң түс тік дә ліз де Қа зақ стан ның сәй-
кес қа тыс уын  қол дай мыз» [13]. Қа зақ стан нан 
экс порт қа шы ға ры ла тын мұ най дың 70%-ы ЕО 
мем ле кет те рі не ба ғыт та ла ды (Ита лия, Ни дер-
лан ды, Фран ция, Авст рия). Энер го ре сур тар ды 
экс порт тау шы ре тін де Ор та лық Азия ның қа ты-
суы ең ал ды мен, Транс кас пий құ бы ры ның шең-
бе рін де гі газ (Тү рік менс тан ның қа ты суы көз де-
ле ді) жә не мұ най (Қа зақ стан ның қа ты суымен) 
та сы ма лы мен бай ла ныс ты.
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Ша ки ров К.Н.

Рес пуб ли ка Ка за хс тан и  
пра во вые ме ха низ мы за щи ты 

прав и за кон ных ин те ре сов  
эт ни чес ких мень шинс тв

В статье предс тав лен ма те ри ал, ос ве щаю щий пра во вые ме ха
низ мы за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов эт ни чес ких мень шинс тв 
и роль Ка за х стана в дан ном про цес се. В этой свя зи ав тор останав ли
вает ся на комп лек се нор ма тив нопра во вых ак тов, при ня тых ми ро вым 
сооб ще ст вом и ре гу ли рую щих ме жэт ни чес кие от но ше ния. В статье 
осо бое вни ма ние ак цен ти рует ся на Кон вен ции об обес пе че нии прав 
лиц, при над ле жа щих к на циональ ным мень шинст вам, под пи сан ной в 
Моск ве 21 ок тяб ря 1994 не ко то ры ми суб ъек та ми Сод ру же ст ва Не
за ви си мых го су да рс тв. Дает ся ана лиз до ку мен та его по ло жи тель ные 
сто ро ны и не дос тат ки. Де лает ся вы вод, что до нас тояще го вре ме ни 
он слу жил на деж ным ме ха низ мом ре ше ния проб лем в на циональ ной 
сфе ре и важ но, что бы дан ный опыт на шел свое раз ви тие с уче том 
дей ст вую щих меж ду на род нопра во вых ме ха низ мов.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка за хс тан, ме жэт ни че кие от но ше
ния, на циональ ные мень шинс тва, кон вен ция, дек ла ра ция, до го вор, 
конс ти ту ция, Ас са мб леи на ро да Ка за х стана (АНК), пре зи дент, за щи
та прав и ин те ре сов.

Shakirov K.N.

The Republic of Kazakhstan and 
legal mechanisms of protection 

the rights and legitimate interests 
of ethnic minorities

The article presents the material covering the legal mechanisms of 
protection the rights and legitimate interests of ethnic minorities and the 
role of Kazakhstan in this process. In this regard, the author dwells on a 
set of legal acts adopted by the international community and regulating 
interethnic relations.  In the article special attention paid to the Conven
tion on the Rights of Persons belonging to national minorities, signed in 
Moscow on 21 October 1994 by some subjects of the Commonwealth of 
Independent States. Given analysis of document, its positive aspects and 
disadvantages. It is noted that in the Republic of Kazakhstan developed 
its own special mechanism of regulation of interethnic relations and the 
interests of national minorities. This thesis is substantiated analysis of the 
Assembly of People of Kazakhstan, established by the Decree of President 
of Kazakhstan dated March 1, 1995 as a consultative body under the Presi
dent of RK. It is concluded that, to date, that it served as a reliable mecha
nism for solving the problems in the national sphere, and it is important 
that this experience will find its development, taking into account existing 
international legal mechanisms.

Key words: Republic of Kazakhstan, ethnic relations, minorities, con
ventions, declarations, contract, constitution, Kazakhstan People’s Assem
bly, the President, protection of rights and interests.

Ша ки ров К.Н.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы жә не 
эт ни ка лық аз шы лық тар дың  

құ қық та ры мен заң ды  
мүд де ле рін қор ғау дың  

құ қық тық те тік те рі 

Ма қа ла да эт ни ка лық аз шы лық тар дың құ қық та ры мен заң ды 
мүд де ле рін қор ғау дың құ қық тық те тік те рі жә не осы үр діс те гі Қа
зақ стан ның рө лін көр се те тін ма те ри ал бе ріл ген. Осы ған бай ла ныс ты 
ав тор әлем дік қауым дас тық пен қа был дан ған жә не ұл та ра лық қа ты
нас тар ды рет тейт ін нор ма тив тікқұ қық тық ак ті лер ке ше ні не тоқ та ла
ды.  Ма қа ла да 21 қа зан 1994 жы лы Мәс кеуде Тәуел сіз Мем ле кет тер 
Дос тас ты ғы ның кей бір суб ъек ті ле рі қол қой ған ұлт тық аз шы лық тар
ға жа та тын тұл ға лар дың құ қық та рын қам та ма сыз ету ту ра лы Кон вен
цияға ай рық ша на зар ауда ры ла ды. Құ жат қа, оның жа ғым ды жақ та ры 
мен кем шін тұс та ры на тал дау жа са лы на ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка
сын да ұл та ра лық қа ты нас тар мен ұлт тық аз шы лық тар дың мүд де сін 
ес ке ру дің ай рық ша те ті гі қа лып тас ты рыл ға ны атап өті ле ді. 

Тү йін  сөз дер: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, ұл та ра лық қа ты нас тар, 
ұлт тық аз шы лық тар, кон вен ция, дек ла ра ция, ке лі сімшарт, конс ти ту
ция, Қа зақ стан хал қы Ас са мб леясы, пре зи дент, құ қық тар мен мүд де
лер ді қор ғау.
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Вве де ние

Су ще ст во ва ние эт ни чес ких (на циональ ных) мень шинс тв – 
это ис то ри чес ки сло жив шийся факт, не вез де и не всег да од-
ноз нач но восп ри ни маемый как дан ность. Вот по че му это по ня-
тие на том или ином ис то ри чес ком от рез ке вре ме ни в боль шей 
или мень шей сте пе ни прив ле кает вни ма ние ми ро вой об ще ст-
вен нос ти и, к со жа ле нию, ча ще все го в кон текс те об суж де ния 
проб лем, свя зан ных с на ру ше нием в от дель ных го су да рст вах 
прав и за кон ных ин те ре сов его предс та ви те лей. 

В пла не мак си маль ной за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов 
на циональ ных мень шинс тв ог ром ная роль при над ле жит меж-
ду на род ным ор га ни за циям и инс ти ту там, бла го да ря ко то рым 
ми ро вая прак ти ка вы ра бо та ла свои под хо ды к поис ку пу тей ре-
ше ния проб лем эт ни чес ких мень шинс тв, воз ни кающих в том 
или ином ре ги оне зем но го ша ра, и на до приз нать, что имен но 
меж ду на род ным ст рук ту рам при над ле жит важ ная роль в вы ра-
бот ке ст ра те гии и ме ха низ мов их уре гу ли ро ва ния.

Меж ду на род нопра во вые до ку мен ты за щи ты прав и за
кон ных ин те ре сов эт ни чес ких мень шинс тв

Меж ду на род ные конт роль ные ме ха низ мы в об лас ти прав 
че ло ве ка, воз мож нос ти ко то рых мо гут быть ис поль зо ва ны для 
за щи ты прав лиц, при над ле жа щих к мень шинст вам, соз да ны на 
ос но ве до ку мен тов, при ня тых ми ро вым сооб ще ст вом. В пе ре-
чень та ких до ку мен тов [1] от но сят ся: 

– Всеоб щая дек ла ра ция прав че ло ве ка 1948 го да;
– Кон вен ция о пре дуп реж де нии прес туп ле ний ге но ци да и 

от ве тст вен нос ти за не го 1948 го да;
– Меж ду на род ная Кон вен ция о лик ви да ции все форм ра со-

вой диск ри ми на ции, при ня тая Ге не раль ной Ас са мб леей ООН 
21 де каб ря 1965;

– Меж ду на род ный пакт о граж данс ких и по ли ти чес ких 
пра вах, при ня тый Ге не раль ной Ас са мб леей ООН 16 де каб ря 
1966 го да;

– Дек ла ра ция о пра вах лиц, при над ле жа щих к на циональ-
ным или эт ни чес ким, ре ли ги оз ным и язы ко вым мень шинст вам, 
про во зг ла шен ная Ге не раль ной Ас са мб леей ООН 18 де каб ря 
1992.

РЕС ПУБ ЛИ КА  
КА ЗА ХС ТАН И  

ПРА ВО ВЫЕ МЕ ХА НИЗ МЫ  
ЗА ЩИ ТЫ ПРАВ И  

ЗА КОН НЫХ ИН ТЕ РЕ СОВ 
ЭТ НИ ЧЕС КИХ  

МЕНЬ ШИНС ТВ
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– Ев ро пей ская Кон вен ция о за щи те прав че-
ло ве ка и ос нов ных сво бод, при ня тая Со ве том 
Ев ро пы 4 нояб ря 1950 года; 

– Зак лю чи тель ный акт со ве ща ния по бе зо-
пас нос ти и сот руд ни чест ву в Ев ро пе (Хель синс-
кий зак лю чи тель ный акт), 1975 год;

– Ито го вый до ку мент Венс кой вс тре-
чи го су да рс тв-участ ни ков СБСЕ от 15 ян ва ря 
1989  го да;

– До ку мент Ко пен га ге нс ко го со ве ща ния 
Кон фе рен ции по че ло ве чес ко му из ме ре нию 
СБСЕ, 1990 год; 

– До ку мент со ве ща ния экс пер тов СБСЕ по 
воп ро сам на циональ ных мень шинс тв, Же не ва, 
1991 год; 

– До ку мент Мос ковс ко го со ве ща ния Кон-
фе рен ции по че ло ве чес ко му из ме ре нию СБСЕ, 
1991 год;

– Па ри жс кая хар тия для но вой Ев ро пы –  
вс тре ча на выс шем уров не го су да рс тв-участ ни-
ков СБСЕ, 1991 год;

– Ев ро пей ская хар тия о ре гиональ ных язы-
ках и язы ках мень шинс тв, при ня тая в 1992 го ду; 

– Дек ла ра ция Хель синс кой вс тре чи на выс-
шем уров не, 1992 год;

– Ра моч ная Кон вен ция о за щи те на циональ-
ных мень шинс тв Со ве та Ев ро пы, при ня тая в 
1995 го ду.

– Кон вен ция об обес пе че нии прав лиц, при-
над ле жа щих к на циональ ным мень шинст вам. 
Моск ва, 21 ок тяб ря 1994 года.

 Как вид но, в ми ре соз да на мощ ная пра во вая 
ба за по рег ла мен та ции и за щи те прав и за кон-
ных ин те ре сов на циональ ных мень шинс тв. Од-
на ко, вс тре чающееся их на ру ше ние в от дель ных  
ст ра нах ста вит воп рос о вы ра бот ке эф фек тив-
ных ме ха низ мов реали за ции мер, при ни маемых 
меж ду на род ным сооб ще ст вом. 

В свя зи с тем, что проб ле ма на циональ ных 
мень шинс тв но сит ком плекс ный ха рак тер, ее 
за ко но да тель ное ре ше ние не ред ко свя за но с ре-
ше нием ря да гу ма ни тар ных проб лем. Нап ри мер, 
обес пе че ние прав на циональ ных мень шинс тв 
оз на чает умень ше ние ко ли че ст ва бе жен цев; с 
дру гой сто ро ны, уп ро ще ние про це ду ры сво бод-
но го пе ред ви же ния ав то ма ти чес ки сни мает мно-
гие тре бо ва ния на циональ ных мень шинс тв. От-
сю да сле дует сде лать вы вод, что сот руд ни чест во 
го су да рс тв в гу ма ни тар ной об лас ти не мо жет 
осу ще ств лять ся без уче та ин те ре сов эт ни чес ких 
мень шинс тв. 

О Кон вен ции об обес пе че нии прав лиц, при
над ле жа щих к на циональ ным мень шинст вам от 
21 ок тяб ря 1994 г.

Де мок ра ти чес кие из ме не ния на пост со ве тст-
ком прост ранс тве пос ле рас па да СССР по ро ди ли 
на деж ду на по станов ку дав но наз рев ших воп ро-
сов улуч ше ния меж на циональ ных от но ше ний, 
в том чис ле раз ре ше ние проб лем на циональ-
ных мень шинс тв. Од на ко с соз да нием в де каб ре 
1991  г. Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су да рс тв 
проб ле мы на циональ ных мень шинс тв на тер ри-
то рии быв ше го Союза приоб ре ли весь ма слож-
ный, по рой про ти во ре чи вый ха рак тер и ста ли 
в от дель ных ст ра нах бо лее ак ту альны ми, чем в 
пе риод су ще ст во ва ния СССР. Это обус лов ли ва-
лось тем, что ес ли преж ние об ще союз ные за ко-
ны поз во ля ли хо тя бы час тич но раз ре шать проб-
ле мы на циональ ных мень шинс тв (нап ри мер, в 
воп ро се о граж данс тве), то с об ра зо ва нием СНГ 
в боль шинс тве ст ран сод ру же ст ва эти за ко ны 
прек ра ти ли свое дей ст вие, а но вые не бы ли при-
ня ты. При этом каж дое су ве рен ное го су да рс тво 
– член СНГ, нес мот ря на бо га тый и про ве рен ный 
вре ме нем ар се нал меж ду на род ных пра во вых 
средс тв раз ре ше ния проб лем меж на циональ ных 
от но ше ний, пы та лось ли бо не за ме чать на ли чие 
та ко вых, ли бо пред ло жи ло собст вен ное ви де ние 
ре ше ния, не всег да учи ты вающие ин те ре сы ино-
на циональ ных для дан ной ст ра ны на ро дов.

Ду мает ся, от час ти поэто му в рам ках СНГ зак-
лю чен ра нее от ме чен ный мно гос то рон ний до ку-
мент по воп ро сам на циональ ных мень шинс тв –  
Кон вен ция об обес пе че нии прав лиц, при над ле
жа щих к на циональ ным мень шинст вам, под пи-
сан ная 21 ок тяб ря 1994 г. в Мо ск ве пре зи ден та ми 
и гла ва ми Азер байджа на, Ар ме нии, Бе ла ру си, 
Гру зии, Ка за х стана, Кыр гыз стана, Мол до вы, 
Рос сии, Тад жи ки стана и Ук раины [2]. 

При под пи са нии Кон вен ции Пре зи дент 
Азер байджа на Г. Алиев выс ка зал «осо бое мне-
ние», а Пре зи дент Ук ра ины Л. Крав чук под пи-
сал ее с при ме ча нием «с уче том за ко но да тель ст-
ва Ук ра ины». Экс пер ты Ук ра ины выс ка зы ва ли 
осо бое мне ние, и на ста дии раз ра бот ки проек-
та кон вен ции зая вив, что проект Кон вен ции не 
учи ты вает мне ния Ук ра ины по ря ду прин ци пи-
аль ных по ло же ний кон цеп ту ально го ха рак те ра, 
не дает чет ко го юри ди чес ко го оп ре де ле ния по-
ня тия «язы ко вые мень шинс тва», в си лу че го сам 
пред мет Кон вен ции, на це лен ной на обес пе че ние 
их прав, но сит неоп ре де лен ный, раз мы тый ха-
рак тер.

Осо бое мне ние экс пер тов Азер байджанс кой 
Рес пуб ли ки зак лю ча лось в том, что ст. 2 проек-
та Кон вен ции сле до ва ло бы из ме нить, так как 
на циональ ная при над леж нос ть то го или ино го 
че ло ве ка оп ре де ляет ся, как пра ви ло, не ин ди ви-
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ду аль ным вы бо ром, а эт ни чес ким проис хож де-
нием. Толь ко в слу чае сме шан ных бра ков мож но 
го во рить об ин ди ви ду аль ном вы бо ре, и то лишь 
в ог ра ни чен ной фор ме и в соот вет ст вии с су ще-
ст вую щим в той или иной ст ра не за ко но да тель-
ст вом. 

Кон вен ция не бы ла под пи са на Турк ме ни-
станом и Уз бе ки станом. Сог лас но ст. 14 Кон вен-
ция вс ту пает в си лу со дня сда чи де по зи та рию 
(пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь) треть его 
уве дом ле ния, под тверж дающе го вы пол не ние 
до го ва ри вающи ми ся сто ро на ми необ хо ди мых 
внут ри го су дарст вен ных про це дур для вс туп-
ле нияее в си лу. Для дру гих до го ва ри вающих ся 
сто рон Кон вен ция вс ту пает в си лу со дня по лу-
че ния де по зи та рием уве дом ле ния.

Та ким об ра зом, в рам ках СНГ, мож но ска-
зать, был при нят ис то ри чес кий до ку мент, сос та-
вив ший пра во вую ос но ву для мно гос то рон не го 
сот руд ни чест ва го су да рс тв в об ла сти за щи ты 
прав лиц, при над ле жа щих к на циональ ным мень-
шинст вам. Кон вен ция об обес пе че нии прав лиц, 
при над ле жа щих к на циональ ным мень шинст-
вам, но сит отк ры тый ха рак тер, что вы те кает из 
ст. 15, сог лас но ко то рой к Кон вен ции, пос ле вс-
туп ле ния ее в си лу, мо гут при соеди нить ся дру гие 
го су да рс тва, раз де ляющие ее це ли и прин ци пы. 
От кры тый ха рак тер Кон вен ции подт верж дает ся 
так же тем, что лю бая из до го ва ри вающих ся сто-
рон на ос но ва нии ст. 16 Кон вен ции мо жет зая-
вить о своем вы хо де из нее пу тем пись менно го 
уве дом ле ния де по зи та рия не ме нее чем за шес ть 
ме ся цев до да ты вы хо да.

В преам бу ле Кон вен ции подт верж дает ся 
при вер жен нос ть го су да рс тв-участ ни ков Кон-
вен ции соб лю де нию меж ду на род ных стан дар-
тов в об лас ти прав че ло ве ка и за щи ты прав лиц, 
при над ле жа щих к на циональ ным мень шинст-
вам, зак реп лен ных в соот ве тс твую щих до ку-
мен тах ООН и ОБСЕ. Го су да рс тва-участ ни ки 
Кон вен ции подт вер ждают так же, что пра ва лиц, 
при над ле жа щих к на циональ ным меньшинст-
вам, яв ляют ся неотъем ле мой час тью об щеп риз-
нан ных прав че ло ве ка.

Сам факт учас тия ст ран-чле нов СНГ в Кон-
вен ции оз на чает, что они на ко нец-то приз на-
ли факт су ще ст во ва ния на их тер ри то рии на-
циональ ных мень шинс тв и вы те кающих из это го 
их ин те ре сов и нужд. Та кой вы вод подт верж-
дает ся и преам бу лой Кон вен ции, ко то рая гла сит, 
что ее уча ст ни ки при ни мают во вни ма ние, что 
«на тер ри то рии каж дой До го ва ри вающей ся Сто-
ро ны про жи вают ли ца, ко то рые при над ле жат к 
на циональ ным мень шинст вам».

В преам бу ле Кон вен ции «до го ва ри вающиеся 
сто ро ны» заяви ли, что поощ ре ние и за щи-
та прав лиц, при над ле жа щих к на циональ ным 
меньшинст вам, спо со бс твуют по ли ти чес кой 
ста биль ности го су да рс тв, в ко то рых они про-
жи вают. В свя зи с этим го су да рс тва-участ ни ки 
Кон вен ции приз нают необ хо ди мос ть при нять 
над ле жа щие ме ры для обес пе че ния прав на-
циональ ных мень шинс тв и соз дать в этих це лях 
соот вет ст вующие ме ха низ мы сот руд ни чест ва, в 
том чис ле в рам ках двус то рон них сог ла ше ний. 

Кон вен ция об обес пе че нии прав лиц, при-
над ле жа щих к на цио наль ным мень шинст вам, 
не ли ше на су ще ст вен ных не дос тат ков. В ней, в 
част нос ти, не наш ли от ра же ние все пра ва мень-
шинс тв, ко то рые со дер жат ся, нап ри мер, в до-
ку мен тах ОБСЕ, – не пре дус мот ре но соз да ние 
конт роль но го ме ха низ ма, а ме ха низ мы по Ус та-
ву СНГ, вк лю чая Ко мис сию по пра вам че ло ве ка, 
не спо соб ны обес пе чи вать эф фек тив ный конт-
роль в дан ной об лас ти.

Вмес те с тем необ хо ди мо от ме тить, что Кон-
вен ция соз дает пра во вую ба зу для сот руд ни-
чест ва ст ран-чле нов СНГ на ос но ве двус то рон-
них сог ла ше ний или при ня тия на циональ но го 
за ко но да тель ст ва по проб ле мам на цио наль ных 
мень шинс тв.

 Воп ро сы рав ноп ра вия граж дан, не за ви си мо 
от их на циональ но го проис хож де ния и ста ту са, 
в ст ра нах СНГ ре гу ли руют ся конс ти ту циями и 
за ко но да тель ны ми ак та ми этих ст ран. В этой 
свя зи на ме ти лись и не ко то рые приз на ки уни фи-
ка ции на циональ ных за ко но да тель ств в об лас-
ти прав че ло ве ка и за щи ты прав на циональ ных 
меньшинс тв. Нап ри мер, в Дек ла ра ции о соб-
лю де нии прин ци пов сот руд ни чест ва в рам ках 
СНГ от 14 фев ра ля 1992 г. зак реп лен прин цип 
соб лю де ния меж ду на род но-пра во вых норм в об-
лас ти за щи ты прав че ло ве ка, вк лю чая пра ва на-
циональ ных мень шинс тв.

К воп ро су о пра во вой за щи те прав на циональ
ных (эт ни чес ких) мень шинс тв в Ка за х стане

Исс ле до ва ние ме жэт ни чес ких от но ше ний в 
Ка за х стане, где за пос лед ние го ды прои зош ли 
су ще ст вен ные ко ли че ст вен ные из ме не ния на се-
ле ния, ко то рые ак ту али зи ро ва ли эту проб ле му, 
ес те ст вен ным об ра зом при во дит к вы во ду о важ-
нос ти и необ хо ди мос ти ре ше ния воп ро са о пра-
во вой за щи те прав на циональ ных (эт ни чес ких) 
мень шинс тв. 

В Ка за х стане про жи вают предс та ви те ли бо-
лее 100 на циональ ностей, поэто му для рес пуб-
ли ки очень важ ны об ще ст вен ное сог ла сие и 
по ли ти чес кая ста биль ность, и это наш ло от ра-
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же ние в статье 1 но вой Конс ти ту ции, при ня той 
30 ав гус та 1995 го да. Од на ко, за пас проч нос ти 
об ще ст вен но го сог ла сия и по ли ти чес кой ста-
биль ности в мно го на цио наль ном го су да рс тве, 
учит ис то рия, во мно гом за ви сит от пра виль ной 
на циональ ной по ли ти ки. В этом пла не в на шей 
ст ра не на коп лен уни каль ный опыт ре гу ли ро ва-
ния ме жэт ни чес ких от но ше ний и за щи ты ин те-
ре сов на циональ ных мень шинс тв.

 Сле дует от ме тить, что до при ня тия но вой 
Конс ти ту ции 1995 [3], Ука зом Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан от 1 мар та 1995 го да бы ла соз-
да на Ас са мб лея на ро дов Ка за х стана (АНК) как 
кон сульта тив но-со ве ща тель ный ор ган при Пре зи-
ден те РК, од ной из за дач в дея тель ности ко то рой 
яв ляет ся вы ра бот ка пред ло же ний по про ве де нию 
го су да рст вен ной по ли ти ки, спо со бс твую щей раз-
ви тию дру же ст вен ных от но ше ний меж ду предс-
та ви те ля ми на циональ ностей, про жи вающи ми на 
тер ри то рии Ка за х стана, со дей ст вие их ду хов но-
куль турно му воз рож де нию и раз ви тию на ос но ве 
соб лю де ния прин ци па рав ноп ра вия.

Глав ными же за да чами АНК яв ляют ся реали-
за ция го су да рст вен ной на циональ ной по ли ти ки, 
обес пе че ние об ще ст вен но-по ли ти чес кой ста-
биль ности в Рес пуб ли ке Ка за хс тан и по вы ше ние 
эф фек тив нос ти взаимо дей ст вия го су да рст вен-
ных и граж данс ких инс ти ту тов об ще ст ва в сфе ре 
ме жэт ни чес ких от но ше ний.

 В мае 2007 го да в Конс ти ту цию Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан был вне сен ряд поп ра вок. Ас са мб-
лее на ро да Ка за х стана при дан конс ти ту ци он ный 
ста тус, она по лу чи ла пра во из би рать в Ма жи лис 
Пар ла мен та де вять де пу та тов, что зна чи тель но 
по вы си ло ее об ще ст вен но-по ли ти чес кую роль.

20 ок тяб ря 2008 г. Пре зи ден том был по пи сан 
За кон РК «Об Ас са мб лее на ро да Ка за х стана» 
[5], согласно которому она ста ла пол ноп рав ным 
суб ъек том по ли ти чес кой сис те мы ст ра ны и бы-
ли оп ре де ле ны нор ма тив ные пра во вые ос но вы 
ее дея тель ности.

Се год ня Ас са мб лея спо со бс твует соз да нию 
бла гоп рият ных ус ло вий для даль нейше го ме ж - 
эт ни чес ко го сог ла сия, то ле ра нт нос ти в об ще-
ст ве и единс тва на ро да. Кро ме то го, АНК ока-
зы вает со дей ст вие го су да рст вен ным ор га нам в 
про ти во дей ст вии прояв ле ниям экс тре миз ма и 
ра ди ка лиз ма в об ще ст ве, фор ми ро ва нии по ли-
ти ко-пра во вой куль ту ры граж дан, опи рающей-
ся на де мок ра ти чес кие нор мы. Ас са мб лея обес-
пе чи вает ин тег ра цию уси лий эт но куль турных 
объеди не ний, по мо гает воз рож де нию, сох ра не-
нию и раз ви тию на циональ ных куль тур, язы ков 
и тра ди ций на ро да Ка за х стана.

В ре гионах ст рук ту ру Ас са мб леи возг лав-
ляют аки мы об лас тей. Сос тав Ас са мб леи и 
ас са мб лей об лас тей, го ро да рес пуб ли канс ко-
го зна че ния и сто ли цы фор ми рует ся из чис ла 
предс та ви те лей эт но куль турных и иных об ще-
ст вен ных объеди не ний, предс та ви те лей го сор га-
нов и иных лиц с уче том их ав то ри те та в об ще-
ст ве.

Де вять де пу та тов Ма жи ли са Пар ла мен та от 
Ас са мб леи на ро да Ка за х стана предс тав ляют ин-
те ре сы всех эт но сов ст ра ны. Кро ме то го, предс-
та ви тель ст во ка за хс танс ких эт ни чес ких сооб ще-
ств в Пар ла мен те осу ще ст вляет ся на ос но ве их 
пря мо го учас тия в предс та ви тель ных ор га нах 
че рез по ли ти чес кие пар тии. 

За 20 лет ак тив ной ра бо ты АНК прош ла дли-
тель ный путь раз ви тия, на ко пив боль шой кон-
со ли ди рую щий и ин тел лек ту аль ный по тен циал 
и транс фор ми ро вав шись в инс ти тут на род ной 
дип ло ма тии.

Во мно гом бла го да ря ра бо те Ас са мб леи в на-
шей ст ра не сфор ми ро ва лась уни каль ная мо дель 
ме жэт ни чес ко го и меж кон фес сио наль но го сог-
ла сия, осо бая ат мос фе ра до ве рия, со ли дар нос ти 
и взаимо по ни ма ния, ког да каж дый граж да нин, 
не за ви си мо от эт ни чес кой или ре ли ги оз ной при-
над леж нос ти, об ла дает и поль зует ся всей пол но-
той граж данс ких прав и сво бод, га ран ти руемых 
Конс ти ту цией. В рес пуб ли ке соз да ны все необ-
хо ди мые ус ло вия для раз ви тия куль ту ры, язы ка, 
тра ди ций всех эт но сов на шей рес пуб ли ки. Дея-
тель ность Ас са мб леи спо со бс твует рос ту меж-
ду на род но го ав то ри те та Ка за х стана как ст ра ны, 
эф фек тив но ре шающей воп ро сы ме жэт ни чес ких 
от но ше ний.

 В юби лей ный для АНК 2015 год Ука зом 
Гла вы го су да рс тва он был объяв лен го дом Ас-
са мб леи на ро да Ка за х стана. 23 ап ре ля 2015 го да 
во Двор це ми ра и сог ла сия под пред се да тель ст-
вом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан сос тоя-
лась XXII сес сия АНК. Нур сул тан На зар баев 
пос та вил 7 но вых за дач, в реали за ции ко то рых 
Ас са мб лея долж на при ни мать не пос редст вен ное 
учас тие. Это раз ви тие все ка за хс танс кой куль ту-
ры, ук реп ле ние единс тва на ро да на ос но ве об щих 
ду хов но-нравст вен ных цен нос тей, пат риоти чес-
кой вос пи та ние мо ло де жи, даль нейшее раз ви тие 
го су да рст вен но го язы ка и тре хя зыч но го об ра зо-
ва ния, обес пе че ние об ще ст вен но го конт ро ля в 
транс па ре нт ном го су да рс тве, не до пу ще ние по-
ли ти за ции ме жэт ни чес ких от но ше ний, а так же 
ук реп ле ние куль турно-гу ма ни тар ных свя зей с 
парт не ра ми по Ев ра зий ско му эко но ми чес ко му 
союзу.
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Зак лю че ние

Та ким об ра зом, в Ка за х стане пред ло жен свой 
ва ри ант ре гу ли ро ва ния ме жэт ни чес ких от но ше-
ний, уче та ин те ре сов на циональ ных мень шинс тв.  

До нас тояще го вре ме ни он слу жил на деж ным 
ме ха низ мом ре ше ния проб лем в на циональ ной 
сфе ре. Хо те лось бы на деяться, что дан ный опыт 
най дет свое про дол же ние и раз ви тие с уче том дей-
ст вую щих меж ду на род но-пра во вых ме ха низ мов.
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The General concept of human 
rights: international theoretical 

and legal aspects of development

The purpose of this article is to examine the definitions in concept 
of human rights. The article deals with the international theoretical and 
legal aspects of human right`s development. The author conducted a com
parative analysis of general human right`s development, their status and 
classifications. If you look at history of human right`s development, it is 
revealed that the human rights gone through several phases, which have 
their own characteristics. the modern catalogue of human rights stated in 
international law documents and the constitutions of the states of law, is 
the result of a long historical development of benchmarks and standards 
that have become the norm in the modern society.

Key words: human rights, the development of human rightы, the inter
national theoretical and legal aspects, international law.

Жай лау Ж.

Адам құ қық та ры жө нін де гі 
жал пы ла ма кон цеп ция  

дам уын ың кей бір тео рет ка лық
құ қық тық қыр ла ры

Бе ріл ген жұ мыс тың мақ са ты адам құ қық та ры кон цеп циясын 
зерт теу мен анық тау бо лып та бы ла ды. Ма қа ла да адам құ қық та ры ту
ра лы жал пы ла ма кон цеп ция дам уын ың теоре ти ка лыққұ қық тық қыр
ла ры қа рас ты ры ла ды. Ав тор адам құ қық та ры дам уын ың жал пы ла ма 
кон цеп циясын, оның мәр те бе сі мен сы нып талуына са лыс тыр ма лы са
рап та ма жүр гіз ген. Та рих қа жү гі ніп көз сал сақ, адам құ қық та ры ның 
да муы бір не ше ке зең дер ден өтіп, әр бір ке зең нің өзін дік ерек ше лі гі 
бар екен ді гі ай дан анық ашы лып көр се ті ле ді. Бұл өз ке зе гін де гі бір
қа тар объек тив ті жә не суб ъек тив ті фак тор лар ға әсер ете тін ді гі бар
ша мыз ға да мә лім. Ха лы қа ра лық құ қық тық құ жат тар мен құ қық тық 
мем ле кет конс ти ту цияла рын да бе кі тіл ген адам құ қық та ры ның қа зір гі 
таң да ғы ка та ло гы – бұл бү гін гі күн де әдет те гі де мок ра тиялық қо ғам
ның нор ма сы бо лып есеп те лі не тін ұзақ уа қыт бо йын да ғы стан дарт
тар мен эта лон дар дам уын ың та ри хи ке зе ңі нің нә ти же сі.

Түйін сөздер: адам құқықтары, адам құқықтарының дамуы, 
халықаралық құқық, халықаралық теориялыққұқықтық аспекті.

Жай лау Ж.

Не ко то рые теоре ти ко 
пра во вые ас пек ты раз ви тия 
об щей кон цеп ции о пра вах 

че ло ве ка

Цель дан ной ра бо ты зак лю чает ся в изу че нии и оп ре де ле нии 
кон цеп ции прав че ло ве ка. В статье расс мот ре ны теоре ти копра во
вые ас пек ты раз ви тия кон цеп ции прав че ло ве ка. Ав то ром про ве ден 
срав ни тель ный ана лиз об ще го раз ви тия прав че ло ве ка, его ста тус и 
клас си фи ка ция. Ес ли прис мот реть ся к ис то рии раз ви тия прав че ло
ве ка, то она прош ла че рез нес колько эта пов, ко то рые имеют свои 
осо бен нос ти и влияют на ряд объек тив ных и суб ъек тив ных фак то
ров. Сов ре мен ный ка та лог прав че ло ве ка, за фик си ро ван ный в меж
ду на род нопра во вых до ку мен тах и конс ти ту циях пра во вых го су да рс
тв, – ре зуль тат дли тель но го ис то ри чес ко го  станов ле ния эта ло нов и 
стан дар тов, ко то рые ста ли нор мой сов ре мен но го де мок ра ти чес ко го 
об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: пра ва че ло ве ка, раз ви тие прав че ло ве ка, меж
ду на род ное пра во, меж ду на род ные теоре ти копра во вые ас пек ты.
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As it is known, the individual, his rights and freedoms are Su-
preme values. 

In turn, human rights are «certain structured regulatory proper-
ties and characteristics of being a person that expresses its freedom 
and is an integral and necessary means and conditions of its life, its 
relations with society, the state and other individuals. The modern 
world is impossible without human rights, which are based on the 
principles of freedom, equality, justice and are universal.

Human rights are inalienable. No one can deprive man of his 
natural birthright – to life, to physical integrity, to free choice of 
ways their livelihoods, freedom of conscience, opinion, belief, au-
tonomy in the area of   privacy and other rights. The modern world 
can not be imagined without human rights, which are based on the 
principles of freedom, equality, justice and universal nature.

Fairly observed that the modern catalogue of human rights stat-
ed in international law documents and the constitutions of the states 
of law, is the result of a long historical development of benchmarks 
and standards that have become the norm in the modern society. The 
critical step in the development of human rights was a bourgeois-
democratic revolution in the XVII – XVIII centuries, which were put 
forward not only a wide range of human rights, but also principles of 
freedom and formal equality, which became the basis of universality 
of human rights, giving them a truly democratic sound. Formation 
of a legal state would be impossible without approval in the public 
consciousness and practice of freedom and human rights[1].

Noting the huge humanitarian and moral essence of human 
rights, however, it is impossible not to touch the question of why 
human rights in the modern world is not the universal fact, and most 
countries in the world are not legal (they can be authoritarian, to-
talitarian or devoid of any distinct characteristics). It seems that the 
answer to this question is not purely legal; it overlooks the broader 
sphere of social relations covered by the notion of civilization. If, 
therefore, historically trace the path of formation of ideas of human 
rights and the rule of law, it cannot be linked directly with any par-
ticular formation. The apotheosis of human rights was a bourgeois 
revolution with the principles of equality, freedom, justice. How-
ever, not all bourgeois states were able to hold a high standard of 
democracy and human rights.

THE GENERAL CONCEPT 
OF HUMAN RIGHTS: 

INTERNATIONAL 
THEORETICAL AND 
LEGAL ASPECTS OF 

DEVELOPMENT
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In the same formation there may have be differ-
ent attitudes to human rights and the state of law. 
Therefore, such global humanity problems should 
be considered in the context of the civilizational ap-
proach. Formation determines only the socio-eco-
nomic development and the position of classes and 
social groups in society. Formation approach does 
not reveal the man’s place in society, its value, the 
catalogue of his natural and inalienable rights. The 
individual in all his complex relations and depen-
dencies appears only in the framework of the civi-
lizational approach. From this we can conclude that 
the idea of human value, his right to liberty and for-
mal equality, reliance of the society on a right secur-
ing the claim of the individual to humane treatment 
from the authorities, first of all are typical for the 
European civilization.

The dominance of the Hindu religion has identi-
fied a special type of Hindu civilization. Hindu re-
ligion was a system of rules meticulously designed, 
thoroughly regulated all social life and it ordered 
a certain way of life and behavior, precluded the 
reasonable assessment of customs and traditions. 
Along with other social reasons (economic and na-
tional fragmentation, isolation of communities) that 
significantly influenced the formlessness, the lack of 
character of the person experiencing the uncondi-
tional power of community, caste [2].

Christianity supports the idea of equality of all 
people before God, equality of all as sinners. Para-
doxically, this equality hadn`t unite people, but 
even more separated them, led to the formation of 
the ideology and psychology of individualism, to 
the idea of personal salvation. While in early Juda-
ism – a largely community-based and tribal pasto-
ral society`s religion – the problem of relationship 
with God became «God – people», reflecting the 
dominant principles of collective thinking, the dif-
ferentiation of social forms of life and the release of 
an individual in this system, this idea is transformed 
into the idea of the personal reward of the righteous, 
in the idea of personal redemption and salvation [3].

Islam contains a special concept of human. This 
wider vision of human nature is based on the world-
view that is diametrically opposed to what has been 
the source of Western understanding of the problem. 
So, some of the essential ideas associated with hu-
man rights and democracy, perfectly suit with the 
philosophy of Islam. The rule of law, a bedrock 
principle of democratic governance, is also essential 
for Islamic law. 

Limitation of power of state must be collared 
with another democratic principle – the principle 
of accountability to the people. Because of the im-

portance that was attached to this principle in the 
early years of Islam, it became a vital element in 
Muslim philosophy. The rulers had to respond to the 
people not only on matters relating to the manage-
ment of the state overall, but also keep them closely 
informed about the expenditure of people’s money. 
Even the caliphs had to seek permission from peo-
ple when they wanted to expend people’s money on 
their own costs.

In addition to certain principles identical with 
the basic ideas of democracy, Islam also proclaims 
economic, social, cultural, civil and political rights 
similar to the rights contained in the International 
Declaration of human rights, the International Char-
ter of economic, social and cultural rights, the In-
ternational Charter of civil and political rights and 
other declarations and conventions of UN. The Ko-
ran, for example, grants poor the right to the posses-
sion of part of the wealth of the whole community 
through zakat (wealth tax that must be paid by each 
secured Muslim). While zakat, one of the five pil-
lars of Islam, is equal to the confession of faith and 
daily prays to the Lord, it can be affirmed that the 
right of the poor to receive a part of the wealth of 
the entire community is inalienable and undeniable 
right in Islam. As stated in the Koran: «And in their 
wealth there is a right of the hungry and the needy» 
(51:12) [4]. 

As in the universal Declaration of human rights, 
Islam also recognizes the right to family and private 
life, the right to freedom of movement and residence, 
the right to their own culture and language, as well 
as the right to freedom of conscience. For example, 
the Universal Islamic Declaration of human rights is 
a document prepared by a group of Ulema in 1981 
and based on the values enshrined in the Quran and 
the Sunnah, – unambiguously declares that «every-
one has the right to freedom of conscience and wor-
ship in accordance with his religious beliefs». This 
article in the Declaration was undoubtedly written 
under the influence of the Quranic injunction that 
the choice of religion must not be coercive.

Continuing the analysis of the main provisions 
regarding the concept of human rights, it is appropri-
ate to give the opinion of the West German scientist 
and lawyer K. Shtern, who believes that: «Fundamen-
tal rights enshrined in the constitutions of States are 
based on human rights: they absorb contained in them 
personal and natural- law start. As an essentially new 
element there is the positive-legal institutionaliza-
tion. Public-legal recognition and warranty mean a 
big breakthrough in the idea of human rights... Based 
on the postulates and declarations as a natural rights, 
they are rights in the legal sense» [5].
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In legal doctrine on the basic sphere of existence 
in public relations, human rights are usually 
divided into personal, political, socio-economic and 
cultural; however, in a large extent this division is 
symbolic[6]. For some of them the only essential 
difference is between human rights and the rights 
of the citizen.

Human rights can also be divided into 1) 
personal + political; 2) socioeconomic; 3) cultural 
+ collective. Some modern scholars distinguish the 
fourth generation: environmental law [7].

A certain kind of «sanctity» of human rights today 
is enshrined in the basic laws in almost all States 
of the world. For example, the relevant sections on 
rights and freedoms are in almost all constitutions 
of the CIS countries. Thus, the Constitution of the 
Azerbaijan Republic, adopted by referendum of 
the Azerbaijan Republic on November 12th 1995, 
asserts the main principle of rights and freedoms: 
«Everyone from the birth possess inviolable 
and inseparable rights and freedoms. Rights and 
freedoms include duties and responsibilities towards 
society and other persons» (article 26) [8].

Article 15 of the Constitution of the Republic 
of Armenia of 5th July 1995 also established the 
constitutional provision that «citizens, regardless 
of nationality, race, sex, language, religion, 
political or other views, social origin, property 
or other status have all the rights, freedoms and 
duties established by the Constitution and laws». 
Ensuring the rights and freedoms of citizens of 
the Republic of Kazakhstan as the Supreme goal 
of the state proclaimed in the Constitution of the 
Republic of Belarus, adopted by referendum of the 
Republic of Belarus on 24th November 1996. «The 
state guarantees the rights and freedoms of citizens 
of Belarus that are enshrined in the Constitution, 
laws and international commitments of the state» 
(article  21) [8].

In accordance with articles 13, 14 of the 
Constitution of the Kyrgyz Republic «The basic 
freedoms and rights of man belong to everybody 
from birth. Freedom and human rights are 
applicable. They are recognized as absolute and 
inalienable, define the meaning and content of the 
legislative and executive authorities, bodies of local 
self-government are protected by the law and the 
courts».

The Constitution of the Russian Federation 
adopted by popular vote on December 12th 1993, 
also found that the Russian Federation recognizes 
and guarantees the rights and freedoms of man 

and citizen according to the universally recognized 
principles and norms of international law and in 
accordance with this Constitution. In addition to it 
also defined the position that the rights and freedoms 
of man and citizen are directly applicable. They 
determine the meaning, content and application 
of laws, activity of legislative and Executive 
authorities, local governments, and are provided 
with justice (article 18) [9].

In our opinion it should highlight some 
international and legal aspects of the protection 
of the rights and freedoms of the individual. 
As rightly observes, in this regard, the Kazakh 
scientist-lawyer, M. A. Sarsembayev exactly 
«the protection of human rights is now relevant» 
and that «the UN since its inception is a centre of 
cooperation of States to protect human rights» [10]. 
Thus, in accordance with article 1 (paragraph 3) of 
the UN Charter, one of the goals of this universal 
international organization is to achieve international 
cooperation «in solving international problems 
of an economic, social, cultural or humanitarian 
character and in promoting and encouraging respect 
for human rights and fundamental freedoms for 
all without distinction as to race, sex, language or 
religion...»[11]. In accordance with article 55 of 
the UN Charter with the aim of creating stability 
and well being necessary for peaceful and friendly 
relations among Nations based on respect for the 
principle of equal rights and self-determination of 
peoples, the UN promotes: «a. higher standards of 
living, full employment, and conditions of economic 
and social progress and development; b. solutions of 
international economic, social, health, and related 
problems; and international cultural and educational 
cooperation; and c. universal respect for, and 
observance of, human rights and fundamental 
freedoms for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion». Under the leadership of 
the UN, the international community of States has 
reached the present day is making a considerable 
and significant achievements and results in the 
formulation of universally applicable minimum 
standards in the field of human rights, and numerous 
international mechanisms for their implementation 
and application. However, continued violations of 
human rights around the world speak about serious 
difficulties on the way to the ideal. But the highest 
efficiency of the international mechanisms the 
main responsibility for ensuring human rights in 
the territories subject to them rests with national 
governments.
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Права человека должны считаться священными, каких 
бы жертв это не стоило господствующей власти.
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До сым бе ко ва М.С.,  
Ток ты бе ков Т.А.

Реали за ция прин ци па  
ува же ния прав и сво бод  
че ло ве ка и граж да ни на

В статье расс мат ри вают ся проб ле мы обес пе че ния за щи ты 
неотъем ле мых и ес те ст вен ных прав че ло ве ка, зак реп лен ных во 
Всеоб щей дек ла ра ции прав че ло ве ка ООН и дру гих меж ду на род но
пра во вых до ку мен тах, ко то рые во мно гих ст ра нах на хо ди ли раз ные 
по фор ме и эф фек тив нос ти ор га ни за ци он нопра во вые ре ше ния. По
ка за ны так же фак ты раз ви тия про ти во ре чий меж ду го су да рст вом и 
об ще ст вом, го су да рст вен ны ми инс ти ту та ми и граж данс ки ми объеди
не ниями изза злоу пот реб ле ния влас тью и кор руп цией в го су да рст
вен ных ст рук ту рах и ущем ле ния по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и 
граж данс ких прав че ло ве ка. 

Сде лан ак цент на том, что в си лу ог ром ной со ци аль ной и меж
ду на род ной зна чи мос ти проб ле ма обес пе че ния прав че ло ве ка имеет 
свою ве ко вую ис то рию, фи ло со фию, а так же науч ную ба зу. Об ра
щает ся вни ма ние, что в пос лед ние го ды в свя зи с раз вер ты ва нием 
гло ба ли за ции экс пер ты мно гих ст ран исс ле дуют и ре ко мен дуют раз
ные эф фек тив ные сис те мы обес пе че ния ес те ст вен ных и неотъем ле
мых прав че ло ве ка и граж да ни на в свя зи с по ло же ниями соот ве тс
твую щих меж ду на род нопра во вых ак тов.

Клю че вые сло ва: за щи та прав че ло ве ка, теория об ще ст вен но го до
го во ра, альена ция, ом бу дс мен, упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка.

Dosymbekova M.S.,  
Toktybekov T.А.

 Realization of the principle 
of respect of the rights and 
freedoms of the person and 

citizen

The article deals with the problem of the protection of the natural and 
integral human rights as enshrined in the Universal Declaration of Human 
Rights and other international legal instruments, which effectiveness of 
the organizational and legal solutions are different widely spread in many 
countries. Also shown are the facts of the contradictions between state 
and society, state institutions and civil associations because of the abuse 
of power and corruption in government and the infringement of political, 
economic and civil rights.

Emphasis is placed on the fact that due to the huge social and interna
tional significance of the problem of human rights has a century of history, 
philosophy, and scientific basis. In recent years in connection with the 
deployment of experts from many countries globalization investigate and 
recommend different effective system for the natural and integral rights of 
human and citizen in connection with the provisions of relevant interna
tional instruments.

Key words: human rights, the theory of social contract, alienate, Om
budsman, Human Rights Commissioner.

До сым бе ко ва М.С.,  
Тоқ ты бе ков Т.А.

Адам мен аза мат тың  
құ қық та ры мен  

бос тан дық та рын құр мет теу  
қа ғи да сын жү зе ге асы ру

Ма қа ла да БҰҰ Адам құқ қық та ры ның жал пы ға бір дей дек ла ра
циясы мен бас қа да ха лы қа ра лыққұ қық тық құ жат тар да бе кі тіл ген, 
со ны мен қа тар көп те ген ел дер де әр түр лі ны сан да жә не тиім ді ұйым
дыққұ қық тық ше шім де рін тап қан адам ның ажы ра мас жә не та би ғи 
құ қық та рын қор ғауды қам та ма сыз ету мә се ле ле рі қа рас ты ры ла ды. 
Сон дайақ, адам ның саяси, эко но ми ка лық, аза мат тық құ қық та рын 
кем сі ту, мем ле кет тер мен қо ғам, мем ле кет тік инс ти тут тар мен аза
мат тық бір лес тік тер ара сын да мем ле кет тік құ ры лым дар да ғы би лік ті 
асы ра пай да ла ну мен сы бай лас жем қор лық нә ти же сін де туын да ған 
қай шы лық тар фак ті ле рі де кө рі ніс тап қан.

Адам құ қық та рын қам та ма сыз ету мә се ле ле рі нің ау қым ды әлеу
мет тік жә не ха лы қа ра лық ма ңыз ды лы ғы ға сыр лар бойы қа лып тас
қан та ри хи, фи ло со фия лық, сон дайақ ғы лы ми ба за сы ның ба ры на 
да кө ңіл бө лін ген. Соң ғы жыл да ры жа һан да ну дың кең өріс ал уына 
бай ла ныс ты, көп те ген ел дер дің са рап шы ла ры адам мен аза мат тың 
ажы ра мас жә не та би ғи құ қық та рын қор ғауды қам та ма сыз ету дің 
ха лы қа ра лыққұ қық тық ак ті лер де гі тиіс ті ере же лер ге сәй кес тиім ді 
жүйеле рін зерт теу де жә не ұсы ну да.

Тү йін  сөз дер: адам құ қы ғын қор ғау, қо ғам дық шарт теориясы, 
альена ция, ом бу дс мен, адам құ қық та ры бо йын ша уә кіл.
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Се год ня уро вень ува же ния и за щи ты прав че ло ве ка и граж-
да ни на в каж дой ст ра не яв ляет со бой своеоб раз ный по ка за тель 
го тов нос ти этой ст ра ны к ци ви ли зо ван ной гло ба ли за ции в ми-
ро вом прост ранс тве.

Как из ве ст но, Всеоб щая дек ла ра ция прав че ло ве ка, при ня-
тая Ге не раль ной Ас са мб леи ООН от 10 де каб ря 1948 го да, ны не 
яв ляет ся вы со ким меж ду на род но-пра во вым до ку мен том, приз-
наю щим и зак реп ляющим ряд ос но во по ла гаю щих тре бо ва ний в 
об лас ти прав че ло ве ка для ми ро во го сооб ще ст ва. 

Сле дует от ме тить, что в этом меж ду на род но-пра во вом до-
ку мен те под чер ки вает ся необ хо ди мос ть обес пе че ния ох ра ны 
прав че ло ве ка влас тью за ко на в це лях обес пе че ния то го, что-
бы че ло век не был вы нуж ден при бе гать в ка че ст ве пос лед не го 
средс тва к вос станию про тив ти ра нии и уг не те ния.

Дру гим важ ным меж ду на род но-пра во вым до ку мен том, 
раз ви вающим по ло же ния Всеоб щей дек ла ра ции прав че ло ве-
ка, яв ляет ся Меж ду на род ный пакт о граж данс ких и по ли ти чес-
ких пра вах и его неотъем ле мая час ть – Фа куль та тив ный про-
то кол, при ня тые и отк ры тые для под пи са ния, ра ти фи ка ции и 
при соеди не ния 16 де каб ря 1966 го да спе ци аль ной ре зо лю цией 
Ге не раль ной Ас са мб леи ООН. 

Де мок ра ти чес кие ев ро пей ские го су да рс тва, раз ви вая и 
конк ре ти зи руя по ло же ния вы ше пе ре чис лен ных меж ду на род-
но-пра во вых ак тов, при ня ли 7 де каб ря 2000 го да в Ниц це Хар-
тию Ев ро пей ско го Союза об ос нов ных пра вах, а ра нее 4 нояб ря 
1950 го да в Ри ме – Кон вен цию о за щи те прав че ло ве ка и ос нов-
ных сво бод [1].

Пос ле вс туп ле ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан 2 мар та 1992 го да 
в ООН Всеоб щая дек ла ра ция прав че ло ве ка и дру гие меж ду на-
род но-пра во вые ак ты ста ли приоб ре тать в на шей ст ра не прак-
ти чес кую зна чи мос ть. 

От ме тим, что За ко ном Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 28 нояб ря 
2005 го да ра ти фи ци ро ван Меж ду на род ный пакт о граж данс ких 
и по ли ти чес ких пра вах и За ко ном РК от 21 нояб ря 2005 го да 
ра ти фи ци ро ван Меж ду на род ный пакт об эко но ми чес ких, со-
ци аль ных и куль турных пра вах, вс ту пив шие в си лу для РК 24 
ап ре ля 2006 г. 

РЕАЛИ ЗА ЦИЯ  
ПРИН ЦИ ПА  

УВА ЖЕ НИЯ ПРАВ  
И СВО БОД ЧЕ ЛО ВЕ КА 

И ГРАЖ ДА НИ НА
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Реали за ция прин ци па ува же ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на

Вмес те с тем ми ро вая ис то рия по ка зы вает, 
что проб ле ма обес пе че ния за щи ты неотъем ле-
мых и ес те ст вен ных прав че ло ве ка, зак реп лен ных 
во Всеоб щей дек ла ра ции прав че ло ве ка ООН и 
дру гих меж ду на род но-пра во вых до ку мен тах, во 
мно гих ст ра нах на хо ди ла раз ные по фор ме и эф-
фек тив нос ти ор га ни за ци он но-пра во вые ре ше ния. 

Из ве ст ны фак ты раз ви тия про ти во ре чий 
меж ду го су да рст вом и об ще ст вом, го су да рст-
вен ны ми инс ти ту та ми и граж данс ки ми объеди-
не ниями из-за злоу пот реб ле ния влас тью и 
кор руп цией в го су да рст вен ных ст рук ту рах и 
ущем ле нием по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и 
граж данс ких прав че ло ве ка. 

В ка че ст ве ос нов ной теоре ти чес кой ба зы для 
фор ми ро ва ния инс ти ту тов за щи ты прав че ло ве-
ка выс ту пает теория об ще ст вен но го до го во ра.

В ре зуль та те ана ли за по ло же ний теории об-
ще ст вен но го до го во ра (Т. Гоббс, Б. Спи но за, 
П.  Гас сен ди, Д. Локк, Ж.-Ж. Рус со и др.) боль-
шинс тво экс пер тов по пра вам че ло ве ка счи-
тают, что сов ре мен ное го су да рс тво и ос нов ные 
его инс ти ту ты долж ны фор ми ро вать ся на ос но-
ве отк ры то го и сп ра вед ли во го до го во ра меж ду 
граж да на ми ст ра ны. 

Из дан ной теории вы те кает, что об ра зо ван-
ное на ос но ве чест но го во ле изъяв ле ния граж дан 
ст ра ны все го су да рст вен ные инс ти ту ты обя за ны 
соз да вать ус ло вия для реали за ции ес те ст вен ных 
прав че ло ве ка и граж да ни на, а при необ хо ди мос-
ти – и эф фек тив но их за щи щать. 

Та кое по ло же ние вы те кает из ес те ст вен но го 
фак та и ос нов но го конс ти ту ци он но го по ло же-
ния о том, что толь ко на род яв ляет ся единст вен-
ным ис точ ни ком всей го су да рст вен ной влас ти 
на тер ри то рии ст ра ны. 

В не ко то рых сов ре мен ных теоре ти чес ких 
докт ри нах от ме чает ся, что внут ри де мок ра ти-
чес ки ор га ни зо ван но го об ще ст ва пол ноп рав-
но дол жен прояв лять се бя на род ный су ве ре ни-
тет, а го су да рст вен ный су ве ре ни тет в ос нов ном 
дол жен расп рост ра нять ся за пре де ла ми ст ра ны. 
Под чер ки вает ся, что су ве ре ни тет на ро да в ст ра-
не ес те ст вен но дол жен быть пер ви чен, а су ве ре-
ни тет го су да рс тва – вто рич ным.

В ка че ст ве тео рии, обос но вы вающей но-
вый под ход к проб ле ме за щи ты прав че ло ве ка и 
граж да ни на, ны не выс ту пает теория вы нуж ден-
но го от чуж де ния граж дан. 

В этой свя зи, в нас тоящее вре мя во мно гих 
ст ра нах ми ра во шел в обо рот но вый тер мин 
«альена ция», при шед ший из ла ти нс ко го язы ка 
и в пе ре во де на русс кий язык означающий «от-
чуж де ние». 

Ав то ры этой теории от ме чают, что от чуж-
де ние граж дан от учас тия в де лах го су да рс тва и 
об ще ст ва нас ту пает из-за пос тоян но го на ру ше-
ния прав че ло ве ка и необес пе че ния го су да рст-
вен ны ми инс ти ту та ми необ хо ди мых ус ло вий 
для их реали за ции.

Сле дует от ме тить, что про цесс от чуж де ния 
граж дан от дел го су да рс тва и об ще ст ва раз ви-
вает ся поэ тап но – вна ча ле нас ту пает пси хо ло ги-
чес кое са мо от чуж де ние, а за тем – и по ли ти чес-
кое от чуж де ние. 

В ка че ст ве ос нов ных мо ти вов для фор ми ро-
ва ния раз ных ви дов от чуж де ний граж дан выс ту-
пают та кие, как:

– бес си лие граж дан пе ред чи нов ни ка ми 
в отс таива нии своих за кон ных прав, – по те ря 
граж да на ми ве ры в сп ра вед ли вос ть го су да рст-
вен ных чи нов ни ков,

– по те ря ве ры в смысл чест но тру дить ся из-
за кор руп ции в го су да рст вен ном ап па ра те, 

– пос тоян ное иг но ри ро ва ние мне ний граж-
дан в го су да рст вен ных ст рук ту рах, 

– отс тра не ние граж дан от при ня тия ре ше-
ний по важ ным воп ро сам фор ми ро ва ния го су да-
рст вен ной по ли ти ки и ст рук тур, 

– отс тра не ние граж дан от при ня тия важ ных 
ре ше ний, зат ра ги вающих не пос редст вен ные ус-
ло вия их жиз ни и здо ровья, 

– не воз мож нос ть граж да нам из ме нить си-
ту ацию в ст ра не, в своем го ро де или ре ги оне и 
дру гие фак ты [2]. 

В ка че ст ве од но го из эф фек тив ных инс ти ту-
тов за щи ты прав че ло ве ка и граж да ни на во мно-
гих ст ра нах стал инс ти тут ом бу дс ме на. 

Меж ду на род ная Ас со циация юрис тов оп ре-
де ли ла по ня тие «ом бу дс ме на» как «служ бу, пре-
дус мот рен ную Конс ти ту цией или иным ак том 
за ко но да тель ной влас ти и возг лав ляемую не за-
ви си мым пуб лич ным долж ност ным ли цом вы со-
ко го ран га, ко то рая от ве тст вен на пе ред за ко но-
да тель ной влас тью, по лу чает от пост ра дав ших 
лиц об ра ще ния на дей ст вия го су да рст вен ных 
ор га нов и слу жа щих, на ни ма те лей и дей ст вует 
по своему ус мот ре нию, и упол но мо че на про во-
дить расс ле до ва ния, ре ко мен до вать кор рек ти-
рующие дей ст вия и предс тав лять док ла ды» [3].

Ом бу дс мен приз ван вы ра жать точ ку зре ния 
преж де все го граж данс ко го об ще ст ва, при на ру-
ше нии прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на. 

Сле дует от ме тить, что инс ти тут на род но-
го за щит ни ка в раз ных ст ра нах по лу чал раз ные 
наиме но ва ния, хо тя его мис сия в сущ нос ти бы ла 
еди ной. Нап ри мер, в не ко то рых ст ра нах он име-
нует ся как упол но мо чен ный по пра вам граж да-
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ни на и че ло ве ка, а в дру гих – ор ган пар ла ме нт-
ско го упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка и 
так да лее. 

В нас тоящее вре мя инс ти тут на род но го за-
щит ни ка соз дан во мно гих го су да рст вах-чле нах 
ООН.

Соз да ние пер во го в ми ре ом бу дс ме на в Шве-
ции в 1810 го ду как спе ци ально го ор га на – на-
род но го за щит ни ка бы ло своеоб раз ной реак цией 
граж данс ко го об ще ст ва на фак ты на ру ше ния чи-
нов ни ка ми прав че ло ве ка и граж да ни на, тре бо-
ва ний пуб лич ной и слу жеб ной эти ки.

В нас тоящее вре мя инс ти тут ом бу дс ме на 
соз дан и эф фек тив но ра бо тает прак ти чес ки во 
всех ст ра нах ми ра, в конс ти ту циях ко то рых ста-
вит ся прог рамм ная за да ча пост рое ния раз ви то го 
граж данс ко го об ще ст ва и эф фек тив ной за щи ты 
прав че ло ве ка. 

В пос лед нее вре мя во мно гих ст ра нах ми ра 
на ря ду с так на зы ваемым «об щим ом бу дс ме-
ном» ста ли соз да вать ся но вые спе ци али зи ро ван-
ные ви ды ом бу дс ме нов для за щи ты спе ци фич-
ных прав граж дан.

Эти спе ци али зи ро ван ные ом бу дс ме ны спо-
со бс твуют ква ли фи ци ро ван ной за щи те «от рас-
ле вых» прав граж дан и яв ляют ся даль нейшим 
раз ви тием инс ти ту та за щи ты прав че ло ве ка и 
граж да ни на. 

В част нос ти, ны не во мно гих ст ра нах ми ра 
соз да ны та кие ви ды ом бу дс ме нов, как:

– ом бу дс ме ны по де лам пот ре би те лей (Фин-
лян дия), 

– воен ные ом бу дс ме ны (Шве ция, Из ра иль), 
– ом бу дс мен по де лам не со вер шен но лет них 

(Нор ве гия), 
– ом бу дс мен по со ци аль ным воп ро сам 

(ФРГ), 
– ом бу дс мен по де лам зак лю чен ных (Ка на-

да), упол но мо чен ный по офи ци аль ным язы кам 
(Ка на да), тю рем ные ом бу дс ме ны (США),

– упол но мо чен ный го су да рст вен но го соб-
ра ния по пра вам на циональ ных и эт ни чес ких 
мень шинс тв (Венг рия), 

– пар ла ме нтс кий ом бу дс мен (Лит ва), ом бу-
дс ме ны го ро дов, об лас тей и про вин ций (во мно-
гих ст ра нах ми ра), 

– уни вер си те тс кие ом бу дс ме ны (США), 
упол но мо чен ный по де лам зд ра во ох ра не ния 
(Ве ли коб ри та ния) и дру гие [4].

В Рес пуб ли ке Ка за хс тан Инс ти тут на род но-
го за щит ни ка был соз дан Ука зом Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан «Об уч реж де нии долж-
нос ти Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка» от 
19 сен тяб ря 2002 го да № 947 [5]. 

6 де каб ря 2004 го да Ука зом Пре зи ден та РК 
бы ли рас ши ре ны пра во за щит ные воз мож нос ти 
упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка – ка за хс-
танс ко го ом бу дс ме на.

В част нос ти, дан ным Ука зом Пре зи ден та РК 
ом бу дс ме ну бы ли пре дос тав ле ны сле дующие 
пра ва:

1. При ни мать учас тие в су деб ном расс мот ре-
нии де ла.

2. Об ра щать ся в суд и про ку ра ту ру с хо да-
тай ст вом о про вер ке вс ту пив ше го в за кон ную 
си лу ре ше ния, при го во ра су да, оп ре де ле ния или 
по станов ле ния су да.

3. По ре зуль та там расс мот ре ния жа лоб граж-
дан РК, иност ран ных граж дан и лиц без граж-
данс тва, а так же при по лу че нии иным пу тем 
ин фор ма ции о на ру ше ниях их прав и сво бод об-
ра щать ся к па ла там пар ла мен та с пред ло же ниям 
про вес ти по этим воп ро сам пар ла ме нт ские слу-
ша ния.

4. Об ра щать ся к упол но мо чен ным го сор га-
нам или долж ност ным ли цам с хо да тай ст вом о 
воз буж де нии дис цип ли нар но го или ад ми нист-
ра тив но го произ во дс тва ли бо уго лов но го де ла 
в от но ше нии долж ност но го ли ца, на ру шив ше го 
пра ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на, а так же 
о при ня тии мер к воз ме ще нию ма те ри ально го 
или мо раль но го ущер ба.

Ак та ми реаги ро ва ния Упол но мо чен но го яв-
ляют ся ре ко мен да ции. По ре зуль та там про вер-
ки об ра ще ний Упол но мо чен ный вп ра ве нап ра-
вить долж ност но му ли цу, дей ст виями ко то ро го 
на ру ше ны пра ва и сво бо ды заяви те ля, ре ко мен-
да ции, обя за тель ные для вос станов ле ния на ру-
шен ных прав.

Сле дует от ме тить, что в 2015 го ду к ом бу дс-
ме ну пос ту пи ло 1361 уст ное и пись менное об ра-
ще ние по воп ро су на ру ше ния прав че ло ве ка из 
всех ре гионов ст ра ны от име ни 2491 че ло ве ка. 

Кро ме то го, пос ту пи ло 62 об ра ще ния из-за 
ру бе жа, в том чис ле из Рос сии, Поль ши, Ук ра-
ины, Кыр гыз стана и дру гих ст ран ближ не го и 
даль не го за ру бежья [6].

Ана лиз ха рак те ра об ра ще ний по ка зы вает, 
что на пер вом мес те стоят жа ло бы пен сионе ров. 
В них они счи тают, что их со ци альные пра ва 
бы ли на ру ше ны при ин дек са ции пен сии, да лее 
– идут жа ло бы граж дан на не дос тат ки в дея тель-
ности пра во ох ра ни тель ных ор га нов, на фак ты 
неис пол не ния на мес тах су деб ных ре ше ний, а 
так же не ма ло жа лоб пос ту пает из мест ли ше ния 
сво бо ды. 

В 2012 го ду Упол но мо чен ный по пра вам 
че ло ве ка по лу чил ста тус «В» (не пол ное соот-
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Реали за ция прин ци па ува же ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на

ве тст вие) в Меж ду на род ном коор ди на ци он ном 
ко ми те те на циональ ных пра во за щит ных уч реж-
де ний. Не пол ное – вс ледс твие то го, что дан ный 
инс ти тут уч реж дает ся в ос нов ном пос редст вом 
за ко на. 

На наш взг ляд, це ле со об раз но на ос но-
ве За ко на «Об ом бу дс ме не Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан» рас ши рить ви ды спе ци али зи ро ван ных 
ом бу дс ме нов, осо бен но с уче том имею щих ся 
фак тов мас со во го ущем ле ния прав пот ре би-
те лей, предп ри ни ма те лей и дру гих ка те го рий 
граж дан, а так же иност ран ных ин вес то ров со 

сто ро ны чи нов ни ков раз ных уров ней. На ча-
ло это му про цес су по ло же но. Так, По станов-
ле нием Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
от 5 фев ра ля 2015 го да № 32 бы ла уч реж де-
на долж нос ть ин вес ти ци он но го об му дс ме на. 
Та кие из ме не ния, на наш взг ляд, сог ла суют ся со 
ст ра те ги чес кой ли нией на пост рое ние в на шей 
ст ра не де мок ра ти чес ко го, пра во во го и со ци-
ально го го су да рс тва, а так же с тре бо ва ниями но-
во го вре ме ни – раз ви тия сис те мы за щи ты прав 
че ло ве ка в соот ве тс твии с тре бо ва ниями меж ду-
на род но го пра ва. 
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Из ис то рии  станов ле ния  
меж ду на род ной сис те мы  

за щи ты прав че ло ве ка  
(Час ть I)

Ак ту аль нос ть за щи ты прав че ло ве ка и неотъем ле мых от не го сво
бод яв ляет ся спе ци фич ным, своеоб раз ным и, по жа луй, са мым ос
но во по ла гаю щим инс ти ту том прав че ло ве ка в рам ках сов ре мен но го 
меж ду на род но го пра ва и при исс ле до ва нии обя зы вает неп ре мен но 
учи ты вать собст вен ные осо бен нос ти, сло жив шиеся и раз ви вающиеся 
в пра воп ри ме ни тель ной прак ти ке, а так же фун да мен тальные об ще
теоре ти чес кие предс тав ле ния. Статья пос вя ще на ис то рии раз ви тия 
за щи ты прав че ло ве ка на чи ная с кон ца VIV ве ков до н.э., где в ан
тич ных по ли сах, су ще ст во вав ших в Древ нем Ри ме и Афи нах, за рож
да лась идея прав и сво бод че ло ве ка, а имен но так на зы ваемая «граж
данс кая идея» и до се ре ди ны XIX ве ка. В статье боль шое вни ма ние 
уде ле но со дер жа нию  станов ле ния и функ цио ни ро ва ния меж ду на
род ной сис те мы за щи ты прав че ло ве ка.  

Клю че вые сло ва: ин ди вид, меж ду на род ная сис те ма, пра ва че ло
ве ка, ра ве нс тво, сво бо да.

Bukenbayev R.M., Akhmetov Y.B.

From the history of the formation 
of the international human rights 

system (Part I)

The relevance of human rights and inalienable from it Freedoms is spe
cific, peculiar, and perhaps the most fundamental institution in the frame
work of modern international human rights law and in the study obliges 
certainly take into account its own characteristics, developed and devel
oping inlaw as well as fundamental general theoretical ideas. The article is 
devoted to the history of evolution of the protection of human rights since 
the end of the VIV century BC, where in ancient city that existed in an
cient Rome and Athens originated the idea of   human rights and freedoms, 
namely the socalled «civil concept» and to the middle of the XIX century. 
In the article a lot of attention is paid to the content of formation and func
tioning of the international human rights system.

Key words: individual, international system, human rights, equality, 
freedom.

Бу кен баев Р.М., Ах ме тов Е.Б.

Адам құ қық та рын қор ғау дың 
ха лы қа ра лық жүйесі нің  

қа лып та су та ри хы нан  
(I бө лім)

Адам құ қық та рын қор ғау дың өзек ті лі гі мен одан ажы ра мас бос
тан дық тар, спе ци фи ка лық, өз ге ше жә не за ма науи ха лы қа ра лық адам 
құ қық та ры құ қы ғы ның ең не гіз гі инс ти ту ты бо лып та бы ла ды жә не 
зерт теу ке зін де құ қық қол да ну тә жі ри бе сін де қа лып тас қан жә не да
ми бас та ған өз ерек ше лік те рін, сон дайақ, фун да мен тал ды жал пы
те ория лық ұғым дар ды мін дет ті түр де ес ке ру ді мін дет тей ді. Ма қа ла 
Ежел гі Рим мен Афи на да бол ған ан ти ка лық по лис тер де, нақ ты рақ 
айт қан да «аза мат тық идея» деп ата ла тын адам құ қы ғы мен бос тан ды
ғы идеясы қа лып та са бас та ған б.д. де йін гі VIV ға сыр лар дың аяғы нан 
бас тап XIX ға сыр дың ор та сы на де йін гі адам құ қы ғын қор ғау дың да
му та ри хы на ар нал ған. Ма қа ла да адам құ қық та рын қор ғау дың ха лы қ  
а ра лық жүйесі нің қа лып та суы мен қыз мет іс теуі нің ма ңызма ғы на сы
на үл кен кө ңіл бө лін ген. 

Тү йін  сөз дер: ин ди вид, ха лы қа ра лық жүйе, адам құ қық та ры, 
тең дік, бос тан дық.
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Меж ду на род ная сис те ма за щи ты прав че ло ве ка про хо ди ла 
в своем  станов ле нии и раз ви тии дол гий и неп рос той путь. Ис-
то ри чес ки эво лю циони ро вав в са мос тоя тель ную юри ди чес кую 
ка те го рию, она ста ла предс тав лять со бой не толь ко оп ре де лен-
ную со во куп ность прин ци пов и норм, но и вк лю чать в се бя та кие 
необ хо ди мые сос тав ляющие, как соот ве тс твующие конт роль-
ные ме ха низ мы и про це ду ры. С те че нием вре ме ни меж ду на-
род ная сис те ма за щи ты прав че ло ве ка на ча ла упот реб лять ся 
(или по ни мать ся) в ши ро ком, соот но си тель ном смыс ле: то есть 
она сос тоит не толь ко из конк рет но го объек та прав ин ди ви дов, 
но и из неотъем ле мых от них ос нов ных сво бод. Осо бен ностью 
расс мат ри ваемой сис те мы яв ляет ся, бесс пор но, сло жив шиеся в 
ее рам ках так на зы ваемые «меж ду на род ные стан дар ты прав че-
ло ве ка», ко то рые тол куют ся двояко: как ст ро гие юри ди чес кие 
обя за тель ст ва и как внеш ние фор мы зак реп ле ния прав и сво бод 
в ви де ис точ ни ков или «ко дек са меж ду на род но го ре гу ли ро ва-
ния прав че ло ве ка». Глав ная цель та ких ис точ ни ков – «до го-
во ров и дру гих меж ду на род но-пра во вых ак тов зак лю чает ся... в 
установ ле нии чет ких об щих стан дар тов по ве де ния го су да рс тв, 
в обес пе че нии их пов се ме ст но го приз на ния и еди но об раз но го 
при ме не ния» [1]. Тем са мым они (стан дар ты) предс тав ляют со-
бой «об ра зец, мо дель, эта лон пра во вой нор мы, установ лен ные 
по до го во рен нос ти меж ду го су да рс тва ми» [2, с. 93] и на ко то-
рые, в свою оче редь, ориен ти руют ся конт роль ные ме ха низ мы 
и про це ду ры.

Та ким об ра зом, меж ду на род ная сис те ма за щи ты прав че-
ло ве ка, пос ле до ва тель но пред по ла гая соз да ние преж де все го 
юри ди чес ких га ран тий, предс тав ляю щих со бой соз да ние воз-
мож нос тей для ре гу ли рую щих реали за ции прав и ос нов ных 
сво бод, пре дус мат ри вает воз ло же ние соот ве тс твую щих за дач 
на спе ци али зи ро ван ные ор га ны за щи ты этих прав и сво бод. 
Пос лед ние ча ще все го расс мат ри вают ся «в рам ках так на зы-
ваемой инс тру мен таль ной кон цеп ции, ос нов ной идеей ко то рой 
яв ляет ся то, что од ним из су ще ст вен ных за ко но мер ных свой ств 
по зи тив но го пра ва и его от дель ных эле мен тов яв ляет ся их спо-
соб ность быть средст вом (инс тру мен том) дос ти же ния оп ре де-
лен ных це лей» [3, с. 140]. Ска зан ное оз на чает, что «клю че вой 
теоре ти чес кой и прак ти чес кой проб ле мой реали за ции стан дар-

ИЗ ИС ТО РИИ 
 СТАНОВ ЛЕ НИЯ  

МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ 
СИС ТЕ МЫ ЗА ЩИ ТЫ 

ПРАВ ЧЕ ЛО ВЕ КА  
(Час ть I)
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тов в об лас ти за щи ты прав и сво бод че ло ве ка 
яв ляет ся обес пе че ние (соз да ние) дос та точ ных 
воз мож нос тей для их за щи ты раз лич ны ми суб ъ - 
ек та ми пра во от но ше ний пу тем соз да ния соот-
ве тс твую щей инс ти ту ци он ной сис те мы» [4, 
с.  324]. Из ло жен ное, в свою оче редь, спо со бс-
тво ва ло фор ми ро ва нию в рам ках меж ду на род-
ной сис те мы по ни ма ния прав и ос нов ных сво бод 
че ло ве ка как в объек тив ном, так и в суб ъек тив
ном смыс ле. Объек тив ное оп ре де ле ние прав и 
ос нов ных сво бод че ло ве ка на ча ло ис хо дить из 
то го, что они зак реп ляют ся не столь ко в меж-
ду на род ных до го во рах, сколь ко во внут ри го-
су дарст вен ных ак тах, при ня тых во их ис пол не-
ние и соот ве тс твующие им и устанав ли вающие 
в ито ге пра во вой ста тус че ло ве ка и граж да ни на 
как лич нос ти. Суб ъек тив ный смысл прав и ос-
нов ных сво бод че ло ве ка стал фор ми ро вать ся как 
при над ле жа щая конк рет но му фи зи чес ко му ли цу 
воз мож нос ть, пре дус мот рен ная той или иной 
пра во вой нор мой. С точ ки зре ния юри ди чес кой 
при ро ды пра ва и ос нов ные сво бо ды че ло ве ка не 
ста ли от ли чать ся друг от дру га, и ча ще все го ра-
ди крат кос ти и удобс тва и те, и дру гие на ча ли 
обоз на чать ся еди ным тер ми ном «пра ва че ло ве-
ка», пос кольку, как мы уже от ме ти ли, речь ста ла 
ид ти о яв ле ниях од но го по ряд ка.

Ска зан ное вы ше на ми впол не яс но под чер-
ки вает и тем бо лее до ка зы вает, что как са ми пра-
ва че ло ве ка, так и вся сис те ма их за щи ты ге не ти-
чес ки и не раз рыв но свя за ны с меж ду на род ным 
пра вом. При этом, как от ме чает Д.И. Ну ру мов, 
точ ка зре ния о том, «что пра ва че ло ве ка чуж ды 
меж ду на род но му пра ву, по су ще ст ву, не име-
ет сколь ко-ни будь силь ной ар гу мен та ции» [5, 
с.  11]. Он же, го во ря о том, что «… про цесс вве-
де ния прав че ло ве ка в кор пус меж ду на род но го 
пра ва … про те кал опос ре до ван но, че рез ткань 
меж ду на род но го пра ва», тем не ме нее, за ме чает, 
что «он был им де мо ти ви ро ван» [5, с. 11]. «С од-
ной сто ро ны, идеи прав че ло ве ка про ни ка ли из 
сфе ры внут ри го су дарст вен но го пра ва, с дру гой 
– бы ли про дук том не пос редст вен ных взаимоот-
но ше ний меж ду го су да рс тва ми» [5, с. 11]. Это 
хо ро шо мож но прос ле дить, нап ри мер, при ана-
ли зе со дер жа ния раз лич ных фи ло со фс ко-пра во-
вых и юри ди чес ких предс тав ле ний и ка са тель-
но к ним при расс мот ре нии инс ти ту та за щи ты 
иност ран цев,  станов ле ния пра ва на циональ ных 
мень шинс тв, пре це ден тов гу ма ни тар ной ин тер-
вен ции и т.д. Од на ко, «в раз лич ные ис то ри чес-
кие эпо хи по ня тие, со дер жа ние и объем прав и 
сво бод че ло ве ка не бы ли оди на ко вы ми» [6, с. 
418]. Го во ря дру ги ми сло ва ми, «сте пень и ха-

рак тер раз ви тос ти прав че ло ве ка оп ре де ля лись 
«уров нем раз ви тия пра ва в соот ве тс твую щем 
об ще ст ве» [7, с. 36].

За рож де ние идей прав и сво бод че ло ве ка, 
а имен но так на зы ваемая «граж данс кая идея», 
то есть предс тав ле ние о граж да ни не, на де лен-
ном оп ре де лен ны ми пра ва ми и воз мож нос тя ми, 
а так же обя зан нос тя ми име ло мес то в VI-V ве-
ках до н.э. в древ них по ли сах (го ро дах-го су да-
рст вах). Эта идея, как пи шет О.В. Мо син, «бы ла 
свя за на с тем ре гионом ми ра, где сфор ми ро ва-
лась наибо лее вы со кая ду хов ная куль ту ра – фи-
ло со фс ко-пра во вая и по ли ти чес кая мыс ль, нау-
ка, ис ку сс тво, ли те ра ту ра и т.д.» [8]. Речь идет в 
дан ном слу чае «об ан тич ных по ли сах, в част нос-
ти об Афи нах и Ри ме» [8].

Древ нег ре чес кие возз ре ния о пра вах че ло-
ве ка фор ми ро ва лись в об щем рус ле ми фо ло ги-
чес ких предс тав ле ний и ис хо ди ли из то го, что 
по лис «… и его за ко ны имеют бо же ст вен ное 
проис хож де ние и опи рают ся на бо же ст вен ную 
сп ра вед ли вос ть. Пра во вооб ще и пра ва от дель-
ных лю дей – чле нов по ли са вос хо дят, сог лас но 
по доб ным предс тав ле ниям, не к си ле, а к бо же-
ст вен но му по ряд ку сп ра вед ли вос ти» [9]. По доб-
ных вз гля дов при дер жи ва лись, нап ри мер, Го-
мер и Эпи кур. Но ес ли «бо же ст вен ная по своей 
при ро де сп ра вед ли вос ть у Го ме ра выс ту па ла в 
ка че ст ве объек тив но го ос но ва ния и пра во во го 
кри те рия» [7, с. 37], то «в кон цеп ции Эпи ку ра 
сп ра вед ли вос ть» …предс тав ля ла «со бой ес те ст-
вен ное пра во с из ме няю щим ся со дер жа нием» [7, 
с. 48]. Пос лед ний выс ту пал за ра ве нс тво, сво бо-
ду и не за ви си мос ть как от дель но го че ло ве ка, так 
и всех лю дей. Оп ре де ляя сво бо ду че ло ве ка, он 
пи сал, что «это – его от ве тст вен ность за ра зум-
ный вы бор своего об ра за жиз ни» [10, с. 219], и 
да лее уточ нял, что «сво бо да об ре тает ся бла го-
да ря уяс не нию то го, «что за ви сит от нас» и «не 
под ле жит ни ка ко му гос по ди ну» [10, с. 219].

Идеи о пра вах че ло ве ка и граж да ни на ор га-
нич но вк лю ча лись и в иные кон цеп ции предс-
та ви те лей ан тич ных Афин. Сре ди них сле дует 
от ме тить Арис то те ля, Пе рик ла, Де мос фе на, Де-
мок ри та, Ге рак ли та и др. Боль шинс тво из них 
так же выд ви га ли идеи рав ноп ра вия ин ди ви дов, 
отс таивая при этом вы со кую цен ность за ко на и 
за кон нос ти в рам ках по ли ти чес ких и фи ло со фс-
ких докт рин пра во во го го су да рс тва, и, сле до ва-
тель но, расс мат ри вая пра ва и сво бо ды че ло ве ка 
неот де ли мо от этих научных предс тав ле ний.

Боль шой вк лад в раз ви тие ес те ст вен но-пра-
во вых, а по своей су ти юри ди чес ких предс тав-
ле ний о пра вах че ло ве ка, внес ли римс кие юрис-
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ты. Как об ще из ве ст но, су ще ст вен ное «зна че ние 
име ли раз ра бо тан ные ими по ло же ния о суб ъек-
те пра ва, о пра во вых ста ту сах лю дей, о сво бо де 
лю дей по ес те ст вен но му пра ву, о де ле нии пра ва 
на част ное и пуб лич ное, о сп ра вед ли вом и несп-
ра вед ли вом пра ве и т.д.» [7, с. 52]. Яр ким при-
ме ром к ска зан но му яв ляет ся, в част нос ти, так 
на зы ваемая «ко ди фи ка ция Юс ти ниана» – сис те-
ма ти чес кое из ло же ние ви зан тийско го пра ва VI 
ве ка, раз ра бо тон ное по при ка зу им пе ра то ра Юс-
ти ниана, из ве ст ное под наз ва нием Corpus juris 
civilis (Свод ци виль но го пра ва) и опуб ли ко ван-
ное в 1583 го ду. Сос тоящая по своей внут рен ней 
ст рук ту ре из трех час тей-инс ти ту ций, ди гес та и 
ко дек са Юс ти ниана, дан ная Ко ди фи ка ция учи-
ты ва ла не ко то рые пра во вые инс ти ту ты, появ-
ляющиеся в про цес се ее даль нейше го раз ви тия. 
Нап ри мер, Ко декс Юс ти ниана, ко то рый вк лю-
чал в се бя все им пе ра то рс кие рас по ря же ния 
(конс ти ту ции), из дан ные на чи ная с им пе ра то ра 
Ад ри ана (II в.н.э.) и кон чая са мим Юс ти ниа ном 
и сос тоя щий из 12 книг, де таль но рег ла мен ти ро-
вал взаимоот но ше ния церк ви и го су да рст вен ных 
слу жа щих, в рам ках част но го пра ва – иму ще ст-
вен ные и свя зан ные (или нес вя зан ные) с ни ми 
дру гие, неиму ще ст вен ные от но ше ния, воп ро сы, 
свя зан ные с со вер ше нием прес туп ле ний и т.д. 
в кон текс те дей ст вия уго лов но го пра ва, роль и 
ста тус ин ди ви дов в ад ми нист ра тив ных и фи нан-
со вых от но ше ниях [11, с. 321]. 

Ис пользуя, как и древ нег ре чес кие юрис ты, в 
тол ко ва нии прав и сво бод че ло ве ка сло жив шиеся 
(дей ст вую щие) нор мы в ду хе их соот ве тс твия 
тре бо ва ниям сп ра вед ли вос ти, римс кие юрис ты 
в то же вре мя, в от ли чие от пер вых, «в слу чае 
кол ли зий из ме ня ли ста рую нор му с уче том но-
вых предс тав ле ний о сп ра вед ли вос ти и сп ра вед-
ли вом пра ве» [7, с. 55]. В це лом мож но ска зать, 
что «римс кая юрисп ру ден ция, расп рост ра няя на 
го су да рс тво (как объект своего изу че ния на ря-
ду с по зи тив ным пра вом) еди ное по ня тие пра ва, 
трак то ва ла взаи мос вя зи го су да рс тва и лич нос ти 
как пра во от но ше ния» [7, с. 57].

«Умест но на пом нить, что в этот же ис то ри-
чес кий пе ри од в дру гих ре гионах ми ра с иным 
куль турным по лем воз ни ка ли дру гие фи ло со фс-
ко-пра во вые идеи и кон цеп ции о взаимоот но ше-
ниях че ло ве ка и влас ти. Нап ри мер, фи ло со фс кие 
возз ре ния од но го из вид ней ших древ не ки тайс-
ких ле гис тов Шан Яна (390–338  гг. до н.э.) обос-
но ва ли аб со лю ти за цию царс кой влас ти, установ-
ле ние то таль но го конт ро ля над лич ностью, 
спо со бы прев ра ще ния под дан ных в сле пые ору-
дия ца рей, средс тва уни фи ка ции мыш ле ния и 

всеоб ще го ог луп ле ния на ро да как обя за тель но-
го нап рав ле ния го су да рст вен ной дея тель ности» 
[8].

На де ле ние ин ди ви дов оп ре де лен ны ми пра-
ва ми и сво бо да ми, появ ле ние инс ти ту та граж-
данс тва в древ нем ми ре, бе зус лов но, бы ли 
пер вы ми круп ны ми дос ти же ниями в об лас ти 
за щи ты прав и сво бод че ло ве ка. Вмес те с тем 
нель зя не от ме тить, что они но си ли в этот пе ри-
од вре ме ни до воль но замк ну тый, клас со во и сос-
лов но ог ра ни чен ный ха рак тер. Прояви лось это 
осо бен но в том, что с об ре те нием граж данс тва 
у оп ре де лен но го фи зи чес ко го ли ца воз ни ка ли 
преж де все го по ли ти чес кие пра ва: учас тие в уп-
рав ле нии го су да рст вен ны ми де ла ми, в отп рав-
ле нии пра во су дия, раз мы тые фор мы сво бо ды и 
т.д. При этом та ки ми пра ва ми об ла да ли толь ко 
те чле ны об ще ст ва, ко то рые не за ни ма лись фи-
зи чес ким тру дом, то есть те, ко то рые не бы ли 
ра ба ми. Граж данс ких прав на ря ду с ра ба ми ли-
ша лись и не ко то рые ка те го рии сво бод ных граж-
дан – ла ти ны, пе рег ри ны и др. Та кое по ло же ние 
ск ла ды ва лось соот ве тст вен но в за ви си мос ти 
от ста ту са ин ди ви да в клас со вой (сос лов ной)  
ст рук ту ре то го или ино го об ще ст ва и его не-
пос редст вен но го учас тия в гос подс твую щей 
тог да сис те ме ма те ри ально го произ во дс тва. В 
древ нем же Ки тае оно бы ло ха рак тер но еще тем, 
что су ще ст во вал дес по ти чес кий го су да рст вен-
ный ре жим. Это оз на чает, что «не рав но мер ность 
расп ре де ле ния прав че ло ве ка меж ду раз лич ны-
ми клас со вы ми и сос лов ны ми ст рук ту ра ми, а то 
и пол ное их ли ше ние … бы ло неиз беж ным для 
тех эта пов об ще ст вен но го раз ви тия» [7, с. 14], 
вер нее для ра бов ла дель ческой об ще ст вен но-
эко но ми чес кой фор ма ции. Од на ко, нес мот ря на 
то, что по ля ри за ция об ще ст ва, своеоб ра зие ци-
ви ли за ции не при ве ли к уни вер саль нос ти прав 
и сво бод че ло ве ка в сов ре мен ном по ни ма нии, а 
так же докт ри наль но и юри ди чес ки по ни маемое 
по ня тие «пра во во го го су да рс тва» по са мой сво-
ей су ти не обес пе чи ва ло бе зо пас нос ти че ло ве ка, 
ох ра ну и за щи ту его прав и ин те ре сов и не ред ко 
вос станов ле ние в пра вах, сле дует приз нать сле-
дующий оче вид ный факт: «при всей … со ци аль-
ной ог ра ни чен нос ти на ли чие у че ло ве ка прав и 
сво бод бы ло прог рес сив ным по своей при ро де 
юри ди чес ким фе но ме ном» [8] для то го вре ме ни.

Поз же про цес сы раз ло же ния ра бов ла дель-
ческо го об ще ст вен но го ст роя, фор ми ро ва ние 
сред не ве ко во го фео даль но го об ще ст ва и ха рак-
тер ная для не го сис те ма эко но ми чес ких от но ше-
ний и ду хов ной куль ту ры от ра зи лись в дру гих 
идеях (кон цеп циях) прав че ло ве ка. Наибо лее 
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из ве ст ны ми предс та ви те ля ми той эпо хи бы ли 
Мар си лий Па ду анс кий, Ан сельм, Ген ри Брэк-
тон, Фо ма Ак ви нс кий и др., ко то рые выс ту пи ли 
за сво бо ду и ра ве нс тво всех пе ред за ко ном. «Ха-
рак тер на в этом от но ше нии ан тик ре по ст ни чес-
кая по зи ция из ве ст но го фран цузс ко го юрис та 
XIII в. Бо ма ну ара, ут ве рж дав ше го, что «каж дый 
че ло век сво бо ден» и ст ре мив ше го ся к конк ре ти-
за ции дан ной идеи в своих юри ди чес ких пост-
рое ниях» [12, с. 35].

В этот пе ри од при зы вы к сво бо де и ра ве нс-
тву так же на чи нают при но сить свои ре зуль та ты. 
Подт верж де нием то му яв ляет ся зна чи мый для 
анг лий ско го фео даль но го об ще ст ва до ку мент – 
Ве ли кая хар тия воль ностей 1215 го да. Ее зна че-

ние мож но оха рак те ри зо вать, в част нос ти, тем, 
что в ст. 39 бы ла зак реп ле но сле дующая важ ная 
с точ ки зре ния за щи ты прав че ло ве ка нор ма: « ни 
один сво бод ный че ло век не мо жет быть арес то-
ван, или зак лю чен в тюрь му, или ли шен вла де-
ния, или объяв лен вне за ко на, или ка ким-ли бо 
об ра зом обез до лен, и мы не пой дем на не го, и не 
пош лем на не го ина че, как по за кон но му при го-
во ру рав ных ему и по за ко ну ст ра ны» [13]. Как 
от ме чает О.В. Мо син, «нель зя не оце нить юри-
ди чес кую прог рес сив ность са мой це ли, зак лю-
чен ной в этой статье, ко то рая ста ви ла из ве ст ные 
прег ра ды фео даль но му произ во лу и раз ва ли ла 
идею ра ве нс тва, хо тя и в ог ра ни чен ной клас со-
во-сос лов ной ин те рп ре та ции» [8].
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Роль Пе ки нс кой кон вен ции  
о борь бе с не за кон ны ми  

ак та ми в обес пе че нии  
меж ду на род ной авиацион ной 

бе зо пас нос ти 

Меж ду на род ные до го во ры в об лас ти авиацион ной бе зо пас нос
ти со вер шенс твуют ся с уче том науч нотех ни чес ко го прог рес са, ко
то рый влияет на спо со бы со вер ше ния прес туп ле ний. В нас тоящее 
вре мя авиацион ная бе зо пас ность расс мат ри вает ся в бо лее ши ро ком 
смыс ле. Это ка сает ся не толь ко прес туп ле ний, ко то рые не пос редст
вен но нап рав ле ны про тив бе зо пас нос ти объек тов граж данс кой авиа
ции, а так же прес туп ле ний, ко то рые свя за ны с не над ле жа щим ис
поль зо ва нием граж данс кой авиа ции. В дан ной статье раск ры вает ся 
вк лад Пе ки нс кой кон вен ции о борь бе с не за кон ны ми ак та ми в от но
ше нии меж ду на род ной граж данс кой авиации 2010 г. в обес пе че нии 
авиацион ной бе зо пас нос ти. Расс мот ре ны но вов ве де ния Кон вен ции, 
ко то рые от ра жают сов ре мен ные реа лии, в част нос ти рас ши рен ный 
пе ре чень ви дов прес туп ле ний, ко то рые нап рав ле ны про тив бе зо пас
нос ти граж данс кой авиа ции. Так же в статье от ме чает ся роль Пе ки н
с ко го про то ко ла, до пол няюще го кон вен цию о борь бе с не за кон ным 
зах ва том воз душ но го суд на, в том чис ле и вк лю че ние но вых спо со
бов, пос редст вом ко то рых мо жет со вер шаться не за кон ный зах ват 
воз душ но го суд на, ко то рый ква ли фи ци рует ся как прес туп ле ние. 

Клю че вые сло ва: Пе ки нс кая кон вен ция 2010 г., граж данс кая 
авиа ция, Пе ки нс кий про то кол 2010 г., акт не за кон но го вме ша тель ст
ва, зах ват воз душ но го суд на.

Trofimova T.A., Sylkina S.M.

The role of Beijing Convention 
on the Suppression of Unlawful 

Acts in ensuring of International 
aviation security

International treaties improve inclusive of scientific technical progress 
which influences on methods of commitment crimes in the sphere of avia
tion security. Nowadays aviation security deals in more extended mean
ing. It concerns not only crimes which directed against of security of ob
jects of civil aviation, but also with crimes which connect with inadequate 
using of civil aviation. The role of Beijing Convention on the Suppression 
of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation 2010 y. in ensur
ing of aviation security is shown in this article. Innovations of Convention 
which reflect presentday situation is dealt. For example, it is expanded list 
of new forms of crimes which are directed against security of civil aviation. 
Also, the role of Beijing Protocol supplementary to the Hague Convention 
for the suppression of unlawful seizure of aircraft is shown. There are new 
methods for commitment of unlawful seizure of aircraft which classifies as 
a crime.

Key words: Beijing Convention 2010 y., civil aviation, Beijing Proto
col 2010 y., act of unlawful interference, seizure of aircraft.

Тро фи мо ва Т.А., Сыл ки на С.М.

Ха лы қа ра лық  
аза мат тық авиацияға қа тыс ты 

заң сыз ак ті лер мен  
кү рес ту ра лы  

Пе кин кон вен циясы ның рө лі

Aвиация лық қа уіп сіз дік са ла сын да ғы ха лы қа ра лық шарт тар қыл
мыс жа сау әдіс те рі не әсер ете тін ғы лы митех ни ка лық прог рес ті ес
ке ре оты рып, же тіл ді рі лу де. Қа зір гі за ман да авиация лық қа уіп сіз ді
гі кең ма ғы на да қа рас ты ры ла ды. Оның тек ға на аза мат тық авиация 
объек ті ле рі нің қа уіп сіз ді гі не ті ке лей қар сы ба ғыт тал ған қыл мыс тар ға 
емес, со ны мен бір ге аза мат тық авиацияны лайық сыз қол да нуымен 
бай ла ныс ты қыл мыс тар ға қа ты сы бар. Бұл ма қа ла да 2010 жыл ғы ха
лы қа ра лық аза мат тық авиацияға қа тыс ты заң сыз ак ті лер ге қар сы 
кү рес ту ра лы Пе кин кон вен циясы ның авиация лық қа уіп сіз дік ті қам
та ма сыз ету ге үле сі ашы ла ды. Кон вен ция ның қа зір гі за ман ның бол
мы сын, атап айт қан да аза мат тық авиация қауiпсiздiгiне қар сы ба ғыт
тал ған қыл мыс тар дың ке ңейт іл ген ті зі мін көр се те тін ин но ва цияла ры 
қа рас ты рыл ған. Сон дайақ, ма қа ла да әуе ке ме лерiн заң сыз ба сып 
алу ға қар сы кү рес ту ра лы кон вен циясын то лық ты ра тын Пе кин хат
та ма сы ның рө лі, со ның ішін де қыл мыс бо лып са на ла тын әуе ке ме сін 
заң сыз ба сып алу ға мүм кін бо ла тын жа ңа жол да рын ең гі зі луі ата лып 
өте ді.

Тү йін  сөз дер: 2010 ж. Пе кин кон вен циясы, аза мат тық авиациясы, 
2010 ж. Пе кин хат та ма сы, заң сыз ара ла су ак ті, әуе ке ме ле рін ба сып 
алуы.
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Раз ви тие меж ду на род ной граж данс кой авиации спо со бс тво-
ва ло раз ви тию сот руд ни чест ва го су да рс тв. Од на ко в пос лед ние 
де ся ти ле тия мы мо жем наб лю дать уве ли че ние слу чаев со вер-
ше ния ак тов не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность граж-
данс кой авиа ции. В свя зи с этим го су да рс тва и меж ду на род ные 
ор га ни за ции объеди няют свои уси лия для за щи ты граж данс кой 
авиации от ак тов не за кон но го вме ша тель ст ва. Ре ше ние этой 
проб ле мы зак лю чает ся в поис ке дей ст вен ных меж ду на род но-
пра во вых средс тв борь бы с ак та ми не за кон но го вме ша тель ст ва 
в дея тель ность граж данс кой авиа ции.

Тер ро рис ти чес кие ак ты, со вершённые в Нью-Йор ке и Ва-
ши нг то не 11 сен тяб ря 2001 г., нав сег да из ме ни ли спо со бы 
обес пе че ния авиацион ной бе зо пас нос ти. Эти со бы тия по ка за ли 
уяз ви мос ть граж данс кой авиа ции. В ре зуль та те, ор га ны уп рав-
ле ния транс пор том на всех уров нях и во всех сек то рах стояли 
пе ред необ хо ди мос тью пе рес мот реть тра ди ци он ные про це ду-
ры оцен ки бе зо пас нос ти и ме ха низ мы, пред наз на чен ные для 
уп рав ле ния и эф фек тив но го от ве та на этот но вый уро вень меж-
ду на род ной опас нос ти. 

В свя зи с этим Сек ре та риатом меж ду на род ной ор га ни за ции 
граж данс кой авиации (да лее – ИКАО) бы ли про ве де ны пра во-
вые исс ле до ва ния по ас пек там, ко то рые свя за ны с но вы ми воз-
ни кающи ми уг ро за ми граж данс кой авиа ции. По ре зуль та там 
дан ных исс ле до ва ний был сде лан вы вод о необ хо ди мос ти вне-
се ния из ме не ний в То кий скую кон вен цию, Гаагс кую кон вен-
цию и Мон реальскую кон вен цию с уче том поя вив ших ся уг роз, 
в част нос ти та ких, как на па де ния с при ме не нием элект рон ных 
средс тв, хи ми чес ких ве ще ств, а так же ис поль зо ва ния воз душ-
ных су дов в ка че ст ве ору жия. Нес мот ря на то, что дан ные кон-
вен ции ши ро ко при ме няют ся го су да рс тва ми, они в долж ной 
сте пе ни не ре гу ли руют но вые и воз ни кающие уг ро зы в меж ду-
на род ной граж данс кой авиа ции. Под эги дой ИКАО в Пе ки не в 
2010 г. прош ла Меж ду на род ная кон фе рен ция по воз душ но му 
пра ву (Дип ло ма ти чес кая кон фе рен ция по авиацион ной бе зо-
пас нос ти). По ито гам ра бо ты дан ной дип ло ма ти чес кой кон фе-
рен ции, в ко то рой при ня ло учас тие 71 го су да рс тво, бы ло при-
ня то два до ку мен та: 1) Пе ки нс кий Про то кол, до пол няю щий 
Кон вен цию о борь бе с не за кон ным зах ва том воз душ ных су дов 

РОЛЬ ПЕ КИ НС КОЙ 
КОН ВЕН ЦИИ О БОРЬ БЕ 

С НЕ ЗА КОН НЫ МИ  
АК ТА МИ  

В ОБЕС ПЕ ЧЕ НИИ 
МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ 

АВИАЦИОН НОЙ  
БЕ ЗО ПАС НОС ТИ 
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Роль Пе ки нс кой кон вен ции о борь бе с не за кон ны ми ак та ми в обес пе че нии меж ду на род ной авиацион ной ...

(Гаагс кую кон вен цию); 2) Пе ки нс кая Кон вен-
ция о борь бе с не за кон ны ми ак та ми в от но ше-
нии меж ду на род ной граж данс кой авиа ции. Хо тя 
на эта пе раз ра бот ки и об суж де ния до ку мен тов 
пла ни ро ва лось при ня тие толь ко из ме не ний в ви-
де про то ко ла к Мон реальс кой кон вен ции, ана-
ло гич но го про то ко лу к Гаагс кой кон вен ции, в 
ито ге на кон фе рен ции бы ла при ня та Пе ки нс кая 
кон вен ция о борь бе с не за кон ны ми ак та ми в от-
но ше нии меж ду на род ной граж данс кой авиа ции, 
ко то рая фак ти чес ки соеди ни ла текс ты Мон-
реальс кой кон вен ции и Мон рель ско го про то ко-
ла, а так же внес ла но вые поп рав ки к ним. Пос ле 
ее вс туп ле ния в си лу дан ная кон вен ция бу дет 
иметь преиму ще ст во пе ред Мон реальс кой кон-
вен цией и Мон реальс ким про то ко лом. 

Расс мот рим но вов ве де ния, со дер жа щиеся в 
Пе ки нс кой кон вен ции и в Пе ки нс ком про то ко-
ле, в об лас ти меж ду на род но-пра во во го ре гу ли-
ро ва ния борь бы го су да рс тв с ак та ми не за кон но-
го вме ша тель ст ва в дея тель ность граж данс кой 
авиа ции. Глав ным но вов ве де нием Пе ки нс кой 
кон вен ции яв ляет ся рас ши рен ный пе ре чень ви-
дов прес туп ле ний, ко то рые нап рав ле ны про тив 
бе зо пас нос ти граж данс кой авиа ции. В Кон вен-
ции зак реп ле ны но вые ви ды ак тов (дея ний), 
приз на ваемых в ка че ст ве прес туп ле ний, со вер-
шаемых «не за кон но и пред на ме рен но», та кие 
как: 

а) ис поль зо ва ние воз душ но го суд на, на хо-
дя ще го ся в экс плуата ции, с целью при чи не ния 
смер ти, серь ез но го увечья или зна чи тель но го 
ущер ба иму ще ст ву или ок ру жаю щей сре де; 

б) выс во бож де ние или выб ра сы ва ние с 
бор та воз душ но го суд на, на хо дя ще го ся в экс-
плуата ции, лю бо го биоло ги чес ко го, хи ми чес-
ко го, ядер но го ору жия (да лее, сог лас но тер-
ми но ло гии Пе ки нс кой кон вен ции – «ору жие 
БХЯ») или вз рыв ча тых, ра диоак тив ных или 
ана ло гич ных ве ще ств та ким спо со бом, ко то-
рый при чи няет или мо жет при чи нить смер ть, 
серь ез ное те лес ное пов реж де ние или зна чи тель-
ный ущерб иму ще ст ву или ок ру жаю щей сре де;  
в) ис поль зо ва ние про тив воз душ но го суд на 
или на бор ту воз душ но го суд на, на хо дя ще го-
ся в экс плуата ции, лю бо го ору жия БХЯ или 
вз рыв ча тых, ра диоак тив ных или ана ло гич-
ных ве ще ств та ким спо со бом, ко то рый при-
чи няет или мо жет при чи нить смер ть, серь ез-
ное те лес ное пов реж де ние или зна чи тель ный 
ущерб иму ще ст ву или ок ру жаю щей сре де; 
г) вы пол не ние пе ре воз ки, со вер ше ние дей ст вий, 
при во дя щих к пе ре воз ке, или спо со бс тво ва ние 
пе ре воз ке на бор ту воз душ но го суд на:

– ка ко го-ли бо вз рыв ча то го ве ще ст ва или 
ра диоак тив но го ма те ри ала, зная, что они пред-
наз на че ны для при чи не ния или соз да ния уг ро зы 
при чи не ния смер ти, серь ез но го те лес но го пов-
реж де ния, или ущер ба с целью за пу гать на се-
ле ние или вы ну дить пра ви тель ст во или меж ду-
на род ную ор га ни за цию со вер шить ка кое-ли бо 
дей ст вие или воз дер жать ся от не го;

– лю бо го ору жия БХЯ, соз на вая, что оно яв-
ляет ся та ко вым в соот ве тс твии с оп ре де ле нием, 
со дер жа щим ся в Пе ки нс кой кон вен ции;

– лю бо го ис ход но го ма те ри ала, спе ци-
ально го рас щеп ляюще го ся ма те ри ала ли бо обо-
ру до ва ния или ма те ри ала, спе ци ально пред наз-
на чен ных или под го тов лен ных для об ра бот ки, 
ис поль зо ва ния или произ во дс тва спе ци ально го 
рас щеп ляюще го ся ма те ри ала, соз на вая, что они 
пред наз на че ны для ис поль зо ва ния в дея тель-
ности, свя зан ной с ядер ны ми вз рыв ны ми уст-
рой ст ва ми, или в дру гой ядер ной дея тель ности, 
не ох ва ты ваемой га ран тиями в соот ве тс твии с 
сог ла ше нием о га ран тиях с Меж ду на род ным 
агент ст вом по атом ной энер гии, а так же лю бо-
го обо ру до ва ния, ма те риалов или прог рамм-
но го обес пе че ния, ли бо соот ве тс твую щей тех-
но ло гии, ко то рые вно сят су ще ст вен ный вк лад 
в проек ти ро ва ние, произ во дс тво или дос тав ку 
ору жия БХЯ, без за кон но го раз ре ше ния и с на-
ме ре нием ис поль зо вать их для та кой це ли при 
ус ло вии, что по доб ная пе ре воз ка или учас тие в 
ней не яв ляет ся прес туп ле нием, ес ли она осу-
ще ст вляет ся ли цом, упол но мо чен ным го су да-
рст вом-участ ни ком Пе ки нс кой кон вен ции, и 
ма те ри алы или обо ру до ва ние пе ре во зят ся для 
ис поль зо ва ния в дея тель ности, соот ве тс твую-
щей обя за тель ст вам дан но го го су да рс тва-участ-
ни ка по при ме ни мо му мно гос то рон не му до го во-
ру о не ра сп рост ра не нии ору жия БХЯ (нап ри мер, 
До го вор о не ра сп рост ра не нии ядер но го ору жия 
1968 г., Кон вен ция о зап ре ще нии раз ра бот ки, 
произ во дс тва и на коп ле ния за па сов бак те ри оло-
ги чес ко го (биоло ги чес ко го) и ток син но го ору-
жия и об их унич то же нии 1972 г., Кон вен ция о 
зап ре ще нии раз ра бот ки, произ во дс тва, на коп ле-
ния и при ме не ния хи ми чес ко го ору жия и о его 
унич то же нии 1993 г.) [1].

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод о том, 
что об щим приз на ком боль шинс тва дан ных ак-
тов (дея ний) яв ляет ся то, что они не нап рав ле ны 
не пос редст вен но про тив бе зо пас нос ти воз душ-
но го суд на или дру гих объек тов граж данс кой 
авиа ции, а свя за ны с при чи не нием вре да жиз-
ни, здо ровью, иму ще ст ву треть их лиц, ко то рые 
на хо дят ся за пре де ла ми воз душ но го суд на или 
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же свя за ны с при чи не нием ущер ба ок ру жаю щей 
сре де, на ру ше нием зап ре тов на расп рост ра не ние 
ору жия мас со во го унич то же ния. 

Дан ный под ход в зна чи тель ной сте пе ни от-
ли чает Пе ки нс кую кон вен цию от То кийс кой, 
Гаагс кой и Мон реальс кой кон вен ций, а так же 
Мон реальско го про то ко ла. 

Еще на эта пе раз ра бот ки кон вен ции вк лю че-
ние но вых ви дов прес туп ных ак тов выз ва ло бур-
ную дис кус сию. Предс та ви те ли не ко то рых го су-
да рс тв заяв ля ли, что прес туп ле ния, свя зан ные с 
пе ре воз кой биоло ги чес ко го, хи ми чес ко го, ядер-
но го ору жия, не свя за ны с бе зо пас ностью воз-
душ ных су дов. Од на ко боль шинс тво го су да рс тв  
при дер жи ва лось по зи ции о том, что дан ные 
прес туп ле ния тес но свя за ны с авиацион ной бе-
зо пас ностью, и расс мот ре ние воп ро са о зап ре те 
пе ре воз ки биоло ги чес ко го, хи ми чес ко го, ядер-
но го ору жия соот ве тс твует це лям ИКАО и по ло-
же ниям Чи ка гс кой Кон вен ции о меж ду на род ной 
граж данс кой авиации 1944 г. 

Ре ше ние воп ро са о вк лю че нии но вых ви дов 
прес туп ле ний, ко то рые нап ря мую не нап рав-
ле ны про тив бе зо пас нос ти воз душ но го суд на и 
дру гих объек тов граж данс кой авиа ции, в Пе ки-
нс кую кон вен цию яв ляет ся от ра же нием то го, 
что со бы тия 11 сен тяб ря 2001 г. в США и дру-
гие уг ро зы, ко то рые зат ро ну ли граж данс кую 
авиацию в 21ве ке, зас та ви ли го су да рс тва, ИКАО 
и ми ро вое сооб ще ст во в це лом по-но во му оце-
нить воп ро сы, свя зан ные с авиацион ной бе зо-
пас ностью граж данс кой авиа ции. 

В 60-е – 70-е го ды 20-го ве ка, в пе ри од при-
ня тия То кийс кой, Гаагс кой и Мон реальс кой 
кон вен ций, ос нов ной ак цент го су да рс тва де ла ли 
на воп ро сы бе зо пас нос ти воз душ но го суд на, ко-
то рое на хо дит ся в по ле те или в экс плуата ции. В 
нас тоящее же вре мя для го су да рс тв на пер вый 
план выш ла проб ле ма пре до тв ра ще ния не над-
ле жа ще го, а так же прес туп но го ис поль зо ва ния 
меж ду на род ной граж данс кой авиа ции. 

В нас тоящее вре мя цель меж ду на род но го 
прес туп но го сооб ще ст ва зак лю чает ся в при чи-
не нии нам но го боль ших вред ных пос ледст вий, 
чем зах ват или раз ру ше ние са мо го воз душ но-
го суд на. Нап ри мер, ис поль зо ва ние воз душ но-
го суд на для дос тав ки и расп рост ра не ния ору-
жия мас со во го унич то же ния. Поэто му, на наш  
взг ляд, вк лю че ние но вых ви дов прес туп ных дея-
ний в Пе ки нс кую кон вен цию пра во ме рно с точ-
ки зре ния обес пе че ния меж ду на род ной бе зо пас-
нос ти граж данс кой авиа ции. 

В соот ве тс твии с Чи ка гс кой кон вен цией 
«О  меж ду на род ной граж данс кой авиа ции» 

1944 г., «каж дое До го ва ри вающееся го су да рс-
тво сог ла шает ся не ис поль зо вать граж данс кую 
авиацию в ка ких-ли бо це лях, не сов мес ти мых с 
це ля ми нас тоя щей Кон вен ции», а злоу пот реб ле-
ние меж ду на род ной граж данс кой авиа цией мо-
жет соз дать уг ро зу всеоб щей бе зо пас нос ти» [2]. 
Нес лу чай но имен но дип ло ма ти чес кая кон фе рен-
ция по авиацион ной бе зо пас нос ти, про ве ден ная 
под эги дой ИКАО, ста ла фо ру мом, на ко то ром в 
2010 г. бы ла при ня та Пе ки нс кая кон вен ция. 

Пе ки нс кий про то кол, в от ли чие от Пе ки нс-
кой Кон вен ции, не рас ши ряет пе ре чень ак тов, 
нап рав лен ных про тив бе зо пас нос ти граж данс-
кой авиа ции, а имеет целью, как и Гаагс кая кон-
вен ция, осу ще ст вле ние борь бы толь ко с од ним 
из та ких ак тов – не за кон ным зах ва том воз душ-
ных су дов. 

Но вов ве де нием Пе ки нс ко го про то ко ла яв-
ляет ся до пол не ние спо со бов, пос редст вом ко-
то рых мо жет со вер шаться не за кон ный зах ват 
воз душ но го суд на, ко то рый ква ли фи ци рует ся 
как прес туп ле ние. Так, сог лас но Пе ки нс ко му 
про то ко лу, ли цо бу дет счи тать ся со вер шаю-
щим прес туп ле ние, ес ли оно не за кон но зах ва-
ты вает воз душ ное суд но не толь ко пу тем на-
си лия, уг ро зы при ме не ния на си лия или лю бой 
дру гой фор мы за пу ги ва ния, но и пу тем при ме-
не ния лю бых тех ни чес ких средс тв [3]. Уг ро за, 
свя зан ная с при ме не нием тех ни чес ких средс тв, 
мо жет ис хо дить от лю бо го ли ца, ко то рое мо жет 
не пос редст вен но и не на хо дить ся на бор ту воз-
душ но го суд на. 

Пе ки нс кая кон вен ция, а так же и Пе ки нс кий 
про то кол со дер жат но вые по ло же ния, ко то рые 
ка сают ся уго лов ной юрис дик ции. Сог лас но Пе-
ки нс кой кон вен ции, каж дое го су да рс тво-участ-
ник при ни мает та кие ме ры, ка кие мо гут ока-
зать ся необ хо ди мы ми, для установ ле ния своей 
юрис дик ции над прес туп ле ниями, пре дус мот-
рен ны ми в Кон вен ции, в сле дующих слу чаях:

а) ког да прес туп ле ние со вер ше но на тер ри-
то рии дан но го го су да рс тва;

б) ког да прес туп ле ние со вер ше но на бор ту 
или в от но ше нии воз душ но го суд на, за ре ги ст ри-
ро ван но го в дан ном го су да рс тве;

в) ког да воз душ ное суд но, на бор ту ко то ро го 
со вер ше но прес туп ле ние, со вер шает по сад ку на 
его тер ри то рии, и пред по ла гаемый прес туп ник 
еще на хо дит ся на бор ту;

г) ког да прес туп ле ние со вер ше но на бор ту 
или в от но ше нии воз душ но го суд на, сдан но го в 
арен ду без эки па жа арен да то ру, ос нов ное мес-
то дея тель ности ко то ро го или, ес ли арен да тор 
не имеет та ко го мес та дея тель ности, пос тоян ное 
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мес топ ре бы ва ние ко то ро го на хо дит ся в этом го-
су да рс тве;

д) ког да прес туп ле ние со вер ше но граж да ни-
ном дан но го го су да рс тва [1].

Та ким об ра зом, мы мо жем сде лать вы вод, 
что но вым по ло же нием, ка сающим ся уго лов ной 
юрис дик ции, ко то рое от су тс твует в То кийс кой, 
Гаагс кой и Мон реальс кой кон вен циях, яв ляет-
ся установ ле ние го су да рст вом граж данс тва ли ца, 
со вер шив ше го прес туп ле ние, своей юрис дик ции. 
Так же, в от ли чие от Гаагс кой кон вен ции, Пе ки-
нс кий про то кол пре дус мат ри вает, что уго лов ная 
юрис дик ция мо жет устанав ли вать ся го су да рст-
вом, на тер ри то рии ко то ро го со вер ше но соот ве тс-
твующее прес туп ле ние. Кро ме это го, в до пол не ние 
к вы ше пе ре чис лен ным слу чаям осу ще ст вле ния 
уго лов ной юрис дик ции в обя за тель ном по ряд ке 
в ка че ст ве но во го по ло же ния Пе ки нс кая кон вен-
ция и Пе ки нс кий про то кол пре дус мат ри вают, что 
соот ве тс твующее го су да рс тво-участ ник мо жет (но 
не обя за но) устано вить свою юрис дик цию в от но-
ше нии лю бо го из пре дус мот рен ных в них прес туп-
ле ний в слу чаях, ког да:

а) дан ное прес туп ле ние со вер ше но про тив 
граж да ни на это го го су да рс тва, ли бо 

б) дан ное прес туп ле ние со вер ше но ли цом 
без граж данс тва, обыч но про жи вающим на тер-
ри то рии это го го су да рс тва [3].

Важ ным по ло же нием, зак реп лен ным в Пе ки-
нс кой кон вен ции и в Пе ки нс ком про то ко ле, ко-
то рое нап рав ле но на ук реп ле ние дей ст вия прин-
ци па aut dedere, aut judicare, яв ляет ся по ло же ние 
о том, что ни од на прось ба о вы да че или взаим-
ной по мо щи не мо жет быть отк ло не на лишь по-
то му, что она ка сает ся по ли ти чес ко го прес туп-
ле ния или же прес туп ле ния, ко то рое свя за но с 
по ли ти чес ким прес туп ле нием, или прес туп ле-
ния, ко то рое бы ло выз ва но по ли ти чес ки ми мо-
ти ва ми. Од на ко при этом в вы да че мо жет быть 
от ка за но, ес ли су ще ст вуют вес кие ос но ва ния 
по ла гать, что та кая вы да ча имеет целью су деб-
ное прес ле до ва ние или на ка за ние дан но го ли ца 
по при чи не его ра сы, на циональ ности, ве ро ис по-
ве да ния, по ли ти чес ких убеж де ний, эт ни чес ко го 
проис хож де ния.

В Пе ки нс кой кон вен ции и в Пе ки нс ком про-
то ко ле зак реп ле ны по ло же ния, ка сающиеся 
от ве тст вен нос ти юри ди чес ких лиц, спо со бс-
твую щих со вер ше нию пре дус мот рен ных в них 
прес туп ле ний (нап ри мер, пу тем фи нан си ро ва-
ния). Каж дое Го су да рс тво-участ ник в соот ве тс-
твии с прин ци па ми своего внут рен не го пра ва 
мо жет при ни мать необ хо ди мые ме ры для то го, 
что бы мож но бы ло прив лечь юри ди чес кое ли цо, 

на хо дя щееся на его тер ри то рии или уч реж ден-
ное по его за ко нам, к от ве тст вен нос ти в слу чае 
со вер ше ния фи зи чес ким ли цом, от ве тст вен ным 
за уп рав ле ние этим юри ди чес ким ли цом или 
конт роль за ним, ко то рое выс ту пает в этом сво-
ем ка че ст ве, прес туп ле ния [1]. 

Еще в 2003 го ду Сыл ки на С.М. в своей кан-
ди да тс кой дис сер та ции «Воп ро сы пра во во-
го ре гу ли ро ва ния меж ду на род ных воз душ ных 
сооб ще ний Рес пуб ли ки Ка за хс тан» (в седь мом 
по ло же нии вы но си мом на за щи ту) пред ло жи ла 
прив ле кать к от ве тст вен нос ти ор га ни за ции и го-
су да рс тва, пок ро ви тель ст вующие ли цам, со вер-
шаю щим прес туп ле ния, свя зан ные с не за кон ным 
зах ва том воз душ ных су дов: «Обес пе че ние бе зо-
пас нос ти по ле тов яв ляет ся важ ней шим ас пек том 
авиацион ной дея тель ности лю бо го го су да рс тва. 
Тра ги чес кие со бы тия, имев шие мес то в США, 
свя зан ные с ис поль зо ва нием тер ро рис та ми граж-
данс ких авиа лай не ров в ка че ст ве средс тва мас-
со во го унич то же ния мир ных жи те лей, по ка за ли, 
что акт зах ва та воз душ но го суд на в сов ре мен ных 
ус ло виях пе ре шел из ас пек та на циональ ной уго-
лов ной от ве тст вен нос ти в сфе ру прес туп ле ния 
про тив ми ра и ци ви ли за ции. Проб ле ма юрис дик-
ции в от но ше нии прес туп ле ний, со вер шае мых с 
про ти воп рав ным вме ша тель ст вом в дея тель ность 
граж данс кой авиа ции, дис ку ти руемая мно го лет 
под ряд по ли ти ка ми и юрис та ми, ста ла нас только 
ак ту аль ной, что тре бует не за мед ли тель но го раз-
ре ше ния со сто ро ны ООН и ИКАО. Это оз на-
чает, что наз ре ла необ хо ди мос ть уни фи ка ции 
на циональ ных за ко но да тель ств, ре гу ли рую щих 
воп ро сы, свя зан ные с ис поль зо ва нием воз душ но-
го суд на. К от ве тст вен нос ти долж ны прив ле кать-
ся не толь ко фи зи чес кие ли ца, но и ор га ни за ции, 
чле на ми ко то рых они яв ляют ся, и го су да рс тва, 
им пок ро ви тель ст вую щие» [4].

Пе ки нс кая кон вен ция и Пе ки нс кий про то кол 
при ни ма лись для по вы ше ния эф фек тив нос ти 
меж ду на род но-пра во во го ре гу ли ро ва ния про-
ти во дей ст вия ак там не за кон но го вме ша тель ст ва 
в дея тель ность граж данс кой авиации в от вет на 
но вые и воз ни кающие уг ро зы. Мы на деем ся, что 
учас тие в дан ных меж ду на род ных до го во рах бу-
дет рас ши рять ся, и все боль шее ко ли че ст во го-
су да рс тв при соеди нит ся к ним, и они в бли жай-
шее вре мя вс ту пят в си лу. 

Заключение 

Меж ду на род ное за ко но да тель ст во не стоит 
на мес те и со вер шенс твует ся, ста раясь соот ве тс-
тво вать сов ре мен ным реалиям. 
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В нас тоящее вре мя авиацион ная бе зо пас-
ность расс мат ри вает ся в бо лее ши ро ком смыс ле. 
Это ка сает ся не толь ко прес туп ле ний, ко то рые 
не пос редст вен но нап рав ле ны про тив бе зо пас-
нос ти воз душ но го суд на или дру гих объек тов 
граж данс кой авиа ции, а так же прес туп ле ний, ко-
то рые свя за ны с не над ле жа щим ис поль зо ва нием 
граж данс кой авиа ции. Нап ри мер, ис поль зо ва ние 
воз душ но го суд на с целью при чи не ния ущер ба 
жиз ни, здо ровью, иму ще ст ву треть их лиц, ок ру-
жаю щей сре де и т.д.

Меж ду на род ные до го во ры в об лас ти 
авиацион ной бе зо пас нос ти со вер шенс твуют ся с 
уче том науч но-тех ни чес ко го прог рес са, ко то рый 
так же влияет на спо со бы со вер ше ния прес туп ле-
ний. При ме ром яв ляет ся Пе ки нс кая кон вен ция о 
борь бе с не за кон ны ми ак та ми в от но ше нии меж-
ду на род ной граж данс кой авиации 2010 г. 

Се год ня идет про цесс по уни фи ка ции ря да 
по ло же ний меж ду на род ных до го во ров, ко то-

рые ка сают ся ак тов не за кон но го вме ша тель ст ва 
в дея тель ность граж данс кой авиа ции, с по ло же-
ниями иных кон вен ций о борь бе с тер ро риз мом, 
нап ри мер, в час ти воп ро сов, ка сающих ся вы да-
чи пред по ла гаемых прес туп ни ков, уго лов ной 
юрис дик ции го су да рс тв, по ли ти чес ких прес-
туп ле ний. При ме ром мо гут слу жить сле дующие 
кон вен ции: Меж ду на род ная кон вен ция о борь бе 
с фи нан си ро ва нием тер ро риз ма 1999 г., Меж ду-
на род ная кон вен ция о борь бе с бом бо вым тер ро-
риз мом 1997 г. и дру гие. 

Та ким об ра зом, го су да рст вам сле дует зак-
реп лять в меж ду на род ных до го во рах но вые 
тре бо ва ния к авиацион ной бе зо пас нос ти, от ве-
чающие сов ре мен ным вы зо вам, про дик то ван ные 
вре ме нем, с целью умень ше ния рис ка на ру ше-
ния бе зо пас нос ти пас са жи ров, лиц авиацион но-
го пер со на ла не толь ко своего го су да рс тва, но и 
иност ран ных граж дан, со вер шаю щих меж ду на-
род ный по лет.
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Consideration of state 
development programs and 

Riyadh guidelines regarding the 
issues of juvenile delinquency

The article describes the reasons for the high level of juvenile delin
quency in the Republic of Kazakhstan, as well as ways to deal with it 
within the framework of state development programs. Strategy «Kazakh
stan – 2050» contains the basic provisions outlined in the guidelines of the 
United Nations for the Prevention of Juvenile Delinquency, adopted by 
UN General Assembly Resolution in Riyadh. Also noted the need for moral 
education of the younger generation and strengthening the role of the fam
ily in society. The system of measures to combat juvenile delinquency is 
based on the nature of the general social measures designed to ensure 
adequate standard of living, welfare, culture, upbringing and education of 
citizens.

Key words: juvenile delinquency, Riyadh resolution, Strategy «Ka
zakhstan – 2050».

Ал тын бек қы зы А.,  
Джек сен баев Р.К.

Мем ле кет тік  
да му бағ дар ла ма сын жә не 

жа сөс пі рім дер ара сын да ғы 
қыл мыс ты лық мә се ле ле рі  

бо йын ша ЭрРияд  
бас ты қа ғи да ла рын қа рас ты ру

Ма қа ла да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы жа сөс пі рім дер ара сын
да ғы қыл мыс ты лық дең гейі нің жо ға ры дең гейі нің ерек шелік те рі мен 
се беп те рі, сон дай ақ мем ле кет тік да му бағ дар ла ма сы шең бе рін де 
олар мен кү ре су тә сіл де рі қа рас ты ры ла ды. Атал ған са нат та ғы тұл ға
лар ға қа тыс ты емес мүл дем жа ңа қыл мыс тар қа рас ты рыл ған. «Қа зақ
стан 2050 Ст ра те гиясы ЭрРияд қа ла сын да қа был дан ған ББҰҰ Бас 
Ас са мб леясы ның Жар ғы сы мен қа был дан ған жа сөс пі рім дер ара сын
да ғы не гіз гі ерек ше лік те рі кө рі ніс тап қан. Өс ке лең ұр пақ ты адам гер
ші лік тұр ғы да тәр бие леу жә не қо ғам да ғы от ба сы ның рө лін кү шейту 
қа жет ті гін атап кет кен. Жа сөс пі рім дер ара сын да қыл мыс тың ал дын 
алу қо ғам да ғы қыл мыс ты лық тың ал дын алу дың ажы ра мас бө лі гі бо
лып та ны ла ды. Қыл мыс ты лық пен кү ре су ша ра лар жүйесі өмір дің, әл 
ау қат тың, мә де ниет тің, тәр бие нің жә не бі лім бе ру дің қа лып ты дең
ге йін  қам та ма сыз ету ге ша қы ра тын жал пы әлеу мет тік си пат та ғы ша
ра лар ға не гіз де ле ді. 

Тү йін  сөз дер: жа сөс пі рім дер ара сын да ғы  қыл мыс, ЭрРияд Ре зо
лю циясы, «Қа за қс тан – 2050» Ст ра те гиясы.

Ал тын бек кы зы А.,  
Джек сен баев Р.К.

Расс мот ре ние го су да рст вен ных  
прог рамм раз ви тия и  

Ру ко во дя щих прин ци пов  
ЭрРияд по воп ро сам  

прес туп нос ти сре ди  
не со вер шен но лет них

В статье расс мот ре ны осо бен нос ти и при чи ны вы со ко го уров ня 
прес туп нос ти сре ди не со вер шен но лет них в Рес пуб ли ке Ка за хс тан, 
а так же спо со бы борь бы с ней в рам ках го су да рст вен ных прог рамм 
раз ви тия. Расс мот ре ны аб со лют но но вые ви ды прес туп ле ний, ра
нее не свой ст вен ных для дан ной ка те го рии лиц. Ст ра те гия «Ка за хс
тан – 2050» зак лю чает в се бе ос нов ные по ло же ния, обоз на чен ные 
в Ру ко во дя щих прин ци пах Ор га ни за ции Объеди нен ных На ций для 
пре дуп реж де ния прес туп нос ти сре ди не со вер шен но лет них, при ня
тых Ре зо лю цией Ге не раль ной Ас са мб леи ООН в ЭрРияде. От ме че на 
необ хо ди мос ть нравст вен но го вос пи та ния под рас тающе го по ко ле
ния и уси ле ния ро ли семьи в об ще ст ве. Пре дуп реж де ние прес туп
нос ти сре ди не со вер шен но лет них яв ляет ся неотъем ле мой час тью 
про фи лак ти ки прес туп нос ти в об ще ст ве. Сис те ма мер борь бы с прес
туп нос тью сре ди не со вер шен но лет них ба зи рует ся на ме роп риятиях 
об ще со ци ально го ха рак те ра, приз ван ных обес пе чить над ле жа щий 
уро вень жиз ни, бла го сос тоя ния, куль ту ры, вос пи та ния и об ра зо ва
ния граж дан.

Ключевые слова: преступность среди несовершеннолетних, 
Резолюция ЭрРияд, Стратегия «Казахстан2050».
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Crimes among minors are a serious problem that somehow facing 
and fighting each state. The essence of this problem is not only that 
committed crimes to be investigated and the perpetrators punished, 
but also in the fact that the subjects of these crimes are minors, just 
kids. More than twenty years ago, our country became independent, 
and our nation has taken a completely new constitution. The preamble 
of the constitution reflects the basic ideals of all Kazakhstani people 
and has important legal value. It was stated that we recognize «... our 
high responsibility before the present and future generations...».

During a total reform of most spheres of life of the newly inde-
pendent state, the problems of the new generation of citizens of a 
sovereign country has failed to provide the necessary attention due 
to the fact that it was not possible in a short time to fully consider 
the problems of youth in the new conditions of the market system. 

Today there are absolutely specific and new to youth violations: 
abduction, fraud, arms trafficking, extortion, computer crimes, trad-
ing in prostitution. The situation with crimes among teenagers heav-
ily deteriorated due to flaws in the social sphere. If this negative 
trend continues, it may adversely affect the further criminalization 
of the situation among minors. It should also be remembered that 
crime among juveniles at the moment can lead to an increase in the 
number of crimes among adults of tomorrow. To achieve success in 
the fulfillment of the younger generation of people, we need to pro-
tect it from criminal influence and neutralize the factors causing the 
renunciation of teenagers from the standard values. Teenagers, be-
cause of their psychological immaturity, unequal social status, still 
require special attention, protection and support of family, education 
institutions and the state.

This opinion has international support and a common under-
standing, reflected in the fundamental points of the Convention on 
the Rights of the Child and the United Nations Guidelines for the 
Prevention of Juvenile Delinquency.

Nowadays each of us feels that in the last 10-12 years the society 
has suffered some kind of apathy and indifference to the children 
hardships. The current condition of juvenile delinquency, the condi-
tion of their health, social security demands urgent measures taken 
by the government, law enforcement agencies and non-governmen-
tal organizations.

CONSIDERATION OF 
STATE DEVELOPMENT 

PROGRAMS AND 
RIYADH GUIDELINES 

REGARDING THE 
ISSUES OF JUVENILE 

DELINQUENCY
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Consideration of state development programs and Riyadh guidelines regarding the issues of juvenile delinquency

There is a high proportion of serious acquisitive 
and violent crime among the crimes committed by 
minors. They are also inherent features of vandalism 
and excessive cruelty. A large number of these crimes 
are committed in complicity (usually in the form of 
participation in crime), especially in the group, which 
also corresponds to the specifics of the psychology of 
adolescents. Approximately every third crime is com-
mitted by them jointly with adults [1].

These specific features of juvenile delinquency 
have led the legislator to the careful regulation of 
criminal liability of minors, sometimes retreat-
ing from the general rules to criminal liability and 
punishment. The legislation provides special condi-
tions for establishing penalties for juveniles of their 
sentences, their release from criminal liability and 
punishment, calculation of the limitation period and 
cancellation of conviction.

The current legislation contains a provision that 
citizens are obliged to take care of the education of 
children, to prepare them for socially useful work, 
raise them as worthy members of society. Concern for 
the education of youth, especially minors, is regarded 
as a constitutional duty of all citizens and all state 
bodies and public organizations. The implementation 
of legal reform involves improving labor, ideological 
and political and moral education of youth.

At the present time, when the solution of social 
problems for the upbringing of young people has be-
come a priority of state and public bodies, immea-
surably increased the possibility of legal action to 
improve the care and education of the younger gen-
eration, it civil, labor and international formation.

United Nations Guidelines for the Prevention of 
Juvenile Delinquency, adopted by General Assem-
bly resolution 45/112 in 14 December 1990 year, 
recognized the importance of juvenile crime pre-
vention programs. For example, the «Fundamental 
Principles» highlights:

The prevention of juvenile delinquency is an 
essential part of crime prevention in society. By 
engaging in lawful, socially useful activities and 
adopting a humanistic orientation towards society 
and outlook on life, young persons can develop non-
criminogenic attitudes.

The successful prevention of juvenile delinquency 
requires efforts on the part of the entire society to ensure 
the harmonious development of adolescents, with 
respect for and promotion of their personality from 
early childhood. For the purposes of the interpretation 
of the present Guidelines, a child-centred orientation 
should be pursued. Young persons should have an active 
role and partnership within society and should not be 
considered as mere objects of socialization or control. 

In the implementation of the present Guidelines, in 
accordance with national legal systems, the well-being 
of young persons from their early childhood should be 
the focus of any preventive programme. The need for 
and importance of progressive delinquency prevention 
policies and the systematic study and the elaboration of 
measures should be recognized. 

These should avoid criminalizing and penalizing 
a child for behaviour that does not cause serious 
damage to the development of the child or harm to 
others. Such policies and measures should involve:

1) The provision of opportunities, in 
particular educational opportunities, to meet the 
varying needs of young persons and to serve as a 
supportive framework for safeguarding the personal 
development of all young persons, particularly those 
who are demonstrably endangered or at social risk 
and are in need of special care and protection;

2) Specialized philosophies and approaches 
for delinquency prevention, on the basis of laws, 
processes, institutions, facilities and a service 
delivery network aimed at reducing the motivation, 
need and opportunity for, or conditions giving rise 
to, the commission of infractions;

3) Official intervention to be pursued primarily 
in the overall interest of the young person and guided 
by fairness and equity;

4) Safeguarding the well-being, development, 
rights and interests of all young persons;

5) Consideration that youthful behaviour or 
conduct that does not conform to overall social 
norms and values is often part of the maturation and 
growth process and tends to disappear spontaneously 
in most individuals with the transition to adulthood;

6) Awareness that, in the predominant opinion 
of experts, labelling a young person as «deviant», 
«delinquent» or «pre-delinquent» often contributes 
to the development of a consistent pattern of 
undesirable behaviour by young persons.

Community-based services and programmes 
should be developed for the prevention of juvenile 
delinquency, particularly where no agencies have yet 
been established. Formal agencies of social control 
should only be utilized as a means of last resort [2].

President of the Republic of Kazakhstan N.A. 
Nazarbayev among the main priorities of the 
program «Kazakhstan – 2030» urged to strengthen 
national security and the fight against crime, 
including juvenile delinquency. This is due to the 
fact that not everything in the country takes place 
equally well and without conflict.

«As a result of the economic downturn incomes 
and living standards of the majority of our citizens 
have deteriorated. Elimination of egalitarianism and 
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creation of a functioning labor market led to a large 
difference between the rich and the poor. Living 
standards of the middle class, which is a leading 
support of the state, the main stabilizing factor in 
society, are quite low. Painful transition from a 
command to a market economy has given rise to a 
sharp, hitherto unknown to us in such scales, problems 
of poverty and unemployment. They create enabling 
environment for increasing number of crimes and 
drug abuse, which causes the rise of social depression 
and the capacity of social instability» [3].

Precisely because of these processes, juvenile 
delinquency is now a source of concern for society. 
Growing adverse trends in juvenile delinquency are 
rejuvenation and feminization, strengthening the 
group nature, increasing the number of drug addicts 
among minors.

One of the negative consequences of modern 
Kazakhstan society is reducing the role of the family 
in the upbringing of the younger generation. Economic 
problems experienced by adults, directly affect the 
psychological attitude in families. This leads to 
detachment of parents on the education of their children, 
distress in families. Keeps a steady level of the parents 
(or guardians) who are not performing or improperly 
performing responsibilities for the upbringing of 
minors. A crime committed by teenagers is a signal 
to the society about the existing shortcomings in the 
moral education of the younger generation.

The success of moral education depends:
1) on creation of a healthy moral atmosphere as 

the scale of society, and in separate bands, as well as 
in the family;

2) on the organic combination of mass and 
individual work with people;

3) on creating an atmosphere of intolerance of 
any deviation from the norm of morality.

This task is all the more important that we are 
talking about the formation of the legal citizens of 
the state, which themselves are designed to make 
laws, enforce them, to improve the legislation, to 
participate in managing the affairs of the state and 
society.

Implementation approved by the Decree of the 
President of the Republic of Kazakhstan in August 
24, 2009 № 858 «Concept of Legal Policy of the 
Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 
2020» provides a solution to a number of complex 
issues, including improving the system of measures 
for the prevention of juvenile delinquency. And it 
is no coincidence, because now warning of juvenile 
crime is regarded by the international community as 
one of the main areas of the fight against crime [4].

The President’s strategy «Kazakhstan-2050» 
turned to the youth of our country with the 
following words: «Declared by me a new political 
and economic course is aimed to give you the best 
education, and therefore more worthy future. I rely 
on you – a new generation of Kazakhstan. You must 
be the engine of the new course» [5].

It was also noted that our young people should 
learn and master new knowledge, acquire the latest 
skills, skillfully and effectively use knowledge 
and technology in everyday life. We need to do 
everything possible to create, to ensure the most 
favorable conditions. Work in this area is ongoing.
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Дар кен баев А.И.,  
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Ме диа са ла сын да ғы  
ха лы қа ра лық стан дарт тар 

Бұл ма қа ла да бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры са ла сын да ғы ха лы қ  
а ра лық ын ты мақ тас тық мә се ле ле рі жә не ха лы қа ра лық стан дарт тар 
тал дан ған. Ав тор транс ше ка ра лық дең гейде бұ қа ра лық ақ па рат құ
рал да рын пай да ла ну дың құ қық тық не гі зін рет тейт ін не гіз гі ха лы қа
ра лық ке лі сім дер ді қа рас тыр ған. Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры са ла
сын да ғы ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық ты рет теу бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да рын пай да ла ну дың тех ни ка лық шарт та ры, ха лы қа ра лық ақ па
рат ал ма су, та ра ты ла тын ақ па рат маз мұ ны жә не сөз ер кін ді гі сияқ ты 
не гіз гі мә се ле лер ге тәуел ді. Ав тор осы мә се ле лер дің ха лы қа ра лық
құ қық тық рет телуіне жә не Қа зақ стан да ғы сөз ер кін ді гі мә се ле сі нің 
құ қық тық рет телуіне ба са на зар ау дар ған. Ма қа ла да мем ле кет тер 
ара сын да ғы ақ па рат тық мә се ле лер ді ше шу ге не гіз дел ген құ қық тық 
құ жат тар ға тал дау жа сал ған.

Тү йін  сөз дер: бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры, ха лы қа ра лық ын ты
мақ тас тық, ха лы қа ра лық стан дарт тар, сөз ер кін ді гі, ақ па рат.

Darkenbaeva A.I.,  
Daurenbekova A.A.

International standards in the 
field of media

In this articlewere considered the international cooperations in field of 
the use of mass media. Author tried to make international legal norm gov
erning the activities of the media.Theinternational cooperation in the field 
of media associated with the problems of technical conditions, of interna
tional exchange of information, ofinformation content. Particular attention 
is paid to international – legal regulation of these issues, as well as the legal 
regulation of freedom of speech in Kazakhstan This article covered legal 
documents authorizing problems of massmedia between the countries.

Key words: massmedia, international cooperation,international stan
dards, freedom of speech, information.

Дар кен баев А.И.,  
Дау рен бе ко ва А.А.

Меж ду на род ные стан дар ты  
в об лас ти ме диа 

В дан ной статье бы ли расс мот ре ны меж ду на род ное сот руд ни
чест во и меж ду на род ные стан дар ты в об лас ти средс тв мас со вых ин
фор ма ций. Ав тор по пы тал ся ра зоб рать ос нов ные меж ду на род ные 
сог ла ше ния, ре гу ли рующие дея тель ность средс тв мас со вых ин фор
ма ции на транс гра нич ном уров не. Меж ду на род ное сот руд ни чест во 
в сфе ре средс тв мас со вых ин фор ма ции свя зано с проб ле ма ми тех
ни чес ких ус ло вий, меж ду на род но го об ме на ин фор ма циями, со дер
жа ния ин фор ма ции, а так же сво бо ды сло ва. Осо бое вни ма ние уде
ляет ся меж ду на род нопра во во му ре гу ли ро ва нию дан ных проб лем, 
а так же пра во во му ре гу ли ро ва нию сво бо ды сло ва в Ка за х стане. В 
статье бы ли расс мот ре ны пра во вые до ку мен ты, ре гу ли рующие ин
фор ма ци он ные проб ле мы меж ду ст ра на ми. 

Клю че вые сло ва: средс тва мас со вых ин фор ма ции, меж ду на род
ное сот руд ни чест во, меж ду на род ные стан дар ты, сво бо да сло ва, ин
фор ма ция.
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Ме диа са ла сын да ғы отан дық құ қық өрі сі ха лы қа ра лық 
стан дарт тар ба ғы тын да үз дік сіз ке ңе йіп  да мып ке ле ді. Қыз ме-
ті қо ғам дық өмір дің бар лық дер лік са ла сын қам ти тын бұ қа ра-
лық ақ па рат құ рал да рын ма ңыз ды инс ти тут де сек те бо ла ды. 
Се бе бі, ол адам ның дү ниета ны мын, қо ғам да та ту лық жә не тұ-
рақ ты лық қа лып тас ты ру ға ық пал ете ді. Қа зір гі таң да отан дық 
БАҚ бай ла ныс ты заң на ма, жал пы ал ған да, көп ші лік ма құл да-
ған әлем дік прин цип тер ге сәй кес ке ле ді. Тәуел сіз дік ке қол жет-
кіз ген шақ тан бас тап Қа зақ стан сөз бос тан ды ғы құ қы ғы жә не 
БАҚ қыз ме ті құ қы ғы ның мә се ле ле рін рет тейт ін көп те ген ха-
лы қа ра лық ке лі сім дер ге қо сыл ды. Сон дай-ақ, ха лы қа ра лық 
мін дет те ме лер ді орын дау ба ры сын да елі міз де ма ңыз ды заң дар 
қа был да нып, ша ра лар ат қа рыл ды. Ол өз ке зе гін де бү гін гі кү ні 
ақ па рат құ рал да ры са ла сы ның, жал пы ме диа на ры ғы ның қар-
қын ды дам уына се беп бо лып отыр. 

Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы құ рыл ған ша ғы нан адам құ қы ғы 
мә се ле сі не зор кө ңіл бө ле тін ық па лы күш ті ұйым. Атал мыш 
ұйым ның үл кен же тіс ті гі ре тін де адам құ қы ғын қор ғайт ын 
жа ңа әм бе бап стан дарт тар ды жа сап шы ғар уын  ата сақ бо ла ды. 
Де ген мен де, мем ле кет тер дің кө бі қа был дан ған стан дарт тар-
ды ұстана бер мейді, сон дық тан да бұл жағ дай қа зір гі күн нің 
өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Де мек, мем ле кет-
тер дің адам құ қы ғы ту ра лы ай мақ тық жә не дү ниежү зі лік ха-
лы қа ра лық ке лі сім дер ге енгі зіл ген стан дарт тар ды тә жі ри бе 
ба ры сын да қол да ну ке рек ті гі не кө зін жет кі зу қа жет. Не гіз гі 
құ жат тар дың әр қай сы сы ның қол да ны лу ме ха низ мі қам тыл-
ған. Пі кір ер кін ді гі, сөз жә не ақ па рат ер кін ді гі құ қық та ры бар-
лық ха лы қа ра лық кон вен циялар ға ен гі зіл ген. Атал ған ха лы қа-
ра лық құ жат тар сөз ер кін ді гі нің құ қы ғын ға на жа рияла май ды, 
со ны мен қа тар, бұл құ қық ты үкі мет шек тей ала тын дай не гіз 
жа сайтынын ес тен шы гар ма ған жөн. Сөз ер кін ді гі құ қы ғы на 
шек теу қойыл ған жағ дайда, оны ат қа ру шы би лік емес, сот ор-
га ны анық тауы қа жет. Яғ ни, де мок ра тиялық қо ғам жағ да йын-
да сөз ер кін ді гі құ қы ғын шек теу қа жет екен ді гін дә лел дейт ін 
көр не кі дә лел дер бо луы тиіс. Ақ па рат ер кін ді гі нің іш кі жә не 
ха лы қа ра лық құ қық тық ке піл ді гін қол да ну ісі бо йын ша сот, 
мін дет ті түр де, үкі мет әре кет те рін жә не шек теу қоя тын заң-
дар ды қа да ға лауы тиіс. 

МЕ ДИА  
СА ЛА СЫН ДА ҒЫ  
ХА ЛЫ ҚА РА ЛЫҚ  

СТАН ДАРТ ТАР 
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Ме диа са ла сын да ғы ха лы қа ра лық стан дарт тар 

Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы ның бү кіл қыз ме-
ті нің не гі зі – Адам құ қы ғы ның жал пы ға бір-
дей дек ла ра циясы. Адам құ қы ғы ның жал пы ға 
бір дей дек ла ра циясы БҰҰ жар ғы сы на сәй кес 
мін дет теуші емес тек ұсы ныс си па ты на ие, сон-
дық тан қа рар бо лып та бы ла ды. Бұл дек ла ра ция 
қа зір гі кү ні де, адам құ қы ғын жап пай құр мет-
теудің не гіз гі құ жа ты. Дек ла ра ция Ере же ле рін 
ха лы қа ра лық қауым дас тық тың көп те ген мем ле-
кет те рі қа был да ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы да 
өз тәуел сіз ді гін ал ған нан ке йін , 1992 жыл дың 
2 нау ры зын да ха лы қа ра лық Бі рік кен Ұлт тар 
Ұйымы на мү ше лік ке қа был дан ды. Елі міз БҰҰ 
Бас Ас са мб леясы ның 46-сес сия сын да Ұйым ның 
жа ңа мү ше сі ре тін де ға на емес, қа зір гі за ман ның 
ең өзек ті ха лы қа ра лық проб ле ма ла ры бо йын ша 
бел сен ді по зи ция ұстана тын мем ле кет ре тін де 
мү ше бол ды. Сон дық тан Қа зақ стан мем ле ке ті 
де адам құ қық та ры мен бос тан дық та рын қор ғау 
мә се ле сін де БҰҰ Адам құ қы ғы ның жал пы ға бір-
дей дек ла ра циясы на сіл те ме жа сай ды. Дек ла ра-
цияның 19 ба бын да бы лай де лін ген:

«Әр адам на ным-се нім бос тан ды ғы на жә не 
өз көз қа ра сын ер кін біл дір уіне құ қы ғы бар; бұл 
құ қық өз на ным-се ні мін ке дер гі сіз ұстану ер-
кін ді гін жә не мем ле кет тік ше ка ра лар тәр ті бі не 
тәуел ді бо лып қал май, ақ па рат тар мен идея лар-
ды ер кін із деп, кез-кел ген құ рал дар ар қы лы та ра-
ту бос тан ды ғын да  қам ти ды» [1]. Бұл аб со лют ті 
құ қық емес, әри не. 29 бап тың 2 тар ма ғын да «тек 
бас қа адам дар дың құ қық та ры мен бос тан дық та-
рын тиіс ті түр де та ну жә не құр мет теу мақ са ты 
көз дел ген жағ дайда ға на жә не де мок ра тиялық 
қо ғам да ғы мо раль дің, қо ғам дық тәр тіп пен игі-
лік тің әді лет ті та лап та рын қа на ғат тан ды ру мақ-
са ты көз дел ген жағ дайда ға на» [1, 29 бап] адам 
құ қық та ры мен бос тан дық та ры заң мен бел гі лен-
ген шек теу лер ге ұшы рауы мүм кін. 

Ға лым А.Г. Рих тер дің айт уын ша «бұл қа ғи да 
БҰҰ мем ле кет те рін де ті ке лей қол да ныл ма са да, 
бү кіл әлем ге айт ыл ған ма ңыз ды саяси үн деу іс-
пет тес. Көп те ген заң гер лер дің ойын ша, бұл қа ғи-
да бар лық мем ле кет тер ге қол да ны ла тын ха лы қ - 
а ра лық әдет-ғұ рып тың құ рам дас бө лі гі» [2].

Аза мат тық жә не саяси құ қық тар ту ра лы ха-
лы қа ра лық пакт ха лы қа ра лық ма ңы зы бар, 1966 
жы лы БҰҰ Бас Ас са мб леясы қа был да ған құ жат. 
Бұл құ жат заң ды кү ші не 1976 жы лы қа был дан-
ған эко но ми ка лық, әлеу мет тік жә не мә де ни құ-
қық тар ту ра лы ке лі сім мен қа тар ен ді. Әлем-
нің 166 мем ле ке ті бе кіт кен бұл ке лі сім Адам 
құ қы ғы ның жал пы ға бір дей дек ла ра циясын да 
қам тыл ға н а дам ның не гіз гі құ қық та ры мен бос-
тан дық та рын заң дас ты ру са ла сын да ғы ын ты-

мақ тас тық тар ды бе кі те ді. Бұл құ жат тың да 19 
ба бы пі кір біл ді ру ер кін ді гі жә не ақ па рат бос-
тан ды ғы на ар нал ған. Бұл бап та Адам құ қы ғы-
ның жал пы ға бір дей дек ла ра циясы на қа ра ған да 
ер кін дік пен бос тан дық тың ше ка ра сын нақ ты рақ 
ай қын дайт ын си пат та ма лар бе ріл ген. Нақ ты-
лық тың пай да болуына бір мем ле кет тің екін ші 
мем ле кет ті өз аза мат та ры на ақ па рат ты ер кін ал-
уына жә не та рат уына рұқ сат бер мейді деп айып-
тауы ық пал ет ті. Екін ші мем ле кет өз аза мат та-
рын шетел дер ден та райт ын со ғыс ты, фа ши зм ді, 
зор лық-зом бы лық пен пор ног ра фияны на си хат-
тайт ын ақ па рат тар дан қор ғайтынын ал ға тарт ты.
Ке ліс сөз нә ти же сін де, әр бір адам өз ой-пі кі рін 
еш ке дер гі сіз ұстану, мем ле кет тік ше ка ра лар ға 
қа ра мас тан кез-кел ген ақ па рат тар мен идея лар-
ды ер кін із деу, та уып  алу жә не олар ды өз қа ла-
уын ша таң дап ал ған құ рал дар ар қы лы ауыз ша, 
жаз ба ша не ме се бас па сөз ар қы лы не ме се көр-
кем дік бей не леу фор ма ла ры тү рін де та ра ту бос-
тан ды ғын сақ тап қал ған 19  бап тың тар ма ғы на 
атал ған құ қық тар ды пай да ла ну адам ға ерек ше 
мін дет тер мен жа уап кер ші лік жүк тейтіні ту ра лы 
нор ма қо сыл ды [3]. Атал ған ерек ше жа уап кер-
ші лік де ге ні міз ақ па рат ер кін ді гін пай да ла ну құ-
қы ғы шек те луі мүм кін де ген сөз. «Осы бап тың 
2-тар ма ғын да көз дел ген құ қық тар ды қол да ну 
ерек ше мін дет тер мен ерек ше жа уап кер ші лік ті 
жүк тейді. Сон дық тан олар ды қол да ну ке зін де 
кей бір шек теу лер дің кез де суі мүм кін, алай да он-
дай шек теу лер заң мен бел гі ле ніп жә не: 

а) бас қа тұл ға лар дың құ қық та ры мен абы-
рой-бе де лін құр мет теу; 

b) мем ле кет тік қа уіп сіз дік ті, қо ғам дық тәр-
тіп ті, жұрт шы лық тың ден сау лы ғын не ме се 
иман  ды лы ғын қор ғау қа жет ті лі гі нен туын дауы 
тиіс» (19 бап, 3 тар мақ) [3, 19 бап 3т.]. Де мек, 
мұн дай шек теу кез-кел ген ұлт тық заң на ма дан 
орын алуы ке рек.

18 бап – ой-пі кір, ар-ож дан жә не дін бос-
тан ды ғы на, ал 19 бап – сөз ер кін ді гі не ке піл дік 
бе ре ді; 20 бап та – со ғыс ты қан дай түр де бол са 
да на си хат тау ға заң тұр ғы сы нан тыйым са лын-
ған. Нақ ты рақ айт қан да, Аза мат тық жә не саяси 
құ қық тар ту ра лы ха лы қа ра лық пак ті нің 20 ба-
бы қа ты су шы-мем ле кет тер ден кем сі ту ші лік ке, 
алауыз дық қа не ме се адам ды жә бір леу ге не гіз-
дел ген со ғыс на си ха ты на, ұлт тық, нә сіл дік жә не 
ді ни өш пен ді лік ті қоз ды ру ға заң мен тыйым са-
лу ды та лап ете ді [3, 20 бап]. 

Бас па сөз пі кір ді ер кін біл ді ре тін жә не ақ па-
рат ер кін ді гі құ қық та рын жү зе ге асы ра тын ма-
ңыз ды құ рал екен ді гін ес кер сек, БАҚ-тың пі кір-
ді ер кін біл ді ру құ қын жү зе ге асы ру қа бі ле ті не 
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не ме се ха лық тың ақ па рат алу құ қы ғы на әсер 
ете тін, бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ту ра лы 
кез-кел ген заң дар мен нор ма тив тік ак ті лер осы 
та лап тар ға сәй кес бо луы тиіс.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Аза мат тық жә не са-
яси құ қық тар ту ра лы ха лы қа ра лық пактiге 2003 
жыл дың 2 жел тоқ са нын да қол қо йып , 2006 ж. 
24 қаң та рын да бе кіт ті. Аза мат тық жә не саяси 
құ қық тар ту ра лы ха лы қа ра лық пак ті Адам құ-
қық та ры ның жал пы ға бір дей дек ла ра циясы на 
қа ра ған да ха лы қа ра лық ке лі сім жә не қо сыл ған 
мем ле кет тер ге құ қық тық мін дет те ме лер жүк-
тейді. Қа зақ стан ның Конс ти ту циясы ның 4 ба-
бы на сәй кес Рес пуб ли ка бекiткен ха лы қа ра лық 
шарт тар дың рес пуб ли ка заң да ры нан ба сым ды ғы 
бо ла ды жә не ха лы қа ра лық шарт бо йын ша оны 
қол да ну үшiн заң шы ға ру та лап етiлетiн жағ дай-
дан бас қа рет тер де, тiке лей қол да ны ла ды.

Қа зақ стан Аза мат тық жә не саяси құ қық тар 
ту ра лы ха лы қа ра лық пактiнi орын дауы ту ра-
лы баян да ма да мы на дай мә лі мет тер кел ті ріл-
ген: «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту-
циясы на сәй кес мем ле кеттiк ор ган дар, қо ғам дық 
бiрлестiктер, лауа зым ды адам дар жә не бұ қа ра-
лық ақ па рат құ рал да ры әрбiр аза мат қа өзiнiң құ-
қық та ры мен мүд де лерiне қа тыс ты құ жат тар мен, 
шешiмдер мен жә не ақ па рат көз дерiмен та ны су 
мүмкiндiгiн қам та ма сыз ету ге мiндеттi. Конс-
ти ту цияда сөз бен шы ғар ма шы лық еркiндiгiне 
кепiлдiк берiледi. Цен зу ра ға тыйым са лы на-
ды. Әркiмнiң заң жүзiнде тыйым са лын ба ған 
кез-кел ген тәсiлмен еркiн ақ па рат алу ға жә не 
та ра ту ға құ қы ғы бар. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның мем ле кеттiк құ пиясы бо лып та бы ла тын 
мәлiметтер тiзбесi заң мен белгiле недi. Рес пуб-
ли ка ның конс ти ту циялық құ ры лы сын күш теп 
өз гер тудi, оның тұ тас ты ғын бұ зу ды, мем ле кет 
қауiпсiздiгiне нұқ сан келтiрудi, со ғыс ты, әлеу-
меттiк, нәсiлдiк, ұлт тық, дi ни, тектiк-топ тық жә-
не ру лық ас там шы лық ты, сон дай-ақ қа ты гездiк 
пен зор лық-зом бы лық қа бас ұру ды на си хат тау ға 
не ме се үгiттеу ге жол берiлмейдi» [4].

Еуро па да ғы қа уіп сіз дік жә не ын ты мақ тас-
тық ке ңе сі нің қо ры тын ды ак ті сі (Хель синк қо-
ры тын ды ак ті сі). Қа зақ стан ЕҚЫҰ-ға 1992 ж. 
мү ше лік ке кір ді, ал сол жыл дың та мыз айын да 
атал мыш ак ті ге қол қой ды. ЕҚЫҰ-ның мү ше сі 
ре тін де Қа зақ стан осы ұйым ның сөз бос тан ды-
ғын қор ғайт ын түр лі құ жат та рын ұстану ке рек. 
Атап айт сақ, Хель синкі де қол қойыл ған қо ры-
тын ды ак ті, Адам құ қы ғы мә се ле ле рі бо йын ша 
Ко пен га ген де гі ке ңес тің қо ры тын ды құ жа ты, 
1990 ж. Па риж хар тиясы, 1994 ж. Бу да пеш те гі 
жо ға ры дең гейде кез де су дің қо ры тын ды құ жа-

ты, 1999 ж. Стам бул да ғы жо ға ры дең гейде кез-
де су дің дек ла ра циясы.

Еуро па да ғы қа уіп сіз дік жә не ын ты мақ тас-
тық ке ңе сі нің қо ры тын ды ак ті сі 1975 ж. Хель-
синкі де қа был дан ды. Қо ры тын ды ак ті ге сәй кес 
он прин цип, яғ ни он ұстаным бе ріл ген. Мем ле-
кет тер атал ған прин цип тер ді өза ра қа рым-қа-
ты нас ба ры сын да бас ты на зар ға алуы тиіс. Со-
ны мен қа тар, қо ры тын ды ак ті ба рын ша нақ ты 
та лап тар дан құ рыл ған үш «па кет ті» қам ти ды, 
оның ішін де «гу ма ни тар лы жә не бас қа са ла лар-
да ғы ын ты мақ тас тық» ту ра лы. Мұн да адам дар 
ара сын да ғы бай ла ныс қа жәр дем де су, түр лі ақ па-
рат тар ды та ра ту ды жақ сар ту жә не жур на лис тер-
дің қыз мет жағ да йын  жақ сар ту ту ра лы та раула-
ры қам тыл ған. 

1975 ж. Хель синкі ак ті сі не қа ты су шы мем ле-
кет тер та ра пы нан ке лі сіл ген заң бо йын ша «өз ге 
қа ты су шы-мем ле кет тен ақ па рат та ра ту ма ңыз-
ды» жә не «ақ па рат тың кез-кел ген тү рін ер кін әрі 
ке ңі нен та ра ту ды же ңіл де ту ке рек» жә не «бас қа 
ел дер мен ақ па рат са ла сын да ғы ын ты мақ тас тық-
ты жә не ақ па рат ал ма су ды ын та лан ды ру қа жет» 
[2]. Қо ры тын ды ак ті ге қол қой ған қа ты су шы-
мем ле кет тер бас шы ла ры ақ па рат тың әлеу мет-
тік ма ңыз ды лы ғын мо йын да ды, ақ па рат тың 
ха лық тар ара сын да ғы се нім ді ны ғайтуға үл кен 
үлес қо са ты нын да жоқ қа шы ғар ған жоқ. Осы-
ған бай ла ныс ты, «бас па сөз дің, ра дио мен те ле-
ди дар дың, ки но жә не те лег раф агент тік те рі нің, 
осы са ла да қыз мет ете тін тіл ші лер дің ма ңыз ды 
рөлі не» ерек ше кө ңіл бө лін ді. Сон дық тан «түр лі 
фор ма да ғы ақ па рат тар дың ер кін әрі ке ңі нен та-
ралуын  же ңіл де ту, ақ па рат жә не бас қа ел дер мен 
ақ па рат ал ма су са ла сын да ын ты мақ тас тық ты 
ын та лан ды ру» жә не «бір қа ты су шы-мем ле кет-
тен ке ліп екін ші қа ты су шы-мем ле кет те кә сі би 
қыз ме тін ат қа рып жүр ген тіл ші лер дің жағ да йын  
жақ сар ту» мін дет те ме ле рі қа был дан ды. 

ҚР Конс ти ту циясын да өз ойын  біл ді ру са ла-
сын да ғы не гіз гі ха лы қа ра лық стан дарт тар қам-
тыл ған. 1995 ж. рес пуб ли ка лық ре фе рен дум да 
қа был дан ған ҚР Конс ти ту циясы ның 1 б. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы өзін де мок ра тиялы, зайыр-
лы, құ қық тық жә не әлеу мет тік мем ле кет ре тін-
де жә не оның ең қым бат қа зы на сы – адам жә не 
адам ның өмі рі, құ қық та ры мен бос тан дық та ры 
екен ді гін бе кі те ді [5]. 12 бап қа сәй кес Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да Конс ти ту цияға сәй кес адам 
құ қық та ры мен бос тан дық та ры та ны ла ды жә не 
олар ға ке піл дік бе рі ле ді, со ны мен қа тар, «адам 
құ қық та ры мен бос тан дық та ры әр кім ге ту мы-
сы нан жа зыл ған, олар аб со лют ті деп та ны ла ды, 
олар дан оны еш кім айыра ал май ды, заң дар мен 
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Ме диа са ла сын да ғы ха лы қа ра лық стан дарт тар 

өз ге де нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер дің маз мұ-
ны мен қол да ны луы осы ған қа рай анық та ла ды» 
[5, 12 бап].

Конс ти ту цияның 20 ба бы сөз бос тан ды ғы на 
жә не шы ғар ма шы лық қа ар нал ған. 20 бап қа сәй-
кес сөз бен шы ғар ма шы лық ер кін ді гі не ке піл дік 
бе рі ле ді. Цен зу ра ға тыйым са лы на ды. Алай да 
ақ па рат ер кін ді гі не шек теу дәл осы бап тың 2 жә-
не 3 тар мақ та рын да бел гі лен ген:

«2. Әр кім нің заң жү зін де тыйым са лын ба ған 
кез-кел ген тә сіл мен ер кін ақ па рат ал уына жә не 
та рат уына құ қы ғы бар. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның мем ле кет тік құ пиясы бо лып та бы ла тын 
мә лі мет тер тіз бе сі заң мен бел гі ле не ді. 

3. Рес пуб ли ка ның конс ти ту циялық құ ры лы-
сын күш теп өз гер ту ді, оның тұ тас ты ғын бұ зу ды, 
мем ле кет қа уіп сіз ді гі не нұқ сан кел ті ру ді, со ғыс-

ты, әлеу мет тік, нә сіл дік, ұлт тық, ді ни, тек тік-
топ тық жә не ру лық ас там шы лық ты, сон дай-ақ 
қа ты гез дік пен зор лық-зом бы лық қа бас ұру ды 
на си хат тау ға не ме се үгіт теу ге жол бе ріл мейді» 
[5, 20 бап 2 т.,3 т.].

Со ны мен қа тар, Конс ти ту цияның 18 ба бы бо-
йын ша әр кім нің же ке өмі рі не қол сұ ғыл ма уына, 
өзі нің жә не от ба сы ның құ пиясы болуына, ар-на-
мы сы мен абы рой лы аты ның қор ғалуына құ қы ғы 
бар; өзі нің же ке са лым да ры мен жи на ған қа ра жа-
ты ның, жа зыс қан хат та ры ның, те ле фон ар қы лы 
сөй лес кен сөз де рі нің, поч та, те лег раф ар қы лы 
жә не бас қа жол дар мен алыс қан ха бар ла ры ның 
құ пиялы лы ғы сақ талуына құ қы ғы бар [5, 18 бап]. 
Де мек, бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры атал ған 
тар мақ тар бо йын ша тұл ға ның ар найы рұқ са тын-
сыз ақ па рат жи науға, та ра ту ға құ қы жоқ. 
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При военном типе общества армия есть мобилизованный 
народ, а народ – отдыхающая армия; поэтому здесь армия и 
народ имеют одинаковое строение. 

Спенсер



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Saparova E.S., Omirzhanov Ye.T.

Religious extremism and 
terrorism in the Internet – 

space: the current challenges 
and Kazakhstan experience of 

counteraction

The World Wide Web has the most operational information, as useful 
to society, and one that calls for undermining national security, violation 
of the integrity of the State. The principle of easy access to the network 
information provides a tremendous opportunities for unlimited spread of 
religious extremism. At present there is a great number of different blogs, 
forums, chat rooms, and other media applications on which supporters of 
extremism can freely express their ideology and recruit into their ranks 
new supporters. The provision of effective counteraction to religious ex
tremism can only be achieved through the joint efforts of: government 
agencies, representatives of traditional religions and the scientific commu
nity. The authors noting the need of preventive work to eliminate Internet 
sites which are marked active advocacy ideology of extremism and terror
ism, and called for the participation in the crimes of terrorist and extremist 
orientation against people of another religion or nationality. Considering 
the fact that the spread of a crime extremist ideology has become an urgent 
problem this time, the policy of the State government establishes legal and 
organizational basis to curb the manifestations of all forms of extremism 
under the laws of the Republic of Kazakhstan.

Key words: Internet, information, national security, religious extrem
ism, propaganda.

Са па ро ва Э.С., Өмір жа нов Е.Т.

Ин тер нет ке ңіс тік те гі ді ни 
экс тре мизм жә не тер ро ризм: 

қа зір гі қа уіпқа тер лер жә не 
оны мен кү рес те гі  

қа зақ стан дық тә жі ри бе

Бү кі лә лем дік ға лам тор қо ғам дық өмір ге пай да лы не ме се ұлт тық 
қа уіп сіз дік ке қа тер төн ді ре тін, мем ле кет тің тұ тас ты ғын бұ зу ға ба
ғыт тал ған ең жыл дам ақ па рат ты бе ре ала ды. Же лі де гі ақ па рат қа тез 
қолже тім ді лік қа ғи да сы ді ни экс тре ми зм ді шек сіз на си хат тау ға үл
кен мүм кін дік тер бе ре ді. Бү гін гі кү ні экс тре миз мің жақ тас та ры өзі нің 
идеоло гиясын ашық түр де та ра тып, жа ңа жақ тас тар ды өз қа та ры на 
тар ту үшін пай да ла на тын әр түр лі блог тар, фо рум дар, чат тар мен ме
диақо сым ша лар ды пай да ла ну да. Ді ни экс тре ми зм ге нә ти же лі түр
де қар сы тұ ру тек мем ле кет тік құ ры лым дар дың, дәс түр лі дін өкіл
де рі нің, ғы лы ми қауым дас тық тың бі рі ге күш жұ мыл ды руы ар қы лы 
ға на мүм кін бо ла ды. Ав тор лар әсі ре се, экс тре мизм мен тер ро ризм 
идеоло гиясын бел сен ді та ра ту мен көз ге түс кен, со ны мен қа тар, өз
ге дін ге се ну ші лер мен бас қа ұлт тар ға қар сы қыл мыс тық тер ро рис
тік жә не ді ни экс тре мис тік әре кет тер ге қа ты су ға үгіт теу ші ин тер нет 
сайт та рын жою бо йын ша та зар ту жұ мыс та рын жүр гі зу қа жет ті гін 
ерек ше атап өте ді. 

Тү йін  сөз дер: ин тер нет, ақ па рат, ұлт тық қа уіп сіз дік, ді ни экс тре
мизм, үгітна си хат.

 

Са па ро ва Э.С., Омир жа нов Е.Т.

Ре ли ги оз ный экс тре мизм  
и тер ро ризм в ин тер нет 

прост ранс тве: сов ре мен ные 
вы зо вы и ка за хс танс кий опыт 

про ти во дей ст вия

Все мир ная паути на рас по ла гает са мой опе ра тив ной ин фор ма
цией, как по лез ной для об ще ст вен ной жиз ни, так и той, ко то рая 
при зы вает к под ры ву на циональ ной бе зо пас нос ти, на ру ше нию це ло
ст нос ти го су да рс тва. Прин цип лег ко го дос ту па ин фор ма ции в се ти 
дает ог ром ные воз мож нос ти для неог ра ни чен но го расп рост ра не ния 
ре ли ги оз но го экс тре миз ма. На се год ня имеет ся боль шое ко ли че ст
во раз лич ных бло гов, фо ру мов, ча тов и дру гих ме диапри ло же ний, 
на ко то рых сто рон ни ки экс тре миз ма мо гут сво бод но вы ра жать свою 
идеоло гию и вер бо вать в свои ря ды но вых еди но мыш лен ни ков. Ока
за ние ре зуль та тив но го про ти во дей ст вия ре ли ги оз но му экс тре миз му 
дос ти жи мо толь ко сов мест ны ми уси лиями: го су да рст вен ных ст рук
тур, предс та ви те лей тра ди ци он ных ре ли гий, науч но го сооб ще ст ва. 
Ав то ры статьи осо бо от ме ти ли о необ хо ди мос ти про фи лак ти чес кой 
ра бо ты по лик ви да ции сайт ов в Ин тер не те, ко то рые от ме че ны ак
тив ной про па ган дистс кой дея тель ностью идеоло гии экс тре миз ма и 
тер ро риз ма, а так же со дер жа щие при зыв к при ня тию учас тия в прес
туп ле ниях тер ро рис ти чес кой и экс тре ми стс кой ориен та ции про тив 
лю дей дру го го ве ро ис по ве да ния ли бо на циональ ности. 

Клю че вые сло ва: ин тер нет, ин фор ма ция, на циональ ная бе зо пас
ность, ре ли ги оз ный экс тре мизм, про па ган да.
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Introduction 

In a view of recent events, which took place in the Middle East, 
that affect the Central – Asian region and, in particular, Kazakhstan, 
the State regulation of the Internet space becomes very urgent mea-
sure to protect the national security, especially on the promotion of 
the spread of extremism and terrorism.

The essence of religious extremism – is that it means inciting 
hostility or discord, in relation to human life, health and spiritual 
security of the society and national security of the State and its foun-
dations under religious slogans, which contains appeals to violence.

To implement their criminal intentions the followers of extrem-
ist organizations use various methods of recruitment of people, in-
cluding the media communication. One of the main ways of dis-
seminating information containing ideas of religious extremism is 
the Internet.

Extremism in the Internet – space

Unfortunately, the Internet attracts terrorist groups by such its 
features as ease of access, censorship or even the complete absence of 
any government control, the availability of a huge potential audience 
of users, primarily young people, the anonymity of communication, 
as well as the fastest and relatively cheap way to spread information.

Frequently, recruitment in terrorist activities is carried out by 
means of Internet resources, which, in fact, began recruiting point 
and propaganda of international terrorist organizations.

According to foreign experts, the World Wide Web has an 
increase of a current accounts and a plurality of communities of 
extremist and terrorist organizations, especially the particular concern 
of the activity in popular social networks «Facebook», «Twitter», 
«VKontakte» and «Odnoklassniki». Analysis of the content of 
social networks shows that these sites have an active current and 
propaganda activities of international terrorist organizations [1].

In this regard, the materials which are placed in social networks 
or video sharing, contain scenes of cruelty, murder and violence. 
The followers of extremist movements ‘poured’ into a network the 
information, containing a radical orientation, with an important goal, 
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to arouse interest among the young generation, who 
have no experience of life. Every day are created a 
thousands of sites with a destructive direction which 
may have an impact on society as a whole.

In particular, young people, who trying to 
get religious education, or to make up religious 
knowledge, often turning to Internet sites of dubious 
nature, where they are brainwashed by false preachers, 
with the purpose of distortion of consciousness of 
personality, the formation of certain values and 
eventual inclusion in the ranks terrorists.

The threat of extremism under the cover of 
religion becomes a problem №1 internationally. In 
this regard, of particular concern is the fact that the 
well-known terrorist entity as «ISIL» (Islamic State 
of Iraq and the Levant) engages in the numbers of 
participants from all over the world. This trend is 
one of the main threats to the national security of the 
Central – Asian states.

It is known that ISIL – is the jihadist terrorist 
group, which is active in Iraq, Syria, Jordan and 
Lebanon. ISIL seeks to expand on the controlled 
territory the elements of theocratic governance and 
building an Islamic State, and it acts ruthlessly, by 
means of armed attacks and immediately execution 
of Sharia Law. Unfortunately, the distribution area 
of ISIL activity is still increasing. There is a concern 
that ISIL is determined to expand its activities in 
Russia, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan. Of 
particular concern is the participation of citizens of 
those states in terrorist operations of «Islamic state». 
According to the ICSR (International Centre for 
the study of radicalism and political violence), the 
number of foreigners who joined the Sunni militants 
in the conflicts in Syria and Iraq continues to grow, 
according to estimates for 2014, it amounts to 20730 
people. Also according to information ICSR, among 
the foreign participants of the events in Iraq and Syria, 
people from Kazakhstan – 400, Kyrgyzstan – 100, 
Russia – 800-1500, Tajikistan – 190, Turkmenistan – 
360, Ukraine – 50, Uzbekistan – 500 [2].

Unfortunately, it is very hard to resist to such 
radical groups as the ISIL, whereas the flow of 
information takes more of our citizens outside their 
native land.

Of course, the competent authorities carried 
out extensive work on information security on the 
Internet, but the Internet sites with radical content 
are appealed and created daily, actively carrying 
out propaganda activities, especially among young 
people. Extremists based on the religious feelings of 
believers, posting videos on the network with calls to 
create a «global, fair, Islamic order», quickly gaining 
the trust of people, who often are religious illiterate.

As can be seen, pursued by a terrorist 
organization ISIL goals are not connected with 
religion and spirituality. This is a huge mechanism 
established for the seizure of power, causing terror 
and chaos in civilized countries, the demonstration 
of violence and cruelty as a method of intimidation 
and subjugation of the conquered territories. Pay off 
all of this are the lives of thousands of civilians, so 
we all have to stand together against the forces of 
the threat.

Such practices of promotion of propaganda 
activities has set new challenges for countries in the 
form of uncontrolled information flow, wider audience 
coverage and distribution of extremist activity.

Measures to counter Internet propaganda of 
extremism in Kazakhstan

The Republic of Kazakhstan and state authorities 
take into account all the threats that may affect 
society. Among the most important works, carried 
out by relevant authorities, are activities aimed at 
monitoring materials containing ideas of extremism 
in the Internet space.

It is necessary to develop the Kazakh Islamic 
Internet space, with no access to the sites of 
destructive sects, which must be closed. The 
proposal was made in Almaty during the «round 
table» on the topic of combating terrorism and 
religious extremism. The fight against extremism 
and terrorism will be truly effective when it will be 
identified and localized the source distribution.

In particular, in September, by a court decision 
was blocked free video hosting vimeo.com for 
the promotion of the ideology of ISIL, the ideas of 
extremism and terrorism, and access will be restored 
if the host will remove the materials that promotes the 
ideology of ISIL. Within the forum «The interaction 
of Central Asian countries to counter violent 
extremism,» according to the head of the Monitoring 
Information Space Committee of communication, 
informatization and information of the Ministry of 
Investment and Development of Kazakhstan, on this 
web – resource was identified a number of materials 
for the promotion of extremism and terrorism, namely, 
commercials promoting the ideology of ISIL. The 
Committee of communication, informatization and 
information as the competent authority has submitted 
a petition to the court, and on the 7th of September the 
court ruled to suspend the activities of that Internet – 
resource in Kazakhstan [3]. 

Today, Kazakhstan has banned 19 terrorist 
groups, including al-Qaida, the Taliban and the 
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) [4]. 
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Also today one of the most effective ways 
of countering the propaganda of terrorism and 
extremism in the Internet space is not only filtering 
requests, blocking websites and timely removal 
of illegal information, but also increase religious 
literacy of today’s youth through the promotion of 
Internet resources of the Spiritual Administration of 
Muslims of Kazakhstan and spiritual and educational 
sites, namely «E-islam.kz» and «Islam.kz».

It is also important the constant improvement 
of the professionalism of the representatives of 
the mass media in covering issues of religious 
subjects in order to minimize the spread in society 
of xenophobia and religious extremism, provocative 
actions. Due to the active work of the media is much 
easier to convey to the reader or the viewer about 
the spiritual values of the traditional religions of 
the state policy in the sphere of religion, religious 
culture and ritual traditions [5]. 

It is worth noting that one of the important 
developments in this area was held in the Kazakh 
capital of the IV Congress of Leaders of World and 
Traditional Religions, which was held on the theme 
«Peace and harmony as the choice of mankind.»

One of the important initiatives of the IV 
Congress was the creation of an Internet resource 
as part of the e-portal G-Global, dedicated to the 
formation and strengthening of the global tolerance 
and trust.

More detail, the G-Global – is a communicative 
Internet platform that enables Internet users all 
over the world to take part in these electronic 
systems of Astana Economic Forum (AEF): books, 
publications, debates, projects, polls and forums 
(active from 2009)

Communication platform G-Global is directed 
for citizens of all social strata and countries 
interested in developing their own economies and 
the world economy. This project is supported by 

Nobel laureates, the authoritative international 
organizations, businesses and scientists [6].

An important point is the project «The legal 
regulation of the activities in social networks as a 
factor of national security and the implementation of 
the priorities of state policy», under the leadership 
of Ph.D Yerjanov T.K., which was started in March, 
2015. The main objective of the study is to create a 
draft law, regulating the activities in social networks. 

In order to achieve this purpose a list of suggestions 
for concrete changes in the current legislation of 
the country, which is aimed at the regulation of the 
relationships among the users of global information 
and communication networks, will be developed. 
The main way to achieve this goal is to organize 
the empirical studies of judicial and administrative 
practice of the Republic of Kazakhstan, as well as a 
comparative analysis of the legal position of foreign 
and international authorities and law enforcement 
practice of the Republic of Kazakhstan with the 
identification of existing conflicts of law.

Conclusion

According to the concept of national and 
information security of the Republic of Kazakhstan, 
the risk of terrorism, extremism and information 
warfare is increasing dramatically. The countries, 
where the regulation of the Internet is at the 
proper level, have a significant advantage in the 
information warfare. This problem has not been 
widely discussed in the Republic of Kazakhstan 
before. But the growth of the popularity of social and 
other networks requires legislative innovations. The 
main goal is to turn the networks into the instrument 
of the implementation of state priorities. The main 
requirement is to intensify the monitoring of the 
Internet space, identifying and blocking destructive 
religious sites.
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Же ті баев Н.С.

Ме ди ци на лық қыл мыс тық  
құ қық бұ зу шы лық тар  

суб ъек ті сі нің  
кей бір ерек ше лік те рі

Қыл мыс тық құ қық са ла сын да өзек ті құ қық қа қай шы ісәре кет 
ре тін де, ме ди ци на қыз мет кер ле рі та ра пы нан жа сал ған қан дай қыл
мыс тық құ қық бұ зу шы лық тар ды кә сі би құ қық бұ зу шы лық тар ды жат
қы зу ды анық тау мә се ле сі өзек ті бо лып қа лу да. Қа зақ стан Рес пуб ли
ка сы ның Қыл мыс тық заң на ма сы ме ди ци на қыз мет кер ле рі та ра пы нан 
жа сал ған қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық тар ды же ке қыл мыс тық құ
қық бұ зу шы лық тар то бы на жат қы за ды. Ме ди ци на қыз мет кер ле рі нің 
қыл мыс тық жа уап ты лы ғы ның ерек ше лік те рі олар дың субь ек ті сі нің 
ерек ше мәр те бе сі мен жә не кә сі би қыз ме ті нің әлеу мет тік мә ні мен 
анық та ла ды. Отан дық қыл мыс тық құ қық тың докт ри на сы на сәй
кес, ҚК Ерек ше бө лі мі нің бап та рын да суб ъек ті нің ерек ше бел гі ле рі 
көз дел се ар наулы суб ъект бо лып та ны ла ды. Қыл мыс тық құ қық бұ
зу шы лық тың ар наулы суб ъек ті сі бо лып, жал пы суб ъек ті нің қа жет
ті бел гі сі нен бас қа (есі дұ рыс тық, бел гі лі бір жас қа то лу), сияқ ты 
бел гі лер ден бас қа нақ ты қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық жа са ға ны 
үшін бас қа тұл ға лар ды қыл мыс тық жа уап ты лық қа тар ту мүм кін ді гін 
шек тейт ін ерек ше қо сым ша бел гі лер ді де иеле нуі қа жет. Ме ди ци на 
қыз ме ті са ла сын да қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық тың суб ъек ті сі нің 
бел гі ле рін анық тау да анық тау шы фак тор ре тін де заң мен бел гі лен ген 
ме ди ци на лық кө мек көр се ту дің бо луы та ны ла ды. 

Тү йін  сөз дер: қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық суб ъек ті сі, ме ди ци
на қыз мет кер ле рі, дә рі гер лік қа те лік, ден сау лық сақ тау.

Jetibayev N.S. 

Some features of the subject of 
medical criminal offenses

With regard to wrongful acts in criminal matters relevant is the ques
tion of what kind of criminal offenses committed by health care workers, 
should be classified as «professional. The criminal legislation of the Repub
lic of Kazakhstan allocates a separate group of criminal offenses committed 
by medical personnel in the field of health care, in the course of perform
ing their professional duties. The specifics of the criminal responsibility of 
health professionals related to their subjectivity special status and deter
mined the essence of social performance management and professional 
health workers. Special subject of a criminal offense stands a person who, 
in addition to the general subject of the necessary features (and sanity of 
a certain age), should have a more special additional features, limiting the 
possibility of the involvement of other persons criminally responsible for 
the commission of a specific criminal offense. The determining factor in 
establishing evidence of a criminal offense subject in medical activities is 
the availability of statutory duty to provide medical care.

Key words: subject of a criminal offense, medical staff, medical error, 
health.

Дже ти баев Н.С. 

Не ко то рые осо бен нос ти  
суб ъек та ме ди ци нс ких  

уго лов ных пра во на ру ше ний

При ме ни тель но к про ти воп рав ным дея ниям в уго лов нопра во вой 
сфе ре ак ту аль ным яв ляет ся воп рос о том, ка кие уго лов ные пра во на
ру ше ния, со вер шаемые ме ди ци нс ки ми ра бот ни ка ми, сле дует от но
сить к про фес сио наль ным. Уго лов ное за ко но да тель ст во РК вы де ляет 
в от дель ную груп пу уго лов ные пра во на ру ше ния, со вер шаемые ме
ди ци нс ки ми ра бот ни ка ми в сфе ре ока за ния ме ди ци нс кой по мо щи, 
в про цес се ис пол не ния ими своих про фес сио наль ных обя зан нос тей. 
Спе ци фи ка уго лов ной от ве тст вен нос ти ме ди ци нс ких ра бот ни ков 
свя за на с их осо бым суб ъект ным ста ту сом и оп ре де ляет ся со ци аль
ной сущ ностью про фес сио наль ной и слу жеб ной дея тель ности ме ди
ци нс ких ра бот ни ков. Спе ци аль ным суб ъек том уго лов но го пра во на
ру ше ния выс ту пает ли цо, ко то рое, кро ме необ хо ди мых приз на ков 
об ще го суб ъек та (вме няемос ть и дос ти же ние оп ре де лен но го воз рас
та), долж но об ла дать еще осо бы ми до пол ни тель ны ми приз на ка ми, 
ог ра ни чи вающи ми воз мож нос ть прив ле че ния дру гих лиц к уго лов
ной от ве тст вен нос ти за со вер ше ние конк рет но го уго лов но го пра во
на ру ше ния. Оп ре де ляющим фак то ром при установ ле нии приз на ков 
суб ъек та уго лов но го пра во на ру ше ния в сфе ре ме ди ци нс кой дея тель
ности выс ту пает на ли чие установ лен ной за ко ном обя зан нос ти по 
ока за нию ме ди ци нс кой по мо щи.

Клю че вые сло ва: суб ъект уго лов но го пра во на ру ше ния, ме ди ци
нс кие сот руд ни ки, вра чеб ная ошиб ка, зд ра вох ра не ние.
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ӘОЖ 343.3/.7 Же ті баев Н.С.
Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Ал ма ты қа ла сы  
Е-mail: Zhetybaev-14@mail.ru

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қыл мыс тық Ко дек сі нің 15 ба бы 
не гі зін де қыл мыс тың суб ъек ті сі де ге ні міз – бел гі лі бір жас қа 
тол ған есі-дұ рыс адам. Қыл мыс тың суб ъек ті сі бо лып заң ды 
тұл ға лар та ныл майды. Суб ъек ті сіз қыл мыс та бол майды. Қыл-
мыс тың субь ек ті сі жал пы жә не ар наулы бо лып екі түр ге бө лі-
не ді. Есі дұ рыс тық, заң да бел гі лен ген бел гі лі жас қа то лу жә не 
же ке адам бо лу сияқ ты бел гі лер қан дай да бол ма сын қыл мыс-
тар ға тән, ор тақ бел гі лер. Бұл бел гі лер жал пы суб ъек ті нің тү-
сі ні гін бе ре ді. Қыл мыс тың суб ъек ті сін дұ рыс анық тау, тер геу 
сот ор ган да ры ның тә жі ри бе лік қыз ме тін де үл кен ма ңыз ға ие. 
В.Н.  Куд ряв цев тің ойын ша, кі нә лі нің жа сы, бұ рын ғы сот ты лы-
ғы ның бо луы жә не ар наулы суб ъект сияқ ты суб ъек ті нің бір қа-
тар бел гі ле рі қыл мыс ты са ра лау үшін ық пал ете ді [1, 161 б].

Ме ди ци на са ла сын да ғы қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық тар-
дың суб ъек ті сі ар наулы суб ъект қа та рын да орын ала ды. Ме ди-
ци на қыз мет кер ле рі нің қыл мыс тық жа уап ты лы ғы ның ерек ше-
лік те рі олар дың субь ек ті сі нің ерек ше мәр те бе сі мен жә не кә сі би 
қыз ме ті нің әлеу мет тік мә ні мен анық та ла ды. Отан дық қыл мыс-
тық құ қық докт ри на сы на сәй кес, ҚК Ерек ше бө лі мі нің бап та-
рын да суб ъек ті нің ерек ше бел гі ле рі көз дел се ар наулы суб ъект 
бо лып та ны ла ды. Қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық тың ар нау лы 
суб ъек ті сі деп, жал пы суб ъек ті нің қа жет ті бел гі сі нен бас қа (есі 
дұ рыс тық, бел гі лі бір жас қа то лу) сияқ ты бел гі лер ден бас қа 
нақ ты қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық жа са ған үшін бас қа тұл ға-
лар ды қыл мыс тық жа уап ты лық қа тар ту мүм кін ді гін шек тейт ін 
ерек ше қо сым ша бел гі лер бо луы қа жет. Ме ди ци на қыз ме ті са-
ла сын да қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық суб ъек ті сі нің бел гі ле-
рін анық тау ба ры сын да анық тау шы фак тор ре тін де заң мен бел-
гі лен ген ме ди ци на лық кө мек көр се ту бо луы тиіс. 

В.С. Ор лов тың пі кі рін ше, ар наулы суб ъек ті деп ҚК-тің бап-
та ры ның дис по зи циясын да қо сым ша бел гі ле рі мен ерек ше лік-
те рі бар тұл ға лар жат қы зы ла ды [2, 138 б].

В.В. Ус ти мен ко ның пі кі рін ше ар наулы суб ъек ті деп ар найы 
жә не қо сым ша бел гі ле рі бар тұл ға лар та ны ла ды [3, 8-9 бб].

За ңи әде биет те қыл мыс тың ар наулы суб ъек ті сі нің ұғы мы 
мен бел гі ле рі нің анық та ма сы на бай ла ныс ты бі рың ғай көз қа-
рас жоқ дей ке ле, Р.О. Орым баев, «тиі сін ше ар наулы суб ъект, 
суб ъек ті нің жал пы қа жет ті бел гі ле рі нен (есі дұ рыс тық, бел гі лі 
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Ме ди ци на лық  қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық тар  суб ъек ті сі нің кей бір ерек ше лік те рі

бір жас қа то лу) бас қа атал ған қыл мыс ты жа са ға-
ны үшін қыл мыс тық жа уап ты лық қа тар ту мүм-
кін ді гін шек тейт ін ерек ше, қо сым ша бел гі лер ді 
ие лен ген тиіс ті адам та ны ла ды», – де ді [4, 39-
46  бб].

Қыл мыс тың ар наулы суб ъек ті сін топ тас ты-
ру да әртүр лі көз қа рас тар бар. М.Н. Сыз ды қов 
ар наулы суб ъект бел гі ле рін төрт топ қа бөл ді: 
аза мат тық-құ қық тық жағ да йын  си пат тайт ын 
бел гі лер, де мог ра фиялық бел гі лер, лауа зым дық 
жағ да йын , ат қа ра тын жұ мы сын жә не кә сі бін си-
пат тайт ын бел гі лер, бұ рын ғы әлеу мет ке қар сы 
іс-әре ке ті мен не ме се қыл мыс тар ды бір не ше рет 
жа сауы мен си пат та ла тын бел гі лер.

С.С. Мол да баев жә не С.М. Рах ме тов ар найы 
суб ъек ті нің ке ле сі дей бел гі ле рін си пат тайды: 
суб ъек ті нің жә бір ле ну ші мен өза ра қа ты на сын 
си пат тайт ын бел гі лер, фи зи оло гиялық жә не де-
мог ра фиялық қа сиетін си пат тайт ын бел гі лер, 
құ қық тық жағ да йын  не ме се әлеу мет тік рө лін си-
пат тайт ын бел гі лер.

Ар наулы суб ъек ті нің осын дай бел гі ле рін 
көр се те оты рып, атал ған ав тор лар ке ле сі дей жік-
теу бе ре ді: 1) құ қық тық жағ дайы мен бай ла ныс-
ты, 2) де мог ра фиялық фак то ры мен бай ла ныс ты, 
3) әлеу мет ке қар сы іс-әре ке ті мен бай ла ныс ты [5, 
75-76 бб].

А.Н. Ағы баев ар найы суб ъек ті ні жо ға ры ға 
ұқ сас бір қа тар бел гі ле рі бо йын ша топ тас ты ра ды 
[6, 90 б].

Ре сей ға лы мы Г.Н. Бор зен ков ар наулы суб-
ъек ті ні бел гі ле рі бо йын ша мы на дай үл кен үш 
топ қа бө ле ді: а) құ қық тық жағ дайы, ә) тұл ға ның 
тән дік қа сиеті, б) суб ъек ті нің жә бір ле ну ші мен 
өза ра қа ты на сы [7].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қыл мыс тық ко-
дек сі нің 12 та рауы «Ме ди ци на лық қыл мыс тық 
құ қық бұ зу шы лық тар» үшін қыл мыс тық жа уап-
ты лық көз де ген дік тен, осы құ рам дар дың суб-
ъек ті сі ре тін де ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка 
қыз мет кер ле рін та ни мыз. Жа ңа дан қа был дан ған 
Қыл мыс тық ко де кс те «Ме ди ци на лық қыл мыс-
тық құ қық бұ зу шы лық» құ рам да ры на ке ле сі құ-
рам дар жа та ды:

1) Ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка жұ мыс ке-
рі нің кә сіп тік мін дет те рін тиі сін ше орын да мауы 
(Қыл мыс тық ко де кс тің 317-ба бы);

2) Кли ни ка лық зерт теу лер жүр гі зу тәр ті бін 
жә не про фи лак ти ка ның, диаг нос ти ка ның, ем-
деудің жә не ме ди ци на лық оңал ту дың жа ңа әдіс-
те рі мен құ рал да рын қол да ну дың тәр ті бін бұ зу 
(Қыл мыс тық ко де кс тің 318-ба бы);

3) Заң сыз тү сік жа сау (Қыл мыс тық ко де кс тің 
319-ба бы);

4) Нау қас қа кө мек көр сет пеу (Қыл мыс тық 
ко де кс тің 320-ба бы);

5) Дә рі гер лік құ пияны жа рия ету (Қыл мыс-
тық ко де кс тің 321-ба бы);

6) Заң сыз ме ди ци на лық жә не фар ма цев ти ка-
лық қыз мет жә не есірт кі не ме се пси хот роп тық 
зат тар ды алу ға құ қық бе ре тін ре цеп ті лер ді не-
ме се өз ге де құ жат тар ды заң сыз бе ру не қол дан 
жа сау (Қыл мыс тық ко де кс тің 322-ба бы);

7) Жал ған дә рі лік зат тар мен, ме ди ци на лық 
мақ сат та ғы бұйым дар мен не ме се ме ди ци на лық 
тех ни ка мен жұ мыс іс теу (Қыл мыс тық ко де кс тің 
323-ба бы);

2015 жыл дың ба сы нан қа зір гі уа қыт қа де йін  
сот тық тер геуге де йін гі бі рың ғай реест рде 367 
ме ди ци на лық қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық 
тір кел ген. Оның ішін де Қыл мыс тық ко де кс тің 
бап та ры бо йын ша: 

 Ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка жұ мыс ке рі-
нің кә сіп тік мін дет те рін тиі сін ше орын да мауы 
– 322 қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық. 

Кли ни ка лық зерт теу лер жүр гі зу тәр ті бін жә-
не про фи лак ти ка ның, диаг нос ти ка ның, ем деудің 
жә не ме ди ци на лық оңал ту дың жа ңа әдіс те рі мен 
құ рал да рын қол да ну дың тәр ті бін бұ зу – 2 қыл-
мыс тық құ қық бұ зу шы лық. 

Заң сыз тү сік жа сау – 32 қыл мыс тық құ қық 
бұ зу шы лық. 

Нау қас қа кө мек көр сет пеу – 8 қыл мыс тық 
құ қық бұ зу шы лық. 

Заң сыз ме ди ци на лық жә не фар ма цев ти ка-
лық қыз мет жә не есірт кі не ме се пси хот роп тық 
зат тар ды алу ға құ қық бе ре тін ре цеп ті лер ді не-
ме се өз ге де құ жат тар ды заң сыз бе ру не қол дан 
жа сау – 2 қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық. 

Жал ған дә рі лік зат тар мен, ме ди ци на лық 
мақ сат та ғы бұйым дар мен не ме се ме ди ци на лық 
тех ни ка мен жұ мыс іс теу – 1. қыл мыс тық құ қық 
бұ зу шы лық [8].

Ен ді біз ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка қыз-
мет кер ле рі нің суб ъект ре тін де гі ұғы мын нақ-
ты рақ аша түс сек. Ме ди ци на қыз мет кер ле рі бі-
лік ті лік дең ге йіне сәй кес ма ман ды ғы бо йын ша 
кә сі би қыз мет ті ат қа ру ға құ қы ғы бар. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы заң да ры мен көз дел ген жағ дай-
лар дан бас қа, мем ле кет ор ган да ры жә не бас қа да 
ұйым дар, сон дай-ақ аза мат тар та ра пы нан ме ди-
ци на қыз мет кер ле рі нің кә сі би қыз ме ті не ара ла-
су ға тыйым са лы на ды. 

Фар ма цев ти ка қыз мет ке рі нің ұғы мын анық-
тап ал мас тан бұ рын, фар ма цев ти ка лық қыз мет-
тің тү сі ні гін ашып кет сек. Фар ма цев ти ка лық 
қыз мет деп ден сау лық сақ тау са ла сын да жү зе ге 
асы ры ла тын, дә рі лік зат тар дың (пре па рат тар-
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дың) қа уіп сіз ді гін, тиім ді лі гі мен са па сын қам-
та ма сыз ету ді, дә рі лік зат тар дың өн ді рі сін, жа-
салуын , жойыл уын  жә не өт кі зілуін  (бө лін уін ) 
қам ти тын қыз мет ті айтамыз.

Фар ма цев ти ка қыз мет кер ле рі – жо ға ры фар-
ма цев ти ка бі лі мі не сәй кес дә рі лік зат тар айна лы-
мы на мем ле кет тік ба қы лау мен қа да ға лау ды жү-
зе ге асы ру ға құ қы лы жо ға ры фар ма цев ти ка лық 
бі лі мі бар адам. Атал ған та лап тар ды қа на ғат тан-
ды ру үшін хи мия жә не биоло гия са ла сын да ар-
найы да йын дық тан өт кен жо ға ры фар ма цев ти-
ка лық бі лі мі бар про ви зор лар жі бе рі ле ді. Құ қық 
бұ зу шы лық тың суб ъек ті сі ар найы – заң ға жә не 
ар найы ере же лер ге сай кә сі би мін де тін ат қа ру 
ба ры сын да кө мек көр се ту ге мін дет ті 16 жас қа 
тол ған, есі дұ рыс же ке тұл ға. Ал ғаш қы ме ди-
ци на лық-са ни тар лық кө мек ті тө мен де гі ма ман-
дар көр се те ала ды: учас ке лік те ра певт, пе ди атр, 
аку шер-гин еко лог, жал пы тә жі ри бе лі дә рі гер, 
фельдшер жә не мед би ке. Дә рі гер лік құ пияның 
суб ъек ті сі жо ға ры (дә рі гер лер) жә не ор та (мед-
би ке лер) ме ди ци на лық бі лі мі бар бар лық ме ди-
ци на қыз мет кер ле рі, со ны мен қа тар ме ди ци на-
лық бі лі мі жоқ тұл ға лар (ба ла ба ғу шы, кү ту ші, 
тір кеуші) бо лып та бы ла ды. Заң сыз ме ди ци на-
лық жә не фар ма цев ти ка лық қыз мет жә не есірт-
кі не ме се пси хот роп тық зат тар ды алу ға құ қық 
бе ре тін ре цеп ті лер ді не ме се өз ге де құ жат тар ды 
заң сыз бе ру не қол дан жа сау құ ра мы бо йын ша 
құ қық бұ зу шы лық суб ъек ті сі бо лып ме ди ци на 
жә не фар ма цев ти ка лық қыз мет тү рі не сер ти фи-
ка ты не ме се ли цен зиясы жоқ 16 жас қа тол ған, 
есі дұ рыс же ке тұл ға та ны ла ды. Жал ған дә рі лік 
зат тар мен, ме ди ци на лық мақ сат та ғы бұйым дар-
мен не ме се ме ди ци на лық тех ни ка мен жұ мыс 
іс теу құ ра мы бо йын ша құ қық бұ зу шы лық суб-
ъек ті сі бо лып ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка лық 
қыз мет тү рі не сер ти фи ка ты не ме се ли цен зиясы 

бар, 16 жас қа тол ған, есі дұ рыс же ке тұл ға та-
ны ла ды. Бі рақ ті ке лей кә сі би ем көр се ту ке зін де 
бар лық ме ди ци на қыз мет кер ле рі ұйым дық-өкім-
дік не ме се әкім ші лік-ша ру ашы лық мін дет тер дің 
ұстану шы сы ре тін де қа рас ты рыл майды. Осы 
мін дет тер ді ат қа ру мен бай ла ныс ты емес нау-
қас қа опе ра ция жа сап жат қан бас дә рі гер не ме се 
бө лім мең ге ру ші сі, өзі нің лауа зым дық мін дет-
те рін емес, тек қа на кә сі би құ зы рет те рін жү зе-
ге асы ра ды. Ме ди ци на қыз мет кер ле рі кә сіп тік 
қыз мет те рін ат қа ру мен бай ла ныс ты әкім ші лік-
тің өкі лі емес, тек қа на хи рург не ме се ги не ко-
лог бо ла ды. Лауа зым ды қыл мыс тар объект жә не 
суб ъект бел гі сі бо йын ша Қыл мыс тық ко де кс-
те дер бес та рауға бө лі ніп шы ға рыл ған. Біз бұл 
жер де ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка қыз мет кер-
ле рі нің кә сіп тік жә не лауа зым дық мін дет те рі нің 
ара қа ты на сын нақ ты ажы ра ту ды айт ып ке туіміз 
қа жет. Мә се лен, ауру ха на ның бас дә рі ге рі жұ-
мыс қа ор на лас тыр ға ны үшін адам нан ақ ша та-
лап етіп ал са, Қыл мыс тық Ко де кс тің 366 ба бы 
«Па ра алу» бо йын ша қыл мыс тық жа уап ты лық қа 
тар ты ла ды. Бас дә рі гер же ке бас пай да сы үшін 
құ жат тар ға өз ге ріс тер ен гіз се, Қыл мыс тық ко-
де кс тің 369 ба бы «Қыз мет тік жал ған дық жа сау» 
бо йын ша қыл мыс тық жа уап ты лық көз де ле ді.

Жо ға ры да айт ыл ған дар дың не гі зін де мы на-
дай тұ жы рым жа сауға бо ла ды:

Ме ди ци на жә не фар ма цев ти ка қыз мет кер-
ле рі суб ъект ре тін де ті ке лей ем деумен жә не дә-
рі лік қыз мет ті қам та ма сыз ету мен бай ла ныс ты 
кә сі би мін де тін жү зе ге асы ра тын дық тан кә сі би 
мін де ті не қа рай жік те луі қа жет, ал лауа зым дық 
құ зы ре тін жү зе ге асы ру ға бай ла ныс ты ме ди ци-
на лық қыл мыс тық құ қық бұ зу шы лық жа са ған 
лауа зым ды ме ди ци на қыз мет ке рі жа ңа Қыл мыс-
тық ко де кс тің 371-ба бы мен са ра ла на тын дық тан 
лауа зым дық бел гі сі бо йын ша жік те луі тиіс.
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Ме ду ха но ва Л.А.,  
Жан ға лиева Қ.Н.

Әлем де гі тө мен да мы ған ел дер 
то бы: арт та қа лу се беп те рі мен 

мә се ле ле рін ше шу жол да ры

Қа зір гі әлем дік эко но ми ка ның дам уын ың ма ңыз ды мә се ле ле рі нің 
бі рі – әлем нің ке дей не ме се «тө мен да мы ған ел де рі». Ха лы қа ра лық 
ұйым дар дың та ра пы нан қар жы лық, тех ни ка лық жә не гу ма ни тар лық 
кө мек көр се ті ле тін өзін дік не гіз гі си пат та ры бар БҰҰмен рес ми түр
де мо йын дал ған ел дер ка те го риясы. Ма қа ла да тө мен да мы ған ел дер
дің әртүр лі әлеу мет тікэко но ми ка лық си пат та ры, олар дың арт та қа лу 
се беп те рі, осы се беп тер дің ты ғыз өза ра шарт тас ты ғы, рес ми кө мек 
көр се ту ді ұйым дас ты ру мә се ле ле рі қа рас ты рыл ған. Қа зір гі кез де ең 
тө мен да мы ған ел дер ге рес ми кө мек көр се ту ді ұйым дас ты ру мақ са
тын да бір не ше бағ дар ла ма лар мен жо ба лар бар. Алай да, бұл кө мек тің 
мөл ше рі жә не тиім ді лі гі жет кі лік сіз. Ма қа ла ав тор ла ры кө мек көр се
ту ді ұйым дас ты ру дың бұл ме ха низ мін өз гер тіп, же ке кә сі по рын дар 
ара сын да тен дер ұйым дас ты ру ар қы лы ең тө мен да мы ған ел дер ге 
ті ке лей әлеу мет тік жә не инф ра құ ры лым дық объек ті лер дің құ ры лы
сы на қар жы бө лу ді ұсы на ды. 

Тү йін  сөз дер: тө мен да мы ған ел дер, БҰҰ, да му ға ар нал ған рес ми 
кө мек, ЭЫДҰ.

Medukhanova L.A.,  
Zhangaliyeva K.N.

Least developed countries: the 
causes of backwardness and ways 

to solve problems

Poor or «least developed countries» of the world – one of the most 
important problems of development of modern world economy. This of
ficially recognized UN category of the countries has a number of funda
mental signs according to which they provide financial, technical and hu
manitarian aid from the international organizations. The article examines 
the socioeconomic characteristics of the least developed countries, the 
reasons for their backwardness, the close interdependence of these rea
sons, the problems in the organization providing them with official devel
opment assistance. Currently, there are a number of programs and projects 
for the organization of official development assistance to least developed 
countries. However, the size and efficiency of this assistance is not suf
ficient. The authors propose a mechanism to change the organization of 
the assistance, in particular to finance the construction of social facilities 
and infrastructure in the least developed countries directly, through the 
organization of tenders for private companies.

Key words: the least developed countries, the United Nations, official 
development assistance, OECD.

Ме ду ха но ва Л.А.,  
Жан га лиева К.Н.

Наиме нее раз ви тые ст ра ны  
ми ра: при чи ны отс та лос ти  

и пу ти ре ше ния проб лем

Бед ные или «наиме нее раз ви тые ст ра ны» ми ра – од на из важ ней
ших проб лем раз ви тия сов ре мен ной ми ро вой эко но ми ки. Эта офи
ци ально приз нан ная ООН ка те го рия ст ран имеет ряд ос но во по ла
гаю щих приз на ков, сог лас но ко то рым им ока зы вает ся фи нан со вая, 
тех ни чес кая и гу ма ни тар ная по мощь со сто ро ны меж ду на род ных 
ор га ни за ций. В статье расс мат ри вают ся со ци альноэко но ми чес кие 
приз на ки наиме нее раз ви тых ст ран, при чи ны их отс та лос ти, тес ная 
взаимоо бус лов лен ность этих при чин, проб ле мы в ор га ни за ции ока
за ния им офи ци аль ной по мо щи. В нас тоящее вре мя су ще ст вует ряд 
прог рамм и проек тов по ор га ни за ции офи ци аль ной по мо щи наиме
нее раз ви тым ст ра нам. Од на ко раз ме ры и эф фек тив нос ть этой по
мо щи на се год ня не дос та точ ны. Ав то ры статьи пред ла гают из ме нить 
ме ха низм ор га ни за ции этой по мо щи, в част нос ти фи нан си ро вать  
ст рои тель ст во со ци аль ных и инф раст рук ту рых объек тов в наиме нее 
раз ви тых ст ра нах нап ря мую, че рез ор га ни за цию тен де ров для част
ных ком па ний.

Клю че вые сло ва: наиме нее раз ви тые ст ра ны, ООН, офи ци альная 
по мощь раз ви тию, ОЭСР.
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Кі ріс пе

Қа зір гі таң да әлем де гі ке дей ел дер дің кө беюі әлем дік эко-
но ми ка ның дам уын ың ма ңыз ды мә се ле ле рі не жа та ды. Бұл ел-
дер дің эко но ми ка лық көр сет кіш те рі нің мар дым сыз кө ле мі, 
ден сау лық сақ тау, бі лім алу жә не та ғы бас қа әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық мә се ле ле рі, олар дың өз кү ші мен жоқ шы лық тан 
шы ға ал мауы, ке дей ші лік ті жа һан дық жал пыа дам зат тық мә-
се ле ге ай нал дыр ды. Ка зір гі әлем дік эко но ми ка да ғы ел дер дің 
өза ра ты ғыз тәуел ді лі гі сал да ры нан осы ел дер де гі ке дей ші лік 
жа һан дық қаіуп тер мен тәуе кел дер дің кө зі бо лып ке ле ді. Ке-
дей ші лік әлем де гі аза мат тық со ғыс тар дың, ха лы қа ра лық лаң-
кес тік тің, тран сұлт тық қыл мыс ты лық тың, ха лық тың заң сыз 
миг ра цияның, жұқ па лы жә не эпи де миялық ауру лар дың пай да 
бо лу мен та ра тылуына мүм кін дік тер ді кө бейтеді. Ал эко но ми-
ка лық тұр ғы дан өте ке дей ел дер дің бо луы әлем дік эко но ми ка-
ның дам уына, оның ре су рс та рын тиім ді пай да лан уына ке рі әсе-
рін ти гі зе ді.

Ке дей ел дер ка те го риясы ның бар бо луы көп те ген фак тор-
лар мен тү сін ді рі ле ді. Оның ішін де, қо лай сыз геог ра фия лық 
ор на ла суы, ел де гі аза мат тық со ғыс, та би ғи апат тар ға үне мі 
шал ды ғуы, олар дың көп ші лі гін де гі та ри хи ко ло ни ал ды аг рар-
лы эко но ми ка ның қа лып та суы, ха лық тың өте тез өсу қар қы ны 
жә не т.б. се беп те рі бар. 

Бір қа тар ха лы қа ра лық ұйым дар ке дей ел дер мә се ле сін ше-
шу мақ са тын да олар ға әр түр лі бағ дар ма лар ар қы лы кө мек жа-
сай ды. Брақ бұл мә се ле ні ше шу дің тиім ді жол да ры мен әдіс те рі 
та бы лып, әлем де ке дей ел дер дің са ны едәуір азай ды деп айтуға 
бол майды. Жа һан да ну дәуі рін де адам зат тың әлеу мет тік-эко но-
ми ка лық по ля ри за циясы кү шейеді. ХХІ ға сыр дың ба сын да жо-
ға ры да мы ған ел дер үле сі не ха лық тың 12% мен әлем дік ЖІӨ-нің 
ша ма мен 60% сәй кес ке ле тін бол са, өте тө мен да мы ған ел дер дің 
әлем хал қын да үле сі – 12%, ал әлем дік ЖІӨ-де үле сі – 1% [1].

Әлем нің ке дей не ме се «ең тө мен да мы ған ел де рі нің» не гіз гі 
бел гі ле рі

Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы (БҰҰ) ке дей ел дер ка те го риясы 
бар екен ді гін ал ғаш қы рет 1971 жы лы мо йын да ды [2]. Бұл ел-
дер ді БҰҰ «ең тө мен да мы ған ел дер» деп жік те ді. 

ӘЛЕМ ДЕ ГІ ТӨ МЕН  
ДА МЫ ҒАН ЕЛ ДЕР  

ТО БЫ: АРТ ТА ҚА ЛУ  
СЕ БЕП ТЕ РІ МЕН  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІН ШЕ ШУ 
ЖОЛ ДА РЫ
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Әлем де гі тө мен да мы ған ел дер то бы: арт та қа лу се беп те рі мен мә се ле ле рін ше шу жол да ры

БҰҰ ең ке дей ел дер ка те го рия сын ал ғаш қы 
рет анық та ған кез де олар дың са ны на әлем нің 25 
елі кір ген. Қа зір гі таң да бұл ел дер са ны кө бе йіп  
48 ел ге де йін  жет ті. Олар дың ба сым кө бі сі Аф ри-
ка да ор на лас қан – 34 ел, Азияда – 13 ел жә не бір 
ел Ла тын Аме ри ка сын да. Өт кен қы рық жыл уа-
қыт та тек әлем нің 3 елі бұл ка те го рия дан шық қан 
(Ботс ва на, Маль див арал да ры мен Ка бо-Вер де). 

Бұл топ қа жа та тын ел дер ха лы қа ра лық 
қауым дас тық та ең ке дей мен әл сіз ел дер қа та-
рын көр се те ді, олар ды БҰҰ да му шы ел дер қа та-
ры нан бө ле ді жә не тұр ғын ха лық тың ке дей ші лі-
гі мен жә не жа ғым сыз геог ра фия лық жағ дайла ры 
на шар лы ғы, инс ти ту ционал дық, эко но ми ка лық 
жә не адам ре су рс та ры ның құ ры лым дық әл сіз ді-
гі мен ерек ше лей ді [3].

Қа зір гі уа қыт та БҰҰ ең тө мен да мы ған ел-
дер ді үш ин ди ка тор (кри те рий) не гі зін де сәй-
кес тен ді ре ді: жан ба сы на шақ қан да ғы жал пы 
ұлт тық та быс тың кө ле мі; ада ми ка пи тал; сырт-
қы есең гі ру ге эко но ми ка лық әл сіз дік. Олар дың 
көр сет кіш те рі не жа та тын дар:

1) та быс кри те рийі (Income criterion): жан ба-
сы на шақ қан да ғы жал пы ұлт тық та быс қа (ЖҰТ, 
ағылш. GNI) не гіз де ле ді. Оның кө ле мі ре тін де 
Бү кі лә лем дік банк тің Ат лас әді сі мен есеп тел ген 
2011-2013 жж. ара лы ғын да ғы үш жыл бо йын ша 
ор та ша көр сет кі ші алы на ды. Үш жыл дық шо-
лу да 2015 ж. қол да на тын көр сет кіш: ЖҰТ 1035 
АҚШ долл. аз бол са ел ең тө мен да мы ған ел дер 
қа та ры на кі ре ді, ал 1242 долл. ар тық бол са бұл 
ті зім нен шы ға ды;

2) ада ми ка пи тал дың ин дек сі (Human Assets 
Index – HAI). Бұл ин декс ке ле сі көр сет кіш тер ге 
не гіз де ле ді: а) та мақ та ну: та мақ қа жа ры ма ған 
азап қа ше гу ші ха лық тың пайызы; ә) ден сау лық: 
жа сы 5-те не ме се одан тө мен ба ла лар дың өлім 
көр сет кі ші; б) бі лім: ор та мек теп тің оқу шы ла ры-
ның жал пы коэф фи циен ті; в) ере сек тұр ғын ха-
лық тың сау ат ты лы ғы ның дең гейі;

3) эко но ми ка лық әл сіз дік ин дек сі (Economic 
Vulnerability Index – EVI). Ол ке ле сі көр сет кіш-
тер ге не гіз де ле ді: а) ха лық тың са ны; ә) қа шық-
тық; б) тауар лар экс пор ты ның шо ғыр ла нуы; 
в)  ауыл ша ру ашы лы ғы ның, ор ман өсі ру ші лік тің 
жә не ба лық ау лау дың үле сі; г) тө мен жа ға лық 
ай мақ та ор на лас қан ха лық тың үле сі; д) тауар лар 
мен қыз мет тер дің экс пор ты ның тұ рақ сыз ды ғы; 
е) сти хиялық апат тар дың құр бан да ры; ж) ауыл-
ша руашы лық өн ді ріс тің тұ рақ сыз ды ғы [4].

Мұ ның бә рі БҰҰ-мен тір кел ген кри те рий-
лер. Ке дей ел дер ті зі мі не кі ру үшін ел жо ға ры-
да ғы 3 кри те рий ге сәй кес бо луы тиіс. Әр үш 
жыл са йын  бұл ел дер ті зі мі Эко но ми ка лық жә не 

Әлеу мет тік Ке ңес пен (UN ECOSOC) қайта қа-
рас ты ры лып оты ра ды. 

Ең тө мен да мы ған ел дер де ке дей ші лік мә-
се ле сін ше шу дің жол да рын бі лу үшін осы ел-
дер де гі ке дей ші лік тің не гіз гі се беп те рі мен си-
пат та рын жә не олар дың бір-бі рі не тәуел ді лі гін 
анық тау қа жет. 

Тө мен да мы ған ел дер дің ке дей ші лі гі нің не-
гіз гі се бе бі – ха лық са ны ның өсу қар қы ны ның 
эко но ми ка лық өсу қар қы нын ба сып озуы. Мы са-
лы, Аф ри ка да әлем де гі ха лық өсі мі нің ең жо ға-
ры қар қы ны бай қа лу да. Ха лық са ны ның ор та ша 
жыл дық өсім қар қы ны 3% бол ған да мұн да азық-
тү лік өн ді рі сі жы лы на бар бол ға ны 2%-ға өсе ді. 
Бұл ел дер ге те ріс эко но ми ка лық өсу қар қы ны 
да тән бо ла ды. Олар дың ша ру ашы лық құ ры лы-
мын да аг рар лық сек тор (80-90%) ба сым, бі рақ 
ол іш кі сұ ра ныс ты қа на ғат тан ды рар емес. Ауыл 
ша ру ашы лық тың тө мен өнім ді лі гі нің ха лық са-
ны на қа ты на сы ашар шы лық қа жә не азық-тү лік-
тің тап шы лы ғы на алып ке ле ді. Эко но ми ка ның 
не гіз гі сек то ры ның тө мен тиім ді лі гі өн ді ріс тің 
дам уына, ма ман дан ған жұ мыс кү ші не, тех но ло-
гиялар дың жақ сарт уына, іш кі көз дер ге қа жет ті 
ин вес ти циялар ға сүйену ге мүм кін дік бер мейді. 

Өте ке дей ел дер ге на рық тық ме ха ни зм нің 
осал да муы да тән. Бұл ауыл ша ру ашы лы ғы ның 
ес кі шіл дік ке не гіз де лу жағ да йына бай ла ныс ты 
(ха лық тың тө мен са тып алу дең гейі, өн ді ріс тің 
да мы мауы). Со ған қа ра мас тан ұлт тық ка пи тал-
дың ба сым бө лі гі ком мер циялық са ла да шо ғыр-
лан ған. Бі рақ ол ұлт тық өн ді ріс ке тәуе кел дің 
үл кен дең ге йіне бай ла ныс ты ин вес ти ция сал-
ған нан бұ рын им по рт тық тауар лар мен сау да жа-
сауды жөн кө ре ді [5].

Ең тө мен да мы ған ел дер то бы ның эко но-
ми ка сы на өн ді ріс тік жә не қо сал қы инф ра құ ры-
лым ның, банк ісі нің, бай ла ныс жүйесі нің, элек-
т роэ нер ге ти ка ның, транс порт тық же лі лер дің 
да мы ма ған ды ғы ше тел ин вес ти цияла рын тар ту-
ға мүм кін дік бер мейді жә не өте аз іш кі жи нақ тар 
не гі зін де эко но ми ка дам уын  те жеп тұ ра ды.

Сырт қы сау да ның құ ры лы мы да эко но ми ка-
ның дам уына жа ғым ды әсер ет пей ді. Осы топ-
та ғы бар лық ел дер бір мез гіл де сырт қы на рық та 
ба ға ла ры қал қы ма лы ауыл ша ру ашы лық өнім де-
рі нің экс порт тау шы лар жә не өнер кә сіп өнім де-
рі нің ірі им по рт тау шы ла ры бо лып та бы ла ды.

Ең тө мен да мы ған ел дер де гі де мог ра фиялық 
жағ дай, осы топ та ғы ел дер дің эко но ми ка сы ның 
дам уына ке рі әсе рін ти гі зе ді. Тұр ғын ха лық тың 
жо ғар ғы өсу қар қы ны, та быс тың тө мен дең ге-
йіне жә не са тып алу қа бі лет ті лі гін азаюына әсер 
ете ді. ЖҰӨ-нің тұр ғын ха лық са ны на қа ты на сы 
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(жан ба сы на шақ қан да ғы ЖҰӨ) өсу қар қы ны 
жыл са йын  0,9%-ға ке му де. Бұ ған се беп бо ла тын 
әлем де гі ор та ша туу дең гейі ке дей ел дер де екі 
есе ге де йін  же те ді. 

Осы ел дер де гі ке дей ші лік тің та ғы бір ма ңыз-
ды фак то ры – саяси тұ рақ сыз дық. Мы сал ға 1990 
мен 1998 жыл дар ара лы ғын да та быс та ры азай-
ған 22 ел дің 11-ін де қа ру лан ған жан жал дар мен 
іш кі саяси си пат та ғы мә се ле лер кө бей ді. 

Бұл ел дер дің әлеу мет тік көр сет кіш те рі әлі 
күн ге де йін  қа уіп  ту ды ру да. Ке дей ел дер де гі ор-
та ша өмір сү ру ұзақ ты ғы 51 жас, ал ЭЫДҰ-ға 
мү ше ел дер де бұл көр сет кіш 78 жас ты құ рай ды. 
Тө мен да мы ған ел дер де 100 ба ла ның 51-і 5 жас-
қа тол май қайт ыс бо ла ды. Сауат ты лық дең гейі, 
мек теп ке ба руы мен са бақ қа қа ты суы тым аз, ал 
бі лім де рі бо йын ша ер лер мен әйел дер ара сын да 
үл кен те пе-тең сіз дік бай қа ла ды. Тө мен да мы ған 
ел дер де ем де лу ге кет кен шы ғын 90 ж. жан ба-
сы на шақ қан да жы лы на 11 дол лар ды құ ра ған, ал 
қа зір бұл көр сет кіш әлі өз гер ген емес, тіп ті Аф-
ри ка да бұл көр сет кіш 11 дол лар дан да ке мі ген. 

Осы ел дер дің көр сет кіш те рін зерт тей ке ле, 
олар дың со ны мен қа тар та би ғи апат тар: шөл ге 
айна лу, құр ғақ шы лық, су тас қы ны, жер сіл кі ні сі 
мен қат ты дауыл дар ай мақ та рын да ор на лас қа-
нын ұмыт пау ке рек. 

Ең тө мен да мы ған ел дер ге кө мек көр се ту 
мә се ле сі

Ең тө мен да мы ған ел дер де гі мә се ле лер ді 
ше шу ді БҰҰ, Бү кі лә лем дік Банк (ББ), Ха лы қ-
а ра лық ва лю та лық қор (ХВҚ), Эко но ми ка лық 
ын ты мақ тас тық жә не да му ұйымы (ЭЫДҰ) жә-
не сол сияқ ты ірі ха лы қа ра лық ұйым дар мен 
қайыры лым дық қор лар қол ға алу да. Да мы ған 
ел дер қа та ры нан ке дей ел дер қа та ры на эко но ми-
ка лық кө мек тер көр се ті лу де. 

Эко но ми ка лық кө мек де ге ні міз – да му шы ел-
дер ге эко но ми ка лық дам уына жәр дем де су не ме-
се ашар шы лық жағ да йын да ғы ай мақ тар ға азық-
тү лік тік кө мек көр се ту мақ са ты мен ақ ша лай 
не ме се та би ғи түр де бө лі не тін қа ра жат. Да му шы 
ел дер ге эко но ми ка лық кө мек көр се ту екін ші дү-
ниежү зі лік со ғыс тан ке йін  отар лық жүйе құ ла-
ған нан ке йін  жә не екі әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жүйе лер дің үшін ші әлем ел де рі нің да му жол да-
ры на әсер ету мақ са тын да пай да бо ла бас та ған.

Эко но ми ка лық кө мек көр се ту дің не гіз гі құ-
рал да ры ның бі рі – да му мақ са ты на ар нал ған 
рес ми кө мек (ДРК, ағылш. Official Development 
Assistance). Оған қар жы лық кө мек пен қа тар кө-
мек ті на ту рал ды түр де көр се ту ( тауар лар мен 
қыз мет көр се ту, со ның ішін де да му ға тех ни ка-
лық жәр дем) кі ре ді.

ЭЫДҰ-ның анық та ма сы на сәй кес, ДРК 
ЭЫДҰ Ко ми те ті нің ті зі мі не кі ре тін ай мақ тар 
мен ел дер ге да мы ған ел дер қа та ры нан бе рі ле-
тін грант тар мен не сиелер ді бі рік ті ре ді. Грант-
тар мен не сиелер эко но ми ка лық да му ды ын та-
лан ды ру үшін ба ғыт та луы жә не кон цес си он дық 
не гіз де (егер не сие грант бір лік те рін бі рік тір се) 
бе рі луі тиіс. Қар жы лық кө мек тер ден бас қа ДРК 
тех ни ка лық кө мек ті де қо са ды. Әс ке ри мақ сат-
тар да бе ріл ген не сиелер мен грант тар жә не же-
ке тұл ға лар ға бе ріл ген транс ферт тік тө лем дер 
(зей не та қы, өте ма қы мен сақ тан ды ру тө лем де рі) 
ДРК ре тін де са нал майды. 

Тө мен де гі 1-ші су рет те 2014 жыл ғы ЭДЫҰ 
Ко ми те ті не мү ше ел дер дің жал пы ұлт тық та быс-
тан (ЖҰТ) пайыз дық кө лем де бе ріл ген қар жы-
лық кө мек те рі көр се тіл ген. Жал пы ДРК БҰҰ-
ның көр сет кі ші бо йын ша ЖҰТ 0,7% алу ке рек, 
2013 жыл ға ол тек 0,3% көр се ті ліп тұр. Алай да 
өт кен жыл мен са лыс тыр ған да да му мақ са тын-
да ғы кө мек мөл ше рі 6,1% өс ті, до нор-ел дер 135 
мил лиард АҚШ дол ла рын бөл ген. 2013 жыл ғы 
жә не 2014 жыл ғы мә лі мет тер ді са лыс тыр сақ 
ЖҰТ-тың 0,7%-нан ар тық тек 5 ел орын дап ке ле-
ді. Олар: Нор ве гия, Шве ция, Люк сем бург, Да ния 
жә не Ұлыб ри та ния ел де рі. Қал ған ЭЫДҰ мү ше 
ел дер бұл та лап ты орын да мауда, со ны мен қа тар 
кө мек кө ле мін азайтуда. Кө мек үле сі нің Са ха ра-
ның оң түс ті гін де гі аф ри ка лық ел дер ге мөл ше рі-
нің азаю тен ден циясы бай қа лу да.

Ше тел ден эко но ми ка лық кө мек алу дың жа-
ғым ды жа ғы нан бө лек, жа ғым сыз сал дар ла ры 
бар. Бі рін ші ден, ше тел дік кө мек, іш кі әлеу мет-
тік бағ дар ла ма лар сияқ ты өзін дік өсу емес, жа-
ңа тәуел ді лік түр ле рін аша ды. Са рап шы лар дың 
айт уы бо йын ша, 50 жыл дық үз дік сіз ше тел дік 
кө ме гі нен ке йін  ке дей ел дер дің ше тел кө ме гі-
не сұ ра ны сы арт ты. Егер бағ дар ла ма лар өзін-
дік өсу ді қам та ма сыз ете тін бол са, он да соң ғы 
жыл да ры ше тел кө ме гі не де ген сұ ра ныс азаюы 
ке рек еді. Екін ші ден, бю рок ра тия мен ор та лық-
тан ған эко но ми ка лық ба қы лаудың бо луы. Яғ ни, 
да мы ған ел дер ден кө мек ті ке лей тұр ғын ха лық-
тар мен кә сі по рын дар ға емес, олар дың үкі ме ті не 
бе рі ле ді. Мұ ның бас ты сал да ры өнім сіз мем ле-
кет тік бю рок ра тия мен ор та лық тан ған эко но ми-
ка лық ба қы лауға алып ке ле ді. Үшін ші ден, са-
рап шы лар дың айт уын ша ше тел кө ме гі тиім сіз 
жұм са ла ды. Көп те ген тө мен да мы ған ел дер де 
сы бай лас жем қор лық қат ты да мы ған, кей бір ба-
ға лаулар бо йын ша ше тел кө ме гі нің 10-20% мем-
лекет тік ше неунік тер дің қал та сы на тү су де. Сон-
дық тан да ке дей ел дер де эко но ми ка лық өсу баяу 
жү ру де.
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Әлем де гі тө мен да мы ған ел дер то бы: арт та қа лу се беп те рі мен мә се ле ле рін ше шу жол да ры

Со ны мен қа тар, аме ри ка лық эко но мист ға-
лы мы Джефф ри Сакс тың айт уы бо йын ша ке дей 
ел дер ге кө мек ті қа зір гі таң да да мы ған ел дер қа-
та ры нан аз мөл шер де бе ру де. БҰҰ 2015 жыл ға 
ар нал ған да му бағ дар ла ма сы ның ал ғаш қы үш 
мақ са ты на, яғ ни ба ла лар мен ана лар ды құт қа ру 
жә не ауру лар ға қар сы тұ ру үшін да мы ған ел дер 
қа та ры нан жы лы на 40 мл рд. АҚШ дол ла рын бө-
ліп отыр са жет кі лік ті. Ал «Үл кен се гіз дік» ел-
дер дің бір жыл дық та бы сы 40 тр лн. долл. құ ра-
ды, яғ ни бұл кө мек ке қа жет ті со ма осы ел дер дің 
та бы сы ның бір пайызы ның тек қа на 1/10 ға на 
ала ды. Осы ған қо са Дж. Сакс мы на дай идея айт-
қан: «Мы са лы Аме ри ка ның ЖІӨ-ң 5%-ы со ғыс-
қа, ал 0,2% бей біт ші лік ке ар нал ған. Яғ ни со ғыс-
қа ар на л ған шы ғы ны бей біт ші лік ке қа ра ған да 
25 есе көп. Бұл ке дей ел де рін де гі мә се ле ні түк 
шеш пейді» [7]. 

Со ны мен қа тар, ке дей ел дер ге да мы ған ел дер 
та ра пы нан қа зір гі кез де кө мек то лық бе ріл ме се 
де, оны жар ты жол да қа ра пайым адам дар ға жет-
кіз бей, кө мек алу шы ел дер дің үкі мет бас шы ла-
ры мен ше неунік тер өз де рі не иеле не ді. Сон дық-
тан бұл ел дер ге бе рі ле тін эко но ми ка лық кө мек ті 
жет кізу дің ме ха ни зі мін же тіл ді ру қа жет. Мы сал-
ға, біз дің ойы мыз ша да мы ған ел дер өз мем ле-
кет те рін де гі жер гі лік ті құ ры лыс ком па нияла ры-
на ке дей ел дер ге бас па на, мек теп, ауру ха на, су 
құ быр ла рын, ка на ли за ция, электр стан цияла рын 
жә не бас қа да қа жет ті ғи ма рат тар са лу ға кө мек-
те су ге қа ра жат ты тен дер ар қы лы ті ке лей бөл се 
бе рі ле тін кө мек өз мақ са ты на же тер еді. Бұл құ-
ры лыс ар қы лы ең ке дей ел дер кей бір эко но ми ка-

лық мә се ле ле рін де ше ше ала ды. Мы са лы, 30-70 
қа ғи да сын ұс тан сақ, яғ ни жұ мыс шы лар то бы-
ның 30% тұр ғын ха лық тан, ал қал ған 70% ком-
па ния қыз мет ші ле рі нен бо ла ды. Бұл ар қы лы ең 
ке дей ел дер де бі лім мен ал ма су, кадр даяр лау жә-
не жұ мыс сыз дық дең ге йін  азайту үде рі сі қам та-
ма сыз еті ле ді. Са лын ған мек теп, ауру ха на лар ға 
БҰҰ мың жыл дық да му бағ дар ла ма сы бо йын ша 
қыз мет кер лер, мұ ға лім дер мен дә рі гер лер ке ліп, 
бө лі не тін дә рі лік кө мек ар қы лы ай са йын  вак ци-
на егу ар қы лы көп ауру лар дың ал дын алу ға, ал 
мек теп тер ар қы лы тұр ғын ха лық тың сау ат ты-
лы ғын жо ға ры ла тып, бо ла шақ қа жа ңа кадр лар 
даяр лауға мүм кін дік бе ре ді. Осы жо ба ең ке дей 
ел дер дің әлеу мет тік жә не эко но ми ка лық мә се ле-
ле рін азайтуға ора сан кө мек бо ла ды. 

Қорытынды 

Қа зір гі за ман да әлем нің ке дей не ме се ең тө-
мен да мы ған ел дер дің ма ңыз ды бел гі ле рі не өн-
ді ріс тің тө мен не ме се мүл дем да мы ма ған ды ғы, 
тө мен не ме се те ріс эко но ми ка лық өсу қар қы ны 
тән, іш кі сұ ра ныс ты қа на ғат тан дыр майт ын ша-
ру ашы лық құ ры лы мын да аг рар лық сек тор ба-
сым ды лы ғы, жа ңа тех но ло гиялар ды ен гізуіне 
ке дер гі бо ла тын бі лік ті тіп ті сау ат ты ең бек ре-
су рс та ры ның жоқ ты ғы, жем қор лық тың ба сым-
ды лы ғы, ин вес ти циялық аш тық, кө мек тің азаюы 
жә не т.б. жа та ды. Бұл ел дер ге да мы ған ел дер жа-
ғы нан ті ке лей не ме се ха лы қа ра лық ұйым дар ар-
қы лы кө мек ті кө бейт іп, оны жет кі зу ме ха ни зі мі н 
же тіл ді ру ма ңыз ды бо лып тұр. 

Су рет – ЭЫДҰ мү ше ел дер дің ЖҰТ кө ле мі нен ДРК-ға қос қан үле сі [6]
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Мир за лиева С.С.,

Ми ро вое произ во дс тво  
ор га ни чес кой про дук ции:  
проб ле мы и перс пек ти вы

В ми ро вой прак ти ке ши ро ко ис поль зует ся произ во дс тво и 
реали за ция ор га ни чес ких про дук тов. Дан ная про дук ция в наи боль
ших объе мах произ во дит ся в ст ра нах Се вер ной Аме ри ки и Ев ро пы. 
В раз ви вающих ся ст ра нах, нес мот ря на боль шой по тен циал зе мель, 
объемы про даж рас тут мед лен ны ми тем па ми. Наибо лее час то по вы
шен ный сп рос пот ре би те лей ор га ни чес кой про дук ции объяс няет ся 
же ла нием быть здо ро вым, прояв ле нием за бо ты об ок ру жаю щей сре
де, ст рем ле нием обес пе чить се бя бе зо пас ным пи та нием. Клю че вым 
воп ро сом в раз ви тии произ во дс тва ор га ни чес кой про дук ции яв ляет
ся соб лю де ние стан дар тов произ во дс тва и сер ти фи ка ции про дук тов, 
а так же под держ ка го су да рс тва. В Ка за х стане от рас ль произ во дс тва 
ор га ни чес ких про дук тов на хо дит ся на на чаль ном эта пе раз ви тия. 
Пре зи ден том на шей ст ра ны под пи сан За кон «О произ во дс тве ор
га ни чес кой про дук ции». Су ще ст вует ряд проб лем на пу ти раз ви тия 
произ во дс тва и экс пор та та кой про дук ции: от су тс твие сис те мы сер
ти фи ка ции, пра во вое ре гу ли ро ва ние, сис те ма мар ки ров ки.

Клю че вые сло ва: ор га ни чес кий про дукт, стан дар ты, эко ло ги чес
кое произ во дс тво, ми ро вая тор гов ля, ор га ни чес кое зем ле де лие.

Elemesov R.E.,  
Mirzalieva S.

World production of organic 
products: problems and 

prospects

In world practice the production and sale of organic products is very 
popular. These products are produced mostly in North America and Eu
rope. In developing countries, despite the great potential of organic land, 
sales are growing slowly. More often increased consumer demand for or
ganic products is due to the desire to be healthy, caring about the environ
ment and the desire to provide themselves with safe food. A key issue in 
the development of organic production is to comply with manufacturing 
standards and product certification, as well as government support. In Ka
zakhstan, the production of organic products industry is at an early stage 
of development. President of our country signed the Law «On organic 
production.» There are a number of problems in the development of pro
duction and export of such products: the absence of certification systems, 
regulation, labeling system.

Key words: organic product, standards, ecological production, inter
national trade, organic farming.

Еле ме сов Р.Е.,  
Мир за лиева С.С.

Ор га ни ка лық өнім дер дің  
әлем дік өн ді рі сі: күр де лі  

мә се ле лер мен оның ке ле ше гі

Әлем дік тә жі ри бе де ор га ни ка лық өнім дер ді шы ға ру жә не олар ды 
са ту үр ді сі ке ңі нен пай да ла ны ла ды. Бұл өнім көп мөл шер де Сол түс
тік Аме ри ка мен Еуро па ел де рін де шы ға ры ла ды. Жер лер дің ау қым ды 
әлеуеті не қа ра мас тан, да му шы ел дер де ор га ни ка лық өнім дер ді са ту 
ек пі ні баяу өсу де. Ор га ни ка лық өнім дер ге де ген сұ ра ныс тың жо ға ры 
бо луы әдет те адам дар дың ден сау лық та ры на аса кө ңіл бө ле бас тауы, 
қор ша ған ор та ға қам қор лық та ны туы жә не өз де рін қа уіп сіз азық пен 
қам та ма сыз ету ге де ген құл шы ны сы се беп. Ор га ни ка лық өнім дер дің 
өн ді рі сін да мы ту да ғы не гіз гі мә се ле өн ді ріс стан дарт та рын қа да ға лау 
жә не өнім дер ді сер ти фи кат тау жә не сон дайақ ме мле кет тің қол дау 
көр се туі бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан да ор га ни ка лық өнім дер дің өн
ді рі сі да му дың бас тап қы ке зе ңін де ор на лас қан. Елі міз дің Пре зи ден ті 
«Ор га ни ка лық өнім өн ді ру ту ра лы» Заң ға қол қой ды. Қа зір гі уа қыт та 
осын дай өнім дер дің өн ді рі сін да мы ту жә не экс порт тау жо лын да бір
қа тар күр де лі мә се ле лер бар. Олар: сер ти фи кат тау жүйесі нің, құ қық
тық рет теу дің, таң ба лау жүйесі нің жоқ ты ғы. 

Тү йін  сөз дер: ор га ни ка лық өнім, стан дарт тар, эко ло гиялық өн ді
ріс, әлем дік сау да, ор га ни ка лық егін ша ру ашы лы ғы. 
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Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка за хс тан Нур сул тан На зар баев 
обоз на чил произ во дс тво ор га ни чес ких про дук тов как од но из 
приори тет ных нап рав ле ний по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос-
ти оте че ст вен ной про дук ции и раз ви тия экс порт но го по тен-
циала ст ра ны [1]. 

Сви де тель ст вом то му слу жит под пи сан ный им не дав но за-
кон «О произ во дс тве ор га ни чес кой про дук ции». Целью за ко на 
яв ляет ся соз да ние бла гоп рият ных ус ло вий для раз ви тия произ-
во дс тва ор га ни чес кой про дук ции, сох ра не ние при род ных ре-
сур сов, ис поль зо ва ние ус той чи вых сис тем уп рав ле ния при род-
ны ми ре сур са ми, вк лю чая поч ву, во ду, воз дух, под дер жа ние 
био раз нооб ра зия, по вы ше ние ка че ст ва про дук тов пи та ния. За-
кон оп ре де ляет пра во вые, эко но ми чес кие, со ци альные воп ро сы 
произ во дс тва, пе ре ра бот ки, мар ки ров ки про дук ции.

Для ак тив ной ин тег ра ции ка за хс танс кой про дук ции в ми-
ро вую тор гов лю ор га ни чес кой про дук ции ак ту ально исс ле до-
ва ние раз ви тия ми ро во го произ во дс тва и тор гов ли ор га ни чес-
кой про дук ции, меж ду на род ных пра во вых ос нов для тор гов ли 
и выяв ле ния проб лем для ди на мич но го рос та оте че ст вен но го 
сек то ра. 

В Ка за х стане на се год няш ний день реали зо вы вают ся на-
чаль ные ша ги по соз да нию ус ло вий для раз ви тия произ во дс тва 
и экс пор та ор га ни чес кой про дук ции. 

Ос нов ны м ме то дом про ве де ния исс ле до ва ния стал ана лиз 
дан ных от че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- ных от че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-ных от че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- от че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-от че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-че тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-тов и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-и док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-док ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- ла дов OTA – Organic Trade Association, IF-ла дов OTA – Organic Trade Association, IF- дов OTA – Organic Trade Association, IF-дов OTA – Organic Trade Association, IF- OTA – Organic Trade Association, IF-
OAM – International Federation of Organic Agricultural Movements, 
Organic Monitor, FIBL – Research Institute of Organic Culture.

Оп ре де лим ся с ос нов ным по ня тием дан но го исс ле до ва ния 
– ор га ни чес кая про дук ция (organic product). Ор га ни чес кая про-
дук ция – это про дук ция эко ло ги чес ко го сель ско го хо зяй ст ва 
и эко ло ги чес ко го при ро до поль зо ва ния, произ ве ден ная по оп-
ре де лен ным пра ви лам, ко то рые зак реп ле ны в Ди рек ти вах или 
стан дар тах эко ло ги чес ко го произ во дс тва [2].

Не ко то рые экс пер ты счи тают, что под эко ло ги чес ки бе зо-
пас ны ми про дук та ми сле дует по ни мать про дук ты, вы ра щен ные 
на бе зо пас ной тер ри то рии без до пол ни тель но го при ме не ния 
ми не раль ных удоб ре ний, пес ти ци дов и дру гих тех но ген ных 
воз дейст вий [3].

МИ РО ВОЕ  
ПРОИЗ ВО ДС ТВО  
ОР ГА НИ ЧЕС КОЙ  

ПРО ДУК ЦИИ:  
ПРОБ ЛЕ МЫ  

И ПЕРС ПЕК ТИ ВЫ
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Ми ро вое произ во дс тво ор га ни чес кой про дук ции: проб ле мы и перс пек ти вы

По на ше му мне нию, под ор га ни чес кой про-
дук цией необ хо ди мо по ни мать про дук цию, вы-
ра щен ную на эко ло ги чес ки чис тых тер ри то риях 
зем ли без до бав ле ния пес ти ци дов, хи ми чес ких 
удоб ре ний в соот ве тс твии с оп ре де лен ны ми тре-
бо ва ниями и стан дар та ми произ во дс тва. 

Стоит от ме тить, что соб лю де ние всех стан-
дар тов конт ро ли рует ся не за ви си мы ми ор га на-
ми, и сле дует расс мат ри вать толь ко за ре ги ст-
ри ро ван ных произ во ди те лей, ко то рые ра бо тают 
сог лас но тре бо ва ниям эко ло ги чес ко го произ-
во дс тва и имеют пра во ис поль зо вать от ли чи-
тель ный знак эко ло ги чес кой мар ки ров ки. Та кое 
произ во дс тво ре гу ляр но по се щают предс та ви те-
ли с целью инс пек ции и сер ти фи ка ции, что га-
ран ти рует бе зо пас ность дан ной про дук ции.

Раз ли чают так же про дук ты с ис ку сст вен ным 
до бав ле нием по лез ных ве ще ств, по вы шающих 
за щит ные функ ции ор га низ ма (functional foods) 
и биоло ги чес ки ак тив ные до бав ки на ту раль но-
го проис хож де ния (nutraceuticals), яв ляющиеся 
экст рак та ми рас те ний [4]. 

В ми ро вой прак ти ке раз ли чают чет кие кри-
те рии, поз во ляющие клас си фи ци ро вать ор га ни-
чес кие про дук ты:

– не со дер жат ге не ти чес ки мо ди фи ци ро ван-
ные инг ре диен ты,

– не со дер жат инг ре диен ты, вы ра щен ные 
при ис поль зо ва нии пес ти ци дов, гер би ци дов, 
ядо хи ми ка тов и ис ку сст вен ных удоб ре ний,

– не со дер жат ис ку сст вен ные кон сер ван ты, 
кра си те ли и вку со вые до бав ки,

– про дук ты долж ны иметь на упа ков ке ли-
цен зион ные сим во лы «ор га ни ка».

Боль шинс тво рын ков эко ло ги чес кой про дук-
ции ре гу ли руют ся Ди рек ти ва ми, ко то рые оп-
ре де ляют тре бо ва ния к про дук ции, ме то дам ее 
произ во дс тва, мар ки ров ке.

При ме няют ся глав ные ти пы эко ло ги чес ких 
стан дар тов:

а) меж ду на род ные част ные или межп ра ви-
тель ст вен ные ра моч ные стан дар ты, та кие как 
Меж ду на род ные ба зис ные стан дар ты (IFOAM 
Family Standards);

б) ос нов ные дей ст вующие стан дар ты или ди-
рек ти вы, как ди рек ти вы ЕС (ЕЭС) №2092/91 или 
Аме ри ка нс кая на циональ ная ор га ни чес кая прог-
рам ма;

в) част ные стан дар ты эко ло ги чес ко го произ-
во дс тва, та кие как Де метр (Demeter), На тур лэнд 
(Naturland), Био лэнд (Bioland) [5]. 

В ми ро вой прак ти ке дей ст вует Меж ду на-
род ная не за ви си мая ор га ни за ция International 
Organic Accreditation Service (IOAS), ко то рая 

оце ни вает соот ве тс твие сис те мы сер ти фи ка ции 
с тре бо ва ниями меж ду на род ных норм [6].

На се год няш ний день в ми ре су ще ст вует 
боль шое ко ли че ст во стан дар тов эко ло ги чес ко го 
сель ско го хо зяй ст ва, наибо лее из ве ст ные из них: 
аме ри ка нс кие, японс кие, швей царс кие, стан дар-
ты ЕС.

В спи сок ор га ни за ций, ре гу ли рую щих меж-
ду на род ные пра ви ла для произ во дс тва, тор гов ли 
ор га ни чес кой про дук ции, до ба ви лись та кие как 
FAO (Food and Agriculture Organization), WTO 
(World Health Organization), UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development). В 
1999 г. бы ли при ня ты прин ци пы Ко дек са Али-
мен та риуса, оп ре де ляющие произ во дс тво по-
доб ной про дук ции, ко то рые впос ледс твии до-
пол ня лись и из ме ня лись. 

В це лом по ми ру ли де ра ми по пло ща ди ор га-
ни чес ких зе мель мож но вы де лить 10 ст ран, ука-
зан ные в таб ли це 1. 

Под ор га ни чес ки ми зем ля ми мож но по ни-
мать эко ло ги чес ки чис тые тер ри то рии, не заг-
ряз нен ные хи ми ка та ми, пес ти ци да ми, ядо ви ты-
ми выб ро са ми и т.д.

Таб ли ца 1 – Ор га ни чес кие зем ли в раз ре зе ст ран, 2013 г.

№ Ст ра на Пло щадь в млн га
1 Авс тра лия 17,2
2 Ар ген ти на 3,2
3 США 2,2
4 КНР 2,1
5 Ис па ния 1,6
6 Ита лия 1,3
7 Фран ция 1,1
8  Гер ма ния 1,1
9 Уруг вай 0,9
10 Ка на да 0,9

Ка за хс тан 0,3

Ис точ ник: The World of Organic Agriculture 2015. FIBL – 
FOA, 2015, c. 56

Как вид но из таб ли цы, наи боль шие пло ща ди 
зе мель рас по ло же ны в Авс тра лии, Ар ген ти не, 
США, что ка сает ся Ка за х стана, то в рес пуб ли ке 
сер ти фи ци ро ва но 0,3 млн. га зе мель. Воз мож но, 
в перс пек ти ве с раз ви тием сис те мы сер ти фи ка-
ции пло щадь та ких зе мель уве ли чит ся. 

Сре ди ст ран с наи боль шим ко ли че ст вом 
произ во ди те лей ор га ни чес кой про дук ции: Ин-
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дия, Уган да, Мек си ка, Тан за ния, Эфио пия, Тур-
ция, Пе ру, Ита лия, Ис па ния, Поль ша. 

Ми ро вые про да жи ор га ни чес ких про дук тов 
пи та ния и на пит ков дос тиг 72 мл рд. дол США 
в 2013 го ду. Объемы про даж ор га ни чес ких про-
дук тов пи та ния уве ли чи лись с 15,2 мл рд. дол. 
США (1999 г.) до 72 мл рд. дол. США (2013 г.), и 
воз рос ли в пять раз.

Сре ди ст ран Ев ро пы ли де ром по объему роз-
нич ных про даж ста ла Гер ма ния. Объем про даж 
в Се вер ной Аме ри ке сос тав ляет 35 мл рд. дол. 
Здесь до ми ни руют рын ки США и Ка на ды, фор-
ми руя рас ту щий сп рос на по доб ную про дук цию. 
Не дос та ток пред ло же ния наб лю дает ся в сек то ре 
ор га ни чес ких фрук тов, ово щей, мя са и мо лоч-
ных про дук тов. В свя зи с этим в этом ре ги оне 
отк ры вают ся хо ро шие перс пек ти вы для иност-
ран ных им пор те ров ор га ни чес кой про дук ции. 
В Азиатс ком ре ги оне боль шой сп рос на ор га ни-
чес кие про дук ты пи та ния наб лю дает ся в КНР. 
Дан ное яв ле ние в ос нов ном свя за но с час ты ми 
фак та ми об на ру же ния не ка че ст вен ных про дук-
тов пи та ния в пос тав ляемой круп ны ми ком па-
ниями мяс ной и мо лоч ной про дук ции. 

Нес мот ря на ди на мич ный рост ор га ни чес-
ких то ва ров, дан ная ка те го рия про дук тов сос-
тав ляет 1% от об ще го объема про даж про дук-
тов пи та ния. При чи на та кой си ту ации кроет ся 
в том, что сп рос скон цент ри ро ван в ст ра нах 
Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки, что сос тав ляет 
90% ми ро во го объема про даж дан ной про дук-
ции. Нес мот ря на то, что Азия, Авс тра лия, Ла-
ти нс кая Аме ри ка и Аф ри ка ста ли круп нейши ми 
произ во ди те ля ми ор га ни чес ких куль тур, на их 
рын ках наб лю дает ся низ кий сп рос. Здесь так-
же имеет важ ное зна че ние по ку па тель ская спо-
соб ность на се ле ния. Наи боль ший объем пот-
реб ле ния ор га ни чес ких про дук тов в рас че те на 
ду шу на се ле ния в 2013 го ду за ре ги ст ри ро ван в 
Швей ца рии (210 ев ро), Да нии (163 ев ро), Люк-
сем бург (157 ев ро). Та кие циф ры объяс няют ся 
ин те ре сом на се ле ния к та кой про дук ции, инс-
ти ту циональ ной и пра во вой ба зой, раз ра бо тан-
ным пла ном раз ви тия ор га ни чес ко го произ во-
дс тва и под держ кой го су да рс тва.

Вооб ще мо ти вы для по куп ки ор га ни чес кой 
про дук ции в ст ра нах раз нят ся: в США боль-
шинс тво пот ре би те лей по ку пают ор га ни чес кие 
про дук ты пи та ния, т.к. хо тят быть здо ро вы ми. В 
Ев ро пе пот ре би те ли боль ше за бо тят ся об ок ру-
жаю щей сре де, по ку пая эти то ва ры, в КНР и в 
дру гих ст ра нах Азии с ор га ни чес ки ми про дук-
та ми свя зы вают вы со кое ка че ст во и бо лее бе зо-
пас ное пи та ние. 

Расс мат ри вая тен ден ции раз ви тия меж ду на-
род ной тор гов ли ор га ни чес ки ми про дук та ми, 
мно гие экс пер ты от ме чают ряд труд нос тей в 
ана ли зе ста тис ти чес ких дан ных экс пор та и им-
пор та. В ря де от че тов не все ст ра ны, при няв шие 
нор мы и ди рек ти вы произ во дс тва ор га ни чес кой 
про дук ции, ве дут от дель ную ста тис ти ку та кой 
про дук ции. В свя зи с этим вы де лить всех экс-
пор те ров и им пор те ров про дук ции в ди на ми ке 
зат руд ни тель но. 

Сог лас но от че ту меж ду на род ной ор га ни за-
ции в ми ре круп нейши ми экс портёра ми ор га-
ни чес кой про дук ции ста ли Ита лия, Ни дер лан-
ды, Ис па ния, США, Фран ция, Мек си ка, Ка на да, 
КНР.

Нес мот ря на всеоб щее вни ма ние к ор га ни-
чес ко му зем ле де лию и произ во дс тву в ми ре, 
ка за хс танс кие произ во ди те ли по ка толь ко раз-
ви вают эту но вую от рас ль. В 2013 го ду объем 
рын ка ка за хс танс ких ор га ни чес ких про дук тов 
оце ни вал ся в 95 мл рд. тен ге, или око ло 51 млн. 
дол. Се год ня на до лю пот реб ле ния ор га ни чес ких 
про дук тов в Ка за х стане при хо дит ся око ло 0,1% 
от всех пот реб ляемых про дук тов в ст ра не [6].

В рес пуб ли ке офи ци ально за ре ги ст ри ро ва на 
Ка за хс танс кая фе де ра ция дви же ний ор га ни чес-
ко го сель ско го хо зяй ст ва KazFOAM. Пе ред этой 
ор га ни за цией стоят за да чи – фор ми ро ва ние в 
РК сп ро са и пред ло же ния на ор га ни чес кую про-
дук цию, фор ми ро ва ние куль ту ры пот реб ле ния 
та кой про дук ции, соз да ние соот ве тс твую щей 
за ко но да тель но-тех ни чес кой ба зы. Кро ме то-
го, эта фе де ра ция приз ва на по мо гать фер ме рам, 
имею щим проек ты по раз ви тию ор га ни чес ко го 
сек то ра.

Од ной из ос нов ных проб лем для раз ви тия 
ор га ни чес ко го произ во дс тва яв ляет ся от су тс-
твие по ли ти ки, нап рав лен ной на раз ви тие это го 
сег мен та. Рост ор га ни чес ко го сель ско го хо зяй-
ст ва сдер жи вает ся тем фак том, что в Ка за х стане 
нет пол но цен но го пра во во го ре гу ли ро ва ния и 
не дос та точ ная по мощь со сто ро ны го су да рс-
тва. Сис те ма сер ти фи ка ции для ка за хс танс ких 
произ во ди те лей яв ляет ся ос но во по ла гаю щим 
фак то ром, ко то рый сдер жи вает же лающих раз-
ви вать биз нес в этой об лас ти. Мест ные произ во-
ди те ли для сер ти фи ка ции своих про дук тов вы-
нуж де ны приг ла шать за пад ных экс пер тов, что в 
ито ге влияет на ко неч ную це ну са мо го про дук та, 
де лая его до ро же на 10-30%. Се год ня в Ка за х-
стане нас чи ты вает ся от 8 до 12 сер ти фи ци ро ван-
ных ком па ний, удель ные зат ра ты на произ во-
дс тво ко то рых вы ше в сред нем на 20-40%. Для 
ре ше ния соз дав шей ся проб ле мы мож но пред ло-
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жить соз да ние го су да рст вен ных и част ных уч-
реж де ний, ко то рые бы сер ти фи ци ро ва ли мест-
ных произ во ди те лей ор га ни чес кой про дук ции.

Ос нов ной сфе рой спе ци али за ции оте че ст-
вен ных произ во ди те лей ор га ни чес кой про дук-
ции – произ во дс тво и экс порт ор га ни чес кой 
пше ни цы, ор га ни чес ких фрук тов и ягод, и др. 

В слу чае соз да ния спе ци аль ных сер ти фи-
ци ро ван ных цент ров для произ во ди те лей ком-
па нии смо гут по лу чить кон ку ре нт ное преиму-
ще ст во при про да же своей про дук ции как для 
внут рен не го, так и для внеш не го рын ков. Ос нов-
ны ми мо ти ва ми для ком па ний, за ня тых в сфе ре 
ор га ни чес ко го произ во дс тва,  станет уве ли че ние 

сп ро са на про дук ты с соот ве тс твую щим мар ке-
ром, а так же экс порт на меж ду на род ные рын ки. 
На ра щи ва ние объе мов оте че ст вен ных ор га ни-
чес ких про дук тов так же прив ле ка тель но в све те 
то го, что по прог но зам меж ду на род ных экс пер-
тов к 2020 го ду ми ро вой ры нок ор га ни чес кой 
про дук ции мо жет дос тичь обо ро та в 200–250 
мл рд. дол. в год. 

Все ме роп риятия по со дей ст вию произ во дс-
тва ор га ни чес ких про дук тов, в ко неч ном сче те, 
улуч шат здо ровье на ции за счет произ во дс тва и 
пот реб ле ния ор га ни чес кой про дук ции; умень-
шат заг ряз не ние ок ру жаю щей сре ды и остано вят 
дег ра да цию зе мель в Ка за х стане. 
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Я вижу основную задачу МВФ в содействии финансовой 
стабильности и улучшении тем самым перспектив для устойчивого 
роста. Ведя такую работу, МВФ помогает также международному 
сообществу вести глобальную борьбу с бедностью. 
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Ха лы қа ра лық ва лю та лық  
қор дың жа һан дық  

рет теу жүйе сін де гі рө лі

Ма қа ла да жа һан дық рет теу жүйе сін де гі Ха лы қа ра лық Ва лю та
лық Қор дың рө лі нің өз ге рі сі қа рас ты ры ла ды. Ха лы қа ра лық қауым
дас тық жа һан дық инс ти тут тар ды ре фор ма лау қа жет ті гін мо йын дап, 
жа ңа қа уіпқа тер лер ал дын да ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық ты ны
ғайту ке рек ті гі не көз жет кіз ді. Брет тонВудс кон фе рен циясы нан бе рі 
жа һан дық эко но ми ка да түр лі си пат та ғы дағ да рыс тар бо лып өт ті, жә
не олар ды рет теу де гі Ха лы қа ра лық Ва лю та лық Қор дың қыз ме ті тиім
ді бо ла бер ме ді. Ұйым ның жүр гіз ген саяса ты үне мі сын ға ұшы рап, 
жа са ған ша ра ла ры не сиеле ну ші мем ле кет тер дің эко но ми ка лық мә
се ле ле рін ке рі сін ше күр де лен ді ріп, ха лы қа ра лық аре на да Қор ға де
ген се нім ді лік тө мен деп отыр ды. ХХІ ға сыр да әлем дік эко но ми ка ның 
жа ңа қа уіпқа тер ле рі G20 то бы, Қар жы лық Тұ рақ ты лық Ке ңе сі нің 
құ рылуына се беп бол ды. Ав тор лар қар жы лық рет теу мен тұ рақ ты
лық ты қам та ма сыз ету ге жа уап ты ха лы қа ра лық ұйым дар дың қыз ме
ті кү шейт іл ген жағ да йын да жа ңа қа уіпқа тер лер ді ең се ру де Қор дың 
жа һан дық рет теу жүйе сін де гі жа ңа рө лін анық тау ға ты ры са ды. 

Тү йін  сөз дер: әлем дік эко но ми ка, ХВҚ, жа һан дық рет теу жүйесі, 
G20, Қар жы лық Тұ рақ ты лық Ке ңе сі.

Ongdash A., Myrzataev E.

The role of the International 
Monetary Fund in the system of 

global regulation

The article considers the changing role of the International Monetary 
Fund in the system of global governance. The international community 
has recognized the necessity for reform of global institutions, and make to 
strengthen international cooperation to new global challenges and threats. 
After the Bretton Woods conference, the global economy experienced a 
crisis of a different nature and the actions of the International Monetary 
Fund has not always been effective. The policy of the Fund is constantly 
criticized and led to the aggravation of problems in the lending of states, 
which significantly undermined the credibility of the organization in the in
ternational arena. New challenges and threats in the global economy of the 
XXI century led to the creation G20, the Financial Stability Board. Authors 
try to determine the new role of the IMF in addressing global problems in 
the system of global governance in the conditions when there is a redistri
bution of functions in the regulatory system.

Key words: the world economy, the IMF, the system of global gover
nance, G20, Financial Stability Board.

Оң даш А.О., Мыр за таев Е.К.

Роль Международного  
валютного фонда в системе 
глобального регулирования

В статье расс мат ри вает ся из ме няющаяся роль Меж ду на род но
го Ва лют но го Фон да в сис те ме гло баль но го ре гу ли ро ва ния. Меж
ду на род ное сооб ще ст во приз на ло необ хо ди мос ть ре фор ми ро ва ния 
гло баль ных инс ти ту тов и убе ди лось в ук реп ле нии меж ду на род но го 
сот руд ни чест ва пе ред но вы ми гло баль ны ми вы зо ва ми и уг ро за ми. 
Пос ле Брет тонВудс кой кон фе рен ции гло баль ная эко но ми ка пе ре жи
ла кри зи сы раз но го ха рак те ра, и дей ст вия Меж ду на род но го Ва лют
но го Фон да не всег да бы ла эф фек тив ными. По ли ти ка Фон да пос
тоян но под вер га лась кри ти ке и при во ди ла к усу губ ле нию проб лем 
в кре ди туемых го су да рст вах, что су ще ст вен но по дор ва ло до ве рие к 
этой ор га ни за ции на меж ду на род ной аре не. Но вые вы зо вы и уг ро зы 
в ми ро вой эко но ми ке ХХІ ве ка при ве ли к соз да нию G20, Со ве та Фи
нан со вой Ста биль ности. Здесь ав то ры ста рают ся оп ре де лить но вую 
роль МВФ в сис те ме гло баль но го ре гу ли ро ва ния в ус ло виях, ког да 
идет пе ре ра сп ре де ле ние функ ции в ре гу ли рую щей ся сис те ме. 

Клю че вые сло ва: ми ро вая эко но ми ка, МВФ, сис те ма гло баль но го 
ре гу ли ро ва ния, G20, Со вет Фи нан со вой Ста биль ности.
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Қа зір гі таң да жа һан дық эко но ми ка 2007–2010 жыл дар да-
ғы қар жы лық дағ да рыс тан әлем дік эко но ми ка лық дағ да рыс-
қа ауы сып, шиеле ні сіп ке ле ді. Әлем дік эко но ми ка ның мұн дай 
жағ дайға тап бо луы, ең ал ды мен ха лы қа ра лық қа ты нас тар дың 
«дағ да ры сы нан» бо лып отыр. Бұл құ бы лыс тар әлем дік эко но-
ми ка лық жүйе нің нә зік ті гін көр се тіп, әлем дік эко но ми ка ның 
тұ рақ ты дам уын  қам та ма сыз ету жо лын да ха лы қа ра лық қауым-
дас тық тың бі рауыз дан ке лі сіл ген сая сат тың жүр гі зі лу қа жет ті-
гін ай қын дап бе ру де. 

Қар жы лық дағ да рыс сал да рын ең се ру де «G20 то бы» мен 
Ха лы қа ра лық ва лю та лық қор (ХВҚ) ма ңыз ды рөл ат қар ды. 
ХВҚ мү ше-мем ле кет тер ара сын да ғы ва лю та лық-не сиелік қа-
ты нас тар ды рет теу ге, олар дың ва лю та лық қиын шы лы ғы жағ-
да йын да қар жы лық кө мек көр се ту ге ар найы құ рыл ған, БҰҰ-
ның ма ман дан ды рыл ған ха лы қа ра лық ұйымы бо лып та бы ла ды 
[1]. ХВҚ БҰҰ-ның Брет тон-Вудс (АҚШ) Ха лы қа ра лық ва лю-
та-қар жы лық кон фе рен ция сын да құ ры лып, ұйым қаулы сы ның 
рө лін ат қа ра тын ке лі сім бап та ры қа был дан ды. 1944 жы лы құ-
рыл ған қор өз қыз ме тін іс жү зін де 1946 жыл дың ма мы рын да 
бас та ды [2]. Қор дың құ ры луы Брет тон-Вудс әлем дік эко но ми-
ка лық жүйесі нің қа лып тас уына әке ліп, оның не гі зі не ай нал ды.

Брет тон-Вудс жүйесі құ рыл ға ны нан бас тап, 1970 жыл дар-
ға де йін  ел дер дің әл-ауқа ты өсіп, әлем дік эко но ми ка ның жә не 
сау да ның қар қын ды дам уына әкел ді. Алай да, тех но ло гиялар-
дың да муы мен жа һан дық қар жы лық жүйесі нің күр де ле нуі 
ХВҚ кем ші лік те рін көр сет ті. ХВҚ қа был да ған тір кеулі ақ ша 
айыр бас жүйесі ес кір ді. Ғы лы ми-тех ни ка лық үде ріс нә ти же сін-
де ХВҚ өзі нің есеп теу ле рін де ҚААҚ (қа рыз алу дың ар найы құ-
қы ғы) ре зе рв тік құ ра лын ен гі зіп, 1973 жы лы тір кеулі айыр бас 
жүйесі нен бас тарт ты. Бұл әлем дік эко но ми ка ның құ был ма лы-
лы ғын арт ты рып, эко но ми ка лық өсу дің, сау да, ин вес ти циялар-
дың тұ рақ сыз ды ғы на ық пал ет ті. Ка пи тал, тауар қоз ға лы сы ның 
жиіле нуі мак роэко но ми ка лық ба қы лауды күр де лен дір ді [3].

Осы дан, көп те ген са рап шы лар ХВҚ құ ры лы мын ре фор ма лау 
қа жет ті лі гі ту ды де ген пі кір ге кел ді. Сауда, қар жы лық са ла ның 
қар қын ды дам уын ан қал мас үшін, ХВҚ өз құ ры лы мын жа ңар ту 
мақ са тын да бір ша ма ша ра лар ды жү зе ге асыр ды. Алай да, ма ман-
дар бұл ша ма лы өз ге ріс тер дің жет кі лік сіз ді гін ал ға тарт ты. ХВҚ-

ХА ЛЫ ҚА РА ЛЫҚ  
ВА ЛЮ ТА ЛЫҚ ҚОР ДЫҢ 

ЖА ҺАН ДЫҚ РЕТ ТЕУ 
ЖҮЙЕ СІН ДЕ ГІ РӨ ЛІ
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Ха лы қа ра лық ва лю та лық қор дың жа һан дық рет теу жүйе сін де гі рө лі

ын да кво та жүйесі нің әді лет сіз ді гі, оның әлем нің 
же тек ші ел де рі нің мүд де сі не қа рай жұ мыс іс теуі, 
ұйым ның ле ги тим ді лі гі не се нім сіз дік, кү мән кел ті-
ре ді. ХВҚ жә не Әлем дік банк бі рі ге оты рып, да му-
шы ел дер ге қа тыс ты ұсы ныс тар саяса тын жүр гі зіп 
отыр ды, мем ле кет тер өз де рі нің да му дең ге йіне 
қа ра мас тан осы ұсы ныс тар не гі зін де на рық та рын 
ашу ға мін дет тен ді. Бұл ба тыс тық кор по ра циялар-
дың ер кін кі ріп, жер гі лік ті өнер кә сіп тер өн ді рі сі-
нің жойыл уына де йін  алып кел ді. Мұ ның нә ти же-
сін де ел ішін де ке дей ші лік кү ше йіп , әлеу мет тік 
тең сіз дік ұл ғай ды. Сы наушы ма ман дар ХВҚ-ды 
әлем бо йын ша сау да барь ер ле рін жоя тын, өз де рі-
нің мүд де ле рін жүр гі зе тін, ба тыс тың бай ел де рі нің 
құ ра лы ре тін де қа рас ты ра тын бол ды. 

1990 жыл дар да Мек си ка, Ар ген ти на, Шы ғыс 
Азия, Ре сей де гі қар жы лық дағ да рыс тар дан ке-
йін  қор жұ мы сы на сын айтушы лар кө бе йіп , ре-
фор ма ның қа жет ті лі гі жиі айтыла бас та ды. ХВҚ 
ұсы ныс та ры ның кей бір жағ дайла рын да бұл 
мем ле кет те гі дағ да рыс ке рі сін ше кү ше йіп  кет ті 
[6]. Сын айтушы лар дың кө беюі нен ке йін , ХВҚ 
ХХІ ға сыр ба сын да ұс там ды сая сат жүр гізуіне 
ту ра кел ді. Қор ға де ген се нім ді лік жо ға ла бас-
тап, оның не сиелеу бағ дар ла ма ла ры сұ ра ныс тан 
қал ды. Мұ ның сал да ры нан ХВҚ жағ дайы ауыр-
лап, ре су рс та ры аза йып , жойыл уына ал ғы шарт-
тар жа сал ған бо ла тын.

Алай да, са рап шы лар дың пі кі рі ор тақ бол ды: 
эко но ми ка лық жә не қар жы лық тұ рақ ты лық қа 
жа уап  бе ре тін жа һан дық ха лы қа ра лық инс ти-
тут тың қа жет ті лі гі бар. Ал ды мен, инс ти тут ты 
ре фор ма лау қа жет ті гі 2008 жыл дың қар жы лық-
эко но ми ка лық дағ да ры сы ұйым ның әл сіз тұс та-
рын көр сет ке ні нен ке йін , кө рі ніп, өзек ті лі гі арт-
ты. ХВҚ ре фор ма сы ның бас та ма сын «G20 то бы» 
кө тер ді. Бү гін де «G20 то бы» – әлем хал қы ның ¾ 
бө лі гі өмір сү ре тін, әлем дік ЖІӨ 90% өн ді ріп, 
әлем дік сау да ның 80% жү зе ге асы ра тын, ЕО пен 
әлем нің ең ық пал ды 19 мем ле ке тін бі рік ті ре тін, 
бей фор мал ды ха лы қа ра лық ұйым [10]. 

«G20 то бы ның» сам мит те рі жа һан дық рет-
теу жүйе сін қайта қа рау қа жет ті гі нен, жи на лып 
қал ған, шиеле ніс кен жа һан дық проб ле ма лар ды 
ше шу мақ са тын да ұйым дас ты ры лып, ха лы қ - 
а ра лық эко но ми ка лық инс ти тут тар дың әлем нің 
қар жы лық рет теу функ цияла рын қайта бө лу ді 
қа рас ты ра тын бол ды. 

Қар жы лық дағ да рыс ХВҚ мен «G20 то бы-
ның» ал ды на бір не ше ма ңыз ды мә се ле лер қой-
ды: бі рін ші ден, олар инс ти ту ционал дық ор та ны 
құ ру, екін ші ден, әлем дік ва лю та лық дис ба ла нс-
ты жо йып , әлем дік эко но ми ка ның тұ рақ ты лы-
ғын қа лып тас ты ра тын құ рал дар ды та бу. 

«G20 то бы» мен ХВҚ ұзақ мер зім ді тұ рақ-
ты лық ты ұс тап тұ ру да, сон дай-ақ, жа һан дық 
масш таб та ғы қа уіп-қа тер мен кү ре су де әлем дік 
қауым дас тық ты бі рік ті ру де ше шу ші рөл ат қа-
ра тын мүм кін ді гі бар. Қа зір гі таң да, ХВҚ-дың 
жа һан дық рет теу жүйе сін де үй лес ті ру ге қа ты са 
ала тын проб ле ма лар ға ке ле сі лер ді жат қы зу ға 
бо ла ды: ке дей ші лік, ха лық тың та быс алу дең-
гейі нің ал шақ ты ғы, жер дің жы лы нуы, та би ғи 
ре сурс қор ла ры ның азаюы, эпи де миялар, ха лық 
са ны ның өсуі, со ны мен қа тар, гу ма ни тар лық, 
тех но ген ді, әлеу мет тік, сти хиялы апат тар.

Еуро па ел де рі ХВҚ қыз ме тін де ерек ше ма-
ңыз ды рөл ат қа рып ке ле ді. ЕО же тек ші ел де рі 
ұйым да үл кен дауыс қа ие. ЕО мү ше-ел де рі нің 
кво та сы 30,3% құ рай ды, бұл ХВҚ-дың жүр гі зіп 
жат қан эко но ми ка лық саяса ты на ық пал ету ге 
мүм кін дік бе ре ді [1]. Еуро па лық ел дер Қор дың 
ірі ак ционер ле рі бо лып та бы ла ды, со ны мен бір-
ге, ұйым ның өкім ші-ди рек то ры, яғ ни же тек ші-
сі не дәс түр лі түр де еуро па лық тар ды та ға йын-
дай ды.

ХВҚ, өз ке зе гін де, Еуро па ның әлем нің да-
мы ған айма ғы ның бі рі не ай нал ды ру да ма ңыз ды 
рөл ат қар ды. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс тан ке-
йін , Брет тон-Вудс қар жы лық жүйесі еуро па лық 
ел дер дің эко но ми ка лық жағ да йын  қайта қал пы-
на кел ті ру де бас ты фак тор лар дың бі рі бол ды. 
Ха лы қа ра лық Қайта құ ру жә не Да му Бан кі мен 
Ха лы қа ра лық Ва лю та лық Қор дың кө ме гі мен 
Еуро па ел де рі қа жет ті кре дит тер ді алып, құл ды-
ра ған эко но ми ка ла рын кө те ре ал ды. ХВҚ Еуро-
па үшін ма ңыз ды ха лы қа ра лық ва лю та лық-не-
сиелік қа ты нас тар дың ор та лы ғы на ай нал ды. Бұл 
ке зең де ХВҚ-дың бас ты мүд де сі тө лем ба ла нс-
та рын рет ке кел ті ріп, не сиелер ді жет кі зіп оты ру 
еді [5]. Бар лық дер лік ба тыс еуро па лық мем ле-
кет тер де жо ғар ғы қар қын ды эко но ми ка лық өсу 
ұзақ мер зім ге сақ тал ды. 1980 жыл дар ға де йін  
ХВҚ ба сым жағ дайда Еуро па ел де рін не сиелен-
ді ріп тұр ды. 1990 жыл дар дың ба сын да шы ғыс 
еуро па лық мем ле кет тер дің жос пар лы эко но ми-
ка дан на рық тық эко но ми ка ға ауыс уына бай ла-
ныс ты, ХВҚ қыз ме ті не сұ ра ныс пай да бо лып, 
кө ме гі не жү гін ді. ХВҚ өт пе лі эко но ми ка лы ел-
дер ді не сиелен ді ріп, қа жет ті тех ни ка лық кө мек-
пен қам та ма сыз етіп, қар жы ми ни стр лік те рі мен 
ор та лық банк те рі не бі лік ті ма ман дар ды жет кі зіп 
отыр ды. ЕО да му та ри хы ба ры сын да ХВҚ еуро-
па ке ңіс ті гін де ва лю та лық-қар жы лық рет теу ді 
жүр гі зіп кел ді. ЕО ел де рі нің эко но ми ка лық үй-
лес ті ру жұ мыс та ры ның нә ти же сін де ор тақ нор-
ма лар, ере же лер, еуро па лық эко но ми ка ла ры ның 
функ ция лау стан дарт та ры қа был дан ды, жа ңа тұ-
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рақ ты «еуро» – ва лю та сы құ рыл ды. ЕО-тың әрі 
қа рай ке ңеюіне ба за қа лып тас ты.

ХВҚ қар жы дағ да ры сы нан ке йін  де еуроин-
тег ра циялық үде рі сі ке зін де қар жы лық қиын-
дық тар ға ду шар бол ған Еуро па ел де рі не кө ме гін 
жал ғас ты рып ке ле ді. 2009 жыл дан бе рі Гре ция, 
Ис па ния се кіл ді бір қа тар еуро па лық ел дер дің 
қа рыз дық проб ле ма ла ры өзек ті бо лып отыр [5]. 
ЕО мен ХВҚ-дың жұ мыс та ры на қа ра мас тан, бұл 
ел дер дің эко но ми ка ла ры ауыр қал пын да қа лып, 
ре цес сия лық үр діс тер жү ріп жа тыр. 

Де ген мен, ЕО ел дер эко но ми ка ла ры ның са-
па лық құ рам да сы, он да ғы әлем дік эко но ми ка-
лық жә не ва лю та лық-қар жы лық жүйе лер де гі 
еуро ның ре зе рв тік ва лю та есе бін де жү руі, әлем-
дік эко но ми ка мен қар жы саяса тын да ғы ЕО ық-
па лы «G20 то бын да» да же тек ші рөл ді ал уына 
жағ дай жа сап отыр [8]. ЕО-тың «G20 то бын да-
ғы» ор тақ мүд де сі қар жы лық жүйе нің ха лы қ - 
а ра лық рет теу ді кү шейту, эко но ми ка лық өсу ді 
ын та лан ды ра тын қар жы сек то ры ның тиім ді лі гін 
арт ты ру, жұ мыс орын да рын ашу, бә се ке лес тік ті 
арт ты ру ды көз дейді [9]. Бұ дан жа һан дық рет теу 
жүйе сін де ба тыс ел де рі нің ор ны ерек ше бо ла ты-
нын кө ру ге бо ла ды.

Дағ да рыс әлем дік эко но ми ка ны, қар жы лық 
на рық тар ды әл сі ре тіп, әлем дік қауым дас тық қа 
жа һан дық қар жы лық жүйені тү бе гей лі ре фор-
ма ға кі ріс уіне әкел ді. Қа лып тас қан жағ дай ХВҚ-
дың қыз ме ті не жа ңа ша көз қа рас та ныт ты. «G20 
то бы» әлем дік қауым дас тық тың ХВҚ ре фор ма-
сын жә не жал пы қар жы лық жүйе нің ре фор ма-
сын жүр гі зе тін бас ты фо рум ға ай нал ды. 2008 
жыл дың 15 қа ра ша сын да Ва ши нг тон қа ла сын да 
«G20 то бы ның» сам ми ті бол ды, он да ал ғаш рет 
қа ты су шы мем ле кет тер дің жә не үкі мет те рі нің 
бас шы ла ры қа тыс ты. Сам мит тің бас ты та қы ры-
бы – әлем дік қар жы лық на рық тың, қар жы лық 
жа уап кер ші лік тің жә не тұ рақ ты рет теу дің мөл-
дір лі лі гін жо ға ры ла ту бол ды.

Сам мит тің нә ти же сін де мем ле кет бас шы ла-
ры қар жы лық на рық тар дың кө лең ке лі лі гін тө-
мен де ту, ақ па рат тар дың ашық ты ғы, рет теу дің 
тұ рақ ты жә не ба ла ма лы лы ғын қам та ма сыз ету, 
ба қы лау мен тәуе кел дер ді бас қа ру ды да мы ту, 
рет теу ші ор ган дар дың ха лы қа ра лық ын ты мақ-
тас ты ғын да мы ту, ха лы қа ра лық қар жы лық инс-
ти тут тар дың ре фор ма лау жұ мыс та ры ның қа жет-
ті гі жө нін де ке лі сім ге кел ді.

Бұ дан бы лай инс ти тут тар дың реор га ни за-
циясы әлем дік эко но ми ка да ғы күш тер дің бө лі-
ні сі не сай жү руі қа жет. Да му шы ел дер өз де рі-
нің мүд де ле рін біл ді ру ге мүм кін дік те рі бо ла ды. 
Әлем дік эко но ми ка ның қал пы на келуін , он да ғы 

қар жы лық на рық тар ды рет теу ді тиім ді рек ба-
ғы ты на әке ле тін ша ра лар ды қам ти тын жос пар 
ке лі сіл ді. Қо ры тын ды құ жат та, со ны мен бір ге, 
кре дит тік агент тік тер дің қыз ме тін рет тейт ін, 
бух гал тер лік есеп тер дің стан дарт та рын жа қын-
да та тын, қар жы лық заң на ма лар ды кү шейту жә-
не ХВҚ-ына қар жы лық тұ рақ ты лық ты қал пы на 
кел ті ру үшін ар найы ре су рс тар мен жа уап кер-
лік тер ді жүк тейт ін ке лі сім дер бел гі лен ді [1].

«G20 то бы ның» сам ми ті ХВҚ ре су рс та рын 
кө бейт уіне мүм кін дік бер ді. Қор дың саяса ты на 
да өз ге ріс тер ен ді. ХВҚ жа ңа икем ді кре дит тік 
ли нияла рын ашып, тиім сіз бағ дар ла ма ла ры нан 
бас тарт ты. ХВҚ қыз ме тін де гі өз ге ріс тер ге қа-
рап, да му шы ел дер дің Қор ға де ген қа ты на сы 
дұ рыс та лып, жа ңа жұм сар тыл ған кре дит тік бағ-
дар ла ма лар ды Мек си ка, Поль ша мем ле кет те рі 
пай да ла на бас та ды.

2009 жы лы әлем нің «же тек ші 20 эко но ми-
ка лы елі» ке зек ті сам мит ті Лон дон қа ла сын да 
өт кіз ді. Бұл жы лы дағ да рыс қар қы ны бә сең дей 
қой ға ны мен, те рең деп, ке ңейе түс ті. Сам мит тің 
күн тәр ті бін де бес бас ты мә се ле тұр ған бо ла тын: 
қар жы лық на рық тар дың жұ мы сын ба қы лау, эко-
но ми ка лық өсу ді ын та лан ды ру, ха лы қа ра лық 
қар жы лық инс ти тут тар ды ны ғайту, бү кі лә лем-
дік сау да ны қол дау, ке дей ел дер ге кө мек. Сам-
мит тің нә ти же сін де ХВҚ-ының қар жы лық жә не 
функ ция лық мүм кін дік те рі ке ңей ді. Оған мо ни-
то ринг тік функ ция лар жүк те ліп, оның ба қы лау 
құ рал да рын же тіл дір ді. Пі кір ал ма су со ңын да 
қар жы лық жүйені ны ғайту, ха лы қа ра лық қар-
жы лық жүйе ар қы лы қа жет ті ре су рс тар ды бө лу 
жа йын да екі жақ ты дек ла ра циялар қа был дан ды. 
Сон дай-ақ, ХВҚ-дың ал ғаш қы об ли га цияла рын 
эмис сия лайтынын мә лім де ді. Ин вес тор-мем ле-
кет тер үшін об ли га циялар стан дарт ты қа рыз дар-
дың аль тер на ти ва сы ре тін де ше тел дік ре зе рв тік 
ак тив тер бо ла ала ды. ХВҚ-ының күн тәр ті бін де-
гі ма ңыз ды мә се ле ле рі нің бі рі Қор да ғы дауыс-
тар дың қайта қа рас ты руы қал ды. 2009 жыл дың 
қыр күйек айын да Питт сбург те өт кен «G20 то бы-
ның» сам ми тін де кво та лар ды қайта қа рас ты ру 
мә се ле сі кө те ріл ді, он да да му шы ел дер ге қо сым-
ша 5% бө ліп, олар дың ұйым ішін де гі ық па лын 
жо ға ры ла ту мақ сат етіл ген бо ла тын [4]. 

Се бе бі, ХВҚ-ының жа һан дық рет теу жүйе-
сін де проб ле ма лар ды шешуіне тиім ді қа ты суы 
ті ке лей ұйым ішін де гі дауыс тар са ны ның әділ 
үлес тір іл генін де бо лып отыр.

Жыл са йын ғы G20 то бы ның жи на лыс та рын-
да күн тәр ті бі не қойыл ған бас ты мә се ле лер дің 
он ды ғы на кі ре тін ХВҚ ре фор ма сы бо ла тын. 
Алай да, Қор дың ре фор ма сы бір ор ны нан жыл-
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Ха лы қа ра лық ва лю та лық қор дың жа һан дық рет теу жүйе сін де гі рө лі

жуы ұзақ мер зім ді алып отыр. Әсі ре се, ХВҚ 
«кво та ла ры ның 14-ші тү зе ту лер» мә се ле сі 2010 
жы лы Қор дың ди рек тор лар ке ңе сін де ше шім қа-
был да нып, ХВҚ Жар ғы сы на сәй кес қа ты су шы-
мем ле кет тер дің көп ші лі гі ра ти фи ка цияла ға ны-
мен, ұйым ның бас ты ак ци оне рі – АҚШ әлі күн ге 
де йін  бе кіт кен жоқ. 

Егер бұл кво та лар дың қайта тү зе ту ле рі то-
лық бе кі ті ле тін бол са, ХВҚ ка пи та лы екі есе 
өсе ді. Яғ ни, мү ше-мем ле кет тер кво та ның жа ңа 
қа рас ты рылуына қа рай, қо сым ша жар на са ла тын 
мін дет те ме ала ды. 

Ха лы қа ра лық ва лю та лық қор да дауыс са-
ны ның «та ра зы лан ған» қа ғи да сы жұ мыс іс тей-
ді, ше шім дер тең дауыс тар кө ле мі мен емес, ірі 
«до нор лар»-дың ба қы лауы мен қа был да на ды. 
Әдет те, Бас қа ру шы лар Ке ңе сін де ше шім дер қа-
ра пайым дауыс тың көп ті гі мен (жар ты сы нан кем 
емес), ал ма ңыз ды, опе ра тив ті, ст ра те гиялық 
си пат ты мә се ле лер ді қа рас тыр ған да, – «ар найы 
көп тік пен» (сәй ке сін ше, мү ше-ел дер дің 70% не-
ме се 85% дауыс) қа был да на ды. Ба тыс тың же тек-
ші ел де рі нің мүд де ле рі не қа рай, қа зір гі Жар ғы да 
ХВҚ-дың құ рылуын да то ғыз ға қар сы 53 сұ рақ 
бел гі лен ген. 1970 жә не 1980 жыл дар да ғы АҚШ 
пен Еуро па лық Одақ (ЕО) дауыс та ры ның са-
лыс тыр ма лы сал ма ғы ша ма лы азай ға ны на қа ра-
мас тан, олар мак си мал ды көп тік ті (85%) қа жет 
ете тін Қор дың тү йін ді ше шім де рін қа рауда ве то 
құ қы ғын пай да ла на ала ды [14].

АҚШ пен ба тыс альян сы ның сом ма сы 50% 
аса дауыс қа ие, яғ ни, Қы тай, Үн діс тан, Ре сей, 
Ла ти но аме ри кан дық жә не ис лам мем ле кет тер-
дің дауыс та ры ның жиын тық та ры нан ба сым. Бұ-
дан, ал ғаш қы лар ше шім қа был дау да мо но по лия-
лық рөл ат қа ра ды. Егер ма ңыз ды ст ра те гиялық 
мә се ле лер, со ның ішін де, ХВҚ-ды ре фор ма лау 
сұ рақ та ры қоз ғал ған кез де, тек АҚШ-да ве то құ-
қы ғы бар (15%-дан жо ға ры) [14].

Егер ұйым ішін де гі үлес тер ді қайта қа рас ты-
ра тын бол са, АҚШ ве то құ қы ғы нан айыры лып, 
БРИКС ел де рі нің Қор дың ст ра те гиялық ше шім 
қа был да уын да ық па лы өсе ді де ген сөз. Қа зір гі 
кү ні БРИКС үле сі 11,5%-ды құ рай ды. БРИКС 
ел де рі нің әлем дік ЖІӨ-нің 31%-ын ала ты нын 
ес ке ре тін бол сақ, бұл Қор да ғы үле сі тым аз еке-
нін бай қауға бо ла ды.

ХВҚ ре фор ма сы ның жү руі осы кво та лар ды 
рет теу ден бас та ла ты ны анық бо лып отыр. Егер 
14-ші кво та лар дың қайта қа рас ты ры луы бе кі ті-
ле тін бол са, кво та лар ды есеп тейт ін жа ңа фор му-
ла ға бай ла ныс ты, жа һан дық рет теу жүйе сін де гі 
мә се ле лер дің ше ші мі өз ге ріс та ба ды. Мы са лы, 
Ук ра ина ға 17,5 мл рд. долл. не сиесі бо йын ша 

ХВҚ ди рек тор лар дың ше ші мі оң бол мас па еді. 
Бұ ның ас та рын да Ук ра ина ның Ре сей ге 3 мл рд. 
дол лар кө ле мін де гі қа ры зы, жә не та ғы бас қа ха-
лы қа ра лық қа ты нас тар да ғы мә се ле лер де гі ше-
шім дер бас қа ша бо лар ма еді [9].

Әр бес жыл са йын  қа рас ты ры ла тын кво та лар-
дың тү зе ту ле рі 2015 жыл дың 31 жел тоқ сан кү-
нін де «кво та лар дың 14-ші қайта қа рас ты рылуы - 
н ың» өз кү ші не ену мер зі мі аяқ та ла ды. Жа ңа 2016 
жыл дан бас тап, «кво та лар дың 15-ші қайта қа рас-
ты ры луы» бас та луы қа жет бо ла ды. Бұл үр діс тер 
ХВҚ ре фор ма сы ның жағ да йын  шиеле ніс ті ріп жі-
бе ре ді. Кво та лар ды есеп тейт ін жа ңа фор му ла ның 
да қа был да нуы ше ге рі ліп, ХВҚ ре фор ма сы ның 
мер зі мі та ғы ұза ра тын бо ла ды.

Біз дің пі кі рі міз ше, мұн дай үр діс тер сал да-
ры ның екі сце на рийі бол мақ. Бі рін ші сі, әлем дік 
эко но ми ка да жа һан дық мә се ле лер ді үй лес ті ру-
де АҚШ өз ық па лы нан айы рыл ғы сы кел ме се, 
ХВҚ ре фор ма сы ның ше ге рілуіне ын та лы бо лып 
оты ра ды. Екін ші сі, БРИКС ел де рі «БРИКС жа-
ңа да му бан кі» жә не «Инф ра құ ры лым дық ин-
вес ти циялар Азия бан кі» ар қы лы жұ мыс жа сап, 
әлем дік эко но ми ка да өз саяса тын жүр гі зе тін бо-
ла ды. Екін ші сце на рий он сыз да бас та лып кет ті. 
АҚШ түп кі лік ті ұтым сыз жағ дайда қал мас үшін, 
ХВҚ ре фор ма сы баяу да бол сын, ат са лы суы қа-
жет. Ба тыс тың да мы ған мем ле кет те рі мұ ны оң 
ба ға лайтыны анық. БРИКС мем ле кет те рі нің жа-
ңа ха лы қа ра лық қар жы лық инс ти ту ты на «ХВҚ-
дың ба ла ма сы» де ген ба ға сын бер ген әлем дік са-
рап шы лар да жоқ емес. 

Ха лы қа ра лық ва лю та лық-қар жы лық жүйе-
сін де 70 жыл дық та ри хы бар ХВҚ-дың тә жі ри-
бе сі жо ғал мауы ке рек. Әлем дік эко но ми ка лық 
дағ да рыс пен кү ре су ге да йын  бо луы үшін, ХВҚ-
ының ре фор ма сы бір орын нан жыл жуы қа жет.

ХВҚ ре фор ма сы ның ке ле ше гі нің ал ғы шар ты 
ре тін де 2015 жыл дың 30 қа ра ша сын да Қы тай дың 
«юань» ва лю та сы SDR қор жы ны на қо сылуын  
айтуға бо ла ды. Бұл юань рес ми әлем нің 5-ші 
ре зе рв тік ва лю та сы на ай нал ды де ген сөз. Қы-
тай бұ рын нан осы ған мүд де лі бол ған. Алай да, 
ХВҚ юань нің ер кін кон вер та цияға түс пейтіні не 
бай ла ныс ты, ва лю та лық қор жын ға қос пай кел-
ген. 2014 жы лы сырт қы сау да-сат тық тың 25%-ы 
юань мен жа са лып, 2015 жы лы бұл көр сет кіш та-
ғы 5%-ға өс кен [11]. Қы тай ва лю та сы ның ХВҚ 
ва лю та лық қор жы ны на қо сы луы ХВҚ ре фор ма-
сы на бет бұ рыс бо ла ды де ген се нім біл ді ре ді. 

Әлем дік эко но ми ка да ғы жа һан дық мә се ле-
лер ді үй лес ті ру ме ха низ мі не ті ке лей қа ты су-
шы Қар жы лық Тұ рақ ты лық Ке ңе сі (Financial 
Stability Board, FSB) бо лып та бы ла ды. Бұл инс ти-
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тут 2009 жы лы Лон дон қа ла сын да өт кен сам ми-
ті ба ры сын да Қар жы лық Тұ рақ ты лық Фо ру мы-
ның (1999 жыл дан бе рі жұ мыс іс те ді) не гі зін де 
құ рыл ды. Ұйым ның не гіз гі мақ са ты на әлем дік 
қар жы лық тұ рақ ты лық тың әл сіз тұс та рын анық-
тап, осы са ла да ба қы лау жә не рет теу саяса тын 
ұс тан уын  айтуға бо ла ды [12].

Бас тап қы да ҚТК-нің функ цияла ры өз ге 
ұйым дар дың қыз мет те рі мен ұқ сас бо ла тын. Мә-
се лен, ХВҚ-ының эко но ми ка лық ко ми тет те рі 
дағ да рыс тың мер зі мі мен масш та бын бол жай 
ал ма ған ды ғы нан сын ға алы нып, бұл функ цияны 
G20 то бы өз ал ды на қой ған мін дет тер ді орын-
дайт ын ат қа ру шы ор ган ре тін де та ға йын дал ған 
ҚТК-іне бе ріл ді. ҚТК құ зі рет ті лі гі не ман дат қа 
сәй кес, ХВҚ-ының мак роп ру ден ция лық қа да ға-
лау функ циясы өт ті. Со ны мен қа тар, Қар жы лық 
Тұ рақ ты лық Ке ңе сі «кө лең ке лі» банк жүйесі не 
әсер ету ші ша ра лар ды анық тайт ын функ ция лар, 
он да ғы де ри ва тив тер на ры ғы (ағыл шын ті лі нен, 
derivative – шарт, конт ракт) мен қар жы лық ақ па-
рат тар дың айыр ба сын ұйым дас ты ру қыз ме ті мен 
де айна лы са тын бол ды [13].

Қар жы лық Тұ рақ ты лық Ке ңе сі нің эко но ми-
ка лық рет теу жә не қар жы лық қа да ға лау қыз ме ті 
саяса ты на кі ре тін ке ле сі функ ция лар ХВҚ-ының 
жа һан дық рет теу жүйе сін де гі ор нын көр се тіп, 
жа ңа рө лін анық тай тү се ді. ҚТК-інің мұн дай 
функ цияла ры на «ха лы қа ра лық қар жы лық ұйым-
дар дың рө лі мен олар дың қа да ға лау мен рет-
теу ге қа ты су да ғы ма ңы зын анық тау», «ұлт тық 
эко но ми ка ны рет теу ші инс ти тут тар мен ха лы қ - 
а ра лық қар жы лық ұйым дар дың өза ра әре ке тін 
үй лес ті ру» кі ре ді.

Жа һан дық рет теу де гі қар жы лық рет теу дің 
ре фор ма сы ха лы қа ра лық қар жы лық инс ти тут-

тар дың бас ты мә се ле сі бо лып отыр. Ал Ке ңес тің 
мұн да ғы рө лі ар тып ке ле ді.

Қар жы лық дағ да рыс тың сал да ры нан қар жы-
лық рет теу мен тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету ге 
жа уап ты ха лы қа ра лық ұйым дар дың қыз ме ті кү-
шейт іл ді. Ха лы қа ра лық қауым дас тық жа һан дық 
инс ти тут тар ды ре фор ма лау қа жет ті гін мо йын-
дап, жа ңа қа уіп-қа тер лер ал дын да ха лы қа ра лық 
ын ты мақ тас тық ты ны ғайту ке рек ті гі не көз жет-
кіз ді. ХВҚ құ рыл ға ны нан бе рі жа һан дық рет-
теу жүйе сін де түр лі си пат та ғы дағ да рыс тар ды 
өт кер ге ні мен, олар ды рет теу де гі қыз ме ті тиім ді 
бо ла бер ме ді. Ұйым ның жүр гіз ген саяса ты үне мі 
сын ға ұшы рап, жа са ған ша ра ла ры не сиеле ну ші 
мем ле кет тер дің эко но ми ка лық мә се ле ле рін ке рі-
сін ше күр де лен ді ріп, ха лы қа ра лық аре на да Қор-
ға де ген се нім ді лік тө мен деп отыр ды. Алай да, 
2008-2010 жыл дар да бас тал ған ре фор ма лар дың 
кө ме гі мен ХВҚ саяса ты ның өз ге руі, оның жа-
һан дық рет теу де гі жа ңа рө лі әлем дік қауым дас-
тық үшін қа жет ті бе дел ді ұйым ға қайта айна лу ға 
мүм кін ді гі бар. Әлем дік эко но ми ка ның қа зір гі 
шиеле ніс кен жағ да йын да жа ңа эко но ми ка лық 
қа лып қа бейім де ліп, жа һан дық қа уіп-қа тер лер ге 
тө теп бе ре ала тын әлеуе тін тиім ді пай да ла ну қа-
жет. ХВҚ ал дын да мү ше-мем ле кет тер дің қа рыз-
дық мә се ле ле рі, ке дей ші лік, та быс тың тең сіз ді гі 
се кіл ді проб ле ма лар әлі де өзек ті. Әлем дік эко-
но ми ка ның да му қар қы ны ның тө мен деуі мен 
қа тар жа һан дық мә се ле лер мен кү ре су жо лын да 
«G20 то бы» жә не жа һан дық рет теу ге қа ты су шы 
ха лы қа ра лық инс ти тут тар дың ішін де, Ха лы қ - 
а ра лық Ва лю та лық Қор дың ма ңыз ды лы ғы тек 
ар та ды. Жа һан дық рет теу жүйесі нің да муы «G20 
то бы» мен ҚТК, ХВҚ қа был да ған ше шім де рі не 
бай ла ныс ты жү ре тін бо ла ды. 
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Анд ро сен ко Е.Ю.,  

Мыр зах ме то ва А.М.

Тен ден ции раз ви тия  
Ин тер нетмар ке тин га  

в Ка за х стане

Статья пос вя ще на тен ден циям раз ви тия Ин тер нетмар ке тин га в 
Ка за х стане. На се год няш ний день су ще ст вует мно же ст во нап рав ле ний 
раз ви тия мар ке тин га, а в свя зи с ши ро ким расп рост ра не нием тех но
ло гий еком мер ция ста ла иг рать важ ную роль в реали за ции то ва ров 
че рез гло баль ную сеть и, как следст вие, появи лась необ хо ди мос ть в 
раз ви тии Ин тер нетмар ке тин га. В свя зи с этим в статье расс мат ри
вают ся при чи ны появ ле ния Ин тер нетмар ке тин га в Ка за х стане, проб
ле мы, пре пя тс твующие его раз ви тию, пу ти их ре ше ния. В статье дают
ся теоре ти чес кие под хо ды к ана ли зу инс тру мен тов, ис поль зуе мых в 
Ин тер нетмар ке тин ге в Ка за х стане. По ка за на взаи мос вязь и взаим ное 
влия ние раз лич ных фак то ров это го нап рав ле ния мар ке тин га в Ка за х
стане и от ме че на необ хо ди мос ть его даль нейше го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: Ин тер нетмар ке тинг, Ин тер неттра фик, Ин
тер нетпро вай дер, Webсайт , Ин тер нетпрод ви же ние.

Androsenko E.Yu., 
Myrzakhmetova A.M.

Development of Internet 
marketing in Kazakhstan

The Article is devoted to tendencies of development of Internet mar
keting in Kazakhstan. Today there is a set of the directions of development 
of marketing, and in connection with a wide circulation of technologies e
commerce began to play an important role in realization of goods through 
a global network and as a result there was a need for Internet marketing 
development. In this regard in article the reasons of emergence of Internet 
marketing in Kazakhstan, the problems interfering its development, a way 
of their decision are considered. In article theoretical approaches to the 
analysis of the tools used in Internet marketing in Kazakhstan are given. 
The interrelation and mutual influence of various factors of this direction 
of marketing in Kazakhstan is shown and need of its further development 
is noted.

Key words: Internet marketing, Internet traffic, Internet service pro
vider, Web site, Internet advance.

Анд ро сен ко Е.Ю.,  
Мыр зах ме то ва А.М.

Қа зақ стан да ғы ға лам тор  
мар ке ти нг тің да муы

Ма қа ла Қа зақ стан да ғы ин тер нет мар ке тинг үр діс те рін да мы ту ға 
ар нал ған. Қа зір гі таң да мар ке ти нг ті да мы ту дың көп те ген ба ғыт та ры 
бар. Тех но ло гияның кең та ра уына бай ла ныс ты оның ком мер циясы 
жа һан дық бай ла ныс ар қы лы тау ар ды жү зе ге асы ру да ма ңыз ды рөл ге 
ие бо ла бас та ды. Сол се беп ті ин тер нет мар ке ти нг ті да мы ту қа жет ті лі
гі туын да ды. Осы ған бай ла ныс ты ма қа ла да Қа зақ стан да ғы ин тер нет 
мар ке ти нг ті да мы ту дың се беп те рі, дам уына ке дер гі жа сайт ын мә се
ле лер, оны ше шу жол да ры қа рас ты рыл ған. Ма қа ла да Қа зақ стан да
ғы ин тер нет мар ке ти нг те қол да ны ла тын құ рал дар дың теоре ти ка лық 
жол да ры қа рас ты рыл ған. Осы ба ғыт қа әсер ете тін әр түр лі фак тор
лар дың өза ра бай ла ны сы көр се тіл ген. Со ны мен қа тар оны әрі қа рай 
да мы ту дың қа жет ті лік те рі айт ыл ған.

Түйін сөз дер: Ин тер нетмар ке тинг, Ин тер неттра фик, Ин тер нет
про вай дер, Webсайт , Ин тер нетпрод ви же ние.
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Ши ро кое расп рост ра не ние сов ре мен ных тех но ло гий, а осо-
бен но IT-тех но ло гий, ока зы вает ог ром ное влия ние на развитие 
экономики. Каж дая ком па ния пы тает ся найти но вые рын ки сбы-
та. Од ним из пу тей их уве ли че ния на дан ный мо мент яв ляет ся 
Internet. Ст ра те гия раз ви тия ком па нии во все мир ной паути не яв-
ляет ся од ним из наибо лее эф фек тив ных спо со бов прод ви же ния 
то ва ров, по вы ше ния имид жа, раз ви тия в це лом для лю бой ор га-
ни за ции. Бла го да ря появ ле нию но вых тех но ло гий рас ши ряют ся 
масш та бы и уве ли чи вает ся ско рос ть раз ви тия меж ду на род ной 
тор гов ли. По ня тие «бренд» на чи нает иг рать вто рос те пен ную 
роль, с появ ле нием со ци аль ных се тей, фо ру мов, блог ге ров сп-
рос на тот или иной то вар все боль ше на чи нает фор ми ро вать 
мне ние пот ре би те лей, ос та вив ших свой от зыв в «се ти». С внед-
ре нием но вых тех но ло гий и усо вер шенс тво ва нием ло гис ти ки 
процесс по куп ки то ва ров из дру гой ст ра ны ста л про ще, и как 
следс твие бо лее вост ре бо ван ным. С каж дым го дом все боль-
шую до лю в раз ви тии ми ро вой тор гов ли за ни мает имен но ин-
тер нет-тор гов ля в Ин тер нет-мар ке тин ге.

Су ще ст вует нес колько под хо дов к оп ре де ле нию Ин тер нет-
мар ке тин га. Расс мот рим не ко то рые из них: «Ин тер нет-мар ке-
тинг – комп лекс ме роп рия тий по изу че нию це ле вой ауди то рии, 
прив ле че нию её на сайт  и кон вер та ции её в клиен тов фир мы, 
ко то рый поз во ляет ре шить эту за да чу» [1]. «Ин тер нет-мар ке-
тинг – теория и ме то до ло гия ор га ни за ции мар ке тин га в ги пер-
ме дий ной сре де Ин тер не та.» [2, с. 56]. Ин тер нет-мар ке тинг – 
со во куп ность мер, нап рав лен ных на ус пеш ную реали за цию 
ст ра те гии мар ке тин га фир мы, вк лю чающей воп ро сы исс ле до-
ва ний, прод ви же ния, реали за ции про дук ции, а так же фор ми-
ро ва ния и под держ ки лояль нос ти клиен тов и партнёров с по-
мощью сов ре мен ных ин тер нет-тех но ло гий [3]. Та ким об ра зом, 
под Ин тер нет-мар ке тин гом по ни мает ся комп лекс ме роп рия тий 
тра ди ци он но го мар ке тин га, ис поль зуемо го в се ти Internet. 

В це лом, целью Ин тер нет-мар ке тин га яв ляет ся прод ви же-
ние то ва ров и ус луг че рез сис те му Ин тер нет. В этом слу чае мо-
гут быть ис поль зо ваны раз лич ные инс тру мен ты и ме ха низ мы, 
как: кон текс тная рек ла ма, SEO-оп ти ми за ция, соз да ние сайта, 
ин тер нет-ма га зи нов, e-mail рас сыл ка, он лайн-дос ки объяв ле-
ний и т.д. Бе зус лов ны ми плю са ми в ис поль зо ва нии Ин тер нет-

ТЕН ДЕН ЦИИ РАЗ ВИ ТИЯ 
ИН ТЕР НЕТМАР КЕ ТИН ГА 

В КА ЗА Х СТАНЕ
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мар ке тин га яв ляет ся вы со кая точ ность оп ре де-
ле ния це ле вой ауди то рии, так как при по мо щи 
оп ти ми за ции поис ко вых сис тем по зап ро сам 
клиен та мож но оп ре де лить необ хо ди мый на дан-
ный мо мент че ло ве ку то вар и по ка зать рек ла му 
имен но ему. Так же здесь от су тс твует ка кая-ли бо 
при вяз ка к мес ту при прод ви же нии то ва ров, т.е. 
мож но прив лечь боль шую ауди то рию, рас ши-
рить ем кос ть рын ка, так же рек ла ма че рез Ин тер-
нет яв ляет ся бо лее бюд жет ным ва ри ан том для 
рек ла мо да те ля, а ее эф фек тив нос ть лег ко отс ле-
дить че рез сис те му ана ли ти ки (раз лич ные счет-
чи ки, Ян декс-мет ри ка, Google-Analytics).

На ча лом раз ви тия Ин тер нет-мар ке тин га 
мож но счи тать 1990-ые го ды, ког да прои зош ло 
ши ро кое внед ре ние в жиз ни лю дей Internet. За-
тем од ним из эта пов раз ви тия дан но го нап рав ле-
ния стал 1996-ой год, ког да круп ные кор по ра ции, 
как Google, Overture, Yahoo, ста ли с оп ла той за 
кли ки раз ме щать рек ла му в поис ко ви ках. В 2001 
го ду Д. Сал ли ва ном внед ряет ся по ня тие «поис-
ко во го мар ке тин га», пос ле это го ста ло уде лять ся 
боль шое вни ма ние оп ти ми за ции сайт ов. 

Для Ка за х стана по ня тие Ин тер нет-мар ке тин-
га но вое и ши ро ко при ме нять ся он стал толь ко 
в пос лед ние го ды. Есть нес колько при чин, бо лее 
позд не го ши ро ко го при ме не ния дан но го нап рав-
ле ния мар ке тин га в ст ра не. Од ним из глав ных 
фак то ров яв ляет ся не ши ро кое расп рост ра не ние 
Ин тер не та сре ди прос то го на се ле ния, по доб-
ная тен ден ция бы ла выз ва на слиш ком боль шой 
тер ри то рией Ка за х стана, а так же слиш ком ма-
лой плот ностью на се ле ния. Тем не ме нее, Ин-
тер нет-мар ке тинг стал раз ви вать ся бо лее быст-
ры ми тем па ми, о чем сви де тель ст вуют дан ные 
Все мир но го бан ка. В 2010-2011 гг. рост поль зо-
ва те лей гло баль ной се ти пре вы сил 20%, а за тем 
50%. [4] В этом слу чае  стано вит ся воз мож ным 
прод ви гать то ва ры и ус лу ги че рез сеть Ин тер нет, 
ис поль зуя Ин тер нет-мар ке тинг. В 2010 го ду Ми-
нис терс тво Свя зи и Ин фор ма ции РК при ни мает 
ре ше ние об от ме не пла ты за соеди не ние, что су-
ще ст вен но сни жает стои мос ть как ми ну ты раз-
го во ра по мо биль но му те ле фо ну, так и стои мос ть  
од но го ме га байта Ин тер нет-тра фи ка.

На гра фи ке (рис.1) мы мо жем наб лю дать, 
как ме ня лась стои мос ть од но го ме га байта пос-
ле при ня тия ре ше ния Ми нис терст вом у трех ос-
нов ных на тот мо мент опе ра то ров свя зи. Итак, 
в 2009 г. сред няя стои мос ть Мб бы ла рав на 21,2 
тен ге; в 2010 – 17,83 тен ге; в 2011 – 9,93 тен-
ге; в 2012 – 2,07 тен ге. Та ким об ра зом, произо-
шел рост объема пот реб ле ния Ин тер нет-тра фи-

ка, что мы мо жем уви деть на ри сун ке 3. Ес ли в 
2009 го ду мак си маль ный объем ис поль зуе мый 
од ним че ло ве ком тра фи ка в ме сяц у або нен тов 
се ти Ал тел был ра вен 12 Мб, то в 2012 го ду этот 
объем уве ли чи вает ся бо лее чем в 91 раз, что сос-
тав ляет 1097 Мб в ме сяц. Мож но пред по ло жить, 
что из-за сни же ния стои мос ти од но го ме га байта 
произо шел не толь ко рост пот реб ле ния тра фи-
ка, но и рост поль зо ва те лей Ин тер не та в це лом, 
что бы убе дить ся в дан ном пред по ло же нии, ис-
поль зуя кор ре ля ци он ный ана лиз, расс мот рим 
за ви си мос ть меж ду сред ней стои мос тью од но го 
ме га байта тра фи ка и ко ли че ст вом поль зо ва те лей 
на сто че ло век.

 
Рисунок 1 – Сред няя стои мос ть од но го Мб в тен ге [4]

 
Рисунок 3 – Сред ний объем Ин тер нет-тра фи ка 

на од но го або нен та в ме сяц, в Мб [5]

Итак, ес ли в 2009 го ду ко ли че ст во поль зо-
ва те лей на сто че ло век сос тав ля ло 18,2; в 2010 
– 31,6; в 2011 – 50,6; в 2012 – 53,3, сог лас но 
дан ным Все мир но го бан ка. Ко ли че ст во ис поль-
зуемо го Ин тер нет-тра фи ка при ве де но вы ше. 
С  по мощью фор му лы коэф фи циен та кор ре ля ции 
Пир со на:
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расс чи таем за ви си мос ть.
В таб ли це 1 предс тав ле ны дан ные для рас-

че та кор ре ля ци он ной за ви си мос ти меж ду стои-
мос тью Ин тер нет-тра фи ка, а так же ко ли че ст вом 
лю дей, ис поль зую щих Ин тер нет на 100 че ло век. 
За Х в таб ли це при ня та стои мос ть ме га байта, за 
У – ко ли че ст во ис поль зую щих Ин тер нет лю дей. 
Коэф фи циент бу дет `ра вен -0,96, что го во рит о 
вы со кой об рат ной за ви си мос ти меж ду стои мос-
тью тра фи ка и ко ли че ст вом ис поль зующи ми 

Ин тер нет людь ми. Чем ни же стои мос ть тра фи-
ка, тем вы ше ко ли че ст во лю дей, ис поль зую щих 
ин тер нет.

Расс мот рим, ка кие ка на лы прод ви же ния в се-
ти ис поль зуют ка за хс танс кие участ ни ки Ин тер-
нет-рын ка. К ос нов ным инс тру мен там Ин тер-
нет-Мар ке тин га от но сят ся: SEO-оп ти ми за ция, 
кон текс тная рек ла ма, тар ге тин го вая рек ла ма, E-
mail рас сыл ка, SMM, он лайн-дос ки объяв ле ний. 
Вы ше пе ре чис лен ные инс тру мен ты наибо лее 
час то ис поль зуемы на Ин тер нет-рын ке Ка за х-
стана, каж дый ка нал прод ви же ния имеет оп ре-
де лен ные дос тоинс тва и не дос тат ки. 

 Таб ли ца 1

№ X Y X-Xср -Yср
(Y-Yср) 

*(X-Xср)
(X-Xср)

2 (X-Xср)
2

1 21,2 18,2 8.75 -20 -175 76.56 400
2 17,83 31,6 4.75 -7 -33.25 22.56 49
3 90,93 50,6 -3.25 12 -39 10.56 144
4 2,07 53,3 -10.25 15 -153.75 105.06 225
∑ - - - - -401 214.75 818

Сей час бла го да ря появ ле нию раз лич ных гад-
же тов и не вы со кой стои мос ти тра фи ка рас тет 
уро вень ис поль зо ва ния прод ви же ния тор гов ли и 
рек ла мы че рез Ин тер нет в Ка за х стане. Сог лас но 
дан ным агент ства Ин тер нет-мар ке тин га Netpeak, 
есть де сять сайт ов, ко то рые вхо дят в де сят ку 
поис ко вой вы да чи на тер ри то рии РК, бла го да ря 
хо ро шо про ве ден ной SEO-оп ти ми за ции, к ним 
от но сят ся: «youtube.com; Wikipedia.org; vk.com; 
mail.ru; facebook.com; kinopoik.ru; nur.kz; kinogo.
kz; google.com; zakon.kz» [6].

Из таб лиц вид но, что ка за хс тан цы пред по чи-
тают в ос нов ном поль зо вать ся сайтами с иност-
ран ны ми до ме на ми, все го 30% сайта из То па 
рейт ин га яв ляют ся ка за хс танс ки ми, что в свою 
оче редь сви де тель ст вует о сла бом раз ви тии Ин-
тер нет-мар ке тин га в Ка за х стане: «tehnodom.kz; 
market.kz; alhea.com; ebay.com; all.biz; hotline.ua; 
kupivip.kz; kolesa.kz; ac.uk; mobilluck.com.ua» [6].

Google Adwords яв ляет ся сер ви сом кон текст-
ной рек ла мы ком па нии Google, как мож но уви-
деть из То па-10 сайт ов, поль зую щих ся по доб ной 
рек ла мой, все го 40% ка за хс танс ких до ме нов ис-
поль зуют по доб ную рек ла му, что яв ляет ся дос-
та точ но низ ким по ка за те лем, в то же вре мя в 
рейт ин ге мож но уви деть два ук ра инс ких сайта, 
что сви де тель ст вует о низ кой це не за клик, а как 

следс твие бо лее де ше вой рек ла мы. Это яр ко по-
ка зы вает, нас колько сла бо в Ка за х стане раз ви то 
прод ви же ние ком па ний в се ти. 

«Сог лас но  рейт ин гу SimilarWeb, наибо-
лее по пу ляр ные пло щад ки в Ка за х стане – со-
ци альные се ти (Вкон так те, Од нок ласс ни ки, 
Facebook), поис ко вые сис те мы (Google, Ян декс), 
пор тал Mail.ru, а так же ви деохос тинг YouTube. 
Од на ко в топ-10 лю би мых сайт ов ст ра ны вхо дят 
предс та ви те ли и дру гих ка те го рий. Нап ри мер, 
8 мес то за ни мает ки тай ская тор го вая пло щад ка 
AliExpress, 9 – ло каль ный ав то пор тал Kolesa.kz, 
a за мы кает рейт инг сер вис об ме на фо то- и ви-
деокон тен том Instagram. По ка ин тер нет в це лом 
ис поль зует ся для до су га, но уже в ско ром вре-
ме ни сле дует ожи дать при бав ле ния в ря ды час то 
ис поль зуе мых пло ща док бы то вых сер ви сов – от 
по куп ки би ле тов до ин тер нет-бан кин га.

Кро ме это го, поль зо ва те ли так же ак тив но 
ото ва ри вают ся в се ти. Нес мот ря на то, что в  
ст ра не до ля он лайн-про даж сос тав ляет все-
го 1% от об ще го рын ка роз нич ной тор гов ли, 
объем элект рон ной ком мер ции сос тав ляет око-
ло $1,5 мл рд и еже год но уве ли чи вает ся на 25%. 
Од на ко, по куп ки осу ще ст вляют ся в ос нов ном за 
ру бе жом – до ля на циональ ных ма га зи нов сос-
тав ляет все го 10%. А зна чит, на этой аре не сле-
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дует ожи дать появ ле ния боль шо го ко ли че ст ва 
ло каль ных иг ро ков.» [7].

Итак, на дан ном эта пе мы мо жем конс та ти-
ро вать ди на мич ный рост поль зо ва те лей се ти, а 
как следс твие необ хо ди мос ть в прод ви же ние 
ком па ний че рез сеть Ин тер нет. В Ка за х стане 
есть мно же ст во проб лем, ме шающих раз ви тию 
ин тер нет-мар ке тин га: боль шая тер ри то рия и 
низ кая плот ность на се ле ния, низ кое ко ли че ст-
во ква ли фи ци ро ван ных спе циалис тов в об лас ти 
Ин тер нет-мар ке тин га, низ кое до ве рие жи те лей 
Ка за х стана к Ин тер нет-по куп кам, от но си тель но 
не вы со кое ка че ст во про дающих Ин тер нет-сайт-
ов и т.д. Но в свя зи с уве ли че нием ко ли че ст ва 
поль зо ва те лей се ти, а так же умень ше нием стои-
мос ти Ин тер нет-тра фи ка появи лась воз мож нос ть  
прод ви же ния с по мощью Ин тер нет-мар ке тин-
га как то ва ров, так и ус луг. Появи лось ог ром ное 

ко ли че ст во инс тру мен тов, с по мощью ко то рых 
есть воз мож нос ть раз ви тия Ин тер нет-мар ке-
тин га. В Ка за х стане ма ло ком па ний ис поль зуют 
дан ную воз мож нос ть, об этом сви де тель ст вует 
на ли чие в Топ спис ках иност ран ных сайт ов. По-
доб ная тен ден ция свя за на с не боль шой стои мос-
тью кли ка за кон текс тную рек ла му. Ка за хс танс-
кие он лайн-поль зо ва те ли ис поль зуют ин тер нет 
для по ку пок, но в боль шей сте пе ни пред по чи-
тают иност ран ные пло щад ки, та кие как ки тай-
ские aliexpress, taobao или аме ри ка нс кие, та кие 
как ebay, что сви де тель ст вует о сла бом раз ви тии 
ка за хс танс ко го Ин тер нет-мар ке тин га. Тем не ме-
нее, имен но этот сек тор тор гов ли нес мот ря на 
кри зи сы по ка зы вает еже год ный рост, что сви де-
тель ст вует о перс пек тив нос ти раз ви тия как са-
мо го ка за хс танс ко го Ин тер нет-рын ка, так и Ин-
тер нет-мар ке тин га в Ка за х стане.
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Множество людей сегодня мигрируют из села в город. Им 
тяжело устроиться на работу. Каждый молодой человек должен 
иметь возможность, не отрываясь от работы, получить профессию 
и образование. Образование должно давать молодежи не только 
знания, но и умение их использовать в процессе социальной 
адаптации.
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Социально-экономическая модернизация – главный вектор 

развития Казахстана, 27 января 2012 г.
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Тех ни чес кое и  
про фес сио наль ное  

об ра зо ва ние как фак тор  
раз ви тия рын ка тру да  

в Ка за х стане

В дан ной статье ав то ра ми про ве ден ана лиз по ка за те лей, ха рак
те ри зующих раз ви тие тех ни чес ко го и про фес сио наль но го об ра зо ва
ния в Ка за х стане. Да на оцен ка взаимо дей ст вия учеб ных за ве де ний 
и предп рия тий в кон текс те тру доуст рой ст ва вы пу ск ни ков тех ни чес
ко го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Ра бо та на це ле на на ак ту
али за цию проб ле мы взаимо дей ст вия рын ка тру да, тру доуст рой ст ва 
вы пу ск ни ков ТиПО, а так же улуч ше ния ка че ст ва под го тов ки кад ров 
в ре жи ме уси ле ния про фес сио наль ной зна чи мос ти приоб ре тае мых 
зна ний. Про ве ден ана лиз сос тоя ния без ра бот но го на се ле ния по воз
рас ту и уров ню об ра зо ва ния. Изу че ны приори те ты Го су да рст вен ной 
прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 2011
2020 го ды. Обос но ва ны ме ры по даль нейше му раз ви тию сис те мы 
ТиПО и под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных спе циалис тов, необ хо ди
мых для обес пе че ния пот реб нос тей рын ка тру да Ка за х стана в рам
ках ГПИИР. Оп ре де ле ны фак то ры по вы ше ния уров ня кон ку рен тос
по соб нос ти и ин тел лек ту али за ции об ще ст вен но го тру да Ка за х стана.

Клю че вые сло ва: ры нок тру да, про фес сио наль нотех ни чес кое 
об ра зо ва ние, ин ду ст риальноин но ва ци он ное раз ви тие, без ра бо ти ца, 
тру доуст рой ст во.

Kaliyeva S.A., Maltabarov A.A.

Technical and professional 
education as a factor in the 

development of the labor market 
in Kazakhstan

In this article, the authors analyzed the indicators characterizing the 
development of technical and professional education in Kazakhstan. The 
assessment of interaction of educational institutions and enterprises in the 
context of employment of graduates of TPE is given. The work is aimed at 
mainstreaming issues of interaction of the labor market, employment of 
graduates of TPE, as well as improve the quality of training mode, strength
ening the professional relevance of acquired knowledge. The analysis of a 
condition of the unemployed population on age and on education level is 
carried out. Studied the priorities of the State Program for Education De
velopment of the Republic of Kazakhstan for 20112020 years. Measures 
for further development of system of TPE and training of the qualified spe
cialists necessary for ensuring requirements of labor market of Kazakhstan 
within SP IID are substantiated. Factors of increase of level of competitive
ness and intellectualization of social activities of Kazakhstan are defined
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Тех ни ка лық жә не кә сіп тік бі лім 
Қа зақ стан да ғы  жұ мыс  

на ры ғы ның да му фак то ры  
ре тін де 

Бұл ма қа ла да ав тор лар мен Қа зақ стан да ғы тех ни ка лық жә не кә
сіп тік бі лім нің дам уына мі нез де ме бе ре тін көр сет кіш тер ге тал дау жа
сал ды.Тех ни ка лық жә не кә сіп тік бі лім тү лек те рі нің жұ мыс қа ор на ла су 
мән мә ті нін де бі лім ошақ та ры мен кә сі по дақ тар дың өза ра әре кет те  
с уіне ба ға бе ріл ді. Бұл жұ мыс ең бек на ры ғы ның әре кет тес тік жа сау 
мә се ле сін өзек тен дір уіне, ТКБнің ту лек те рі нің жұ мыс қа ор на лас уын  
жә не алы нып жат қан бі лім нің кә сіп тік ма ңыз ды лы ғын кү шейту тәр ті
бін де кадр лар ды да йын дау са па сын арт тыр уына ба ғыт тал ған. Жа сы
на жә не бі лім дең ге йіне қа рай жұ мыс сыз ха лық тың ахуалы на тал дау 
жа сал ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 20112020 жыл дар ға ар нал
ған Мем ле кет тік бі лім ді да мы ту бағ дар ла ма сы ның ар тық шы лық та
ры зерт тел ді. Қа зақ стан ның ең бек на ры ғы ның сұ ра ны сын МИИДБ 
шең бе рін де қам та ма сыз ету мақ са тын да ТКБ жүйе сін әрі  қа рай да
мы ту жә не бі лік ті ма ман дар ды да йын дау ша ра ла ры дә лел ден ді. Қа
зақ стан ның қо ғам дық ең бе гі нің ин тел лек ту али за циясы жә не бә се ке
лес тік дең ге йін  кө те ру фак тор ла ры анық тал ды.

Тү йін  сөз дер: ең бек на ры ғы, кә сіп тіктех ни ка лық бі лім, ин ду с  
т риал дыин но ва циялық да му, жұ мыс сыз дық, жұ мыс қа ор на лас ты ру.
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Ре шающим фак то ром со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви-
тия ст ра ны в ус ло виях на рас таю щей кон ку рен ции в ми ро вой 
эко но ми чес кой сис те ме и  станов ле ния но вой эко но ми ки, ос-
но ван ной на зна ниях, яв ляет ся ка че ст во об ра зо ва тель ных ус-
луг и приоб ре тае мых че ло ве ком про фес сио наль ных на вы ков. 
Фор ми ро ва ние пе ре до вой на циональ ной об ра зо ва тель ной сис-
те мы яв ляет ся од ной из клю че вых за дач, пос тав лен ной Гла вой 
го су да рс тва Н.А. На зар бае вым в Пос ла нии на ро ду Ка за х стана 
«Ка за хс танс кий путь – 2050: Еди ная цель, еди ные ин те ре сы, 
еди ное бу ду щее» [1].

В на ча ле 2016 го да, в пе ри од воз ра стания ми ро вых вы-
зо вов и но во го вит ка эко но ми чес ко го кри зи са, Пре зи ден том 
был выд ви нут Ст ра те ги чес кий «План на ции – Путь к ка за хс-
танс кой меч те». В статье «План на ции – Путь к ка за хс танс кой 
меч те» по вы ше ние ко ли че ст ва и ка че ст ва под го тов ки про фес-
сио наль ных кад ров для ин ду ст риаль ных проек тов в рам ках 
Го су да рст вен ной прог рам мы ин ду ст риально-ин но ва ци он но го 
раз ви тия бы ла предс тав ле на как од на из важ ных и прин ци пи-
аль ных за дач, стоя щих пе ред ст ра ной. Оче вид но, что се год ня 
ос нов ным нап рав ле нием раз ви тия эко но ми ки Ка за х стана яв-
ляет ся ин но ва ци он ная мо дер ни за ция на циональ ной эко но ми-
ки с приори те том раз ви тия IT- и био тех но ло гий, произ во дс-
тва про дук ции но вых пе ре де лов, соз да ния и расп рост ра не ния 
ин но ва ций, фор ми ро ва ния рын ков вы со ко ин тел лек ту аль ной 
про дук ции, фор ми ро ва ния кон ку рен тос по соб ной, нау коем кой 
мо де ли эко но ми ки, обес пе че ния рос та бла го сос тоя ния на се-
ле ния ст ра ны [2]. 

Сог лас но оз ву чен ным це лям и за да чам дол гос роч ных пла-
нов го су да рс тва, об ра зо ва ние долж но быть ориен ти ро ва но на 
стан дар ты ст ран-чле нов Ор га ни за ции эко но ми чес ко го сот руд-
ни чест ва и раз ви тия. В этом смыс ле, раз ви тие че ло ве чес ко го 
ка пи та ла за счет обес пе че ния дос туп нос ти ка че ст вен но го об-
ра зо ва ния долж но спо со бс тво вать по вы ше нию кон ку рен тос по-
соб нос ти об ра зо ва ния и в ко неч ном ито ге при вес ти к ус той чи-
во му рос ту эко но ми ки. 

На се год няш ний день ак тив но реали зует ся Го су да рст вен-
ная прог рам ма раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 
2011-2020 го ды, ко то рая воп ло щает пос тав лен ные за да чи. В 

ТЕХ НИ ЧЕС КОЕ И  
ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НОЕ 

ОБ РА ЗО ВА НИЕ КАК 
ФАК ТОР РАЗ ВИ ТИЯ 

РЫН КА ТРУ ДА  
В КА ЗА Х СТАНЕ
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Тех ни чес кое и про фес сио наль ное об ра зо ва ние как фак тор раз ви тия рын ка тру да в Ка за х стане

рам ках дан ной прог рам мы це ле вы ми ин ди ка то-
ра ми на бли жай шие го ды приз ва ны стать:

– уве ли че ние до ли вы пу ск ни ков ТиПО, про-
шед ших не за ви си мую оцен ку ква ли фи ка ции в 
сооб ще ст ве ра бо то да те лей с пер во го ра за, от об-
ще го чис ла при няв ших учас тие и ре зуль та ты до 
80%; 

– уве ли че ние до ли за ня тых и тру доуст роен-
ных вы пу ск ни ков учеб ных за ве де ний ТиПО в 
пер вый год пос ле окон ча ния обу че ния, обу чив-
ших ся по го су да рст вен но му за ка зу до 80%;

– уве ли че ние ко ли че ст ва вве ден ных уче ни-
чес ких мест в сис те ме ТиПО до 16 940 учеб ных 
мест до 2020 го да [3].

Про ве ден ный на ми срав ни тель ный ана лиз 
расп ре де ле ния гос бюд же та по уров ням об ра-
зо ва ния в Рес пуб ли ке Ка за хс тан по ка зал, что с 
2010-2015 гг. от ме чает ся тен ден ция уве ли че ния 
фи нан си ро ва ния всех уров ней об ра зо ва ния. Так, 
в 2015 г. гос рас хо ды на об ра зо ва ние уве ли чи-
лись в 1.5 ра за по срав не нию с 2010 г. (с 797 414 
млн. тен ге в 2010 г. до 1 228 233 млн. тен ге в 
2015  г.) (таб ли ца 1) [4]. 

Таб ли ца 1 – Ди на ми ка рас хо дов го су да рст вен но го бюд же та 
на об ра зо ва ние

 Год  Рас хо ды на об ра-
зо ва ние, млн. тг. в% к ВВП

2010 797 414 4,1
2011 1 000 285 3,8
2012 1 255 606 4,0
2013 1 284 423 3,8
2014 1 392 356 3,5

2015 (4 кв.) 1 228 233 3,6
При ме ча ние – сос тав ле но по ис точ ни ку [5, 4]

Опыт пе ре до вых ст ран по ка зы вает, что ре-
фор ми ро ва ние сфе ры об ра зо ва ния имеет су ще-
ст вен ное зна че ние для по вы ше ния уров ня об ра-
зо ва тель ных ус луг. Кро ме то го, ран нее вло же ние 
ин вес ти ций в че ло ве чес кий ка пи тал по вы шает 
воз мож нос ть вы со кой от да чи для го су да рс тва. 
При этом необ хо ди мо от ме тить вы со кую нор му 
при бы ли ин вес ти ций, вло жен ных в че ло ве чес-
кое раз ви тие.

Ос нов ны ми фак то ра ми по вы ше ния уров ня 
кон ку рен тос по соб нос ти и ин тел лек ту али за ции 
об ще ст вен но го тру да в Ка за хс тане на сов ре мен-
ном эта пе  стано вят ся: 

– по вы ше ние ка че ст ва че ло ве чес ко го по-
тен циала и под го тов ка вы со кок ва ли фи ци ро ван-
ных кад ров;

– обес пе че ние тех но ло ги чес ко го и ин но ва-
ци он но го про ры ва.

Оче вид но, что на се год ня ст ра те ги чес ким 
приори те том для Ка за х стана яв ляет ся ин вес ти-
ро ва ние в об ра зо ва ние. От мно же ст ва внеш них 
и внут рен них фак то ров за ви сит эф фек тив ное 
ре фор ми ро ва ние об ра зо ва ния и осу ще ст вле ние 
пе ре до вых об ра зо ва тель ных ст ра те гий, в чис-
ле ко то рых уро вень со ци ально-эко но ми чес ко го 
раз ви тия, де мог ра фи чес кие, куль турные и по ли-
ти чес кие фак то ры, но вые со ци ально-зна чи мые 
ориен ти ры в сис те ме об ра зо ва ния. Вве де ние но-
вей ших об ра зо ва тель ных прог рамм с ис поль зо-
ва нием ус пеш ных тех но ло гий и ме то дов под го-
тов ки кон ку рен тос по соб ных про фес сио наль ных 
кад ров, с на бо ром ин но ва ци он ных зна ний, креа-
тив ных спо соб нос тей и го тов ностью к пе рек ва-
ли фи ка ции яв ляет ся сов ре мен ной и прог рес сив-
ной мо делью об ра зо ва ния. 

По дан ным КС МНЭ РК, в 3 квар та ле 2015 г. 
из об ще го ко ли че ст ва за ня то го на се ле ния 35,9% 
имеют выс шее об ра зо ва ние, 33,3% – сред нее 
про фес сио наль ное об ра зо ва ние, 22,8% – об щее 
сред нее об ра зо ва ние, 4,8% – на чаль ное про фес-
сио наль ное об ра зо ва ние, 1,7% – не за кон чен ное 
выс шее об ра зо ва ние [6]. В хо де исс ле до ва тельс-
кой ра бо ты бы ло выяв ле но, что по уров ню об-
ра зо ва ния ра бо тающе го на се ле ния в ре гионах 
ст ра ны наи боль шую до лю сос тав ляют спе-
циалис ты с выс шим и не за кон чен ным выс шим 
об ра зо ва нием. При ме ча те лен так же тот факт, 
что в де ле раз ви тия про фес сио наль но го об ра-
зо ва ния ак ти ви зи ро ва ли свое учас тие биз нес и 
ры нок тру да. Су ще ст вен ным про ры вом в сфе ре 
ре фор ми ро ва ния об ра зо ва ния в Ка за х стане яв-
ляет ся ин тег ра ции об ра зо ва ния, нау ки и произ-
во дс тва. В свя зи с чем, ак ти ви зи ро ва лась ву зо вс-
кая нау ка, соз дает ся ин тел лек ту аль ный фонд на 
ба зе науч но-исс ле до ва тельс ких под раз де ле ний 
ву зов. Вмес те с тем, ос нов ной проб ле мой яв ляет-
ся без ра бо ти ца. При ни мая во вни ма ние те ку щие 
эко но ми чес кие трен ды, необ хо ди мо конс та ти-
ро вать, что од ной из наибо лее уяз ви мых и не-
кон ку ре нт ных ка те го рий тру до вых ре сур сов яв-
ляет ся мо ло дежь. Тем не ме нее, за пос лед ние 15 
лет, сог лас но ста тис ти чес ким дан ным Ко ми те та 
по ста тис ти ке, фик си рует ся сок ра ще ние уров ня 
без ра бо ти цы сре ди мо ло де жи. Ре зуль та ты расп-
ре де ли лись сле дующим об ра зом: в воз рас те от 
15 до 24 лет без ра бо ти ца сок ра ти лась в 4,5 раза и 
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от 15 до 28 лет в 4 ра за. На наш взг ляд, по доб но-
го ро да ре зуль та ты бы ли дос тиг ну ты пу тем ус-
пеш но го вли ва ния на ры нок тру да вы пу ск ни ков 
как ву зов, так и ТиПО (рис. 1).

Воп ло ще ние про рыв ных проек тов поз во лит 
обес пе чить рес пуб ли канс кий ры нок тру да ак ту-
альны ми на ны неш нем эта пе раз ви тия ст ра ны 
ра бо чие мес та по необ хо ди мым спе ци аль нос тям. 
Ст рук ту ра ТиПО приз ва на пок рыть тре буемый 
объем уве ли чи вающе го ся сп ро са но вых произ-
во дст вен ных объек тов в про фес сио наль ных ра-
бо чих. Так, в 2015 го ду чис лен нос ть сту ден тов, 
ко то рые бы ли ох ва че ны проек та ми ТиПО, сос-
та ви ла 499,0 тыс. че ло век. Срав ни тель ный ана-
лиз по ка зал, что по г. Ал ма ты до ля мо ло де жи в 
воз рас те 15-24 лет, по лу чив ших пер вую ра бо чую 

про фес сию сос та ви ла, 23,1%. По по ка за те лям ох-
ва та мо ло де жи от 1-24 лет ТиПО са мые вы со кие в 
сред не рес пуб ли канс ком зна че нии по ка за те ли по 
г. Ал ма ты и Юж но-Ка за хс танс кой об лас ти (64039 
тыс. и 71135 тыс.че ло век соот ве тст вен но) (рис. 2) 
[4]. Об щая чис лен нос ть уча щих ся ТиПО сос та ви-
ла 499,0 тыс. че ло век, из них 238,2 тыс. че ло век, 
или 47,7% – жен щи ны. По срав не нию с 2014/2015 
учеб ным го дом в 2015/2016 уч. го ду чис лен нос ть 
уча щих ся сок ра ти лась на 8,1%. Так, 64,6% от об-
ще го чис ла уча щих ся обу чают ся на ба зе ос нов но-
го сред не го об ра зо ва ния, 34,3% – на ба зе об ще го 
сред не го об ра зо ва ния, 1,1% – на ба зе кол лед жа. 
На днев ной фор ме обу чают ся 84,7% уча щих ся, на 
ве чер ней и заоч ной фор мах 0,6% и 14,7% соот ве-
тст вен но [5].
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Ри су нок 1 – Ди на ми ка мо ло деж ной без ра бо ти цы в Ка за х стане

При ме ча ние – сос тав ле но по ис точ ни ку [7] 

Сог лас но дан ным, при ве ден ным Ко ми те том 
тру да со ци аль ной за щи ты и миг ра ции МЗСР РК, 
в ст ра не каж дый год ос тают ся сво бод ны ми бо лее 
20 ты сяч ра бо чих мест для спе циалис тов тех ни-
чес ких про фи лей [4]. Так же МОН РК бы ли опуб-
ли ко ва ны дан ные за 2015 год, сог лас но ко то рым 
спе циалис тов по го су да рст вен но му за ка зу бы ло 
под го тов ле но 165 946 уча щих ся ТиПО по та ким 
нап рав ле ниям, как «Произ во дс тво, мон таж, экс-
плуата ция и ре монт», «Сер вис, эко но ми ка и уп-

рав ле ние», «Связь, те ле ком му ни ка ции и ин фор-
ма ци он ные тех но ло гии». Кро ме то го, вы де ляет ся 
гран то вое фи нан си ро ва ние на под го тов ку пе да-
го ги чес ких кад ров и раз ви тию аг роп ро мыш лен-
но го комп лек са. Стоить от ме тить, что про цент 
го су да рст вен ных за ка зов по вост ре бо ван ным спе-
ци аль нос тям, как «Неф те га зо вое и хи ми чес кое 
произ во дс тво» и «Геоло гия, гор но до бы вающая 
про мыш лен нос ть и до бы ча по лез ных ис ко пае-
мых», сос тав ляет лишь око ло 2% [4].
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Срав ни тель ный ана лиз пос лед них че ты рех 
лет на ос но ве ста тис ти чес ких дан ных по ка зы-
вает тен ден цию сни же ния по ка за те лей приема 
в уч реж де ния ТиПО на ба зе ос нов ной шко лы 
(-41 043 че ло век). Ско рее дан ный факт яв ляет ся 
следс твием де мог ра фи чес ких про цес сов кон ца 
90-х го дов прош ло го сто ле тия (рис. 3).

В 2015 го ду про дол жи ли обу че ние по прог-
рам мам ТиПО из 165,9 вы пу ск ни ков об ще об ра-
зо ва тель ных школ ст ра ны толь ко 14,1 тыс. че-
ло век, что сос тав ляет не бо лее 8,5%. В це лом 
ана ли зи руя си ту ацию по ст ра не в рам ках фор ми-
ро ва ния рын ка тру да, стоит об ра тить вни ма ние 
на уси ли вающуюся тен ден цию тру доуст рой ст ва 
вы пу ск ни ков школ без соот ве тс твую щих про-
фес сио наль ных зна ний. С 2012 по 2015 го ды 
бы ла от ме че на нез на чи тель ная раз ни ца в по-
ка за те лях до ли тру доуст роен ных вы пу ск ни ков 
уч реж де ний ТиПО. По ка за те ли тру доуст рой-
ст ва вы пу ск ни ков кол лед жей, обу чив ших ся по 
го су да рст вен но му за ка зу, по срав не нию с 2012 
го дом уве ли чи лись на 8,6%. В 2015 го ду при ак-
тив ном со дей ст вии ра бо то да те лей 95,4 тыс. че-
ло век (57,5%) бы ли тру доуст роены [4]. 

Клю че вой за да чей Го су да рст вен ной прог-
рам мы ин ду ст риально-ин но ва ци он но го раз ви-
тия ст ра ны на 2015-2019 гг. бы ла объяв ле на ди-
вер си фи ка ция эко но ми ки ст ра ны и по вы ше ние 
ее кон ку рен тос по соб нос ти в об ра ба ты вающей 
про мыш лен нос ти. На циональ ная па ла та предп-
ри ни ма те лей сов мест но с Ми нис терст вом об ра-
зо ва ния и нау ки раз ра бо та ла До рож ную кар ту 
внед ре ния дуально го обу че ния в Ка за х стане, ко-
то рая ут ве рж де на По станов ле нием Пра ви тель-
ст ва РК № 1093 от 15 ок тяб ря 2014 го да. До-
рож ная кар та дуально го обу че ния вк лю чает 11 
приори тет ных от рас лей ре ги она (в т.ч. обоз на-
чен ные в Го су да рст вен ной прог рам ме Ин ду ст-
риально-ин но ва ци он но го раз ви тия на 2015-2019 
го ды), оп ре де ле ны 193 кол лед жей, ко то рые под-
го то вят в те че ние 2014-2016 го дов свы ше 10 000 
спе циалис тов по 83 спе ци аль нос тям, бо лее чем 
для 474 предп рия тий [9]. Свы ше 1000 трехс то-
рон них до го во ров меж ду кол лед жа ми и предп-
риятиями по под го тов ке 16 ты сяч спе циалис тов 
и их тру доуст рой ст ву бы ло зак лю че но в не дав-
нем вре ме ни с На циональ ной па ла той предп ри-
ни ма те лей, что яв ляет ся од ним яр ких при ме ров 

Ри су нок 2 – Ох ват мо ло де жи от 1 до 24 лет ТиПО по ре гионам ст ра ны, тыс. че ло век

При ме ча ние – сос тав ле но по ис точ ни ку [5]
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Ка лиева С.А., Мал та ба ров А.А.

Приоб ре те нию ос нов ных тру до вых на вы ков, 
ко то рые при го дят ся мо ло де жи на всю жиз нь, с 
2017 го да бу дет спо со бс тво вать реали за ция но-
во го проек та «Бесп лат ное про фес сио наль но-
тех ни чес кое об ра зо ва ние для всех», от ме чен ное 
Пре зи ден том в Пла не на ции. 

Та ким об ра зом, к ме рам по даль нейше му 
раз ви тию сис те мы ТиПО и под го тов ке ква ли-
фи ци ро ван ных спе циалис тов, необ хо ди мых для 
обес пе че ния пот реб нос тей рын ка тру да в но вых 
ус ло виях раз ви тия на циональ ной эко но ми ки, 
мож но от нес ти:  

– под го тов ку экс пер тов для про ве де ния не-
за ви си мой сер ти фи ка ции ква ли фи ка ций во всех 
от рас лях;

– раз ра бот ку го су да рст вен ных и ре гиональ-
ных пла нов ре гу ли ро ва ния рын ка тру да и обес-
пе че ния тру до вы ми ре сур са ми;

– со дей ст вие по вы ше нию ста ту са, прив ле-
ка тель ности, имид жа ква ли фи ци ро ван но го спе-
циалис та;

– со вер шенс тво ва ние дуально го обу че ния 
на ба зе суб ъек тов предп ри ни ма тель ст ва, соз-
да ние ор га на, коор ди ни рующе го внед ре ние 
дуально го обу че ния;

– об нов ле ние со дер жа ния об ра зо ва тель ных 
прог рамм ТиПО, в том чис ле по спе ци аль нос-

тям на ос но ве про фес сио наль ных стан дар тов с 
дуаль ным обу че нием;

– рас ши ре ние чис ла предп рия тий для боль-
ше го ох ва та от рас лей эко но ми ки по дуаль ной фор-
ме под го тов ки кад ров ФНБ «Сам рук-Ка зы на»;

– раз ви тие меж ве до мст вен ной сис те мы уп-
рав ле ния дуаль ным обу че нием с соз да нием 
коор ди ни рующе го ор га на; 

– внед ре ние не за ви си мой оцен ки и сер ти-
фи ка ции ква ли фи ка ции спе циалис тов на предп-
риятиях, ра бо тающих по дуаль ной сис те ме;

– раз ви тие меж ду на род но го сот руд ни чест ва 
в сфе ре раз ви тия дуально го обу че ния по об ме ну 
опы том, обу че ние обу чающих ся за ру бе жом; 

– вве де ние ль гот но го на ло го об ло же ния для 
ра бо то да те лей и вы пу ск ни ков ТИПО в те че ние 
2-х лет пос ле окон ча ния кол лед жа по пер вой 
про фес сии (сти му ли ро ва ние тру доуст рой ст ва);

– раз ра бот ка ме ха низ мов го су да рст вен-
ной под держ ки тру доуст рой ст ва вы пу ск ни ков 
ТИПО в ре гионах, где вост ре бо ва ны ква ли фи ци-
ро ван ные кадр;

– раз ра бот ка ме ха низ мов сти му ли ро ва ния 
внут рен ней миг ра ции из тру до из бы точ ных ре-
гионов (ст рои тель ст во об ще жи тий, му ни ци паль-
но го жилья с пос ле дующим вы ку пом, пре дос тав-
ле ние гран тов или ссуд на обуст рой ст во) и др.

Ри су нок 3 – Ди на ми ка приема в ор га ни за ции ТиПО, тыс. че ло век

При ме ча ние – сос тав ле но по ис точ ни ку [8]

ус пеш но го функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма обес-
пе че ния про фес сио наль но-тех ни чес ки ми кад ра-
ми рын ка тру да ст ра ны. Кро ме то го, для об ра-
ба ты вающей про мыш лен нос ти в рам ках ТиПО 

на ба зе 24 но вых об ра зо ва тель ных проек тов по 
6 от рас лям произ во дс тва пла ни рует ся под го то-
вить бо лее 25 ты сяч ква ли фи ци ро ван ных кад ров 
[9].
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Біз алдымызға әлемнің экономикасы барынша дамыған 
отыз елінің қатарына қосылу жөнінде ауқымды мақсат қойдық. 
Қуатты экономика – кәсіпкерліктің қуаттылығы, отандық 
кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылығы, 
олардың кооперациясы. Мен отандық бизнесті қолдауды 
Жаңа саяси бағдардың маңызы жағынан екінші бағыты ретінде 
белгіледім.

Н.Ә. Назарбаев
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Қа зақ стан экс пор ты ның  
бә се ке ге қа бі лет ті лі гін  

арт ты ру ды зерт теу ге  
әдіс те ме лік тә сіл де ме лер

Экс порт тың бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру бо йын ша ша ра лар ды 
ұйым дас ты ру экс порт жа ғы нан не се беп тен же ке ле ген эко но ми ка лар 
мен са ла лар та быс ты еке нін тү сін ді ре тін әдіс те ме лік тә сіл де ме лер ді 
та лап ете ді. Еура зиялық эко но ми ка лық одақ қа мү ше мем ле кет тер дің, 
оның ішін де Қа зақ стан ның эко но ми ка сы ның да муы әлем дік эко но
ми ка ның қиын жағ дайы шар тын да бо лып жа тыр. Мү ше мем ле кет тер 
эко но ми ка сы ның энер гия та сы мал дау шы лар әлем дік на ры ғы ның ба ға 
кон ъюнк туасы на тәуел ді лі гі олар ды әлем дік геосаяси жағ дайлар дан 
әл сіз ді гін көр се те ді. Әлем дік эко но ми ка ның жа һан да ну шар тын да 
Қа зақ стан ның ха лы қа ра лық ең бек бө лі ні сі не тиім ді жә не ау қым ды 
қа тыс уын ың өсуі мен сырт қы сау да ның сан дық жә не са па лық өсуі нің 
анық тау шы ба ғы ты экс порт тық әлеует тің әр та рап ты ғы бо луы ке рек. 

Ма қа ла да ұлт тық эко но ми ка лар дың экс порт тық бә се ке ге қа бі
лет ті лі гін ба ға лауға әдіс те ме лік тә сіл де ме лер қа рас ты рыл ған жә не 
со ған не гіз де ліп Еура зиялық эко но ми ка лық одақ қа мү ше мем ле кет
тер үшін да му ұсы ныс та ры көр се тіл ген. 

Тү йін  сөз дер: бә се ке ге қа бі лет ті лік, ин вес ти ция, кон ъюнк ту ра, 
жа һан да ну, көр сет кіш, әр та рап тан ды ру, тео рия.

Chulanova Z.K., Alimbetova Zh.S.

Methodical approaches for 
research of increase export 

competitiveness of Kazakhstan

Development of measures to be hanged export competitiveness re
quires the processing of methodical approaches to explain why centain 
economic sectors are more successful in the export plan. Development 
of the economies of the member states of Eurasian union and Kazakh
stan comes in a difficult situation in the global economy. Continuing high 
dependence of the economies of the Member States of the conjuncture 
of world market prices of energy making them stung by the global geo
political context. Determines the direction of quantitative and qualitative 
growth of foreign trade, the scale and effectiveness of the participation of 
the Kazakhstan in the international division of labor in a globalizing world 
economy should be the diversification of expert potential. 

The article discusses the methodological approaches to the assessment 
of the export competitiveness of national economies and on this basis to 
make proposals on the enchance it to member countries of the Eurasian 
Economic Union. 

Key words: competitiveness, investment, environment, globalization, 
index, diversification, theory.

Чу ла но ва З. К.,  
Алим бе то ва Ж. С., 

Ме то ди чес кие под хо ды  
к исс ле до ва нию по вы ше ния 

кон ку рен тос по соб нос ти  
экс пор та Ка за х стана

Раз ра бот ка мер по по вы ше нию кон ку рен тос по соб нос ти экс пор та 
тре бует про ра бот ки ме то ди чес ких под хо дов, объяс няющих, по че му 
от дель ные эко но ми ки и от рас ли бо лее ус пеш ны в экс порт ном пла не. 
Раз ви тие эко но мик го су да рс твчле нов Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го 
союза, и Ка за х стана в том чис ле, проис хо дит в ус ло виях слож ной си
ту ации в ми ро вой эко но ми ке. Сох ра няющаяся вы со кая за ви си мос ть 
эко но мик го су да рс твчле нов от кон ъюнк ту ры цен на ми ро вых рын ках 
энер го но си те лей де лает их уяз ви мы ми от ми ро вых геопо ли ти чес ких 
ус ло вий. Оп ре де ляющим нап рав ле нием ко ли че ст вен но го и ка че ст
вен но го рос та внеш ней тор гов ли, рос та масш та бов и эф фек тив нос ти 
учас тия Ка за х стана в меж ду на род ном раз де ле нии тру да в ус ло виях 
гло ба ли за ции ми ро вой эко но ми ки долж на стать ди вер си фи ка ция 
экс порт но го по тен циала.

В статье расс мат ри вают ся ме то до ло ги чес кие под хо ды к оцен ке 
кон ку рен тос по соб нос ти экс пор та на циональ ных эко но мик и на этой 
ос но ве дают ся пред ло же ния по его по вы ше нию для ст ранчле нов Ев
ра зий ско го эко но ми чес ко го союза.

Клю че вые сло ва: кон ку рен тос по соб ность, ин вес ти ция, кон ъюнк
ту ра, гло ба ли за ция, по ка за тель, ди вер си фи ка ция, тео рия.
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Кі ріс пе

Әлем дік ша ру ашы лық қа ты нас тар да мем ле кет тер дің тиім ді 
қа ты су мә се ле сі не эко но ми ка са ла сы ның ға лым да ры қы зы ғу-
шы лық та ны тып ке ле ді. Со ны мен қа тар сырт қы эко но ми ка лық 
қыз мет пен ха лы қа ра лық сау да теория сын да экс порт тық құ ры-
лым ды же тіл ді ру мә се ле сі не ерек ше мән бе рі ле ті ні бел гі лі. Экс-
порт на рық ке ңеюі нің бас ты құ ра лы жә не бас қа ай мақ тар да ғы 
қа зір гі за ман ға сай тех но ло гиялар ға қол жет кі зу дің бір ден бір 
жо лы бо лып та бы ла ды. Сон дай-ақ, өнім ді экс порт тау – тиім ді-
лік ті арт ты ру мүм кін ші лік те рі не жол аша тын бә се ке лес тік кү-
рес ке қа ты су ды біл ді ре ді. 

Эко но ми ка лық әлеует тің құ ры лым дық бө лі гі бо лып та бы-
ла тын экс порт тық әлеует – ұлт тық эко но ми ка ның әлем дік на-
рық та бә се ке ге қа бі лет ті бо лып жет кі лік ті кө лем де әлем дік ба-
ға ға сай өнім дер ді өн ді ру ар қы лы экс порт тау ды си пат тайды. 
Экс порт тық әлеует тің құ ры лым дық эле ме нт те рі өн ді ріс тік, ин-
вес ти циялық, ең бек, ғы лы ми-тех ни ка лық, ақ па рат тық әлеует-
тер бо лып та бы ла ды.

Экс порт құ ры лы мын ст ра те гиялық же тіл ді ру мә ні – сырт-
қы на рық тар да ұлт тық эко но ми ка ның, әлем дік көш бас шы ел-
дер дің кө лем дік жә не құ ры лым дық сәй кес тік ті қа жет ете тін 
бә се ке лес тік ке ба сым тұс та рын іс ке асы ру ға мүм кін дік ту ды-
ру. Экс порт тың бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру бо йын ша ша-
ра лар ды іс ке асы ру же ке ле ген эко но ми ка лар мен са ла лар дың 
экс порт та бел сен ді лі гін тү сін ді ре тін ме то ди ка жа ғы нан қа рас-
тыр уын  та лап ете ді. 

Не гіз гі бө лім

Ха лы қа ра лық сау да ға қа ты су дың пай да сы бел гі лі эко но-
мис тер А. Смит тің (аб со лют ті ар тық шы лық теориясы), Д. Ри-
кар до мен Д. С. Мил ль дің (са лыс тыр ма лы ар тық шы лық тео-
риясы), Э.  Хек шер мен Б. Олин нің, Леонтьев тің ең бек те рін де 
не гіз де ліп, бас қа ға лым дар дың ғы лы ми жұ мыс та рын да жал ға-
сын тап қан бо ла тын [1]. 

Ди на ми ка лық тү сі нік бо лып та бы ла тын экс порт тық әлеует-
тің бә се ке ге қа бі лет ті лі гі – жал пы бә се ке ге қа бі лет ті лік ұғы мы-

ҚА ЗАҚ СТАН  
ЭКС ПОР ТЫ НЫҢ  

БӘ СЕ КЕ ГЕ  
ҚА БІ ЛЕТ ТІ ЛІ ГІН  

АРТ ТЫ РУ ДЫ ЗЕРТ ТЕУ ГЕ 
ӘДІС ТЕ МЕ ЛІК  

ТӘ СІЛ ДЕ МЕ ЛЕР
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мен қа тар бел гі лі бір көр сет кіш ар қы лы анық-
тал май ды. Экс порт тың сырт қы (не ме се ба ға лық) 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гі тү сі ні гін ана лиз деу екі 
не гіз гі көр сет кіш тер то бын зерт теу мен бай ла-
ныс ты. Ал ғаш қы топ қа құн дық жә не фи зи ка лық 
кө лем нің, сон дай-ақ бә се ке ге қа бі лет ті лік тің ди-
на ми ка сын сип пат тайт ын экс порт тың ор та ша 

ба ға сы ның өсу қар қы ны ене ді. Сәй ке сін ше, экс-
порт бо йын ша ана лиз ді жал пы ел ге не ме се тауар 
то бы на жүр гі зу ге бо ла ды [2].

Жал пы лап кел ген де, сан дық ана лиз де пай да-
ла ны ла тын сырт қы ба ға лық бә се ке ге қа бі лет ті-
лік тің көр сет кіш тер жүйесі ке ле сі си пат та қа рас-
ты рыл са бо ла ды (Су рет1):

Экспорттың құндық кө-
лемінің өсу қарқыны 

Экспорттың физика-
лық көлемінің өсу қар-

қыны 

Экспорттың орташа 
бағасының өсу қар-

қыны 

Бəсекеге қабілеттілік динамикасы 

Ұлттық экономиканың сыртқы бағалық бəсекеге қабілеттілігін си-
паттауға арналған көрсеткіштер 

Бəсекеге қабілеттілік динамикасының тұрақтылығы 

Сыртқы нарықтарда баға бойынша бəсекелесуге қабі-
леттілік  

Нақты бағамдар (өндіруші бағасы мен тұтынушы бағасының индекс-
тері, жұмыс күші бірлігінің шығындары, сатылатын жəне сатылмай-
тын тауарлар бағалары) 

Экспорттың салыстырмалы тиімділігі 

Ішкі нақты бағам 

Экспорттың рентабельділігі 

Экономиканың экспорттық əлеуеті 

Анықталған салыстырмалы артықшылықтар индекстері 

Баласс көрсеткіші 

Сыртқы шарттар 

Сауда шарттарының динамикасы 

Халықаралық нарықтар конъюнктурасының ауытқуына байланысты тұрақтылық 

Экспорт ағымын əртараптандыру (Хиршман индексі) 

Жоғары технологиялық өнімнің меншікті салмағы 

Сыртқы нарықтардағы ауытқуларға сезімтал тауарлардың меншікті сал-
мағы 

1-су рет – Эко но ми ка ның сырт қы ба ға лық бә се ке ге қа бі лет ті лі гін сан дық ана лиз деу бо йын ша  
көр сет кіш тер жүйесі [2]
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Көр сет кіш тер дің екін ші то бы ке ле сі фак-
тор лар то бы на тәуел ді бо лып та бы ла тын көр-
сет кіш тер ди на ми ка сы ның тұ рақ ты лы ғын си-
пат тайды: 

– экс порт қа ба ғыт тал ған са ла лар да ғы шы-
ғын дар ди на ми ка сы мен бай ла ныс ты сырт қы 
на рық та экс порт тың ба ға бо йын ша бә се ке ге қа-
бі лет ті лі гі, бұл ең бек кү ші бір лі гі нің шы ғын ин-
дек сі мен ба ға ин дек сі қол да ны сы мен са нал ған 
нақ ты ба ғам ин де кс те рі мен ба ға ла нуы мүм кін;

– экс порт рен та бель ді лі гі мен іш кі нақ ты ба-
ғам көр сет кіш те рі ар қы лы ба ға ла на тын экс порт-
тың са лыс тыр ма лы тиім ді лі гі;

– эко но ми ка ның экс порт тық әлеуеті;
–  сау да шар тын да ғы ди на ми ка мен си пат та-

ла тын сырт қы шарт тар;
– сырт қы на рық та ғы ба ға ауыт қу ла ры на 

се зім тал жо ға ры тех но ло гиялық өнім дер мен 
тауар лар дың мен шік ті сал ма ғы, экс порт тық 
ағым дар ды әр та рап тан ды ру сияқ ты көр сет кіш-
тер мен си пат та ла тын ха лы қа ра лық на рық тар 
кон ъюнк ту ра сын да ғы ауыт қу лар ға бай ла ныс ты 
ұлт тық эко но ми ка ның сырт қы сек то ры ның тұ-
рақ ты лы ғы.

Экс порт тың бә се ке ге қа бі лет ті лі гін анық тау 
әдіс на ма ла рын да түр лі көр сет кіш тер қо лда ны-
ла ды, со ның ішін де мем ле кет тің ха лы қа ра лық 
бай ла ныс тар ға қо сы луы дең гейі нің көр сет кіш-
те рі (өн ді ріс те экс порт тың үле сін көр се те ді) жә-
не эко но ми ка ның ашық ты ғы ның дең гейі (іш кі 
қол да ныс та ғы им порт үле сі); әлем тауар на рық-
та рын да жал пы сау да кө ле мін де гі ұлт тық фир-
ма лар дың үле сі, сау да жә не тө лем ба лан сы; да-
йын  өнім дер им пор ты ның экс порт пен жа бы лу 
коэф фи цен ті жә не т.б. Бә се ке ге қа бі лет ті лік ті 
сан дық ба ға лау үшін сырт қы сау да ның ста тис-
ти ка лық мә лі мет те рі пай да ла ны ла ды.

Ел дің экс порт тық әлеуе тін ба ға лауда ғы әдіс-
на ма лық тә сіл де ме нің бі рі са лыс тыр ма лы ар-
тық шы лық ты анық тау ға ба ғыт тал ған түр лі ин-
де кс тер ді пай да ла ну бо лып та бы ла ды.

Ха лы қа ра лық сау да да ке ңі нен пай да ла ныла-
тын ха лы қа ра лық на рық та ел дер дің ма ман да нуы 
тен ден циясын анық тау үшін қол да ны ла тын ин-
декс Ба ласс коэф фи цен ті бо лып та бы ла ды. 1965 
ж. Б. Ба ласс ұсын ған анық тал ған са лыс тыр ма-
лы ар тық шы лық коэф фи цен ті қол да ны луымен 
(Revealed comparative advantage – RCA) бел гі лі 
бір тауа рдың экс пор тын да ғы мем лекет тің ма-
ман дан уын  анық тау жү зе ге аса ды (яғ ни, са лыс-
тыр ма лы ар тық шы лық қа ие). Зерт тел ген ел дің 
бел гі лі бір тауары ның на рық тық үле сі дү ниежү-
зі бо йын ша ор та есеп тен жо ға ры бол са, яғ ни бұл 
тауар үшін RCA бір лік тен ас қан жағ дайда ел бә-

се ке лес тік ар тық шы лық қа ие, сәй ке сін ше, бір-
лік тен тө мен бол са, ел бә се ке лес тік ар тық шы-
лық қа ие емес [3]. 

Ба ласс әді сі бо йын ша RCA ел экс пор ты ның 
жал пы кө ле мін де гі бел гі лі бір тауар дың экс-
порт тық үле сі мен әлем дік экс порт тың жал пы 
кө ле мін де гі осы тауар дың ара қа ты на сы мы на 
фор му ла бо йын ша са на ла ды:

RCAij=((xij÷Xi))⁄(xaj÷Xa ),

xij – j өні мі нің i елі нен экс пор ты, Xi – i елі нен 
жал пы экс порт, xaj – j өні мін a айма ғы нан жал пы 
экс пор ты, Xa – a айма ғы нан жал пы экс порт.

 Ке ле сі са наулар да бас қа ға лым дар Ба ласс 
ин дек сі не гі зін де са лыс тыр ма лы ар тық шы лық 
зерт теу ле рін жүр гіз ген: Т. Вол рас – жа һан дық 
дең гейде, Ба ласс – ай мақ тық жә не суб жа һан дық 
дең гей лер де, С. Ди ме лис пен К. Гат сиос – ел дер 
ара сын да ғы екі жақ ты сау да ға сүйене [4]. 

Д.Гри нуэй мен С.Миль нер іш кі са ла лық сау-
да ны есеп ке ала оты ра анық тал ған са лыс тыр ма-
лы ар тық шы лық ин дек сін есеп теу дің ба ла ма сы 
ұсы ныл ған бо ла тын [5].

RCA3= (Xij – Mij) / (Xij + Mij), 

Х – экс порт, M – им порт, i – зерт те лу ші ел, j – 
тауар (не ме се өн ді ріс са ла сы).

Олар жа сап шы ғар ған фор му ла да RCA мә-
ні –1 («анық тал ған са лыс тыр ма лы ар тық шы лық 
емес») мен +1 («анық тал ған са лыс тыр ма лы ар-
тық шы лық») ара лы ғын да ор на лас қан. Нөл ге тең 
ин декс бо йын ша бел гі сіз дік пай да бо лу дың ал-
дын алу үшін Ба ласс тең де уіне не гіз дел ген та ғы 
бір фо рму ла пай да бол ды:

RCA4= (Xij/ Xit) / (Mij/ Mit) = (Xij/ Mij) / (Xit/ Mit)

Х пен М – сәй ке сін ше экс порт пен им порт, i – ел, 
j – тауар (не ме се өнер кә сіп са ла сы), t – тауар лар 
то бы (не ме се өнер кә сіп са ла сы). 

Экс порт ты әр та рап тан ды ру ин дек сі (DX) 
деп те ата ла тын Хирш ман Ин дек сі бел гі лі бір 
экс порт кө ле мі нің мөл ше рі нен ас қа ны нан тауар 
са ны анық та ла тын экс порт ты әр та рап тан ды-
ру ды ба ға лауға қол да ны ла ды. DX ұлт тық эко-
но ми ка ның сырт қы сау да шо гын (есең гі ре уін ) 
жұ ту қа бі ле тін си пат тайды: же ке ле ген тауар лар 
экс пор ты на шо ғыр ла ну жо ға ры бол ған са йын , 
эко но ми ка ның экс порт та лып отыр ған өнім ге сұ-
ра ныс пен сырт қы ба ға ның өз гер уін  икем ді қа да-
ға лау қиыны рақ тү се ді [6]. Ин декс мы на фор му-
ла бо йын ша анық та ла ды: 
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DX = ∑[hi-hiw])/2,

hi – тауар үле сі i жал пы экс порт кө ле мін де, hiw – 
сол тауар дың әлем дік экс порт та ғы үле сі.

Hj ке ле сі дей жол пен есеп те ле ді:

j = sqrt [∑ (xj/Xj)2],

xj –j елі нің экс порт өні мі, Xj –j елі нің жал пы экс-
порт кө ле мі. 

Жыл дық экс порт кө ле мі 5 жә не 10 млн. АҚШ 
долл. мөл ше рі нен асып түс се, тауар лар по зи-
цияла ры са ны Ха лы қа ра лық сау да клас си фи ка-
циясы ның стан дар ты ның үш бел гі лі ко дын қол-
да ну ар қы лы анық та ла ды (Standart International 
Trade Classification – SITC) [7].

Хаус манн–Клин гер тә сі лі кей ел дер дің бо ла-
шақ та экс порт та бел гі лі бір тау ар ға ма ман да ну 
мүм кін ді гін көр се те тін бір өнім нен екін ші өнім-
ге ара қа шық тық ты са нау үшін пай да ла ны ла тын 
өнім нің диск рет ті кон цеп циясы на не гіз де ле ді 
[13,14]. Сон дай-ақ өнім дер ке ңіс ті гі ге те ро ген ді 
бо лып кө рін ді: өнім дер дің өза ра бай ла ныс ты лы-
ғын си пат тайт ын ке ңіс тік тің бір бө лі гі жо ға ры 

ты ғыз дық қа ие бол са, ке ңіс тік тің ке ле сі бө лі-
гі өнім дер дің әл сіз өза ра бай ла ныс ты лы ғы мен 
ерек ше ле ніп, тө мен ты ғыз дық қа ие [8].

Ма ман да ну ық ти мал ды лы ғы ми ни мум екі 
шарт ты ық ти мал ды лық пен есеп те ле тін тауар-
дың «жа қын ды ғы мен» анық та ла ды. Оның бі рі-
ні ші сі ма ман да ну дың а тауары нан b тауары бо-
йын ша ауысу мүм кін ді гін си пат тайт ын қос тауар 
бо йын ша да ма ман дан ған мем ле кет тер са ны ның 
а тауары бо йын ша ма ман дан ған мем ле кет тер са-
ны на қа ты на сы мен анық та ла ды. Екін ші шарт ты 
ық ти мал ды лық а тауары бо йын ша b тауары нан 
ма ман да ну дың ауысу мүм кін ді гін бей не лей ді 
жә не ұқ сас си пат та есеп те ле ді.

Бел гі лі бір анық тал ған тау ар да мем ле кет тің 
ма ман да нуы сол тауар бо йын ша са лыс тыр ма-
лы ар тық шы лық тың бар екен ді гін біл ді ре ді. Бұл 
жағ дайда RCA кө бі рек бір лік мә нін қа был дайды, 
сәй ке сін ше, дү ниежү зі мен са лыс тыр ған да с 
мем леке ті нің жал пы экс порт кө ле мін де і тауары-
ның жо ға ры үлес ке ие болуын  біл ді ре ді. Яғ ни, 
с мем ле ке ті i тауары сау да сын да са лыс тыр ма лы 
ар тық шы лық қа ие бо лып тұр ға ны. Атал мыш қа-
ғи дат тө мен де гі дей фор му ла мен өр нек те ле ді:

i – тауар, t – жыл, c – мем ле кет, X i, c, t – t жы лын-
да се лін де i тауар экс пор ты кө ле мі

Бас қа лай айт қан да: P(Xit/Xjt)с мем лек еті нің 
t жы лын да i жә не j тау ар ла ры үшін j тауары ның 
ма ман да ну шар ты і тауары бо йын ша ма ман да - 
н уына өту ық ти мал ды лы ғы ның бо луы.

Бо ла шақ та с елі нің ты ғыз дық деп ата ла тын 
і тауа рын экс порт тау ға ма ман да ну ық ти мал-
ды ғы ма те ми ка лық жол мен ке ле сі дей көр се-
тіл се бо ла ды:

Dens itc = (**** ijtXjct)/( ****ijt) 

 = min {P (Xjct), P (Xxict)} : Xict = 1 при RCA ict 1, Xict = 0                             (7)

Тығыздық мемлекеттің тауарлар үлесі бойын- 
ша і тауарымен қосарланған «жақындығы» ар-
қылы өлшенген салыстырмалы артықшылыққа 
ие екендігін көрсетеді. Бұндай тауарлар жиын-
тығы мемлекеттің экспорттық қоржыны (себеті) 
деп аталады [12].

Елдің потенциалды экспортер етуі мүмкін 
барлық өнімдердің құны нәтижесінде алынған 
«Open forest» көрсеткішін бейнелейді. Тығыз-
дықтың қосарланған өнімінің сомасы (тауардың 
экспорттық қоржынға қосылу ықтималдығы) 
және «тауар сапасы» (Prody көрсеткіші) ретінде 
тек елде анықталған бәсекелестік артықшылыққа 
ие емес тауарлары арқылы есептеледі:

OFct = **** [densjct (1 – Xjct) Prodyjt], 
 

Prodyjt = (****jct GDP pcct) / (****jct), a  jct = Xjct/ **** Xjct/ 
 

Ал ғаш рет 2005 жы лы ға лым дар дың ұсын ған 
Prody-дің тауар мен ас со циация лауы өнім ді лік 

дең ге йін  біл ді ре ді [9]. Бұл тә сіл ді Дү ниежү зі лік 
Банк сырт қы сау да ны ана лиз деу де қол да на ды.
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Со ны мен қа тар Хаус манн-Клин гер тә сі лі ел 
экс пор ты ның са па лы са ла сын анық тайт ын Ех-
ру көр сет кі ші ар қы лы экс порт тың арт уын  жо ба-
лау үшін қол да ны ла ды. Prodу нақ ты жан ба сы на 
шақ қан да ғы ЖІӨ ре тін де экс порт та үл кен үлес 
ала тын жан ба сы на шақ қан да ғы жо ға ры ЖІӨ ие 
ел дер де гі тауар лар ма ңы зын арт ты ра ды [10].

Бұл тә сіл дің ин те рп ре та циясын ел дер дің 
қан дай тауар экс порт тайтыны емес, оның экс-
порт тық құ ры лы мы ның әр та рап ты ғы дә ре же сі-
нің ма ңыз ды рақ деп са на ған Д. Ле дер ман мен 
У.  Ма лоуни ұсын ған бо ла тын. Олар Хер фин-
даль-Хирш мен ин дек сін рег рес сияға қо сып, эко-
но ми ка лық өсу ге Ех ру әсе рі нен ары ла оты рып 
мы нан дай қо ры тын ды ға ке ле ді: өсім нің әл сі ре-
уіне тө мен Prody-ға ие тауар лар дың экс пор ты 
емес (кө бі не ши кі зат тау ар ла ры на қа тыс ты), экс-
порт тың жо ға ры дең гейде шо ғыр ла нуы әсер ете-
ді [11].

ХХ ға сыр да да му шы ел дер ас пек тін де ерек-
ше қы зы ғу шы лық қа ие мо дер ни за ция жә не да-
му дың қуып  же ту ші теориясы көп те ген ға лым-
дар дың на за рын ау дар ды.

Жа пон ға лы мы К. Ака ма цу дың теориясы 
«ұшып ба ра жа тыр ған қаз дар па рад иг ма сы» 
Азия-Ты нық мұ хи ты айма ғын да тә жі ри бе лік дә-
лел де ме тап қан бо ла тын. Теория не гі зін де ХIX-
ХХ ға сыр лар да Жа по ния то қы ма са ла сы өн ді рі-
сін зерт теу лер жа тыр. Теорияға сәй кес зерт теу 
ба ры сын да үш фа за анық тал ған бо ла тын. Бі рін-
ші ке зең де әр са ла да ел ге ше тел тау ар ла ры ның 
им пор ты ба сым бо лып та был са, екін ші ке зең де 
ұлт тық им по рт ты ал мас ты ру шы өн ді ріс тер дің 
им по рт ты кө ле мі бо йын ша қуып  же тіп, ұлт тық 
сұ ра ныс ты қам та ма сыз ету дің да муымен им-
порт өсі мі тө мен дейді, ал соң ғы ке зең де өн ді ріс 
дам уын ың ауқы мы кең бол ған дық тан ар тыл ған 
өнім дер бас қа ел дер ге экс порт қа ке те ді [12]. Им-
порт жүйелі гін гра фи ка лық түр де қа ра ған да, 
іш кі өн ді ріс пен экс порт тың дам уын  қи сық тар 
жиын ты ғы ар қы лы бей не леуге бо ла ды. Ол гра-
фи ка теория ның аты на сәй кес ұшып ба ра жа тыр-
ған қаз дар ды елес те те ді. 

Ке ле сі зерт теу лер құ ры лым дық қайта құ ру-
лар мен бә се ке ге қа бі лет ті лік тің арт уын  біл ді-
ре тін атал мыш тен ден цияның бас қа са ла лар ға 
бел гі лі бір уа қыт тан соң қайтала нып ке ле ті нін 
анық та ды. Кей бір қа рас ты ры лып отыр ған са ла-
лар да то лық цикл 50 жә не одан да көп жыл дар ды 
құ ра ды [13]. Осы лай ша, Ака ма цу па ра диг ма сы 
да мы ған ел дер на ры ғын да ғы тауар лар ды іш кі 
на рық қа им по рт тау ар қы лы да му ға қа дам жа-
сайт ын да му шы (не ме се қуып же ту ші) ел дер ді 
ана лиз деу де қол да ны ла ды. Сәй ке сін ше, да му шы 

ел дер дің шұ ғыл эко но ми ка лық өсуі көш бас шы 
не ме се қуып  же ту ші ел дер дің ара қа ты на сы-
ның ди на ми ка лық өз ге руі мен тү сін ді рі ле ді. Бір 
топ құс тар ды бас тап ке ле жа тыр ған көш бас шы 
шар шап, арт та қа лың қы рап ұшып ке ле жа тыр ған 
құс қа өз ор нын бе ру мен те ңес тір се бо ла ды. 

Код жим мен Озав тың қуып  же ту ші цикл 
теориясы. Жа пон ға лым да ры Ака ца му па ра диг ма-
сын ше тел ТҰК қар жы лық жә не тех но ло гиялық 
қол дау фак тор ла рын қо су ар қы лы ке ңейтеді. 
Осы лай ша жа ңа ин ду ст риал ды ел дер – Син га пур, 
Оң түс тік Ко рея, Тай ван жә не т.б. сау да сая сат та-
ры ның же тіс тік те рін тү сін ді ре ді [14].

Қа зір гі ке зең де эко но мист ға лым дар зерт-
теу ле рін де ха лы қа ра лық сау да ның не гіз гі қа ты-
су шы ла ры – ұлт тық эко но ми ка мен ірі фир ма-
лар дың мүд де ле рі то ғыс қан мә се ле лер ге на зар 
ауда ру да. Бұл теоре ти ка лық ба ғыт мем ле кет 
пен фир ма лар дең ге йін де бә се ке ге қа бі лет ті лік 
мә се ле ле рін ше шу ге ба ғыт тал ған. Осы лай ша, 
М.  Пор тер өз ең бек те рін де ұлт тық эко но ми ка-
ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гі тауар лар мен қыз мет 
көр се ту лер шы ға ра тын нақ ты кә сі по рын дар ар-
қы лы қам та ма сыз еті ле ті нін көр се те ді. Со ны мен 
қа тар, кә сі по рын ның мақ са ты не гіз гі бә се ке лес-
тік ар тық шы лық қа же те тін – өнім дер ді әр та рап-
тан ды ру мен шы ғын дар ды азайтудан тұ ра ды 
[15]. Бә се ке лес тік тің не гіз гі кри те рий ле рі ре тін-
де анық тал ған бә се ке лес тік жағ дайда ғы фир ма 
ст ра те гиясы, сұ ра ныс шар ты, қыз мет көр се ту са-
ла ла ры ның дең гейі жә не та ғы да бас қа фак тор лы 
шарт тар бо лып та бы ла ды.

Сон дай-ақ М. Пор тер тран сұлт тан ды ру шар-
ты на сай фир маара лық сау да ма ңыз ды рақ де ген 
қа ғи дат ты ұсы на ды. Се бе бі, ел дер емес, фир ма-
лар са ту-са тып алу мен айна лы са ды.

Қа зір гі әлем дік на рық та ғы қа тал бә се ке лес-
тік жағ да йын да ел дің бә се ке ге қа бі лет ті лі гін 
қам та ма сыз ету үшін же ке ле ген кә сі по рын ның 
та быс ты бо луы жет кі лік сіз. Се бе бі, бі ре гей тех-
но ло гияға ие же ке ле ген фир ма ның өзі ұлт тық 
жет кі зу ші лер дің се нім ді лі гі мен мық ты бақ та-
лас тық қа тәуел ді бә се ке лес тік ар тық шы лық ты 
сақ тап тұ руы қиын. Осы лай ша, қа зір гі жағ дайда 
әлем дік на рық та ғы ел дің бә се ке ге қа бі лет ті лі гін 
анық тау да өза ра бай ла ныс қан са ла лар клас тер-
ле рі не ма ңыз ды орын бұйыр ған. Сәй ке сін ше, ел-
дің бә се ке ге қа бі лет ті лі гі эко но ми ка ның не гіз гі 
са ла ла ры ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гі не тәуел ді.

170 млн хал қы бар ірі на рық қа ие Еура зиялық 
одақ тың қа лып та суы шар тын да әр қа ты су шы ел 
үшін на рық та қан дай тауар лар ды ұсы на ты ны 
жә не бі рі гу ге қа ты су дың тиім ді лі гі аса ма ңыз ды 
бол ды. Са рап та ма есеп теу ле рі 2015 жыл ға қа рай 
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Қа зақ стан экс пор ты ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру ды зерт теу ге әдіс те ме лік тә сіл де ме лер

әр қа ты су шы ел дің ЖІӨ 15% аса өсім ге ие бо ла 
ала ты ны көр сет кен бо ла тын [16]. Оған қо са, әр 
ел дің әлеуеті не сәй кес 2015 жыл ға де йін гі ЖІӨ 
өсу қар қы ны мен им по рт тық та риф бо йын ша ке-
ден дік пош ли на лық тү сім дер Ре сей үшін – 400 
мл рд дол лар, Қа зақ стан мен Бе ла русь үшін сәй-
ке сін ше ша ма мен 16 мл рд дол лар дан құ рай ды 
екен [17].

 Қа зір гі таң да ЕАЭО мү ше ел де рі нің экс-
порт тық әлеуеті нің жү зе ге асуы тиім сіз жә не 
геог ра фия лық құ ры лы мы да, тауар құ ры лы мы 
ас пек ті сі де жет кі лік сіз да мы ған. Экс порт тың 
құ ра мын да ғы ми не рал ды өнім нің жо ға ры үле сі 
72,4% құ ра ған, со ның ішін де Бе ла рус та – 55,9%, 

Ре сей де – 72,4%, Қа зақ стан да – 77,9%, ЕАЭО 
ұлт тық эко но ми ка ла ры ның әлем дік энер гия та-
сы мал дау шы на рық тар кон ъюнк ту ра сы на тәуел-
ді лік ті сақ тау ға се беп те се ді. Сон дай-ақ, өң деуші 
са ла лар да ғы өнім нің экс порт тық үле сі тө мен деу 
үр ді сі не ие жә не өң деуші са ла лар да ғы өнім дер 
им пор тын да ғы жо ға ры үлес ке ие бо ла тұ ра экс-
порт тық жал пы кө лем де Бе ла рус та – 47,8%, Ре-
сей де – 38,4%, Қа зақ стан да – 18,6%. ЕАЭО әр 
елі нің ма ши на лар мен құ рал дар им пор ты – 30%, 
ма ши на жа сау өнім де рі – 20%, хи мия өнер кә сі бі-
нің өнім де рі – 16% жуық. Қыз мет көр се ту лер дің 
ха лы қа ра лық сау да сы на жә не ғы лы ми-тех ни ка-
лық ал ма су да қа ты су на шар ба ға ла ну да [18]. 

 

т.б
2,0

металлдар 
мен оның 
бұйымдары

12,7

жануарлар мен 
өсімдіктердің өнімі 

мен дайын азық-түлік 
тауарлары

4,0

химия және онымен 
байланысты салалар 

өнімі
6,4

машиналар, құрал-
жабдықтар, аспаптар, 

аппараттар
1,1минеральды

өнімдер
73,8

пайыз бен

2-су рет – 2015 ж. Қа зақ стан экс пор ты ның тауар құ ры лы мы [19]

Экс порт тың геог ра фия лық құ ры лы мын да 
сырт қы сау да кө ле мі нің 80% үле сі Еуро па лық 
одақ, ТМД ел де рі, Қы тай, АҚШ жә не Жа по нияға 
тиесі лі. Бұл сау да әріп тес те рі нің эко но ми ка лық 
өсім қар қы ны тө мен еке нін біл ді ре ді. Әлем дік 
эко но ми ка ның то қы рауы сұ ра ныс тың азаюына 
әкеп со ға ды, ЕАЭО ел де рі нің не гіз гі экс порт тық 
тауар лар өті мі на рық тар да ғы бә се ке лес тік ті қа-
тайтуды ту ғы за ды.

Мұ най ға әлем дік ба ға ның тө мен деуі эко но-
ми ка ға қар жы түс уіне ке рі әсе рін ти гі зіп, бюд-
жет та быс та ры ның тө мен де уіне әке ліп со ға ды. 
Қа зақ стан өт кен жыл дар мен са лыс тыр ған да өз 
по зи циясын жақ сар тып (2008 жы лы 48 орын), 

2013 жы лы экс порт кө ле мі бо йын ша экс порт-
тау шы ел дер дің ішін де 42 ие бол ды. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ста тис ти ка Агент ті гі нің мә-
лі мет те рі бо йын ша 2003-2013 жыл дар ара лы-
ғын да экс порт құ ры лы мын да ғы ми не рал ды 
өнім дер дің үле сі 64,5%-дан 80%-ға де йін  өс ті. 
ТМД ел де рі ішін де рес пуб ли ка өн ді ру ші са ла 
өнім де рі нің, ең ал ды мен мұ най дың есе бі нен 
экс порт тың жан ба сы на шақ қан ды ғы көр сет-
кі ші бо йын ша көш бас шы орын дар ға ие. Ши-
кі зат емес (өң дел ген) экс порт кө ле мі нің өсуі 
2020 жыл ғы қа рай іш кі на рық тың қа жет ті лі гін 
мұ най өнім де рі мен то лық қам та ма сыз ету мен 
бай ла ныс ты мұ най өң деуші сек тор дың мақ са-
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ты мен бай ла ныс ты [21]. 2013 жы лы өң дел ген 
тауар лар экс пор ты ның кө ле мі 2008 жыл мен са-
лыс тыр ған да 3%-ке тө мен деп, 19,5 мл рд. АҚШ 
дол ла рын құ ра ды. Өң дел ген тауар лар экс пор ты 
дам уын ың бә сең де уіне экс порт тық тауар лар ды 
әр та рап тан ды ру; тауар лар ды экс порт қа жыл-
жы ту ға кет кен шы ғын дар; қа зақ стан дық тау ар - 
ға қа тыс ты ше тел мем ле кет те рі нің та риф тік 
жә не та риф тік емес ке дер гі ле рі; қа зақ стан дық 
экс пор тер лер дің әл сіз ақ па рат тан ға ны се кіл ді 
фак тор лар әсер ете ді. Қа зақ станың бас ты сау-
да се рік те сі бо лып та бы ла тын Ре сей ге экс порт 
қа зір гі таң да не гі зін де ауыр жә не өн ді ріс өнер-
кә сі бі нің өнім де рі мен ға на шек те ліп отыр. 70% 
де йін  ме тал лур гиялық ком би нат тар ға ар нал ған 
те мір ру да лық ши кі зат, қа ра ме тал про ка ты, кө-
мір, АЭС-на ар нал ған уран жа нар майла ры, түс-
ті ме тал лур гияға ар нал ған ши кі зат құ рай ды.

Ел дер Экс порт кө ле мі, 
мл рд.дол % үле сі 

Ита лия 16,1 20,5
Қы тай 9,8 12,5

 Ни дер лан ды 8,7 11,2
Ре сей 5,2 6,6

Фран ция 4,7 6,0
Швей ца рия 4,5 5,8

Ру мы ния 3,2 4,0
Авст рия 2,9 3,6

ТМД бас қа ел де рі 4,6 5,9
Әлем нің бас қа ел де рі 16,1 20,5

 Жал пы экс порт 78,2 100,0

3-су рет – Ел дер бо йын ша  
Қа зақ стан ның экс порт тық құ ры лы мы [20]

Қор ытын ды лар мен ұсы ныс тар

Сырт қы сау да ның са па лық жә не сан дық өсі-
мі нің анық тау шы ба ғы ты ЕАЭО-қа мү ше ел дер-
дің әлем дік эко но ми ка ның жа һан дық шар тын да 
ха лы қа ра лық ең бек бө лі ні сі не тиім ді жә не ау-
қым ды қа тыс уын ың экс порт тық әлеуеті нің әр 
 та рап ты ғы бо лып та бы ла ды.

Өң деуші са ла лар дың да му мә се ле сі нің ше-
ші мі кө бін де өт кі зу на ры ғын да өнім дер дің болу-
ына тәуел ді. Экс порт тық жет кі зі лім дер дің геог-
ра фия лық әр  та рап ты ғы үшін жағ дай жа сауы 
мен экс порт та лу шы өнім нің өң де луі дең ге йін  
арт ты ру мү ше мем ле кет тер дің эко но ми ка ла ры  

да м уына мық ты күш бе руі мүм кін. Сауда шарт-
та рын жақ сар ту мен сырт қы сау да қа ты нас та рын 
да мы ту – сырт қы сау да ның геог ра фия лық жә не 
тауар құ ры лы мын же тіл ді ру мен кө ле мі нің өс-
уіне, ке ден рә сім де рін өту ге уа қыт ша шы ғын-
дар ды қыс қар ту жә не мү ше мем ле кет тер дің өза-
ра сау да сын ын та лан ды ру ға се беп те се ді. 

 Осы мақ сат та қа жет: ТМД-ға мү ше мем ле-
кет тер мен сау да ны да мы ту ды ын та лан ды ру; ер-
кін сау да ту ра лы үшін ші ел дер мен ке лі сім жа сау 
ба ры сын да мү ше мем ле кет тер дің эко но ми ка сы 
үшін шы ғын дар мен мүм кін ар тық шы лық тар-
ды ал дын ала ана лиз деу; сау да са ла сын да әкім-
ші лік рә сім дер ді жай дақ та ту; сырт қы на рық қа 
ат тас өнім дер ді экс порт тайт ын өн ді ру ші лер ді 
бі рігуін  қа лып тас ты ру ды ын та лан ды ру; өнім 
экс пор ты на мем ле кет та ра пы нан қол дау көр-
се ту тиім ді лі гін арт ты ру мен әр та рап тан ды ру; 
мү ше мем ле кет тер ара сын да тех ни ка лық жә не 
әкім ші лік сау да ке дер гі ле рін жою бо йын ша жұ-
мыс тар ды жал ғас ты ру.

Ин тег ра циялық ар тық шы лық тар ды жү зе ге 
асы рып, мү ше мем ле кет тер дің өн ді ріс тік се рік-
тес ті гі не ба сым ды лық бо лып та бы ла тын эко-
но ми ка ның нақ ты сек тор ла ры ның бә се ке ге қа-
бі лет ті лі гін арт ты ру үшін: ЕАЭО шең бе рін де 
өнер кә сіп тік үй лес тік пен ке лі сіл ген (үй лес ті ріл-
ген) аг ро өн ді ріс тік сая сат жүр гі зу ге ұстаным дар 
мен тә сіл дер ту ғы зу; коопе ра циялар дың те рең-
деуі жә не бә се ке лес тік ар тық шы лық та рын есеп-
ке ала оты рып бә се ке ге қа бі лет ті өнім нің жо ға ры 
тех но ло гиялық өн ді рі сі мен ин тег ра ция есе бі нен 
си нер ге ти ка лық әсер ге қол жет кі зу ді да мы ту 
мақ са тын да мү ше мем ле кет тер дің нақ ты эко но-
ми ка сек тор ла ры ның өза ра то лық ты руы да муы 
үшін жағ дай жа сау; өнер кә сіп тік пен аг роөнер-
кә сіп тік өн ді ріс тің ин но ва циялық дам уын  ын та-
лан ды ру жә не жа ңа тех но ло гиялар ды қол да ну ға 
ауысу қа жет. Көр се тіл ген іс тер дің іс ке асуы өн-
ді ріс фак тор ла рын ра ционал ды түр де пай да ла ну, 
ин тег ра циялық се рік тес тік тің ке ңеюі мен мү ше 
мем ле кет тер дің бә се ке лес тік ар тық шы лық та-
рын пай да ла ну дың кө ме гі мен өнер кә сіп тік жә не 
аг роөнер кә сіп тік өн ді ріс тің тиім ді лі гі арт уына 
әре кет те се ді. 

Эко но ми ка лық қыз мет тің ер кін ді гі мен мү-
ше мем ле кет тер дің ор тақ ке ден тер ри то рияла-
рын да тауар на рық та ры ның тиім ді қыз ме тін 
қам та ма сыз ету мақ са тын да ЕАЭО ел де рі экс-
пор ты ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гі мә се ле ле рін 
ше шу үшін: мү ше мем ле кет тер де кә сіп кер лік 
қыз мет ті жүр гі зу үшін қа был да нып жа тыр ған 
нор ма тив ті құ қық ты ак ті лер де ар тық әкім ші лік 
ке дер гі лер дің бол ма уын  рет тейт ін рә сім дер ді 
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Қа зақ стан экс пор ты ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру ды зерт теу ге әдіс те ме лік тә сіл де ме лер

же тіл ді ру; биз нес үшін әкім ші лік ке дер гі лер ді 
азайт ып, кә сіп кер лік ор та ны жақ сар ту, со ны мен 
қа тар ли цен зия алу жол да рын же ңіл де ту ар қы-
лы ха бар ла ма бе ру тәр ті бін қа жет ете тін қыз мет 
түр ле рі са нын кө бейту, рұқ сат ету ші тәр тіп ті 
қа жет ете тін қыз мет түр ле рі нің са нын азайту, 
ли цен зия лық – рұқ сат ету ші құ жат тар дың са-
нын азайту, сон дай-ақ мү ше ел дер дің құ зы рет-

ті ор ган да ры ар қы лы бе ріл ген ли цен зия лар ды 
өза ра мо йын дау қа жет.

Бә се ке лес тік ор та ны да мы ту кә сіп кер лік 
ахуал ды жақ сар ту ға, Дү ниежү зі лік банк то бы ның 
«Doing Business» рейт ин гін де по зи циясын жо ға-
ры ла ту, эко но ми ка лар ға ин вес ти циялар ды тар ту 
жә не мү ше мем ле кет тер де эко но ми ка лық өсім нің 
жа ңа мо дель де рін іс ке асы ру ға се беп те се ді.
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The dynamics of GDP growth in 
Kazakhstan

The state of GDP in the Kazakhstan’s economy is considered in the ar
ticle. The advantages and disadvantages of modern methods of calculating 
GDP are reviewed. Gross Domestic Product (GDP, GNP, Gross National 
Product) is a market value of all eventual commodities and services (id 
est intended for a direct consumption), produced for investigated period 
in all industries of economy on territory of the state for a consumption, 
export and accumulation, without depending on national belonging of the 
used factors of production. Often GDP is used as a synonym to the word 
« economy», because reflects the scales of economic activity in a country. 
For an analysis and comparison the real GDP from that influence of change 
of standard of prices is excluded in a country is used. However, sometimes 
at strong fluctuations in exchange a government and ЦБ are oriented on 
the nominal increase of Gross Internal Product, aspiring to weakening of 
course for maintenance of height in nominal expression, that also renders 
a stimulant effect on a production and consumption. In spite of the fact 
that GDP is one of key for understanding of macroeconomic situation in 
a country, directly the publication of this index has a limit influence on a 
market. The analysis showed the dynamics of GDP in the Republic of Ka
zakhstan for the period of ten years. The causes of reduction are identified 
in GDP growth. Based on these data, taken into account the new solutions 
for the economic growth of Kazakhstan’s economy.

Key words: macroeconomic measures, the analysis of Kazakhstan’s 
GDP, growth dynamics.

Maхмеджанова Л.Н.,  
Дабылтаева Н.E.

Қа зақ стан да жал пы іш кі  
өнім нің өсу ди на ми ка сы

Ма қа ла да қа зақ стан дық эко но ми ка да ғы ЖІӨ жағ дайы қа рас ты
рыл ған. Ел дің эко но ми ка лық қуат ты лы ғын, оның ма те ри ал дық – тех
ни ка лық ба за сын, ха лық тың ғы лы ми – мә де ни дең ге йін  си пат тайт ын 
ЖҰӨ өсу қар қы ны эко но ми ка лық прог рес тің кри те рий ле рі бо лып 
та бы ла ды. Қан дай да бір ел дің әлауқа ты ның ди на ми ка сы мен өмір 
дең ге йін  си пат тайт ын жан ба сы на шақ қан да ғы ЖҰӨ көр сет кі ші әлеу
мет тік прог рес тің кри те рий ле рі бо лып та бы ла ды. ЖҰӨ өн ді рі сін арт
ты ру үшін ол бө лі нуі ке рек. ЖҰӨ бө лу – бұл ағым да ғы жә не бо ла
шақ та ғы тұ ты ну дың ара сын да ғы таң дау. Сөз тұ ты ну мен жи нақ тау 
(ин вес ти ция) ара сын да ғы бө лу ара қа ты на сын таң дау ту ра лы бо лып 
отыр. Бі рақ бұл кез де ең ірі ин вес ти цияның эко но ми ка лық өсу мә се
ле сін шеш пейтіні ту ра лы ұмыт пау ке рек, яғ ни оның тиім ді пай да ла
нуы ана ғұр лым қо ғам үшін ма ңыз ды рақ бо лып та бы ла ды. Он жыл дық 
мер зім де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ЖІӨ ди на ми ка сы на тал дау 
жа са лын ған. ЖІӨ өсу қар қы ны ның тө мен деу се беп те рі анық тал ған. 
Алын ған мә лі мет тер ге сәй кес, қа зақ стан дық эко но ми ка лық өсу үшін 
жа ңа ше шім дер атап өтіл ген. 

Түйін сөз дер: мак роэко но ми ка лық көр сет кіш тер, Қа зақ стан ның 
ЖІӨін тал дау, өсу ди на ми ка сы. 

Maхмеджанова Л.Н., 
Дабылтаева Н.E.

Ди на ми ка рос та ВВП  
Ка за х стана

В статье расс мот ре но сос тоя ние ВВП в ка за хс танс кой эко но ми ке. 
Час то ВВП ис поль зует ся как си но ним к сло ву «эко но ми ка», так как от
ра жает масш та бы эко но ми чес кой дея тель ности в ст ра не. Для ана ли
за и срав не ния ис поль зует ся реаль ный ВВП, из ко то ро го иск лю че но 
влия ние из ме не ния уров ня цен в ст ра не. Од на ко, иног да при силь ных 
ко ле ба ниях ва лют но го кур са пра ви тель ст во и ЦБ ориен ти руют ся на 
но ми наль ный при рост Ва ло во го Внут рен не го Про дук та, ст ре мясь к 
ос лаб ле нию кур са для под дер жа ния рос та в но ми наль ном вы ра же
нии, что так же ока зы вает сти му ли рую щий эф фект на произ во дс тво 
и пот реб ле ние. В статье расс мот ре ны преиму ще ст ва и не дос тат ки 
сов ре мен ных ме то дов рас че та ВВП. Про ве ден ана лиз ди на ми ки ВВП 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан за де ся ти лет ний пе ри од. Выяв ле ны при чи
ны по ни же ния тем пов рос та ВВП. Опи раясь на по лу чен ные дан ные, 
при ня ты во вни ма ние но вые пу ти ре ше ния для эко но ми чес ко го рос та 
ка за хс танс кой эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: мак роэко но ми чес кие по ка за те ли, ана лиз ВВП 
Ка за х стана, ди на ми ка рос та.
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Comparative analysis of economic development of the national 
economy is based on a study of the macroeconomic indicators’ 
dynamics. Calculations of these indicators may partially differ 
depending on the country, while a country with a market economy 
in their calculations are based on a methodology recommended by 
the Statistical Office of the United Nations.

For analyzing the state of the national economy used the main 
macroeconomic indicators. They are Gross Domestic Product 
(GDP), Domestic National Product (GNP), etc. 

Gross domestic product is an indicator evaluating the produced 
goods and services per calendar year in the national economy. The 
country’s GDP may be expressed both in national currency and, if 
necessary, reference and converted at the exchange rate in foreign 
currency, and can also be submitted to the purchasing power parity 
(PPP) for more accurate international comparisons.

Purpose of measuring GDP is to analyze the rate of dynamics of 
the national economy, the allocation of costs for goods and services, 
investment and savings, the percentage increase in production due to 
inflation and the determination of the proportion of income earned, 
which is used for consumption [1].

Kazakhstan, as a country with a market economy, relies heavily 
on this macroeconomic indicator for macroeconomic analysis of the 
national economy. According to the World Bank, over the last ten 
years GDP dynamics is rapidly increased (fig. 1).

From 2005 to 2008 years there was a 133% growth, but in the 
2009 decreased by 13% in comparison with the previous year. Then 
there has been a gradual increase up to the year 2013 and in 2014 fell 
approximately by 6%.

The country’s GDP growth was influenced by oil prices, growth 
in consumer lending, but as soon as oil prices declined, the rate of 
growth of Kazakhstan’s economy began to slow down. 

From 2005 to 2014 years GDP growth per capita in our country 
declined from 8.7% to 4.5% (fig. 2). Per capita GDP is indicative of 
the degree of the country’s wealth and its ability to provide a higher 
standard of living. 

The main reason for the decline is the instability in the global 
macroeconomics. In recent years, there has been an adverse change 
in GDP. According to experts, the improvement of the situation 

THE DYNAMICS OF 
GDP GROWTH IN 

KAZAKHSTAN
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in the economy is predicted only at the year 2017. 
As of 2014, GDP growth amounted to 4.3%; it is 
assumed that you will fall every day, while the 
global economic environment will not find levers of 
stabilizer.

Currently, there is an artificial economic 
stagnation constituent of the Republic of 
Kazakhstan. GDP per capita is around 13.6 
thousand dollars after a devaluation of the national 
currency, the rate in the year 2016 appreciably 

reduced. Experts are predicting that GDP growth 
should fall to 2% until the end of the current year, 
the increase in the level of GDP is difficult to 
predict, because oil prices and exports continue to 
decline. According to the Ministry of Finance of 
the Republic of Kazakhstan at the end of the year 
2014, about 24% of the revenue of the State budget 
of the Republic of Kazakhstan was formed through 
the sale of oil [2]. And the same source provides a 
percentage of GDP.

Figure 1 – GDP Dynamics (2005-2014), mln. $
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Figure 2 – Per capita GDP in the Republic of Kazakhstan (2005-2014), %
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Many analysts cannot forecast when it’s finished 
the decline in oil prices. This is due to the specificity 
of trade in fuel. Real goods on the international 

market are only 5% of the total turnover. One of the 
main reasons for the low price of «black gold» is a 
drop in global demand (Fig. 3).
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 Figure 3 – The dynamics of supply (red line) and demand (blue line) for oil (annual) [3]
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The dominance of supply over demand visible 
in Fig. 3. An excess of production over consumption 
recorded approximately in the year 2010, and 
constantly growing. From further falling oil futures 
quotes will save only reduced production by 
OPEC. But now the position of the members of this 
organization are not so is monolithic.

A brighter picture of the prevalence of supply 
over demand can be seen in Figure 4.

Most experts agree that at present, oil is strongly 
underestimated and will grow in the coming years, 
but not up to 100 dollars per barrel. International rat-
ing agency Fitch made a more optimistic forecast. 
According to its representatives, in 2016, oil price 
will be $ 60 per barrel. They attributed this slow-
down in economic growth in developing countries 
(from 4.7% to 4%) and increase the supply of black 
gold. 

Figure 4 – The dynamics of supply (green) and demand (blue) 
for oil from 2013 to 2014 years (quarterly) [4]

Measurement of key indicators in Kazakhstan 
became difficult due to devaluation of the tenge. The 
main indicators, price of goods and services in the 
global market are priced in dollars. According to the 
Committee on statistics of the Republic of Kazakh-
stan in the Ministry of the National Economy, in the 
2014 GDP grew by 4.3% and amounted to $ 38.0 
billion tenge [5]. However, the statistics are disput-
able, as GDP fell in dollar terms at 14%. 

Some economists were questioning the accuracy 
and correctness of the GDP, defining it as a special-
ized tool for determining the quantity, rather than 
quality, but how accurate this figure measures the 
economic well-being of the nation? It’s a very inter-
esting question, which causes a great deal of contro-
versy for a number of reasons.

Goods, that don’t have a market evaluation and 
not counted in GDP. This «do-it-yourself» actions, 
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which is widely used in household: inside repair, 
charity work, cooking, etc.

Shadow economy activities, which is also outside 
of the government control. Due to the fact that involved 
persons in the informal economy, there are a perma-
nent part of the tax legislation, it is difficult to measure. 

And of course, it is difficult to measure and as-
sess the negative impact of economic activities, such 
as environmental pollution. 

However, understanding the true dynamics of 
GDP is important for objective diagnosis of the state 
of the economy. And new solutions are required for 
economic growth of Kazakhstan’s economy. 

From the year 2030 is expected decline in oil 
production in Kazakhstan and, respectively, while 
maintaining the current growth model, this will lead 
to the extinction of Kazakhstan’s economic growth, 
if not find new growth drivers. 

According to calculations by the Institute for 
economic research, to the year 2020, the share of 
oil and gas condensate exports-to-GDP ratio will 
be at the level of the year 2012. In the future this 
percentage will be substantially reduced and the 
year 2040 the proportion of oil and gas conden-
sate exports-to-GDP ratio will decline to below 
10% [6].

In our view, conduct system requires economic 
reforms to improve the rate of GDP growth in the 
future. Driver of long-term economic growth needs 
to become middle class, due to its social role, as 
the stabilizer, a provider of skilled manpower, eco-
nomic contributor, the primary employer defining 
political direction of public policy. Such as, training 
of highly qualified personnel, support infrastructure 
projects, support for productive activities, increas-
ing productivity. 
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Ба гаева Н.У., Иман ға лиева С.

Еура зиялық эко но ми ка лық 
одақ та Еуро па лық одақ  

тә жі ри бе сін қол да ну  
мүм кін дік те рі

Ма қа ла да эко но ми ка лық ин тег ра цияның еуро па лық тә жі ри бе сі 
жә не оның ЕЭО қа лып та суы мен дам уын  қа был дау түр ле рі қа рас ты
ры ла ды. Еура зиялық эко но ми ка лық одақ ел де рі нің эко но ми ка да ғы 
мем ле ке та ра лық ин но ва циялық ке ңіс ті гін қа лып тас ты ру мүм кін ді гі 
ба ға ла на ды. Бұл жұ мыс та за ма науи ин тег ра циялық үде ріс тер ге тал
дау жүр гі зі ле ді. Зерт теу де гі не гіз гі ек пін екі түр лі ин тег ра циялық 
топ тар ды са лыс ты ру ға жа сал ған: Еура зиялық эко но ми ка лық одақ 
(ЕЭО) жә не Еуро па лық одақ (ЕО). Жә не де бұл ма қа ла да Еуро па лық 
одақ жә не Еура зиялық эко но ми ка лық одақ эко но ми ка лық ин тег ра
цияның ерек ше лік те рі са лыс тыр ма лы тал да на ды, со ны мен қа тар 
қа ты су шы ел дер үшін сал да ры зерт те ле ді. ЕО то лы ғы рақ тал да нуы 
жас еура зиялық ин тег ра цияға бо ла шақ та ғы қа те лік тер дің ал дын алу
ға мүм кін дік бе ре ді. Бұ рың ғы со циалис тік мем ле кет тер дің уа қыт өте 
жә не сау ат ты ин тег ра цияла нуы өзек ті бо лып қал ған та ри хи бай ла
ныс тар дың жаң ғыр уына ық пал ете ді.

Тү йін  сөз дер: Еура зиялық эко но ми ка лық одақ, Еуро па лық одақ, 
ин тег ра циялық үде ріс тер, пост ке ңес тік ке ңіс тік, эко но ми ка лық көр
сет кіш тер, Ке ден дік одақ.

Bagayeva N.U., Imangaliyeva S.

The possibility of using the 
experience of the European 

Union in the Eurasian Economic 
Union

The research studies European experience of economic integration 
and variations of its implementation in developing EEU. Possibilities of 
formation of interstate innovative space in economy of the countries of 
the Eurosian economic union (EEU) are estimated. Іn thіs work thе аnаlysіs 
of modеrn іntеgrаtіon procеssеs іs cаrrіеd out. Thе mаіn еmphаsіs іn thе 
studyіng іs plаcеd on thе compаrіson of two dіffеrеnt іntеgrаtіon groupіngs 
lіkе thе Еurаsіаn Еconomіc Unіon (ЕЕU) аnd thе Еuropеаn Unіon (ЕU). And 
the article is dedicated to the analysis of the particularities of economical 
integration in European Union and Еurаsіаn Еconomіc Unіon (ЕЕU), as well 
as study of integration effects for the participant countries. Thе dеtаіlеd 
аnаlysіs of thе ЕU pеrhаps lеt thе young Еurаsіаn іntеgrаtіon аvoіd possіblе 
mіstаkеs. Stеpwіsе аnd propеr іntеgrаtіon of thе formеr socіаlіst countrіеs 
hеlps to rеstorе thе hіstorіcаl tіеs thаt rеmаіn rеlеvаnt ovеr tіmе. 

Kеy words: thе Еurаsіаn Еconomіc Unіon, thе Еuropеаn Unіon, 
іntеgrаtіon procеssеs, postSovіеt spаcе, еconomіc іndіcаtors, thе Cus
toms Unіon.

Ба гаева Н.У., Иман ға лиева С.

Воз мож нос ти ис поль зо ва ния 
опы та Ев ро пей ско го союза  

в Ев ра зийс ком эко но ми чес ком 
союзе

В статье расс мат ри вает ся ев ро пейс кий опыт эко но ми чес кой ин
тег ра ции и ва ри ации его при ме не ния в  станов ле нии и раз ви тии ЕЭС. 
Оце не ны воз мож нос ти фор ми ро ва ния меж го су да рст вен но го ин но ва
ци он но го прост ранс тва в эко но ми ке ст ран Ев ра зий ско го эко но ми чес
ко го союза (ЕЭС). В дaннoй рaбoтe прoвoдит ся aнaлиз сoврeмeнных 
интeгрaциoнных прoцeссoв. Oснoвнoй aкцeнт в исслeдoвa нии сдeлaн 
нa срaвнe ниe двух рaзлич ных интeгрaциoнных груп пирoвoк: Eврaзий
скoгo экoнoмичeскoгo сoюза (EЭС) и Eврoпeйскoгo сoюзa (EС). Дан ная 
статья пос вя ще на срав ни тель но му ана ли зу осо бен нос тей эко но ми
чес кой ин тег ра ции Ев ро пей ско го союза и ЕЭС, а так же исс ле до ва
нию ее пос ледст вий для ст ранучаст ниц. Дeтaль ный aнaлиз EС мoжeт 
пoзвoлить мoлoдoй eврaзий скoй интeгрaции избeжaть вoзмoжных 
oшибoк. Пoстeпeннaя и грaмoтнaя интeгрaция быв ших сoциaлис
тичeских стрaн спoсoбс твуeт вoзoбнoвлe нию истoричeских связeй, 
кoтoрыe oстaлись aктуaльны ми с тeчe ниeм врeмe ни. 

Ключeвыe слoвa: Eврaзийс кий экoнoмичeский сoюз, Eврoпeйс
кий сoюз, интeгрaциoнныe прoцeссы, пoстсoвeтскoe прoстрaнс твo, 
экoнoмичeскиe пoкaзaтeли, Тaмoжeнный сoюз.
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Кі ріс пе

Әлем дік эко но ми ка да ма ңыз ды рөл ат қа ра тын бас қа да не-
гіз гі үде ріс тер мен қа тар, үде ме лі жа һан да ну да ма ңыз ды орын 
иеле не ді, ол мем ле ке та ра лық жә не ұл та ра лық қа ты нас тар дың 
ин те рұлт тан уын  қа рас ты ра ды. Жа һан да ну дың бел гі ле рі ара-
сын да әлем дік эко но ми ка ның жә не ха лы қа ра лық қа ты нас тар-
дың ажы ра мас бө лі гі не ай нал ған ин тег ра циялық үде ріс тер 
ерек ше ле не ді. Ау қым ды ин тег ра циялық үде ріс тер XX ға сыр-
дың екін ші жар ты сын да бас тал ған. 

Әлем дік алаң да (аре на) қа зір гі таң да әл де қай да ма ңыз ды 
бо лып ке ле сі топ тар қа лып тас қан: ЕО, НАФ ТА (North American 
Free Trade Agreement) жә не Азия лық – Ты нық мұ хит тық эко но-
ми ка лық ын ты мақ тас тық (АТЭЫ). Ке ңес Ода ғы ның бұ рың ғы 
мем ле кет те рі тер ри то риясын да жуыр да ға на Еура зиялық эко-
но ми ка лық одақ (ЕЭО) пай да бол ды. Көш бас шы ла ры әзір ге Бе-
ла русь, Қа зақ стан, Ре сей жә не Ар ме ния мен Қыр ғызс тан бо лып 
та бы ла тын бұл жо ба көп ма ңы зы бар ба сым ды лық тар ға ие. Со-
ған қа ра мас тан, бас қа ин тег ра циялық топ тар дың жі бер ген қа-
те лік те рін қайтала мау үшін, ЕО жа ғым ды тә жі ри бе сі нен үл гі 
алу дың мә ні бар. 

Не гіз гі бө лім. Бұл зерт теу дің мақ са ты ЕЭО жә не ЕО са лыс-
тыр ма лы тал дау дың ба за сын да ғы теория лық жә не тә жі ри бе лік 
ерек ше лік тер де, ары қа рай қо ры тын ды мен ұсы ныс жа саумен 
зерт теу бо лып та бы ла ды. ЕО қа зір гі таң да бас қа ин тег ра циялық 
топ тар ға қа ра ған да ин тег ра цияның ең жо ға ры дең ге йіне қол 
жет кіз ді. ЕО қа лып та су үде рі сі ұзақ жә не күр де лі үде ріс бол-
ды. ЕО құ ру идеясы со нау 1950 жы лы-ақ айт ыл ған. ЕО ин тег-
ра циялық үде ріс ба ры сын да Мааст рихт ке лі сі мі нің үш бір лес-
тік тің іші нен 1993 жы лы өз кү ші не енуі нен соң қа лып тас ты, ол 
бір лес тік тер: Еуро па лық кө мір мен бо лат бір лес тік те рі (ЕКББ), 
Еуро па лық эко но ми ка лық қауым дас тық (ЕЭҚ) жә не Еуро па-
лық тәуел сіз сау да ас со циациясы (ЕТСА). 1999 жы лы ЕО эко-
но ми ка лық жә не ва лю та лық одақ қа ай нал ды [1], ол уа қыт та 
осы ин тег ра циялық топ тың құ ра мын да 28 мем ле кет бол ды [2]. 

Қа зір гі таң да Еуро ай мақ та ғы жағ дай ауыр лау. Бір жа ғы-
нан, одақ тық қа ты нас тар Еуро па ға үл кен пай да әкел ді: тәуел сіз 
на рық, тәуел сіз коопе ра ция жә не жа һан да ну ды жыл дам да ту. 

ЕУРА ЗИЯЛЫҚ  
ЭКО НО МИ КА ЛЫҚ 

ОДАҚ ТА ЕУРО ПА ЛЫҚ 
ОДАҚ ТӘ ЖІ РИ БЕ СІН 

ҚОЛ ДА НУ  
МҮМ КІН ДІК ТЕ РІ
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Еура зиялық эко но ми ка лық одақ та Еуро па лық одақ тә жі ри бе сін қол да ну мүм кін дік те рі

Бас қа жа ғы нан, – та ра зы ның бір жа ғы на эко но-
ми ка ны ор на ту қа те лік бол ды, мы са лы, Гре кия 
мен Гер ма ния эко но ми ка сы. Орын ал ған жағ-
дай дан шы ғу дың жо лы мен ЕО мем ле кет те рі нің 
ара сын да ғы те пе-тең дік ті қа лып қа кел ті ру тә сі-
лі ре тін де ин тег ра цияның жа ңа дең гейге көшуін  
айтуға бо ла ды: ЕО кон фе де ра тив ті одақ қа ай-
нал ды ру [3]. 

ЕЭО ЕО қа ра ған да жас бір лес тік бо лып та-
бы ла ды. Еура зиялық ин тег ра цияны қа лып тас ты-
ру ту ра лы пі кір Қа зақ стан Пре зи ден ті Нұр сұл-
тан На зар баев пен 1994 жы лы айт ыл ған бо ла тын. 
ЕурАзЭО бе кі ту ту ра лы ке лі сім ге 2000 жыл дың 
10 қа за нын да қол қойыл ды жә не 2001 жыл дың 
30 ма мы рын да ға на ол өз кү ші не ен ді. 2010 жы-
лы ЕураАзЭО Ке ден дік Одақ қа лып тас ты, оған 
Бе ла ру сия, Қа зақ стан жә не Ре сей кір ді. Еура-
зиялық эко но ми ка лық одақ (ЕЭО) – Қа зақ стан, 
Ре сей , Бе ла русь  мем ле кет бас шы ла ры ара сын да 
2014 жыл дың 29 ма мы рын да қол қойыл ған ке лі-
сім не гі зін де құ рыл ған эко но ми ка лық одақ. Мү-
ше ел дер дің пар ла ме нт те рі бе кі тіп, Одақ 2015 
жыл дың 1 қаң та ры нан бас тап кү ші не ене ді [4]. 
ЕЭО КО қа лып тас уын ың ба сым прин цип те рі нің 
бі рі не, мы са лы, ЕО бол ған дай ке ңейту емес, те-
рең де ту жа та ды. Ол ЕО бас тан ке ші ріп жат қан 
мә се ле лер дің ал дын алу ға кө мек те се ді. Бас қа 
мем ле кет тер КО өз де рі да йын  бол ған кез де қо-
сы ла ды. Одақ тың бас ты Ор га ны ЕЭО мем ле кет 
ара лық ке ңе сі жа та ды, оған мем ле кет тер дің бас-
шы ла ры мен үкі мет те рі кі ре ді [5]. 

Қа зір гі таң да Одақ ЕО сияқ ты ва лю та лық 
одақ бо лып та был майды, се бе бі мү ше-мем ле кет-
тер дің эко но ми ка лық да муы дең гейі тең емес. 
Руб льді бі рың ғай ва лю та ету идеяла ры бол ды, 
бі рақ Ре сей дің экс пор ты Қа зақ стан мен Бе ла русь 
экс пор ты нан бір не ше есе жо ға ры, сол се беп ті 
бұл қа дам КО мү ше ле рі эко но ми ка сы ның әл сі-
ре уіне алып ке луі мүм кін. Со ны мен қа тар, БАҚ 
ЕЭО бі рың ғай ва лю та сы бо ла шақ та «ал тын» деп 
ата ла ты ны ту ра лы ақ па рат кез дес ті. 

Бі рың ғай ва лю та ту ра лы идея Қа зақ стан ның 
Пре зи ден ті Нұр сұл тан На зар баев қа тиесі лі. Ре-
сей Пре зи ден ті Вла ди мир Пу тин жә не Бе ла русь 
Пре зи ден ті Алек сандр Лу ка шен ко осы идеяны 
қол дайды, бі рақ бе ла ру сия көш бас шы сы ның 
кей бір қар сы лық та ры бар, сол се беп ті бұл жо ба 
ке ліс ті ру дең ге йін де жа тыр. Со ны мен ЕЭО жә не 
ЕО құ рылуын ың көп те ген та ри хи ерек ше лік те-
рі мен қо са, олар дың эко но ми ка лық көр сет кіш те-
рі де ерек ше ле не ді [6]. Одақ то лық қа лып тас пай 
ор тақ ва лю та ту ра лы ой қоз ғау дың ер те екен ді-
гін кө ру ге бо ла ды, яғ ни бұл бо ла шақ тың ен ші-
сін де.

Түр лі эко но ми ка лық көр сет кіш тер дің үл кен 
ті зі мі бар, олар ел эко но ми ка сы ның жағ да йын  
си пат тайды. Осы көр сет кіш тер ге ба ға бе ру кө зі 
ре тін де Ха лы қа ра лық ва лю та қо ры ның (ХВҚ) 
[7] ста тис ти ка лық мағ лұ мат та ры рөл ат қар ды, 
сырт қы сау да ту ра лы мағ лұ мат тар РФ Фе де рал-
ды ке ден дік қыз ме ті нің (ФКҚ) сырт қы сау да-
сы ның ке ден дік ста тис ти ка сы нан алын ды [8]. 
Са лыс ты ру дың ың ғай лы бо луы үшін тал дау да 
Еуро ай мақ тың үш мем ле ке ті ға на пай да ла ныл-
ды: Гер ма ния, Фран ция жә не Ұлыб ри та ния. 

ЕЭО бо лып өз гер мес бұ рын ЕурА зЭС жә не 
ЕО эко но ми ка лық көр сет кіш те рін са лыс ты ру 
үшін на зар ауда ру ды қа жет ете тін бі рін ші нәр се 
– ол сан дар да ғы ай рық ша айыр ма шы лық тар. КО 
мем ле кет те рі нің ор тақ ЖІӨ 2 мл рд. долл. дең ге-
йін де тер бел ген де, ал Гер ма ния, Фран ция жә не 
Ұлыб ри та нияда да – 2 мл рд. долл. құ рауы мүм-
кін емес. Осы ай ғақ қа дә лел де ме ре тін де Гер ма-
ния, Фран ция жә не Ұлыб ри та нияның да мы ған 
мем ле кет тер то бы на жа та тын ды ғын, ал Ре сей, 
Қа зақ стан жә не Бе ла русь – өт пе лі эко но ми ка сы 
бар ел дер ге жа та ты нын айтуға бо ла ды. 

Жал пы еура зиялық ин тег ра ция мем ле кет тер-
дің мүд де ле рі ар қа сын да ға на емес, со ны мен қа-
тар тұр ғын дар дың да мүд де лі болуын ан жа ғым-
ды си пат қа ие, се бе бі олар дың ал дын да биз нес 
жүр гі зу мен ор тақ тер ри то рияда өза ра тиім ді қа-
ты нас тар құ ру мүм кін ді гі ашы ла ды. 

Алай да, ЕО-да ЕЭО-қа же тіс пейт ін бір ба-
сым ды лық бар: еуро па лық ин тег ра ция өз құ ра-
мы на үл кен жә не кі ші мем ле кет тер ді де кір гі-
зе ді, ал ЕЭО қа ты су да ғы үлес тер тең екен ді гі не 
қа ра мас тан, ба сым үле сі Ре сей ге тиесе лі. Осы-
ның сал да ры нан ауыр ст ра те гиялық мін дет тер ді 
ше шу мен ке ліс ті ру ге қа тыс ты мә се ле лер туын-
дай ды: Ре сей тең құ қық тық се рік тес бо ла ал-
май ды [9]. Еура зиялық эко но ми ка лық одақ тың 
құ рылуын ан соң, одақ шең бе рін де бі рың ғай ва-
лю та лық жүйе құ ру мә се ле сі өзек ті бо лып қа ла 
бе ре ді. 

Бі рың ғай ва лю та лық қа ты нас тар дың дам-
уына ық пал ете ала тын бір қа тар ба сым ды лық-
тар ға қа ра мас тан, Одақ та, со ны мен қа тар жал пы 
ТМД осы ған тос қауыл жа сайт ын мә се ле лер бар. 
Еуро айма ғы жал ға су шы лық мер зім де қа лып тас-
ты, со ның өзін де де мә се ле лер туын да ды, олар 
қар жы лық эко но ми ка лық дағ да рыс ба ры сын да 
нақ ты кө рі ніс тап ты. Ба сым эко но ми ка лық көр-
сет кіш тер ге ба ға бе ру ба ры сын да, ЕЭО айма ғы-
ның, ТМД сияқ ты ва лю та лық одақ дең ге йіне кө-
шу ге да йын  емес еке ні анық тал ды.

Ал ды мен заң на ма лық ба за ны өң деу, мү ше-
мем ле кет тер дің эко но ми ка лық да муы дең ге йін  
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те ңес ті ру, со ны мен қа тар іш кі по тен циал ды пай-
да ла ну жә не да му дың пос тин ду ст риал ды ке зе ңі-
не өту үшін эко но ми ка ны жа ңар ту қа жет еті ле ді 
[10]. 

Шү бә сіз ЕЭО пост ке ңес тік ке ңіс тік мем ле-
кет те рі не жа ғым дық ық пал етуі мүм кін. ЕЭО, 
жә не оның көш бас шы сы – Ре сей де бір қа тар ба-
сым ды лық тар бар – жа ңа мүм кін дік тер дің қа-
та ры ашы ла ды. ЕЭО ЕО бә се ке лес тік құр ғы сы 
ке ле ді не ме се Одақ Ре сей дің им пе рия лық жо ба-
сы деп айтуға бол майды. Ке рі сін ше, ЕЭО Азия 
мен Еуро па ара сын да ғы бай ла ныс ты ру шы одақ 
ре тін де қыз мет ете ді, ол ха лы қа ра лық қар жы-
лық инс ти тут тар ға шек теу лі түр де ене ді. Ре сей-
дің Дү ниежү зі лік сау да ұйымы на (ДСҰ) сәт ті 
кір уін ен соң, Қа зақ стан мен Бе ла русь өз де рі нің 
эко но ми ка лық жағ дайла ры да йын  бол ған кез де 
өз се рік те сі нен үл гі алуы ке рек. Кез кел ген жағ-
дайда да, Одақ тың бар лық же тіс тік те рі не қа ра-
мас тан, ЕЭО ті зі мі нен Ук ра ина ның тү суі мүм-
кін ді гі жо ға ры еді, ол әр қа шан да Ре сей дің бас ты 
се рік тес те рі нің бі рі бол ған. Ук ра ина сыз то лық 
сәт ті ин тег ра ция бол майды [11]. 

Осы лай ша, ЕО қа ра ған да ЕЭО үшін бі рін ші 
орын да ин тег ра цияның са па сын жақ сар ту жа-
тыр. Оған КСРО за ма ны ның та ри хи қа лып тас-
қан бай ла ныс та ры ық пал ете ді. Ор тақ мен та ли-

тет, со ны мен қа тар көп жыл дық тә жі ри бе осы 
жо ба ның сәт ті болуына ық пал ет пек. 

Со ны мен, ЕЭО бас ты мақ сат та ры төрт ер-
кін дік ті қам та ма сыз ету бо лып та бы ла тын ды ғын 
атап өт ті: тауар лар ды, қыз мет тер ді, ка пи тал мен 
жұ мыс кү ші нің алу лар сыз жә не шек теу лер сіз 
айна лы мы, оған қо са эко но ми ка ның түр лі са ла-
ла рын да мү ше мем ле кет тер үй лес ті ріл ген, ке лі-
сіл ген жә не бі рың ғай сая сат ты жүр гі зу ар қы лы 
Одақ ел де рі нің эко но ми ка сын жа ңар ту, сон дай-
ақ бі рың ғай инф ра құ ры лым ды құ ру бо лып та бы-
ла ды [12].

Қо ры тын ды

Қа зір гі уа қыт та ЕЭО жи нал ған бү кіл ті ке-
лей ше тел ин вес ти цияла ры ның 70%-ын Еуро-
па дан кел ген ин вес ти циялар құ рай ды жә не 
Еура зиялық эко но ми ка лық ода ғы ел де рі нің 
65% ин вес ти циясы – Еуро па лық одақ ел де рі не 
құйыла тын ин вес ти циялар. ЕЭО бар лық тауар 
айна лы мы ның 50% кө бі ЕО тиесі лі. Сон дық тан, 
екі одақ тың ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те-
рі не қа ра мас тан, жас ЕЭО-тың ЕО-тан алар тә жі-
ри бе сі көп жә не де Еуро па лық жә не Еура зиялық 
эко но ми ка лық одақ та ры ын ты мақ тас ты ғы ның 
қа жет ті лі гі зор.

Әде биет тер
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Тауар на рық та ры  
кон ъюнк ту ра сы ның  

эко но ми ка да ғы жүйе сін  
са ра лау

Бұл ма қа ла да мар ке ти нг те гі на рық кон ъюнк ту ра сы ның ста тис ти
ка лық ба қы лау жүйе сін құ ру қа жет ті лі гі мен оның тауар на ры ғы ның 
кон ъюнк ту ра лық тал дау дың не гіз гі мә се ле ле рі тал қы ла на ды. Қо ры
тын ды сын да ұсы ны ла тын жүйе нің на рық ты кон ъюнк ту ра лық тал
дау да ала тын ор ны мен ро лі анық та ла ды. Мак ро жә не мик роэко но
ми ка дең ге йін де қа рас тыр ған да тауар жә не қыз мет тер на ры ғы ның 
кон ъюнк ту ра сы ның мә лі мет тер ба за сын мем ле кет та ра пы нан рет теу 
жә не бас қа ру ұсы ны лу да. Ста тис ти ка лық мо ни то ринг жүйесі (СМж) 
– на рық тар ды тал дау ға ба ғыт та лып, на рық тар ды са лыс тыр ма лы са
ра лау ба ры сын да би лік тің кез кел ген дең ге йін де ба ра бар жә не нақ ты 
ба ға бе ре оты рып, бас қа ру щы лық ше шім дер ді оң тай лы қа был да уына 
ық пал жа сай ды.

Түйін сөз дер: кон ъюнк ту ра, на рық тың кон ъюнк ту ра лық тал да
нуы, ста тис ти ка лық тал дау, бас қа ру жүйесі. 

Tauassarova A.K.

Analysis of conjuncture of 
market commodities in economic 

system

This article describes the main theoretical aspects of market and 
methods of its research. Also, in terms of marketing market research the 
main problems and their solution by creating a systematic approach to the 
control of the statistical component of the market situation. The paper in 
this case is offered governance analysis bases on the state of the market 
data products and services at the level of macro and microeconomics. 
SSM – statistical monitoring system proposed analytical work for a more 
adequate and realistic assessments of comparative market analysis and 
decisionmaking at various levels of government. This article includes the 
main issues conjuncturesstructural analysis of the commodity market in 
marketing, and justified the need for a system of statistical monitoring of 
market conditions. In conclusion, defines the role and place of the pro
posed system in a cyclical market analysis. 

Key words: market conditions, conjuncture market analysis, statistical 
monitoring, management system. 

Тауаса ро ва А.К.

Ана лиз кон ъюнк ту ры  
рын ка то ва ров  

в эко но ми чес кой сис те ме 

В дан ной статье расс мот ре ны ос нов ные теоре ти чес кие мо мен
ты кон ъюнк ту ры рын ка и ме то ды его исс ле до ва ния. Так же с точ ки 
зре ния мар ке тин га ры ноч ной кон ъюнк ту ры расс мот ре ны ос нов
ные проб ле мы и их ре ше ния пу тем соз да ния сис тем но го под хо да к 
конт ро лю ста тис ти чес кой сос тав ляющей ры ноч ной кон ъюнк ту ры. В 
статье в дан ном слу чае пред ла гает ся го су да рст вен ное уп рав ле ние 
ана ли за баз дан ных по кон ъюнк ту ре рын ка то ва ров и ус луг на уров не 
мак ро и мик роэко но ми ки. СсМ – ста тис ти чес кая сис те ма мо ни то
рин га пред ла гает ся ана ли ти чес кой дея тель ности для бо лее адек ват
ных и реа лис тич ных оце нок в срав ни тель ном ана ли зе рын ков и при
ня тии уп рав лен чес ких ре ше ний на раз лич ных уров нях влас ти. 

Клю че вые сло ва: ус ло вия рын ка, ана лиз кон ъюнк ту ры рын ка, 
ста тис ти чес кий мо ни то ринг, уп рав лен чес кая сис те ма.
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Кон ъюнк ту ра – өте ау қым ды жә не те рең ма ғы на лы ұғым. 
Эко но ми ка лық әде биет тер де на рық жағ дайы мен на рық кон-
ъюнк ту ра сы си но ним дес ке ле ді, өйт ке ні тауар на ры ғы ның кон-
ъюнк ту ра сы кө бі не се на рық жағ дайы, сон дай-ақ на рық та ғы іс-
тер жағ дайы ре тін де қа был да на ды; на рық та ғы жағ дай, бел гі лі 
бір ме зет те қа был дан ған на рық жағ дайы (на рық тың ста тис ти-
ка лық кон ъюнк ту ра сы) не ме се шек теу лі уа қыт та ғы на рық жағ-
дайы (на рық тың ди на ми ка лық кон ъюнк ту ра сы) деп бі ле міз. 
Мұн дай жағ дай на рық та ғы сұ ра ны сы мен ұсы ныс дең гейле-
рі мен, на рық бел сен ді лі гі мен, ба ға лар мен, са ту кө лем де рі мен, 
сон дай-ақ, өн ді ріс жә не тұ ты ну ди на ми ка сы мен жә не бас қа па-
ра ме тр ле рі мен ерек ше ле не ді. 

На рық кон ъюнк ту ра сы ке ле сі мән дер ді анық тайды: ком-
мер циялық ба ға лы лық, тауар лар бә се ке лес ті гі, ын та лан ды ру 
мә се ле ле рі; са ту мен са тып алу лар дың мүм кін ді гі мен эко но-
ми ка лық мақ сат ты лы ғы; экс порт тау шы жә не им по рт тау шы 
мем ле кет тер дің, сон дай ақ конт ра гент кә сі по рын дар дың нақ ты 
жә не жа на ма таң да луы; на рық қа шы ғу дың қо лай лы уа қыт тың 
із де нуі, шы ғу дың фор ма ла ры мен әдіс те рі.

Ал әлем дік тауар на рық та ры ның кон ъюнк ту ра сы на ке ле-
тін бол сақ, әри не оны едәуір кең кө лем ді қа рас ты ра ты ны мыз 
сөз сіз.

На рық кон ъюнк ту ра сы ның өз ге руі эко но ми ка ның мі не зі 
мен да му дең ге йіне бай ла ныс ты бо ла ды, бі рақ оған өн ді ріс тің 
мау сым ды лы ғы мен кей бір тауар лар дың тұ ты ны лу ерек ше-
лік те рі де ық пал жа сай ды. Со ны мен, на рық кон ъюнк ту ра сы-
ның (кон ъюнк ту ра лық тал дау) бол жам да нуы кез кел ген кә сіп-
кер, бө лек ай мақ пен мем ле кет ке де өте ма ңыз ды мін дет тер дің 
бі рі [1].

На рық жағ дайы сан дық жә не са па лық көр сет кіш тер ар қы лы 
ай қын да ла ды, жә не де әр бір сол көр сет кіш на рық кон ъюнк ту-
ра сы ның бел гі лі бір жа ғын си пат тайды:

На рық масш та бы оның сыйым ды лы ғы; тау ар ды са ту жә не 
са тып алу опе ра цияла ры ( тауар айна лы мы); на рық та ғы суб ъек-
ті лер са ны;

На рық тың ба ла н стану дең гейі–сұ ра ныс пен ұсы ныс қа ты-
на сы; 

На рық ти пі (бә се ке лес тік, мо но по лис тік жә не т.с.с.); 

ТАУАР НА РЫҚ ТА РЫ 
КОН ЪЮНК ТУ РА СЫ НЫҢ 

ЭКО НО МИ КА ДА ҒЫ 
ЖҮЙЕ СІН СА РА ЛАУ
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Тауар на рық та ры кон ъюнк ту ра сы ның эко но ми ка да ғы жүйе сін са ра лау

На рық ди на ми ка сы (на рық тың не гіз гі па ра-
ме тр ле рі нің жә не век тор ла ры ның, жыл дам ды-
ғы ның жә не ин тен сив ті лі гі нің, не гіз гі тен ден-
цияла ры ның өз ге руі жә не т.с.с.); 

іс кер лік бел сен ді лік тің (т.б. кә сі по рын ның 
ша ру ашы лық порт фе лі нің, бұй рық тар са ны мен 
өл ше мі не опе ра циялар дың кө ле мі мен ди на ми-
ка сы, то лық ты ғы) дә ре же сі;

на рық тық ди на ми ка сын жә не ға рыш не гіз
гі па ра ме тр ле рін (геог ра фия лық жә не эко но ми-
ка лық – ауыт қуы көр сет кіш те рі) тұ рақ ты лы ғы / 
тер бе ліс дең гейі; на рық тық тәуе кел дің дең гейі 
(на ры ғын да же ңі ліс тен ық ти мал ды ба ға лау); 
бә се ке лес тік дең гейі (бә се ке лес тер дің са ны, 
олар дың қыз ме ті);

на рық цикл дік си па ты, яғ ни, эко но ми ка лық 
не ме се мау сым дық цикл бел гі лі бір нүк те сін де / 
ке зе ңін де на рық тық ұстаны мы.[2]

На рық кон ъюнк ту ра сын тал дау на рық тық 
жағ дайды жан-жақ ты тал дау ға мүм кін дік бе-
ре ді жә не на рық қа мем ле кет тің жан-жақ ты си-
пат та ма бе ру; мақ сат та рын іс ке асы ру үшін қо-
лай лы жағ дай жа сау. Кон ъюнк ту ра лық тал дау 

бұл ма ңыз ды ком по не нт ті құ рал да рын таң дау 
(са па лық жә не/не ме се сан дық көр сет кіш тер) 
бас қа да көр сет кіш тер ді ұш тас ты ра оты рып, 
же ке не ме се на рық тық жағ дайды өл шеуге не-
ме се көр се ту үшін мүм кін дік бе ре тін тал дау. 
 Кон ъюнк ту ра лық тал дау мә се ле ле рін ше шу үшін 
бір не ше тиім ді әдіс те рін (ас пап тар) пай да ла на ды: 
1) Құ ры лы мы мен үй лес ті ру са лыс тыр ма лы құн-
ды лық тар;

2) Ком па ра тив ті са лыс тыр ма лы ин де кс те рі;
3) Ба ланс әдіс те рі;
4) Ин декс әді сі; 
5) Фор мал ды жә не фор мал ды емес экс перт-

тер ба ға ла ры[3]. 
Мар ке ти нг тік зерт теу лер тә жі ри бе сін де кон-

ъюнк ту ра лық тал дау ке зін де ең жиі қол да ны-
ла тын әдіс те рі ин декс әді сі жә не ба ланс әді сі, 
сон дай-ақ тұ рақ ты са рап та ма лық сау ал на ма әді-
сін бі ле міз. Ба ланс мо де лі сұ ра ныс пен ұсы ныс 
ара сын да ғы те пе-тең болуын  не ме се бол ма уын  
көр се те ді жә не тек «сұ ра ныс пен ұсы ныс те пе 
тең сіз ді гі мо де лін» са лу үшін пай да ла ну ға бо ла-
ды [4]. 

1-су рет – СМЖ–нің на рық ты кон ъюнк ту ра лық тал дау да ғы ор ны
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Эко но ми ка лық тә жі ри бе де эко но ми ка лық 
кон ъюнк ту ра ны зерт теу ба ры сын да әр түр лі 
ин де кс тер дің қол да ны луы кең та рал ған. Үл-
кен мас сив ті ақ па рат тар ды есеп ке ала оты рып, 
олар ды өң деу мүм кін ді гі ин де кс ті әдіс тің оңай 
қол да нылуына оған се беп бо ла ала ды. Кем ші лі-
гі –эко но ми ка лық кон ъюнк ту ра ның не гіз гі көр-
сет кіш те рін өң деп, жал пы лап, өзі де көр сет кіш 

ре тін де қа лып та са ды. Көр сет кіш ре тін де ол эко-
но ми ка ның жағ да йын  ға на көр се те ді жә не ол 
на рық тың осы жағ дай дың қан дай жол дар мен 
қа лып тас қа нын тү сін дір мей ді. Ин де кс ті әдіс те 
кон ъюнк ту ра тү зеуші фак тор лар дың кон ъюнк-
ту ра ға ық па лы мен оның жағ да йын  есеп ке ал-
май ды, яғ ни се беп сал дар ла ры ның қа рым қа ты-
нас та рын анық тау мүм кін емес [8]. 
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Тауар на рық та ры кон ъюнк ту ра сы ның эко но ми ка да ғы жүйе сін са ра лау

Экс перт тік ба ға лар әді сі экс перт тер сұ рауы 
ар қы лы не гіз де ле ді; олар да бі раз кем ші лік тер-
ге ие: экс перт тік ба ға лауды өт кі зу дің бел гі лі бір 
жүйелі түр де өт кі зі луі; сон дай-ақ олар суб ъек-
тив ті түр де бо ла ды жә не тек бір ға на на рық қа 
бағ дар ла нып, на ры қа ра лық қа ты нас тар ды қам-
ты май ды. Кон ъюнк ту ра лық тал дау лар ды эк пе рт- 
 тер әді сі ар қы лы өт кі зу ба ры сын да атал ған кем-
ші лік тер ді Тейл әді сі мен оның түр лі мо ди фи-
ка цияла ры ар қы лы, қо сар ла ну мат ри ца сы ның 
ше шім де рін тал дау да қол да ну ар қы лы жоюға 
бо ла ды [3]. 

Осы лай ша, на рық тық жағ дайды тал дау ана-
ғұр лым жиі қол да ны ла тын ас пап тар ар қы лы 
ба ра бар жә не то лық кө лем де ба ға лауға (бел гі лі 
бір уа қыт ара лы ғын да да да, нақ ты ке зең де де) 
мүм кін дік бер мейді. Де мек, осы уа қыт қа де йін  
ай мақ тық жә не жер гі лік ті дең гейде гі мем ле кет-
тік би лік ор ган да ры на (СМЖ) ста тис ти ка лық 
мо ни то рин гі нің жүйе сін әзір леу объек тив ті қа-
жет ті лік, ол на рық кон ъюнк ту ра сын, на рық тық 
жағ дайды, со ны мен қа тар биз нес өкіл де рі не, 
уақ ты лы жә не тиіс ті бас қа ру ше шім де рін қа-
был дау үшін ба ра бар ба ға лауға нақ ты мүм кін дік 
бер ді (мін дет те рін бі рін ші ке зек те гі мін дет тер 
эко но ми ка лық қа уіп сіз ді гі не жә не бас қа). Жал-
пы түр де рө лі мен ор нын жа ңа кон ъюнк ту ра 
СМЖ на рық тал дау тү рін де ұсы ны луы мүм кін 
схе ма лар 1-су рет те кел ті ріл ген. 

СМЖ жан-жақ ты көр сет кіш те рін тал дау, 
жи науға ар нал ған, сон дай-ақ на рық кон ъюнк-
ту ра сын жә не кон ъюнк ту ро құ раушы фак тор-
лар дың нақ ты на рық үшін жә не/не ме се өза ра 
бай ла ныс ты на рық тар ға ар нал ған. Ақ па рат ты 
өң деудің қа зір гі за ман ғы ақ па рат тех но ло гияла-
ры, әдіс те рі жә не ке шен ді тал дау ста тис ти ка лық 
де рек тер ді өң деу, шо ғыр лан ды ру жә не жи нау, 
пай да ла ну ұсы ны ла ды. Шы ғу ке зін де кон ъюнк-
ту ра лық ба ға лар бо луы тиіс, олар на рық тық жағ-
дайда ғы өз ге ріс тер кон ъюнк ту ра лық жә не СМЖ 
ба ға лау мүм кін бо лар лық сце на риі шо лу лар ға 
жа рияла нуы мүм кін. Осы ай қын дал ған мә лі мет-
тер бо йын ша на рық қа әсер ете тін бас қа ру шы-
лық ше шім дер ді қа был дау ға бо ла ды. Ұсы ны лып 

отыр ған жүйе жа бық қа ғи да ты на не гіз де ліп, ал 
бұл оның тиім ді лі гі мен бас қа ру шы лы ғын си-
пат тайды; осы лай ша мә лі мет тер дің айна лым 
жиілі лі гін арт ты рып, СМЖ ар қы лы қа был да на-
тын ше шім дер дің ба ра бар жә не нақ ты болуын  
жо ға ры ла та ды [7]. 

Кон ъюнк ту ра ны тал дау мен бол жам дауда 
тал дау дың ба за лық мә лі мет те рін құ ру үшін мем-
ле кет тің ста ти с ти ка ор ган да ры мен, ми нис терс-
тва лар мен, әр түр лі ве до мс тво лар мен, кә сіп кер-
лер мен ста тис ти ка лық көр сет кіш тер жүйе сін 
қол да ну шарт [8] .

Зерт те лі ніп жат қан на рық бо йын ша же тіс-
пейт ін ақ па рат тұ тас тай ал ған да не ме се оның 
же ке ле ген сег мент те рі бо йын ша да, сау ал на ма 
жүр гі зу нә ти же сін де алы нуы тиіс. СМЖ-ға не-
гіз бо ла ала тын дай жә не де бұл қа рас ты рыл ған, 
ста тис ти ка лық көрсе т кіш тер жүйесі ар қы лы на-
рық кон ъюнк ту ра сы ның ақ па рат тық тал дау жә-
не бол жам дау жүйе сін құ ру өте қа жет [5].

Тал дау ға ке ле сі мә лі мет тер ба за ре тін де қа-
лып та суы тиіс: на рық тың сыйым ды лы ғы мен 
оның тең ге рім ді лі гі; на рық ти пі мен со ның 
ішін де гі бә се ке лес тік жағ дайы; ең бек ре су рс-
та ры мен миг ра ция; жұ мыс сыз дық дең гейі мен 
жұ мыс қа ор на ла суы; бас қа да на рық тың мак ро 
мик ро эко но ми ка лық көр сет кіш те рі [9] .

Тал дау дың ақ па рат ты ана ли ти ка лық 
жүйесі не гі зін де СМЖ-нің на рық кон ъюнк ту-
ра сы ту ра лы әртүр лі бол жам да ры мо дель де рі 
мен түр лі сце на рий ле рі шы ғып, сол нә ти же-
лер ге сүйе ніп, әртүр лі дең гейде гі би лік ор ган-
да ры мен сәй ке сін ше кон ъюнк ту ра лық ше шім-
дер қа был да на ды. 

Бас тап қы мә лі мет тер, мо дель дер, тал дау мен 
бол жам дау нә ти же ле рі, мүм кін бо ла тын сце на-
рий лер мен олар дың не гі зін де қа был дан ған бас-
қа ру шы лық ше шім дер тұйық қа ғи да сы на не гіз-
де ліп, жа сан ды ин тел лект эле ме нт те рін қол да ну 
ар қы лы (өзі өзін оқы ту жүйесі) [10], на рық эко-
но ми ка сын са па лы түр де ба ға лап (ста ти ка лық 
түр де жә не ди на ми ка да), сәй ке сін ше ба ра бар 
бас қа ру ше шім де рін кез кел ген бас қа ру дең ге-
йін де қа был дау ға мүм кін дік бе ре ді.
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Маркетинг состоит в том, чтобы рассказать людям 
(или распространить среди людей) историю о ваших 
преимуществах, причем так, чтобы эти люди могли оценить 
такие преимущества.

Сет Годин
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Сту де нт тік 
ор та лық тан ды рыл ған бі лім алу 

жағ да йын да ғы  
ма ги ст рант тар дың  

бі лі мін ба ға лау әдіс те рі

Ма қа ла ха лы қа ра лық қа ты нас тар жә не ай мақ та ну са ла сын да ғы 
ма ги ст рант тар дың бі лі мін ба ға лаудың әдіс те рі мен түр ле рін же тіл
ді ру мә се ле сі не, сту де нт тікор та лық тан ды рыл ған оқы ту жағ да йын
да олар дың да муы мен бейім делуіне ар нал ған. Көр се тіл ген мә се ле 
теория мен тә жі ри бе нің өза ра бай ла ны сын қам та ма суз ету тұр ғы
сы нан, ақ па рат тан ды ру дың, ин те рак тив ті әре кет те су дің қа зір гі жа
һан дық үде ріс тер мән мә ті нін де, жа ңа бі лім бе ре тін ор та құ ру жағ
да йын да қа рас ты ры ла ды. Ма ги ст рант тар дың өзін дік жұ мы сын 
ұйым дас ты ру үл гі ле рін де түр лі әдіс тер мен оқы ту дың кре дит тікмо
дуль дік жүйе жағ да йын да қол да нылуын  ав тор лар жүр гіз ген жүйелеу 
нә ти же сін де, оның тиім ді лі гі нің қа жет ті жағ дайла ры анық тал ды. 

Тү йін  сөз дер: өзін дік жұ мыс, ма ги ст ра ту ра, кре дит тікмо дуль дік 
жүйе, оқы ту, ба қы лау жүр гі зу дің әдіс те рі, бі лім ді ба ға лау, ма ги ст
рант тар.

Movkebayeva G.A.,  
Balaubayeva B.M.

Methods of assessment of 
knowledge of graduates in terms 

of studentcentered training 

The article is devoted to the improvement of the forms and methods of 
teaching in the humanities, develop and adapt them to new sociocultural 
conditions. This problem is considered in terms of the relationship of the
ory and practice in the context of current global processes of information, 
interactivity, in the formation of a new educational environment. As a re
sult of the authors systematize used in a creditmodular system of different 
methods and forms of organization of independent work of a student of 
humanities, identified the necessary conditions of its effectiveness.

Key words: selfstudy, magistracy, creditmodular system of training, 
methods of monitoring, assessment of knowledge, undergraduates.

Ба лаубаева Б.М.,  
Мов ке баева Г.А.

Ме то ды оце ни ва ния зна ний 
ма ги ст ран тов в ус ло виях  

сту ден тоцент ри ро ван но го  
обу че ния

Статья пос вя ще на проб ле ме со вер шенс тво ва ния форм и ме то дов 
оце ни ва ния зна ний ма ги ст ран тов в об лас ти меж ду на род ных от но ше
ний и ре ги оно ве де ния, раз ви тию и адап та ции их ус ло виях сту ден
тоцент ри ро ван но го обу че ния. Ука зан ная проб ле ма расс мат ри вает
ся с точ ки зре ния обес пе че ния взаи мос вя зи теории и прак ти ки, в 
кон текс те сов ре мен ных гло баль ных про цес сов ин фор ма ти за ции, 
ин те рак тив но го взаимо дей ст вия, в ус ло виях фор ми ро ва ния но вой 
об ра зо ва тель ной сре ды. В ре зуль та те про ве ден ной ав то ра ми сис те
ма ти за ции при ме няемых в ус ло виях кре дит номо дуль ной сис те мы 
обу че ния раз лич ных ме то дов и форм ор га ни за ции са мос тоя тель ной 
ра бо ты ма ги ст ран тов оп ре де ле ны необ хо ди мые ус ло вия ее эф фек
тив нос ти. 

Клю че вые сло ва: са мос тоя тель ная ра бо та, ма ги ст ра ту ра, кре дит
номо дуль ная сис те ма обу че ния, ме то ды про ве де ния конт ро ля, оце
ни ва ние зна ний, ма ги ст ран ты.
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Гу ма ни тар лық пән дер ді оқы ту дың фор ма ла ры мен әдіс-
те рін же тіл ді ру мә се ле ле рі, олар дың үне мі жа ңа руы, өмір дің 
жа ңа жағ дайла ры на бейім де луі соң ғы кез де рі жо ға ры бі лім бе-
ру дің өзек ті мә се ле ле рі қа та рын да қа рас ты рыл майды. Қа зір гі 
кез де гі ақ па рат тан ды ру, ин те рак тив ті өза ра әре кет те су сын ды 
ау мақ тық үр діс тер кон текс тін де жа ңа бі лім бе ру ор та сын қа-
лып тас ты ру жағ да йын да бұл мә се ле теория мен прак ти ка ның 
өза ра бай ла ны сы тұр ғы сы нан ше шу ді та лап ете ді.

Бұл ма қа ла да кре дит тік-мо дуль дік оқы ту жүйесі жағ да-
йын да ғы ай мақ та ну жә не ха лы қа ра лық қа ты нас тар ма ман ды ғы 
бо йын ша ма ги ст рант тар дың бі лі мін ба ға лау мо дель де рі жә не 
ба қы лау жүр гі зу де қол да ны ла тын әдіс тер ді жүйелеу ге жә не 
жік теу ге тал пы ныс жа сал ды, дәс түр лі фор ма лар мен пән ді оқы-
ту әдіс те рі нің өза ра әре кет те суі қа рас ты рыл ды.

Ма ги ст рант тар ды оқы ту ба ры сын да бі лім бе ру са ла сын да 
ғы лы ми зерт теу жә не пе да го ги ка лық қыз мет тің ке ңейт іл ген 
өрі сін бол жайт ын кә сі би бі лік ті лік ті ба ға лау, дағ ды мен икем-
ді лік ті да мы ту дең гейі ай қын дал ды. Ма ги ст ра ту ра да оқы ту да 
ма ги ст рант тар қа зір гі кез де гі ха лы қа ра лық қа ты нас тар ды ке-
шен ді, жүйелі қа рас ты ру ды, қа зір гі ха лы қа ра лық жә не ай мақ-
тық қа рым-қа ты нас тар да ғы мә се ле лер мен үр діс тер дің мән ма-
ңы зын тү сін ді ру, ұлт тық мем ле кет тің сырт қы саяса тын жә не 
ай мақ тық бір лес тік тер ді қа зір гі ха лы қа ра лық қа ты нас тар кон-
текс тін де тал дау ды қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған.

Кре дит тік-мо дуль дік оқы ту жүйесі жағ да йын да бас ты на-
зар ма ги ст рант тар дың өзін дік жұ мы сын тиім ді ұйым дас ты ру ға 
ауда ры луы тиіс. 

Бі лім бе ру ге қа зір гі көз қа рас тан шы ға оты рып, Л.К. Наумо-
ва, О.В. Аку ло ва ның ізі мен, өзін дік жұ мыс ты біз оны жос пар-
лауда оқы ту шы ның се рік тес қа тыс уын да жә не нақ ты нә ти же ге 
қол жет кі зу ді ба ға лауда ғы нақ ты жүйеде жү зе ге асы ры ла тын, 
кә сі би бі лім бе ру бағ дар ла ма ны мең ге ру бо йын ша сту де нт тің 
оқу-та ным дық қыз ме ті нің тү рі деп есеп тей міз [1].

Ұтым ды ұйым дас ты рыл ған ба қы лау оқы ту шы ға өзі нің қыз-
ме тін тал дау ға, дер ке зін де кем ші лік ті бай қап, оны жою дың 
жол да рын із деуге, же ке жұ мыс ты жос пар лауға мүм кін дік бе ре-
ді. МӨЖ мы на дай мін дет тер ді ше шу ге не гіз де луі тиіс:

– шы ғар ма шы лық ой лау ды да мы ту; 

СТУ ДЕ НТ ТІКОР ТА ЛЫҚ
ТАН ДЫ РЫЛ ҒАН  

БІ ЛІМ АЛУ  
ЖАҒ ДА ЙЫН ДА ҒЫ  

МА ГИ СТ РАНТ ТАР ДЫҢ 
БІ ЛІ МІН БА ҒА ЛАУ 

ӘДІС ТЕ РІ
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– ауди то риялық са бақ тар оқу уақы тын тиім-
ді пай да ла ну; 

– зерт теу жұ мы сын да не гіз гі әдіс тер ді иге ру; 
– ма ги ст рант тар өзін дік жұ мыс ар қы лы, 

өзі не тә жі ри бе алу жә не кә сі би дағ ды лар ды 
мең ге ру.

Ма ги ст рант тар дың өзін дік жұ мы сын ұйым-
дас ты ру да дәс түр лі де, ин но ва циялық оқы ту 
әдіс те ме сі бел сен ді түр де қол да ны ла ды. Оқы ту 
ба ры сын да пән нің мақ сат та ры, мін дет те рі мен 
маз мұ ны на бай ла ныс ты өзін дік жұ мыс тың ке ле-
сі түр ле рін қол да ну ға бо ла ды:

– өзін дік дә ріс тік ма те ри ал дар ды тал қы лау; 
– порт фо лио да йын дау;
– стенд тік сес сия да йын дау;
– ауди то риялық са бақ ке зін де қа рас ты рыл-

ма ған бі рақ сил ла бус та көр се тіл ген (өзін дік жұ-
мыс) же ке ле ген та қы рып тар мен мә се ле лер ді өз 
бе тін ше зер де леу; 

– іс тә жі ри бе лік жә не се ми нар лық са бақ тар-
ға да йын да лу;

– ба қы лау жұ мыс та ры, тест жә не бас қа да 
фор ма да ғы ағым да ғы ба қы лауға да йын да лу,;

– ма қа ла ма те ри ал да ры не гі зін де не ме се өз-
ге де мә се ле лер бо йын ша ана ли ти ка лық шо лу-
лар, зерт теу лер, ре фе рат тар жа зу; 

– пре зен та циялар ды да йын дау; 
– кон вен циялар, шарт тар жә не т. б. тал дау; 
– се ми нар лық са бақ тар да, кол лок виум дар-

да, кон фе рен ция лар ға, кон курс тар ға жә не т.б. 
сөз сөй леу ге ауыз ша да йын да лу; 

– пі кір та лас жүр гі зу, пресс-кон фе рен ция-
лар, дөң ге лек үс тел дер ұйым дас ты ру жә не т. б.

Ба ға лау шка ла сын анық тау үшін, курс та 
ерек ше на зар ды ар найы әде биет тер мен жа сал ған 
жұ мыс тың са па сы на, бі лім нің дең ге йіне, ғы лы-
ми-әдіс на ма лық, тұ жы рым да ма лық жә не тіл дік 
даяр лық дең ге йіне, со ны мен қа тар шы ғар ма шы-
лық жә не ма ги ст рант тар дың өзін-өзі тиім ді да-
мы ту ға бө лі нуі тиіс. Олар ға мы на лар жа та ды:

– ма ги ст рант ұсын ған әде биет тер дің зерт-
те лу дә ре же сі (өзін дік баян дау, сы ни реф лек сия 
жә не т. б.)

– Пі кір айту қи сы нының, дә лел дер дің ке лі-
су ші лі гін, өзі нің ұстаны мын қор ғау мен не гіз-
деу ді ба ға лау жә не т.б.

– Ма ги ст рант тар дың бас ты әдіс на ма лық тә-
сіл дер ді, теория ның әр түр лі лі гін, тұ жы рым да-
ма лар ды жә не т.б. бі луі. 

– Маз мұн дау дың ай қын ды ғы, ғы лы ми-ка те-
го риальды ап па рат ты ер кін мең ге ру жә не т. б. 

Ма ги ст рант тар дың бі лі мін адек ват ты түр де 
са па лы ба ға лауға мүм кін дік бе ре тін, МӨЖ-дің 
екі анық тау шы түр ле рі не тоқ та лып ке тейік. 

Порт фо лио же ке оқы ту үде рі сі ба ры сын да 
құ жат та ма жә не пре зен та ция үшін ақ па рат тық 
құ рал бо лып та бы ла ды. Ол тұ рақ ты кон сульта-
циялар мен оқы ту шы жә не бас қа ма ги ст рант-
тар мен пі кір алы су мән мә ті нін де ақ па рат тың 
ұқып ты жиын ты ғын қам та ма сыз ете ді (мы са лы, 
зерт тел ген әде биет ті, се ми нар ға, МӨЖ-ге да-
йын дық). 

Порт фо лио се ми нар ба ры сын да тә жі ри бе лік 
жә не өзін-өзі ой лан ды ра тын тал қы лаулар ға на-
зар ауда ра ды. Оның мақ са ты өзі нің же тіс тік те-
рі нің са па сын адек ват ты ба ға лау, қа бі лет ті лік ті 
да мы ту, оқы ту ба ры сын да өзін-өзі ба қы лау жә не 
дер бес тік ті жо ға ры ла ту үшін ал дын ала та рап-
тар дың өзін-өзі ой лан дыр уын  арт ты ру ға жағ дай 
жа сау бо лып та бы ла ды. 

Порт фо лио ке ле сі дей эле ме нт тер ді құ рауы 
мүм кін:

– мақ сат тар
– жұ мыс жос па ры жә не тайм-ме не дж мент
– дәйек тел ген де рек көз дер
– әде биет ті маз мұн дау
– әде биет тер ті зі мі
– эс се
– пре зен та цияның жо ба ла ры
– те зис тер
– маз мұн да ма лар
– курс тың бі лім бе ру фи ло со фиясы на же ке 

көз қа рас тар
– уәж де ме сұ рақ та ры
– ба ға бе ру
Порт фо лионың үл гі сі төрт дең гейде жү зе-

ге асы ры ла ды: қойыл ған өл шем дер ге ең жақ-
сы жол мен жа уап  бе ре тін жү мыс тар ды ірік теу 
порт фель үшін оның по тен циал ды пай да лы лы ғы 
тұр ғы сы нан ақ па рат ты са ра лау жә не жи нау; әр 
ұсы ныл ған жұ мыс тың сын пі кі рі, маз мұн да ма-
сы; порт фо лионың әр бір сы ңа рын өң деу; ке йін-
гі мақ сат тар ды тұ жы рым дау жә не қол жет кіз ген 
не ме се қол жет кіз бе ген мақ сат тар тұр ғы сы нан 
порт фо лионың же ке ба ға сы.

Бұл жағ дайда ба ға лаудың бас ты кри те рияла-
ры ке ле сі дей не гіз гі сұ рақ тар бо лып та бы ла ды:

– Мақ сат тұ жы рым дал ды ма жә не сол мақ-
сат қа жет ті  ме?

– Оқу объекті сі нақ ты анық тал ды ма?
– Оқу үде рі сі қан ша лық ты тиім ді көр се тіл ген?
– Оқу же тіс ті гі қа да ға ла на ды ма?
– Өзін-өзі ба ға лау қа бі лет ті лі гі жә не өзін-өзі 

үйым дас ты ру да ғы қа бі лет ті лі гі анық па?
– Қан ша лық та жұ мыс ты ірік теу қа бі лет ті лі-

гі анық?
– Оқу дың үде рі сі мен нә ти же сі қан ша лық ты 

ба ла ма лы?
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Стенд тік сес сия: стенд ақ па рат ты ви зу али за-
ция жа сауға кө мек те се тін, пре зен та ция жа сауда-
ғы бас ты твор чест ва лық құ рал (әдет те ғы лы ми 
зерт теу лер дің та қы ры бы ның не гіз гі қо ры тын-
ды ла ры көр се ті ле ді) Стен дік сес сия – стенд тің 
бас ты маз мұ ны не гі зін де ша ғын ға на баян да ма-
лар дан құ ра лып, ша ра мү ше лер дің ке йін гі тал-
қы лаула ры нан тұ ра ды.

Стенд те ғы лы ми зерт теу лер дің нақ ты фак-
тор ла ры мен бас ты ин фор ма цияның қыс қа да 
нұс қа түр де мә тін дік, гра фи ка лық сыз ба лар мен 
жә не су рет тер мен құ ра лу ке рек.

Стенд әдет те ке ле сі дей эле ме нт тер мен құ ра-
ла ды:

– Ти тул (та қы рып стенд тің бас ты маз мұ ны-
на сәй кес бо лу ке рек жә не 10 сөз ден ас пай, оңай 
оқы луы шарт)

– Кем де ген де бір кес те (таб ли ца ны да қо-
су ға бо ла ды, бі рақ 4 қа тар жә не 4 тар мақ тан ас-
пауы шарт) 

– Мә тін дік ба ған дар (ба сы мен анық тау шы 
мә тін нен тұ ру шарт)

Стенд тің құ ры лым дауы мүм кін ді гін ше ке ле-
сі дей сұ рақ тар ға ба ғыт та луы шарт:

Мә се ле лер ді ше шу де гі іс тің мә ні не де? (Кі-
ріс пе)

Мә се ле ні ше шу жол да ры не де бол ды? (әдіс)
Қан дай нә ти же лер ге кел ді? (нә ти же)
Мә се ле де қан дай жа ңа, ин но ва циялық жә не 

қоз ды ру шы фак тор лар бар (тал қы лау)
Стенд тің баян да ма лар дың са па сын ба ға лау 

үшін ке ле сі дей сұ рақ тар қа рас ты ры ла ды:
– Мә се ле ні қоюшы ла ры анық тал ды ма жә не 

тиіс ті мақ сат қа жет ті ме?
– Пре зен та ция тиіс ті ло ги ка лық құ ры лым ға 

ие бол ды ма?
– Стенд тің гра фи ка сы, құ ры лы мы жә не рә-

сім деуі тиіс ті үл гі ге сәй кес ке ле ме?
– Ал дың ғы сес сия мен тиіс ті ло ги ка лық қа-

ты на сы қа да ға лан ды ма?
– Егер де пре зен та ция топ тық жо ба бол ған 

жағ дайда ма ги ст рант тар дың ын ты мақ тас ты ғы 
жә не коор ди на циясы қан ша лық ты сәт ті бол ды?

Осы лай ша, ма ги ст рант тар ға бел гі лі бір шарт 
қойылу ар қы лы, ке рек ті бі лім ді өз беті мен шы-
ғар ма шы лық жұ мыс тар жа сау ар қы лы, өз бе ті-
мен оқу лық қа ке рек ақ па рат тар ды та уып , оны 
шы ғар ма шы лық түр де өн ді ру ар қы лы ке рек ті ой 
тұ жы рым да ма сын жа сап жә не қо ры тын ды алу 
мақ са тын да ма ги ст рант оқу про це сі нен, өз бе-
ті мен бі лім алу ға қа бі лет ті бо ла ды де ген ді мең-
зейді. Ол ма ги ст рант тар дың күр де лі си пат та ғы 
оқу лық тап сыр ма лар дың бір ге жа сал ған жұ мыс-
та рын да да не гіз де ле ді, яғ ни ма ги ст рант тар дың 

коопе ра циясы ар қы лы тап сыр ма ны ұжым дық 
түр де бір ге жа сал ған күш те рі ар қы лы мә се ле-
ні ше шуі. Коопе ра тив ті оқу ма ги ст рант тар дың 
өза ра оқу дың бар лық шарт та рын жа сау ар қы лы 
сту де нт тер дің бі лім де рі мен икем де рін бі рік ті-
ру ге сеп ті гін ти гі зе ді. Коопе ра тив ті оқу да ма ги с- 
т рант тар жұп та сып не ме се кіш кен тай топ тар құ-
ру ар қы лы, жұ мыс жа сай оты рып олар мұ ға лім-
дер ге не ме се өз де рі нің ака де миялық топ та ры на 
өзі нің кол лек тив тік жұ мы сы ның қо ры тын ды сы 
жай лы то лық есеп бе ріп оты ра ды.

Оқы ту шы лар дан ма ги ст рант тар үшін алын-
ған бі лім ді қайта жа сауды қам та ма сыз ете тін қа-
ра пайым орын дау ға на емес, олар ды жа ңа, ерек-
ше жағ дай лар да пай да ла на ала тын шы ғар ма шыл 
тап сыр ма лар дың қойылуы та лап еті ле ді. Осы 
кез де, тап сыр ма лар ды орын дай оты рып, ма ги с- 
т рант тар өз бе тін ше бо ла шақ кә сі би қыз мет те рі-
не өте тиім ді бо ла тын жа ңа бі лім, қа бі лет жә не 
ше бер лік тер ге (әсі ре се, қа лып ты емес жағ дайда 
ше шім қа был дау жә не са рап тау ше бер лік те рі) ие 
бо ла ды. 

Өн ді ріс ке тез бейім де лу ге да йын  ға на емес, 
со ны мен қа тар жа ңа кә сі би мін дет тер ая сын да 
өзін дік өз ге ріс ке қа бі лет ті ма ман ды жұ мыс бе-
ру ші лер кү те ті ні сөз сіз. Өмір жа ңа бі лім бе ру 
шы найылы ғын ту ды ра ды. Бас қа ша айт қан да, 
мә де ни-әлеу мет тік мак ро жә не ме зо фак тор лар 
за ма науи бі лім бе ру де гі оқу-та ным дық қыз мет ті 
тү сі ну дің өз ге рі сін анық тайды [2].

Со ны мен бір ге, оқу үде рі сі не сту де нт тер-
мен же ке жә не топ тық, қыс қа жә не ұзақ мер зім-
ді орын да ла тын мін дет ті құ рам дас бө лік ре тін де 
ма ман дық бо йын ша тә жі ри бе лік жұ мыс ты қам-
ти тын оқу жо ба ла рын қо су пай да ла ны ла ды.

Нә ти же сі ке ле сі дей:
– Са рап та ма лық ой лау жә не сы ни син тез деу 

қа бі ле тін жа сау, зерт теу дің бас ты са ла ла ры ның бі-
рін де қол да ны ла тын бі лім мен бі лік ті лік ті да мы ту;

– Зерт теу дің ақ па рат пен мә лі мет тер ді та бу, 
ба ға лау жә не син тез деу қа бі ле тін қо са тын не гіз-
гі әдіс те рін тү сі ну; жа ңа мә лі мет ті иге ру ба ры-
сын да оның өзек ті лік жә не жа ңа шыл дық та ла-
бын құ ру;

– Нақ ты жағ дайға жа қын бо лып та бы ла тын 
қан дай да мә се ле ні ше шу ге қа тыс ты ма ги ст рант-
тар дың жұ мы сын ұйым дас ты ру;

– Ша ғын топ тар да жұ мыс жа сау ке зін де 
алын ған тә жі ри бе лік қыз мет қо ры тын ды ла ры 
мен бі лім ді зер де леу;

– Оқы ту ды си ту ация лық мо дельдеу не гі зін-
де ұйым дас ты ру тал пы ны сы;

– Ха лы қа ра лық мә се ле лер ді тү сі ну жә не 
олар дың жа һан дық кө рі ні сін иеле ну;
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Сту де нт тік-ор та лық тан ды рыл ған бі лім алу жағ да йын да ғы ма ги ст рант тар дың бі лі мін ба ға лау әдіс те рі

– Кә сі би мүм кін дік тер дең ге йін  жә не кә сі би 
эти ка мен жа уап кер ші лік ті ұғы ну ды кө те ру;

– Та быс ты, жа уап кер ші лік ті жә не өз  бе тін-
ше қыз мет ету ге қа жет ті тә лім мен қа бі лет тер ді 
да мы ту;

Одан өз ге фор ма ла ры да қол да ны ла ды. Мы-
са лы, ма ги ст рант тар ға ке ле сі дей тап сыр ма лар 
ұсы ны ла ды: ха лы қа ра лық қа уіп сіз дік ті анық-
тау ға қа тыс ты не гіз гі теоре ти ка лық тә сіл дер ді 
са лыс тыр ма лы кес те құ рас ты ру ар қы лы көр се-
ту: әл де қай да пі кірта лас ту ды ра тын сұ рақ тар-
ды ал ға тар ту, таң дап алын ған мә се ле бо йын ша 
«Қа зір гі ха лы қа ра лық қа ты нас тар да ғы әлем дік 
ел дер мен ай мақ тар» 3 ма қа ла ға ивент-са рап та-
ма жа сау, «Жа ңа әлем дік тәр тіп ті қа лып тас ты ру 
жә не ай мақ тар рө лі» та қы ры бы на әс се жа зу жә-
не т.б.

Бұл ма ги ст рант тар үшін қо сым ша әде биет-
ті өз бе тін ше өң деуге дағ ды ла на тын, мә лі мет ті 
жүйелеу ге жә не жал пы лауға, со ны мен бір ге өз 
бе тін ше тү сін ді ру жә не жа һан дық, айма қа ра-
лық, ұлт тық тұ жы рым да ма лар ға, ай мақ тық кө рі-

ніс тер мен оқи ға лар ға ғы лы ми не гіз дел ген ба ға 
бе ру ге үйре не тін; ха лы қа ра лық қа ты нас тар, са-
лыс тыр ма лы сая сат та ну, ел дік жә не ай мақ тық 
мә се ле лер ді зерт теу ге бай ла ныс ты эко но ми ка-
лық теория лар ая сын да да йын дал ған ғы лы ми 
тә сіл, тұ жы рым да ма мен әдіс тер ді қол да ну ға 
икем дейт ін; ха лы қа ра лық-саяси ақ па рат ағы мы 
ара сы нан маз мұн дық ма ңыз ды фак ті лер ді бө ліп 
көр се ту ді жә не олар ды қойыл ған мін дет те рі бо-
йын ша топ тай алу ды қа лып тас ты ра тын; нақ ты 
ха лы қа ра лық жағ дайға ба ға бе ру қа бі ле тін да-
мы та тын жә не тап сыр ма ны орын дау ға бас тап қы 
мә лі мет ті анық тайт ын; әлем дік эко но ми ка лық, 
эко ло гиялық, де мог ра фиялық, миг ра циялық 
үде ріс тер ге бейім де ле ала тын, ға лам шар лық 
ор та ның, әлем дік эко но ми ка жә не әлем дік сая-
сат тың өза ра ық пал дас тық ме ха низ мін тү сі не 
ала тын жә не ең со ңын да, зерт теу дің жа ңа әдіс-
те рін өз бе тін ше оқып бі лу, өз кә сі би қыз ме ті нің 
ғы лы ми жә не ғы лы ми-өн ді ріс тік си па ты ның өз-
гер уіне қа бі ле тін да мы ту ға ма ңыз ды жұ мыс тү рі 
бо лып та бы ла ды. 
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Құзы рет ті лік ті  
дамыту жол дары

Бұл ма қа ла да жо ғар ғы оқу ор нын да ғы құ зі рет ті лік ті жү зе ге асы
ру мә се ле ле рі қа рас ты рыл ған. Ав тор бі лім, бі лік, дағ ды, құ зі рет ті лік 
ұғым да ры ның ма ғы на сын аша оты рып, әде би ана лиз не гі зін де са лыс
тыр ма лы түр де бі лім бе ру дің ерек ше лік те рі не си пат та ма бе ріп отыр. 
Орыс ауди то риясын да қа зақ ті лін оқы ту ба ры сын да нә ти же ге ба ғыт
тал ған ісәре кет ті құ зы рет ті лік тұр ғы дан жү зе ге асы ру – не гіз гі мін
дет. Құ зыр лы лық – сту дент ісәре ке ті нің са па сы нан кө рі не тін бі лім 
нә ти же сі. Сон дайақ бұл ма қа ла да сту дентдә рі гер лер ге жұ мыс ба
ры сын да қол да ну ға өте қа жет ті сөй ле сім мә ті нін өз де рі не құр ғы зу
дың нә ти же сін де дә рі гер дің қа зақ ті лін де сөй леу қа бі лет те рі нің ар
туы ту ра лы да айт ыл ған. Ақ па рат тық тех но ло гияның мүм кін дік те рін 
қол да ну сту де нт тер дің қа зір гі за ман та ла бы на сай бі лім ал уына, бі лім 
са па сын кө те ру ге ті ке лей әсер ете ді.

Тү йін  сөз дер: құ зы рет ті лік, ком му ни ка тив тік құ зы рет ті лік, бі лім, 
бі лік, тіл дің да муы, дағ ды, құ зыр лы лық.

Ahmetalieva G.,  
Аbdullina Z.A.

The development  
of competences

The article discusses the implementation of the competencebased ap
proach in high school. Authors, revealing the concept of «competence», 
«competency» and «competencies» approach, based on the analysis of lit
erature, gives a comparative description of features of the competence of 
education and traditional education. Here the main task is to orient the 
action of learning the Kazakh language in Russianspeaking audience in 
the course of implementation in terms of expertise. Competence – visible 
results as a student action.

Now the main goal of the teacher is correct ispolvovat vazmozhno 
information in order rahvitiya own education, including the environment.

At the same time, it takes into account the ability and the development 
of communicative competence of students. Also in this article, stating that 
dogtorsstudents need to develop spoken language in the Kazakh. Now in
formation tehnology is very strong influengeon getting gyality knowledge.

Key words: competence, communicative competence, knowledge, 
skills, language development, skills and competence.

Ах ме та лиева Г.,  
Аб дул ли на З.А.

Раз витие ком пе тен ций

Статья пос вя ще на проб ле ме реали за ции ком пе те нт ност но го под
хо да в ву зе. Ав то ры, раск ры вая по ня тия «ком пе тен ция», «ком пе те
нт нос ть» и «ком пе те нт нос ти под ход», на ос но ве ана ли за ли те ра ту ры 
дают срав ни тель ную ха рак те рис ти ку осо бен нос тей ком пе те нт ност
но го об ра зо ва ния и тра ди ци он но го обу че ния. Тут ос нов ной за да чей 
яв ляет ся ориен ти ро вать дей ст вия обу че ния ка за хс ко го язы ка в рус
с коя зыч ных ауди то риях в хо де реали за ций с точ ки зре ния ком пе   
те нт нос ти. Ком пе те нт нос ть – ви ди мые ре зуль та ты в ка че ст ве дей ст
вий сту ден та.

Сей час глав ной целью нас тояще го пе да го га яв ляет ся пра виль
но ис поль зо вать ин фор ма ци он ные ваз мож нос ти в це лях раз ви тия 
собст вен но го об ра зо ва ния, в том чис ле и ок ру жаю щей сре ды. В то 
же вре мя, при ня ты во вни ма ние спо соб ность и раз ви тие ком му ни
ка тив ной ком пе те нт нос ти уча щих ся. Кро ме то го, в этой статье го во
рит ся о том, что вра чисту денты во вре мя ра бо ты долж ны раз ви вать 
казахскую раз го вор ную речь. Сей час ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
очень силь но влияют на по лу че ние ка че ст вен но го зна ния сту ден тов.

Клю че вые сло ва: ком пе те нт нос ть, ком му ни ка тив ная ком пе те нт
нос ть, зна ния, на вы ки, раз ви тие ре чи, на вы ки и ком пе те нт нос ть.
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Бі лім маз мұ нын иге ру ге жә не оны өзі нің же ке бі лім дік ка-
пи та лы на ен гі зу ге ар нал ған ақ па рат тық ор та да ғы бе ріл ген мүм-
кін дік тер ді қол да ну, со ны мен қа тар тіл үйре ну ші нің іс кер лі гі, 
ком му ни ка тив тік құ зі рет ті лі гін да мы ту жа ғы да ес ке ріл ген. 

Біз жа ңа тех но ло гиялық тас қын ның куәге рі бо лып отыр-
мыз. Қа зір ғы лы ми-тех ни ка ның, өр ке ниет тің да му за ма ны. 
Ком пью тер мен ин тер нет, жа ңа бай ла ныс құ рал да ры, ғы лы ми 
жа ңа лық тар, осы ның бә рі оқу шы лар дың ой-өрі сі не әсе рін ти гі-
зе ді. Ал бі лім са па сын жо ға ры ла ту, құ зы рет ті ма ман тәр бие леу 
– бар лық оқы ту шы лар ды тол ған ды ра тын ма ңыз ды мә се ле. Мы-
на за ман да бі лім алу шы лар дың да ал ды на қойыла тын та лап тар 
да күн нен-күн ге, жыл дан-жыл ға өсу де. 

Сту дент-дә рі гер лер ге жұ мыс ба ры сын да қол да ну ға өте қа-
жет ті сөй ле сім мә ті нін өз де рі не құр ғы зу дың (не гі зін мо но лог-
ты мә тін нен алу) нә ти же сін де дә рі гер дің қа зақ ті лін де сөй леу 
қа бі лет те рі ар та ды. Олар үй рен ген сөй ле сім түр ле рін жұ мыс 
ба ры сын да ғы қол да ныс та тиім ді пай да ла на ала ды. 

Кез кел ген ел дің бо ла ша ғы бі лім бе ру жүйесі мен зиялы лар 
қауымы ның дең ге йіне бай ла ныс ты бол ған дық тан, Қа зақ стан 
хал қы на да әлем нің да мы ған ел де рі мен тең дә ре же де бі лім бе ру 
қа жет ті гі туын дап тұр. Әлем дік бі лім ке ңіс ті гін де гі оқы ту дың 
озық тех но ло гияла рын қам ти тын жа ңа бі лім маз мұ ны шы найы 
жа рыс, адал бә се ке ге қа бі лет ті адам тәр бие леу ді қам та ма сыз 
етуі тиіс. Бұл та лап оқы ту шы лар қауымы на да үл кен жа уап кер-
ші лік ті жүк тейді. Сол се беп ті біз дер әр кез үл кен із де ніс те жү-
ріп, әр са бақ қа жан жақ ты да йын да луы мыз қа жет [1].

Қа зір гі сту де нт тер дің бо йын да тү йін ді құ зы рет ті лік тер ді 
қа лып тас ты ру за ман та ла бы бо лып та бы ла ды. Құ зы рет ті лік – 
оқу мен өмір жағ даят та рын ше шу ке зін де бі лім алу шы лар дың 
бі лім ді, іс кер лік ті, дағ ды ны жә не қыз мет тің әм бе бап тә сіл де рін 
жә не бі лім бе ру дің нә ти же сі.

Құ зы рет ті лік ұғы мы «бі лім», «бі лік» жә не «дағ ды» (ББД) 
сияқ ты ұғым дар ды қам ти ды. Бі рақ бұл ББД-ның жа ңа ша жай ға-
на жиын ты ғы емес. Құ зы рет ті лік оқы ту нә ти же сін (бі лім жә не 
бі лік) ға на емес, со ны мен бір ге ол оқу шы лар дың шы ғар ма шы-
лық іс-әре кет тә жі ри бе сі мен құн ды лық бағ дар ла ры ның жүйе сін 
де көр се те ді. Құ зы рет ті лік – бұл алын ған бі лім дер мен бі лік тер-
ді іс-жү зін де, күн де лік ті өмір де қан дай да бір прак ти ка лық жә не 

ҚҰЗЫ РЕТ ТІ ЛІК ТІ  
ДАМЫТУ ЖОЛ ДАРЫ
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теория лық мә се ле лер ді ше шу ге қол да на алу қа бі-
лет ті лі гі. Ол ең әуелі мек теп те гі оқы ту үр ді сін де 
қа лып та са ды. Со ны мен, оқы ту да ғы құ зі рет ті лік 
тә сіл бі лім бе ру нә ти же сі ре тін де гі оқы ту са па сын 
қам та ма сыз ете ді, ал ол өз ке зе гін де ке шен ді әдіс-
тә сіл дер ді жү зе ге асы ру ды, бі лім бе ру ба ры сын да 
оқы ту са па сын ба ға лаудың бір тұ тас жүйе сін құ-
ру ды та лап ете ді. Де мек «құ зы рет» жә не «құ зы-
рет ті лік» ұғым да рын бі лім бе ру орын да рын да ғы 
пе да го ги ка лық тә жіри бе ге ен гі зу бі лім бе ру дің 
маз мұ ны мен әдіс те рін өз гер ту ді, іс-әре кет түр ле-
рін нақ ты лауды та лап ете ді.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «Бі лім ту ра лы» 
За ңын да «Бі лім бе ру жүйесі нің бас ты мін де ті – 
ұлт тық жә не жал пы адам зат тық құн ды лық тар, 
ғы лым мен прак ти ка же тіс тік те рі не гі зін де же-
ке адам ды қа лып тас ты ру ға, да мы ту ға жә не кә-
сіп тік шың дау ға ба ғыт тал ған са па лы бі лім үшін 
қа жет ті жағ дай лар жа сау; же ке адам ның шы ғар-
ма шы лық, ру ха ни жә не күш-қуат мүм кін дік те-
рін да мы ту, адам гер ші лік пен са лауат ты өмір 
сал ты ның бе рік не гіз де рін қа лып тас ты ру, да ра-
лық ты да мы ту үшін жағ дай жа сау ар қы лы ой-
өрі сін байыту» деп атап көр се тіл ген [2]. Атал ған 
мін дет тер ді жү зе ге асы ру үшін оқы ту дың жа ңа 
тех но ло гияла рын ен гі зу жә не тиім ді пай да ла-
ну се кіл ді мә се ле лер ді анық тап алу, бі лім бе ру 
жүйе сін де гі бас ты ұстаным ре тін де әр кім нің өзі-
нің бі лім алу ға де ген же ке әлеуе тін қо ғам да ба-
рын ша пай да ла ну ға кө мек те се тін оқы ту жүйе сін 
да мы ту ды қам та ма сыз ету ді көз дейді. 

Қо ғам дық да му дың қа зір гі үр ді сі өзі нің іс-
әре ке тін тиім ді жос пар лай ала тын, та ным дық 
қыз ме тін де алын ған бі лім ді орын ды пай да ла-
на бі ле тін, түп кі нә ти же ге же ту үшін әртүр лі 
топ тар да ғы адам дар мен тиім ді қа рым-қа ты нас 
диало гі не тү се ала тын бі лім ді тұл ға ны тәр бе леу 
мә се ле сін қо йып  отыр. 

Оқы ту фор ма сын да бі лім алу шы ның өз ер кі-
мен бі лім ал уына, ма те ри ал ды ой лау қа бі ле ті не 
ба ғыт тау ға, оқы ту ды жат тан ды түр де емес, шы-
ғар ма шы лық пен мең гер ту ге кө ңіл бө лу қа жет 
[3]. Са па лы бі лім ал ған, та ным ды лы ғы жо ға-
ры, құ зы рет ті, бә се ке лес тік тің қай сы бір мық ты 
те геурі ні не тө теп бе ре ала тын тіл үйре ну ші лер 
ға на бо ла шақ тың кіл тін аша ала ды. Елі міз дің 
жа һан дық дү ниеде да ра ла нуы бі лім ді, жі гер лі, 
ру ха ни бай жас ұр пақ ар қы лы іс ке аса ды.

Со ны мен, құ зы рет ті лік – тек бі лім ға на емес, 
сту де нт тің оқу үде рі сін де мең гер ген бі лім де-
рін, дағ ды ла ры мен бі лік те рін іс жү зін де дұ рыс, 
орын ды, тиім ді пай да ла нуы.

Ға лым дар бі лім бе ру де гі құ зы рет ті лік тә сіл ді 
жү зе ге асы ру дың ас пек ті ле рін көр се те ді:

– Тү йін ді құ зы рет тер;
– Жал пы лан ған пән дік бі лік ті лік тер;
– Қол дан ба лы пән дік бі лік ті лік тер;
– Өмір лік дағ ды лар.
 Бұл ба ғыт тар дың бә рі ме ди ци на лық бі лім 

бе ру үшін өте қа жет. Бұ лар дың әр қай сы сын 
орын дау сту де нт тер дің құ зы рет ті лік те рін, олар-
дың уни вер си тет бі тір ген нен ке йін  жұ мыс қа да-
йын ды ғын арт ты ру ға се беп кер бо ла ды. 

Құ зы рет ті лік тә сіл бі рін ші орын ға бі лім 
алу шы ның ха бар дар лы ғын емес, нақ ты құ бы-
лыс тар ды та нып бі лу мен тү сін ді ру де; қа зір-
гі за ман ғы тех ни ка мен тех но ло гияны иге ру де; 
прак ти ка лық өмір де; ма ман дық таң дау ке зін де 
өзі нің кә сі би бі лім алу ға да йын ды ғын ба ға лауда; 
ең бек на ры ғын бағ дар лау қа жет бол ған да; өмір-
ден өз ор нын анық тау ға; өмір сал тын, ки кіл-
жің дер ді ше шу тә сіл де рін таң дау ға бай ла ныс ты 
мә се ле лер ді ше шу қа жет бол ған да туын дайт ын 
өмір лік мә ні бар мә се ле лер ді ше шу бі лік ті лі гін 
шы ға ра ды. Б.Тұр ған баева: «Құ зыр лық қа ба ғыт-
тал ған оқы ту үр ді сін де тә жі ри бе лік жол мен мә-
се ле ні ше шу мүм кін ді гі мо лаяды. Осы жағ дай 
бі лік ті лік ті арт ты ру да ғы екін ші үл гі ге кө ші ру-
дің не гі зі бо ла ала ды»[4].

Сту дент қиялы жүй рік, жан дү ниесі нә зік, 
өзін қы зық тыр ған іс те бел сен ді, ақыл-қа бі ле ті 
да мы ған, сон дық тан шы ғар ма шы лық оған шын 
ләз зат, қуа ныш се зі мін әке луі тиіс. Сту де нт тің 
шы ғар ма шы лы ғын да мы ту жол да рын ақ па рат-
тық жә не ком му ни ка тив тік құ зы ре ті лік тер ар-
қы лы іс ке асы ру ға бо ла ды.

Ақ па рат тық құ зы рет ті лік ар қы лы нақ ты 
объек ті лер кө ме гі мен қа жет ті ақ па рат ты із деу, 
тал дап, таң дап (ірік теп) алу, ұйым дас ты ру, түр-
лен ді ру, сақ тау жә не ақ па рат ты бе ру бі лік те рі 
қа лып та са ды. Бұл құ зы рет ті лік сту де нт тің оқу 
пән де рін де гі жә не бі лім ай мақ та рын да ғы, со-
ны мен бір ге қор ша ған дү ниеде гі ақ па рат тар мен 
жұ мыс іс тей бі лу дағ ды ла рын қам та ма сыз ете ді.

Ком му ни ка тив тік құ зы рет ті лік – қа жет ті тіл-
дер ді, қор ша ған адам дар мен жә не оқи ға лар мен 
әре кет тес тік те бо лу тә сіл де рін бі лу ді, топ та жұ-
мыс жа сау дағ ды ла рын, ұжым да ғы түр лі әлеу-
мет тік рөл дер ді мең ге ру ді қам ти ды. Сту дент 
ан ке та тол ты рып, хат, арыз жа зу ды, сұ рақ қо-
йып , пі кір та лас ты ру ды т.б. бі луі тиіс. Бұл құ зы-
рет ті лік ті оқу үр ді сін де иге ру үшін ком му ни ка-
ция лар дың нақ ты ны са на ла ры ның қа жет ті жә не 
жет кі лік ті са ны, олар мен жұ мыс тә сі лі бел гі ле-
нуі тиіс.

 Орыс ауди то риясын да қа зақ ті лін оқы ту ба-
ры сын да нә ти же ге ба ғыт тал ған іс-әре кет ті құ зы-
рет ті лік тұр ғы дан жү зе ге асы ру – не гіз гі мін дет. 
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Құ зыр лы лық – сту дент іс-әре ке ті нің са па сы нан 
кө рі не тін бі лім нә ти же сі. 

Бү гін гі таң да бі лім са ла сы ның ал дын да да-
йын  бі лім ді, дағ ды лар ды мең ге ре тін, қайталай-
т ын ға на емес, шы ғар ма шы лық ба ғыт та жұ мыс 
іс тейт ін, тың жа ңа лық тар аша тын, бір ту ма ой лау 
қа бі ле ті мен ерек ше ле не тін же ке тұл ға қа лып тас-
ты ру мін де ті тұр. Бұл, әри не, оқу шы лар дың шы-
ғар ма шы лық әре ке тін да мы ту да ма ңыз ды мә се ле.
Со ны мен бір ге «қол дан ба лы лық» же лі сін де – қа-
зір гі бі лім бе ру маз мұ нын елеу лі байы тып жә не 
мо дер ни за циялау ға мүм кін дік бе ре тін кем де ген-
де екі күш ті идея жа тыр. Мұ ның ал ғаш қы сы өте 
қа ра пайым. Шын мә нін де бұл бі лім бе ру маз мұ-
ны ның іс-әре кет тік си пат та бо лу идеясы (тә сіл-

дер ту ра лы бі лім ді емес, әр түр лі тә сіл дер дің өзін 
мең ге ру қа жет). Өте қа ра пайым мы сал кел ті ру ге 
бо ла ды. Мә се лен, сту де нт тер бел гі лі бір мә тін ді 
мең ге ру ар қы лы бо ла шақ өз ойын  то лық түр де тә-
жі ри бе ба ры сын да да қол да на алуы тиіс. 

Бі лім бе ру маз мұ нын осы тұр ғы дан қол ға алу 
өте пай да лы іс бо лар еді.

Қа зір гі кез де гі бі лім бе ру де гі оқы ту шы ның 
мақ са ты бі лім маз мұ нын иге ру ге жә не оны өзі-
нің же ке бі лім дік ка пи та лы на ен гі зу ге ар нал ған 
ақ па рат тық ор та да ғы бе ріл ген мүм кін дік тер ді 
қол да ну бо лып са на ла ды. 

Со ны мен, за ман та ла бы жас тар дың бо йын да 
тү йін ді құ зы рет ті лік тер ді қа лып тас ты ру бо лып 
та бы ла ды. 
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Сов ре мен ные ме то ди ки  
пре по да ва ния анг лий ско го  

язы ка в выс ших  
учеб ных за ве де ниях

В статье расс мат ри вают ся раз лич ные ме то ды обу че ния иност
ран ным язы кам в ву зах. Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но сле дующим 
ме то дам: пря мо му ме то ду, грам ма ти копе ре вод но му, аудиови зу
ально му, аудиолинг валь но му и ком му ни ка тив но му. Де лает ся вы вод 
о том, что бо лее до ми ни рующее по ло же ние на чи нает за ни мать ком
му ни ка тив ный ме тод, пос кольку пря мой ме тод в выс ших учеб ных 
за ве де ниях при ме няет ся край не ред ко, а ком му ни ка тив ный ме тод 
нап рав лен на прак ти ку об ще ния и по пу ля рен в Ев ро пе и США. Тем 
не ме нее, боль шинс тво пре по да ва те лей сов ре мен ных ву зов от дают 
пред поч те ние имен но пря мо му и ком му ни ка тив но му ме то дам, ко то
рые ис поль зуют ся в комп лек се. Это поз во ляет раз нооб ра зить об ще
об ра зо ва тель ную прог рам му и заин те ре со вать сту ден тов. В ка че ст ве 
при ме ра при во дят ся окс фордс кий и кемб риджс кий под хо ды к язы
ку. Осо бое вни ма ние уде ляет ся на ис поль зо ва ние ау дио, ви део и 
ин те рак тив ных ре сур сов. 

Клю че вые сло ва: ком му ни ка тив ный ме тод, пря мой ме тод, грам
ма ти копе ре вод ной ме тод, аудиови зу аль ный ме тод, аудиолинг валь
ный ме тод.

Murtaza A.Sh.

Moderrn metods of teaching 
English in higher education 

institutions

The article discusses various methods of teaching foreign languages in 
universities. Particular attention was paid to the following methods: the di
rect method, grammartranslation, audiovisual, audiolingual and commu
nicative. Communicative method is used very often as the direct method 
is not so popular in higher education instituions. Communicative method 
aims to practice communication and is popular in Europe and the United 
States. The remarkable thing is that the majority of teachers in modern 
universities prefer the direct and communicative methods that are used in 
an intergrated manner. This allows to diversify the curriculum and motivate 
students, Oxford and Cambridge approaches to study language are given 
as examples. The article says that the use of audio, video and interactive 
resources is very popular nowadays.

Key words: direct method, grammartranslation method, audiovisual 
method, audiolingual method and communicative method. 

Мұр та за А.Ш.

Жо ға ры оқу ор нын да ғы  
шет ті лін оқы ту дың  

за ма науи әдіс те рі 

Ма қа ла да жо ға ры оқу орын да рын да шет ті лін оқы ту дың әр
түр лі әдіс те рі қа рас ты ры ла ды. Бас ты на зар ке ле сі әдіс те ме лер ге 
ауда рыл ды: ті ке лей әдіс, грам ма ти ка лықау дар ма, ау диови зу ал ды, 
аудиолинг вал дық жә не ком му ни ка тив ті. Қо ры та айт қан да, әдіс кер
лер дің пайым дауы бо йын ша ком му ни ка тив ті әдіс жо ға ры оқу орын
да рын да қа рымқа ты нас жа сауда жиі қол да ны ла ды жә не тә жі ри бе 
ал ма су мақ са тын да Еуро па мен АҚШта кең та ра ған, ал ті ке лей әдіс 
кө не әдіс тер дің қа та ры на жат қы зы лып си рек қол да ны ла ды. Со ған 
қа ра мас тан, жо ға ры оқу орын да ры ның оқы ту шы ла ры ның көп ші лі гі 
ті ке лей жә не ком му ни ка тив тік әдіс тер ді ке шен ді қол дан ған ды жөн 
кө ре ді. Бұл жал пы бі лім бе ру бағ дар ла ма сын түр лен ді ріп, сту де нт
тер дің қы зы ғу шы лы ғын арт ты ра ды. Мы сал ре тін де, окс форд тық жә
не кемб ридж дік тіл дік оқы ту тә сіл де рі бо лып та бы ла ды. Бас ты на зар 
ау дио, бей не жә не ин те рак тив ті ре су рс тар ды пай да ла ну ға бө лі не ді.

Түйін сөз дер: ком му ни ка тив тік әдіс, ті ке лей әдіс, грам ма ти ка
лықау дар ма әді сі, аудиови зу ал ды әдіс, аудиолинг вал ды әдіс.
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В нас тоящее вре мя су ще ст вует не ма ло ме то дик для изу че-
ния иност ран но го язы ка в выс ших учеб ных за ве де ниях. Каж-
дый из ме то дов имеет оп ре де лен ные осо бен нос ти, одни об ла-
дают боль шей по пу ляр ностью и вост ре бо ван ностью, другие 
– мень шей. В этой статье бу дут расс мот ре ны ос нов ные ме то ди-
ки для изу че ния сту ден та ми анг лий ско го язы ка.

В сов ре мен ном ми ре анг лийс кий язык поль зует ся ог ром ной 
по пу ляр ностью, бо лее то го, этот язык яв ляет ся язы ком меж ду-
на род но го об ще ния, его знают во всем ми ре. На се год няш ний 
день су ще ст вует ог ром ное мно же ст во ме то дик для пре по да ва-
ния анг лий ско го язы ка. Кро ме то го, ре гу ляр но раз ра ба ты вают-
ся но вые, поэто му те перь каж дый пре по да ва тель мо жет выб-
рать для се бя оп ти маль но под хо дя щую ме то ди ку ра бо ты.

В нас тоящее вре мя при пре по да ва нии иност ран но го язы ка в 
выс ших учеб ных за ве де ниях ча ще все го ис поль зуют ся клас си-
чес кие ме то ды. А имен но:

1) пря мой ме тод;
2) грам ма ти ко-пе ре вод ной ме тод обу че ния;
3) аудиови зу аль ный и аудиолинг валь ный ме то ды;
4) ком му ни ка тив ный ме тод.
В этой статье мы расс мот рим каж дую из при ве ден ных ме-

то дик бо лее под роб но.
Суть дан ной ме то ди ки сос тоит в том, что пре по да ва тель 

боль ше вни ма ния уде ляет изу че нию не пос редст вен но раз го-
вор но го язы ка, ко то рый ис поль зуют в пов сед нев ной жиз ни. 
Раз ра бот чи ки это го ме то да пос чи та ли, что язык-пос ред ник, то 
есть язык, на ко то ром ве дет ся пре по да ва ние, тор мо зит изу че-
ние иност ран но го язы ка. Та ким об ра зом, сту ден тов ис ку сст-
вен но вво дят в мир изу чаемо го ими язы ка. 

За ня тие ве дет ся на анг лийс ком, объяс не ния и но вые те мы 
пре по да ва тель так же дол жен да вать на анг лийс ком язы ке. Ис-
поль зует ся толь ко анг лоя зыч ная ли те ра ту ра. 

При обу че нии анг лий ско му язы ку пу тем та ко го ме то да роль 
пре по да ва те ля в ус пеш ном ус воении зна ний сту ден та ми яв-
ляет ся клю че вой. То есть речь его долж на быть аб со лют но чет-
кой и пра виль ной, произ но ше ние долж но быть идеаль ным, так 
как обу чаемые пос тоян но бу дут пов то рять имен но за пре по да-
ва те лем. Для пря мо го ме то да обу че ния в ка че ст ве пре по да ва те-

СОВ РЕ МЕН НЫЕ  
МЕ ТО ДИ КИ  

ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ  
АНГ ЛИЙ СКО ГО ЯЗЫ КА 

В ВЫС ШИХ УЧЕБ НЫХ 
ЗА ВЕ ДЕ НИЯХ
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Сов ре мен ные  ме то ди ки  пре по да ва ния  анг лий ско го язы ка в выс ших учеб ных за ве де ниях

ля луч ше все го под хо дит но си тель анг лий ско го 
язы ка.

Грам ма ти ко-пе ре вод ной ме тод яв ляет ся ос-
нов ным в сов ре мен ной сис те ме об ра зо ва ния. 
Это клас си чес кий ме тод, ко то рый ис поль зует ся 
уже не од но де ся ти ле тие. Та кая его расп рост ра-
нен ность обус лов ле на и тем, что боль шая час ть 
пре по да ва те лей са ма обу ча лась при по мо щи та-
ко го ме то да. 

Цель грам ма ти ко-пе ре вод но го ме то да пред-
по ла гает уме ние чи тать и пе ре во дить при по мо-
щи грам ма ти чес ких пра вил. 

К не дос тат кам дан но го ме то да мож но от нес-
ти и то, что лек си чес кой час ти уде ляет ся не дос-
та точ но вни ма ния. Изу че ние лек си ки сво дит ся 
к ме ха ни чес ко му заучи ва нию слов. Чте ние и 
пе ре вод вы пол няют ся в ст ро гой фор ме. Кро ме 
то го, текс ты, пред ла гаемые для чте ния, обыч но 
от но сят ся к слож ной ху до же ст вен ной ли те ра ту-
ре, сле до ва тель но, сту дент изу чает толь ко ли те-
ра тур ный язык. По пав в язы ко вую сре ду, ему бу-
дет очень слож но по нять ок ру жаю щих да же при 
хо ро шем зна нии ли те ра тур но го язы ка.

Суть обоих ме то дов сос тоит в пе ре да че язы-
ка че рез чет кие ст рук ту ры, заучи ва ние проис хо-
дит при по мо щи аудио- и ви де оза пи сей. 

Аудиови зу аль ный ме тод обу че ния под ра зу-
ме вает ил лю ст ри ро ва ние ре чи соот ве тс твующи-
ми кар тин ка ми, то есть сту ден там по ка зы вают 
ви де оро ли ки, ху до же ст вен ные и до ку мен-
тальные филь мы на анг лийс ком язы ке. В этом 
слу чае у обу чаемых ра бо тают од нов ре мен но 
два ка на ла восп рия тия: зри тель ный и слу хо вой, 
в ре зуль та те че го в го ло ве сту ден тов воз ни кают 
ас со циа ции, что поз во ляет луч ше за по ми нать 
язык. Целью ме то дов яв ляет ся ов ла де ние жи-
вым, раз го вор ным язы ком.

Оба ме то да пост роены на ин дук ции, ког да 
обу че ние про хо дит от пра ви ла к при ме ру. Учи-
ты вая все вы шес ка зан ное, мож но за ме тить, что 
для сту ден тов ву зов, ко то рые не спе ци али зи-
руют ся на изу че нии язы ков, аудиолинг валь ный 
и аудиови зу аль ный ме то ды под хо дят толь ко в 
том слу чае, ес ли они ис поль зуют ся в комп лек се 
с дру ги ми прог рам ма ми обу че ния.

Пер вую ст роч ку в рейт ин ге по пу ляр нос ти 
ме то дик ак тив но удер жи вает ком му ни ка тив ный 
под ход, ко то рый, как сле дует из его наз ва ния, 
нап рав лен на прак ти ку об ще ния. Эта ме то ди ка 
от лич но «ра бо тает» в Ев ро пе и США.

Ком му ни ка тив ный ме тод под ра зу ме вает 
боль шую ак тив ность сту ден тов. За да чей пре по-
да ва те ля в дан ном слу чае яв ляет ся вов ле че ние 
в бе се ду всех при су тс твую щих в ауди то рии. 

Для то го что бы луч ше за пом нить и ис поль-
зо вать язык, необ хо ди мо вов лечь все ка на лы 
восп рия тия.

Суть ком му ни ка тив но го ме то да зак лю чает-
ся в соз да нии реаль ных си туаций об ще ния. При 
вос соз да нии диало га сту дент имеет воз мож нос ть 
при ме нить на прак ти ке все по лу чен ные зна ния. 
Очень важ ным преиму ще ст вом ком му ни ка тив-
но го ме то да мож но счи тать то, что он об ла дает 
ог ром ным раз нооб ра зием уп раж не ний: здесь ис-
поль зуют ся ро ле вые иг ры, диало ги, си му ля ция 
реаль ной ком му ни ка ции.

Пер вое вре мя ком му ни ка тив ный ме тод от-
вер гал ся, од на ко сей час он сно ва за ни мает ли-
ди рующие по зи ции на ря ду с тра ди ци он ным 
грам ма ти ко-пе ре вод ным ме то дом. Боль шинс-
тво пре по да ва те лей сов ре мен ных ву зов от дают 
пред поч те ние имен но этим двум ме то дам, при-
чем не ред ко они ис поль зуют ся в комп лек се. 
Пря мой ме тод в выс ших учеб ных за ве де ниях 
при ме няет ся край не ред ко, от час ти это свя за но 
с от су тс твием нас тоя щих но си те лей язы ка сре-
ди пре по да ва те лей, а от час ти с тем, что уро вень 
под го тов ки сту ден тов пос ле шко лы слиш ком 
ни зок. Аудиови зу аль ный и аудиолинг валь ный 
ме то ды в чис том ви де не ис поль зуют ся вов се, 
од на ко очень мно гие пре по да ва те ли уни вер си-
те тов и инс ти ту тов вре мя от вре ме ни про во дят 
за ня тия, опи раясь на та кие ме то ды. Это поз во-
ляет раз нооб ра зить об ще об ра зо ва тель ную прог-
рам му и заин те ре со вать сту ден тов.

Ком му ни ка тив ная ме то ди ка, как сле дует уже 
из ее наз ва ния, нап рав ле на имен но на воз мож-
нос ть об ще ния. Из 4-х «ки тов», на ко то рых дер-
жит ся лю бой язы ко вой тре нинг (чте ние, пись мо, 
го во ре ние и восп риятие ре чи на слух), по вы-
шен ное вни ма ние уде ляет ся имен но двум пос-
лед ним. Вы не ус лы ши те на за ня тиях осо бен но 
слож ных син так си чес ких конст рук ций или серь-
ез ной лек си ки. «Уст ная речь лю бо го гра мот но-
го че ло ве ка дос та точ но силь но от ли чает ся от 
пись менной. Поп ро буйте пос ле дить за со бой в 
те че ние дня: мно го ли вы упот ре би ли длин ных 
пред ло же ний? Конст рук ций в сос ла га тель ном 
нак ло не нии? К со жа ле нию, эпис то ляр ный жанр 
ухо дит в прош лое, и ес ли на ши по том ки бу дут 
су дить о нас толь ко на ос но ве e-mail’ов и дру гих 
«па мят ни ков» се те вой ли те ра ту ры, то их мне ние 
вряд ли бу дет лест ным» [1].

Од на ко ошиб кой бы ло бы ду мать, что ком-
му ни ка тив ный ме тод пред наз на чен толь ко для 
лег кой светс кой бе се ды. Те, кто хо тят стать про-
фес сиона лом в конк рет ной об лаcти, ре гу ляр но 
чи тают пуб ли ка ции по своей те ма ти ке в иност-
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ран ных из да ниях. Об ла дая боль шим сло вар ным 
за па сом, они лег ко ориен ти руют ся в текс те, но 
под дер жать бе се ду с иност ран ным кол ле гой на 
ту же те му им стоит ко лос саль ных уси лий. Ком-
му ни ка тив ный ме тод приз ван, в пер вую оче редь, 
снять ст рах пе ред об ще нием. Че ло век, воору-
жен ный стан дарт ным на бо ром грам ма ти чес ких 
конст рук ций и сло вар ным за па сом в 600-1000 
слов, лег ко най дет об щий язык в нез на ко мой  
ст ра не. Од на ко есть и обо рот ная сто ро на ме да-
ли: кли ши ро ван ностъ фраз и не бо га тый лек си-
кон. До бавь те к это му мас су грам ма ти чес ких 
оши бок, и вы пой ме те, что единст вен ный спо соб 
не прос лыть, ска жем так, неумным со бе сед ни-
ком – по вы шен ное вни ма ние к парт не рам, зна-
ние эти ке та и пос тоян ное же ла ние со вер шенс-
тво вать ся. Те, кто учат ся по ком му ни ка тив ной 
ме то ди ке – «лег кая ка ва ле рия». Они гар цуют 
под сте на ми кре пос ти, со вер шают ст ре ми тель-
ные ата ки и хо тят сор вать флаг, не за ме чая, как 
кра си ва осаж ден ная ци та дель.

Не стоит упус кать из ви ду то, что еще од на 
чет кая гра да ция ме то дик пре по да ва ния анг лий-
ско го про хо дит по ли нии «на ша-за ру беж ная». 
За ру беж ных не так уж мно го. Ес ли отб ро сить 
аме ри ка нс кий анг лийс кий и тест TOEFL как 
не кий ин ди ка тор ито гов изу че ния язы ка, то ос-
тают ся два мо но по лис та в сфе ре пре по да ва ния 
бри та нс ко го анг лий ско го – Окс форд и Кемб-
ридж. С оп ре де лен ны ми из да тель ст ва ми ра-
бо тают как эти уни вер си те тс кие цент ры, так и 
дру гие об ра зо ва тель ные уч реж де ния, поэто му 
под той или иной мар кой мо жет быть пред ло-
жен, нап ри мер, учеб ник, раз ра бо тан ный в Бир-
мин ге ме или Лидд се. Оба из да тель ст ва ст ре мят-
ся сох ра нить свой прес тиж, поэто му в том, что 
на рос сийс кий ры нок идет про дук ция ми ро во го 
стан дар та, мож но не сом не вать ся. Их взаим ная 
кон ку рен ция – за лог ка че ст ва.

Окс фордс кий и кемб риджс кий под хо ды к 
язы ку объеди няет то, что в ос но ву ра бо ты боль-
шинс тва кур сов по ло же на ком му ни ка тив ная 
ме то ди ка, ин тег ри ро ван ная с не ко то ры ми тра-
ди ци он ны ми эле мен та ми пре по да ва ния. Она 
пред по ла гает мак си маль ное пог ру же ние сту-
ден та в язы ко вой про цесс, что дос ти гает ся с по-
мощью све де ния апел ля ции уча ще го ся к род-
но му язы ку до ми ни му ма. Ос нов ная цель этой 
ме то ди ки – нау чить сту ден та сна ча ла сво бод но 
го во рить на язы ке, а по том ду мать на нем. Не-
ма ло важ но и то, что ме ха ни чес кие восп роиз во-
дя щие уп раж не ния то же от су тс твуют: их мес то 
за ни мают иг ро вые си туации, ра бо та с парт не-
ром, за да ния на поиск оши бок, срав не ния и со-

пос тав ле ния, подк лю чающие не толь ко па мять, 
но и ло ги ку, уме ние мыс лить ана ли ти чес ки и 
об раз но. Час то в учеб ни ках при во дят ся вы де-
рж ки из анг ло-анг лий ско го сло ва ря. Имен но 
анг ло-анг лий ско го, а не анг ло-русс ко го, фран-
цузс ко го, итальянс ко го и т.д. Весь комп лекс 
прие мов по мо гает соз дать анг лоя зыч ную сре-
ду, в ко то рой долж ны «функ цио ни ро вать» сту-
ден ты: чи тать, об щать ся, участ во вать в ро ле-
вых иг рах, из ла гать свои мыс ли, де лать вы во ды. 
Окс форд ские и кемб ридж ские кур сы ориен ти-
ро ва ны на раз ви тие не толь ко язы ко вых зна-
ний, но так же креа тив нос ти и об ще го кру го зо ра 
сту ден та. Язык очень тес но пе реп ле тен с куль-
турны ми осо бен нос тя ми ст ра ны, сле до ва тель но, 
кур сы неп ре мен но вк лю чают ст ра но вед чес кий 
ас пект. Бри тан цы счи тают нуж ным дать че ло ве-
ку воз мож нос ть лег ко ориен ти ро вать ся в по ли-
куль турном ми ре, и это лег ко осу ще ст вляет ся с 
по мощью та ко го мощ но го объеди няюще го фак-
то ра, как анг лийс кий язык. Мы еще не нас только 
преодо ле ли изо ля цию, что бы по нять важ ность и 
неиз беж ную необ хо ди мос ть это го ас пек та. Для 
Бри та нии же при всей ее ле ген дар ной тра ди ци-
он нос ти гло ба ли за ция – от нюдь не пус той звук, 
а серь ез ная проб ле ма, ре ше ние ко то рой пы тают-
ся на хо дить уже сей час.

Ес ли спус титься «с не бес на зем лю» и вер-
нуться к проб ле ме ор га ни за ции кур са, то это 
лег ко мож но сде лать на при ме ре учеб ни ка 
Headway, ко то рый за ни мает од но из ве ду щих 
мест в рейт ин гах рос сийс ких кур сов. Это курс 
(или сис те ма изу че ния анг лий ско го), спе ци ально 
раз ра бо тан ный лон донс ки ми ме то дис та ми Джо-
ном и Лиз Соарз для мо ло де жи и вз рос лых. Каж-
дый из 5 уров ней (Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate) имеет свой «ме-
то ди чес кий комп лект», ку да вхо дят учеб ник, 
кни га для сту ден тов и для учи те ля, аудио кас се-
ты, и мо жет быть ос воен в те че ние при мер но 120 
ака де ми чес ких ча сов. Пос коль ку Лиз Соарз име-
ет ог ром ный опыт ра бо ты эк за ме на то ром при 
сда че The Cambridge RSA Dip TEFL, по окон ча-
нии изу че ния лю бо го уров ня кур са сту дент мо-
жет поп ро бо вать сдать ат тес та ци он ный эк за мен 
и по лу чить сер ти фи кат.

Каж дый урок сос тоит из нес коль ких раз де-
лов. Пер вый обыч но пос вя щен раз ви тию на вы-
ков раз го вор ной ре чи (нап ри мер, об суж дает ся 
fact-file ка ко го-ли бо зна ме ни то го че ло ве ка) и ана-
ли зу не ко то рых грам ма ти чес ких конст рук ций, 
вы пол не нию пись менно го за да ния по прак ти ке 
об ще ния, об суж де нию в па рах оп ре де лен ных тем, 
прак ти ке сос тав ле ния диало гов на ос но ве пред-
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ло жен ных подс ка зок, прос лу ши ва нию аудиокас-
се ты, а так же зак реп ле нию и пов то ре нию ма те-
ри ала, прой ден но го на пре ды ду щих за ня тиях. 
Вто рой на це лен на раз ви тие язы ко вых на вы ков 
(skills development): «от та чи ва ние» во ка бу ля ра 
пос редст вом вы пол не ния уст ных и пись менных 
уп раж не ний. Да лее сле дует ра бо та с текс том 
(ха рак тер ная для анг лийс ких учеб ни ков по да ча 
– не боль шие про ну ме ро ван ные аб за цы), при чем 
чте ние то же раз нооб раз но (scan reading, reading 
for gist, summary reading и т.д.). Ра бо те над текс-
том, как пра ви ло, пред шест вуют за ня тия в па рах, 
от ве ты на воп ро сы, за пол не ние таб лиц. Все это 
хо ро шо ориен ти рует сту ден та на восп риятие пос-
ле дующей ин фор ма ции, сти му ли рует ин те рес к 
чте нию. Урок обыч но за вер шает аудио час ть, ко-
то рую то же пред ва ряют раз лич ные уп раж не ния, 
поз во ляющие лег че восп ри нять но вый ма те ри ал. 
От ли чи тель ная осо бен ность кур са «Headway» 
– изу че ние грам ма ти ки на двух уров нях: сна ча-
ла в кон текс те уро ка, а за тем бо лее пол но в ра-
бо чей кни ге сту ден та (уп раж не ния на self-study 
и revision); она так же сум ми ро ва на в кон це учеб-
ни ка в осо бое при ло же ние. В сос тав комп лек та 
вхо дит и кни га «Headway Pronunciation», поз во-
ляющая прак ти ко вать как произ но ше ние слов, 
так и ин то на цию – не ме нее важ ный ас пект язы-
ко вой па лит ры [4].

Итак, ес ли под вес ти ито ги, или, вы ра жаясь 
по-анг лий ски, сде лать summary, бри та нс кие ме-
то ди ки имеют ряд от ли чи тель ных черт. Боль-

шинс тво их раз ра бо та но на ос но ве ин тег ра ции 
тра ди ци он ных и сов ре мен ных ме то дов пре по да-
ва ния. Диф фе рен циация по воз раст ным груп пам 
и мно гоуров не вый под ход дают воз мож нос ть  
раз ви тия от дель ной че ло ве чес кой лич нос ти, 
влияют на ее ми ро во зз ре ние, сис те му цен нос тей, 
са моиден ти фи ка цию, уме ние мыс лить. Про ще 
го во ря, во гла ву уг ла ста вит ся по пу ляр ный ны-
не ин ди ви ду аль ный под ход. Все без иск лю че ния 
бри та нс кие ме то ди ки на це ле ны на раз ви тие че-
ты рех язы ко вых на вы ков: чте ния, пись ма, го во-
ре ния и ауди ро ва ния. При этом боль шой ак цент 
де лает ся на ис поль зо ва ние ау дио-, ви део- и ин-
те рак тив ных ре сур сов. Бла го да ря раз нооб ра зию 
ме то ди чес ких прие мов, в чис ле ко то рых од но из 
ве ду щих мест за ни мают язы ко вые тех но ло гии, 
бри та нс кие кур сы спо со бс твуют фор ми ро ва нию 
на вы ков, необ хо ди мых че ло ве ку в сов ре мен ной 
де ло вой жиз ни (уме ние де лать док лад, про во-
дить пре зен та ции, вес ти пе ре пис ку и т.д.). Неос-
по ри мым «плю сом» бри та нс ких раз ра бот чи ков 
яв ляет ся сос тав ле ние кур са на ба зе ау тен тич но-
го ма те ри ала, боль шое вни ма ние к сти лис ти ке,  
ст рем ле ние пре по дать «си туатив ный» и «жи-
вой» анг лийс кий че рез «жиз нен ные» при ме ры 
по лу ре аль ных пер со на жей. Не ко то рые (но да-
ле ко не все) ме то ди ки от ли чают ся хо ро шей сис-
те ма ти за цией ма те ри ала. Бри та нс кие ме то ди ки 
яв ляют ся луч шим ва ри ан том для тех, кто хо чет 
изу чать «real English» или прес ле дует уз ко конк-
рет ную цель линг вис ти чес кой под го тов ки [5]. 
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Шет ті лін үйре ту де гі  
ин но ва циялық тех но ло гия  

түр ле рі: кейс cта ди  
тех но ло гиясы

Қа зір гі жа һан дан ған өмір дің та ла бы на, елі міз дің әлеу мет тік да
му жағ да йына сәй кес же ке тұл ға ны бейім деу мақ са тын да бі лім бе ру
де ин но ва циялық тех но ло гиялар ке ңі нен пай да ла ну ды қа жет ете ді. 
Осы ған сәй кес қа зір гі қо ғам да ғы ақ па рат тан ды ру мен ком пью тер
леу, оқу про це сін де тех ни ка лық құ рал дар дың да ми тү суі жә не жа ңа 
бі лім бе ру жол да рын қол да ну бү гін гі күн де өте ма ңыз ды бо лып отыр. 
Соң ғы жыл да ры жо ға ры кә сіп тік бі лім бе ру теория сын да жә не тә
жі ри бе сін де сту де нт тер ге бі лім бе ру де тиім ді әдіс бо лып са на ла тын 
оқы ту дың бел сен ді жә не ин тер бел сен ді түр ле рі не, әдіс те рі мен тех
но ло гияла ры на көп кө ңіл бө лі не ді. 

Бе ріл ген ма қа ла да жа ңа ұр пақ да йын дау дең ге йін  кө те ру ге әсер 
ете тін за ма науи тех но ло гия – кейс ста ди әді сін таң дау жә не қол да ну 
өзек ті лі гі қа рас ты ры ла ды.

Тү йін  сөз дер: ин но ва циялық тех но ло гия, тіл бі лік ті лі гі, кейс ста
ди тех но ло гиясы, ком му ни ка тив ті дағ ды лар.

Dzhamaldinova M.T.,  
Duiseyeva L.A.

Innovation Technologies in 
Foreign Language Education: 

Case Study Technology

The need for innovative changes in training students is due to the fact, 
that today future managers and employees need not only deep knowledge, 
but the ability to acquire new knowledge in the rapidly changing situation 
and use them to design their own activities. All this makes it necessary 
to find the most effective forms, methods and technologies of learning. 
In recent decades, the theory and practice of higher education is increas
ingly focusing on active and interactive forms, methods and technologies 
of learning that can be an effective means of training students.

This article discusses the relevance of the selection and application of 
modern technology – a case study that improves the level of training of a 
new generation. 

Key words: innovation technology, language competence, case study 
technology, communicative skills.

Джа мал ди но ва М.Т.,  
Дуй сеева Л.А. 

Ин но ва ци он ные тех но ло гии 
обу че ния: тех но ло гия  

кейсста ди

Необ хо ди мос ть вне се ния ин но ва ци он ных из ме не ний в про фес
сио наль ную под го тов ку сту ден тов обус лов ле на тем, что се год ня от 
бу ду щих ру ко во ди те лей и ра бот ни ков тре буют ся не толь ко глу бо
кие зна ния, но и уме ние в быст ро ме няющей ся си ту ации приоб ре тать 
но вые зна ния и ис поль зо вать их для проек ти ро ва ния собст вен ной 
дея тель ности. Все это дик тует необ хо ди мос ть поис ка наибо лее эф
фек тив ных форм, ме то дов и тех но ло гий обу че ния. В пос лед ние де
ся ти ле тия в теории и прак ти ке выс ше го про фес сио наль но го об ра
зо ва ния все боль ше вни ма ния уде ляет ся ак тив ным и ин те рак тив ным 
фор мам, ме то дам и тех но ло гиям обу че ния, ко то рые мо гут стать эф
фек тив ным средст вом под го тов ки сту ден тов. 

В дан ной статье расс мат ри вает ся ак ту аль нос ть вы бо ра и при ме
не ния сов ре мен ной тех но ло гии – кейсста ди, по вы шающей уро вень 
под го тов ки спе циалис тов но во го по ко ле ния.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ные тех но ло гии, язы ко вая ком пе
тен ция, тех но ло гия кейсста ди, ком му ни ка тив ные на вы ки.
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Бі лім ді де бі лік ті, са ли қа лы да па ра сат ты, жан-жақ ты же-
тіл ген же ке тұл ға ны тәр бие леу мем ле кет тік ма ңыз ды іс. Қа зір гі 
за ман да бі лім бе ру әлеу мет тік құ ры лым ның ма ңыз ды эле мен-
ті не ай нал ды да дү ниежү зін де бі лім нің әлеу мет тік рө лі арт ты. 
Адам ның бо ла ша ғы оның қа зір гі ал ған бі лім нің са па сы на, кө-
ле мі не, ой лау дең ге йіне бай ла ныс ты еке ні ай қын. Сон дық тан 
елі міз де гі бі лім бе ру ді да мы ту дың қа зір гі за ман ғы ке зе ңін оқы-
ту дың дәс түр лі тү рі нен ин но ва циялық әдіс тер ге ауыс ты рып 
жа тыр мыз. «Бі лім бе ру» мем ле кет тік бағ дар ла ма сын да бі лім 
бе ру ді же тіл ді ру мен оқы ту про це сі не жа ңа тех но ло гияла рын 
ен гі зу мә се ле сі қа рас ты рыл ған [1, 104 б.].

XX ға сыр дың ба сын да Ж.Ай мауы тов: «Са бақ бе ру – жәй ға-
на ше бер лік емес, ол – жа ңа дан жа ңа ны та ба тын өнер» деп атап 
өт кен. Сон дық тан оқы ту әдіс те рін же тіл ді ру ар қы лы тіл үйре-
ну ші лер дің бел сен ді лі гін, қы зы ғу шы лы ғын, ұғ уын , ой ла уын , 
іс кер лі гін арт ты ра тын жұ мыс тар ды көп теп із дес ті ріп, жүр гі зу 
қа жет.

Әлем дік бі лім бе ру ке ңіс ті гі не ену мақ са тын да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның бі лім бе ру жүйе сін де қа зір гі кез де көп те ген 
ре фор ма лар жү ру де жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи-
ден ті Нұр сұл тан На зар баев тың «Жа ңа әлем де гі жа ңа Қа зақ-
стан» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол да уын да «Бі лім бе ру ре фор-
ма сы та бы сы ның бас ты өл ше мі – тиіс ті бі лім мен бі лік ал ған 
елі міз дің кез кел ген аза ма ты әлем нің кез кел ген елін де қа жет ке 
жа райт ын ма ман бо ла тын дай дең гейге кө те рі лу бо лып та бы ла-
ды» де лін ген [2]. Қа зір гі жа һан дан ған өмір дің та ла бы на, елі міз-
дің әлеу мет тік да му жағ да йына сәй кес же ке тұл ға ны бейім деу 
мақ са тын да бі лім бе ру де ин но ва циялық тех но ло гиялар ке ңі нен 
пай да ла ну қа жет ете ді. 

Осы ған сәй кес қа зір гі қо ғам да ғы ақ па рат тан ды ру мен ком-
пью тер леу, оқу про це сін де тех ни ка лық құ рал дар дың да ми тү-
суі жә не жа ңа бі лім бе ру жол да рын қол да ну бү гін гі күн де өте 
ма ңыз ды бо лып отыр. Осы ин но ва циялық тех но ло гиялар ды бі-
лім бе ру де қол да ну, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы тәуел сіз дік алып, 
на рық саяса ты на жол ашы лып, дү ниежү зі мем ле кет те рі мен 
саяси, мә де ни жә не эко но ми ка са ла ла рын да жан-жақ ты бай ла-
ныс қа түс уіне бай ла ныс ты ше тел ті лін де қа рым-қа ты нас жа сау 
қа зір гі за ман та ла бы ның бі рі не айна лып отыр. 

ШЕТ ТІ ЛІН  
ҮЙРЕ ТУ ДЕ ГІ  

ИН НО ВА ЦИЯЛЫҚ  
ТЕХ НО ЛО ГИЯ ТҮР ЛЕ РІ: 

КЕЙС СТА ДИ  
ТЕХ НО ЛО ГИЯСЫ
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Шет ті лін үйре ту де гі ин но ва циялық тех но ло гия түр ле рі: кейс ста ди тех но ло гиясы

Со ны мен бір ге, сту де нт тер ше тел ті лін же тік 
бі ле тін, өзі нің тіл бі лік ті лі гін жо ға ры дең гейде 
көр се те ала тын, бо ла тын қиын дық тар ды сы ни 
тұр ғы дан ше ше ала тын, ком му ни ка тив ті қа бі ле-
ті да мы ған бо лу ке рек. Ал сол та лап тар ды жү зе-
ге асы ру ға ин но ва циялық тех но ло гиялар ды тіл 
үйре ту де қол да ну мүм кін дік бе ре ді [3, 45 б].

Ин но ва циялық тех но ло гиялар бі лім бе ру са-
ла сы ның ал дын да тұр ған жа ңа мін дет тер ді сәт-
ті орын дау дың не гіз гі жо лы бо лып са на ла ды. 
Ше тел ті лін үйре ту де ин но ва циялық тех но ло-
гиялар ды пай да ла на тын бол сақ сту де нт тер ді қа-
зір гі за ман та лап та ры на да йын дауға бо лар еді. 
Өмір де бо лып жат қан өз ге ріс тер, айта ке тер бол-
сақ, соң ғы жыл дар да ғы ғы лым мен тех ни ка ның 
өза ра ты ғыз бай ла ныс ты дам уын ың нә ти же сі 
жә не жа һан да ну әр аза мат тың осын дай қар қын-
ды өз ге ріс тер ге да йын  болуын  жә не тез бейім де-
ле ала уын  та лап ете ді. Қа зір гі за ман та ла бы тұр-
ғы сын да сту де нт тер жа ңа ша бі лім алу ға құ мар. 
Ен де ше, сту де нт тер ге ин но ва циялық тех но ло-
гияла рын қол да на оты рып бі лім алу ға бейім ді-
лігін көр се те ді. 

Қа зір гі кез де гі шет ті лін үйре ту мақ са ты-
на жа ңа ша тү сі нік пен қа ра сақ, оны да мы ту дың 
бас ты ст ра те гиялық бағ да ры – өмір ге жа уап кер-
ші лік пен қа райт ын, дү ниета ным дық мә де ниеті 
же тіл ген, шы ғар ма шы лық ой лау ға дағ ды лан ған, 
іс кер лік қа бі лет ті лі гі биік, гу ма нис тік ой лауы 
ба сым, ин но ва циялық ілі мі мен қа ру лан ған адам-
гер ші лік қа сиет те рі мол бі лік ті ма ман дар дың 
жа ңа ұр па ғын қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ды 
[4, 11 б].

Елі міз дің бі лім бе ру мен ғы лым да ғы ең, ал-
уан  түр лі жә не бо ла ша ғы зор қа зір гі за ман ғы 
бі лім бе ру тех но ло гияла ры ен ді рі лу де. Ше тел 
ті лін оқы ту әдіс те ме сін де қол да ны ла тын ин но ва-
циялық тех но ло гияның түр ле рін анық тап өте тін 
бол сақ ше тел ті лін оқы ту әдіс те ме сі нің ма ма ны 
А.Н.  Щу кин нің ең бе гін атап өте міз. А.Н.  Щу-
кин өзі нің «Сов ре мен ные ин тен сив ные ме то ды 
и тех но ло гии обу че ния иност ран ным язы кам» 
ат ты ең бе гін де ше тел ті лін үйре ту де ке ле сі ин-
но ва циялық тех но ло гия түр ле рін атап көр се те ді:

бір лес тік те оқы ту, жо ба тех но ло гиясы, же-
ке тұл ға ға ба ғыт тал ған тех но ло гия, қа шық тан 
оқы ту, тіл дік порт фо лио, тан дем әді сі, кейс ста-
ди тех но ло гиясы жә не ком пью тер лік тех но ло-
гия [5, 130 б]. Кейс ста ди тех но ло гиясы на жә не 
оның ма ңыз ды лы ғы на тоқ та лып кет сек.

Кейс ста ди тех но ло гиясы – ар найы мо дель-
денген не ме се нақ ты өн ді ріс те гі жағ дай лар ды 
тал дау, мә се ле ле рін анық тау, аль тер на тив ті ше-
шім дер із деу, мә се ле нің оп ти маль ды ше ші мін 

қа был дау ба ры сын да қол да ну ға не гіз дел ген тех-
но ло гия.

Кейс әді сі ал ғаш рет АҚШ-тың Гар вард 
уни вер си те ті нің құ қық мек те бі нің оқу үр ді-
сін де 1870 жы лы қол да ныл ған бо ла тын, ал сол 
жер де гі биз нес мек те бін де 1920 жыл дан бас тап 
қол да ны ла бас та ған. Оқы ту дың нақ ты жағ даят-
тар жи на ғын шы ға рып, кейс ста ди амал тә сі лін 
қол да ну жол да рын көр сет кен ға лым Коп ленд 
ең ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып өз ең бек те рін де 
осы тер мин ата уын  пай да лан ған екен (1921  ж.). 
Кейс әді сі нің, осы тер мин атауы ның ал ғаш рет 
жан-жақ ты тал қы ла нуы да Гар вард уни вер си-
те ті нің биз нес жай лы жа са ған ең бе гін де кө рі ніс 
тап қан (1925 ж.). Кейс ста ди әді сі мен айна лы-
са тын Гарв ард жә не Ман чес тер деп ата ла тын 
екі клас си ка лық мек теп кейс ста ди әді сін те рең 
зерт теу мен айна лы су да. Бі рін ші мек теп те гі кейс 
әді сі нің бас ты мақ са ты ре тін де әділ ше шім ді та-
бу ға үйре ту қа рас ты рыл са, екін ші мек теп те мә-
се ле лер ді ше шу дің көп түр лі лі гі қа рас ты ры ла ды. 
Аме ри ка лық кейс тер дің кө лем де рі үл кен, мә тін-
де рі 20-25 бет тен тұ ра ды, оған қо сым ша ил лю с-
т ра циялан ған 8-10 бет бе рі ле ді. Еуро па лық кейс-
тер дің кө ле мі олар ға қа ра ған да 1,5-2 есе кі ші рек 
бо лып ке ле ді [6].

Гар вард биз нес мек те бі оқу үр ді сін ұйым дас-
ты ру ба ры сын да кейс әді сі нің нақ ты маз мұ нын 
сақ тай оты рып тал дап-тал қы лаумен айна лы са-
ды. Ви де ома те риал дар ды, ком пью тер лік жә не 
бағ дар ла ма лық құ рыл ғы лар ды пай да ла на оты-
рып оқу шы лар дың қы зы ғу шы лық та рын арт ты ру 
– Гар вард мек те бі нің ең бас ты та ла бы. Ста ти ка-
лық мә лі мет тер ге қа ра ған да Гар вард мек те бі нің 
не ме се кез-кел ген биз нес мек те бі нің сту ден ті бі-
лім алу ба ры сын да жүз де ген кейс жа сап шы ға-
ра ды екен, сон да жыл са йын  бұл мек теп те кейс 
жи на ғы на еніп оты ра тын жүз де ген жа ңа кейс тер 
мен олар ды то лық ты рып оты ра тын әдіс те ме лік 
құ рал дар дың шы ғып оты ра ты ны на көз жет кі-
зуіміз ге бо ла ды.

Ман чес тер мек те бі ХХ ға сыр дың ба сын да ғы 
Гар вард биз нес мек те бі нің идеяла рын ары қа рай 
да мы ту шы мек теп бо лып та бы ла ды, олар Гар-
вард мек те бі не гі зін қа ла ған кейс әді сі нің теория-
лық не гіз де рі не сүйене ді, бі рақ бас қа қы ры нан 
да мы ту ды қа рас ты ра ды. Бұл мек теп өкіл де рі 
осы әдіс ту ра лы теория лық бі лім дер дің ая сын да 
қа лып қой май, оны прак ти ка жү зін де қол да на бі-
лу дағ ды сын да мы ту ды бас ты та лап етіп қой ған. 
Ман чес тер мек те бі Гар вард мек те бі не қа ра ған-
да жағ даят тар ды қыс қа ша си пат тау ды, олар дың 
ше шім де рін тез әрі ашық түр де та бу ды жә не тал-
қы лауды топ пен жүр гі зу ді ұсы на ды.
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Қа зір гі за ман ғы оқу әдіс те ме сін де кейс ста-
ди амал-тә сіл де рін жан-жақ ты зерт теп, олар-
ды қол да ныс қа ен гі зу ді қа рас ты рып жат қан 
көп те ген ға лым дар бар. Со лар дың қа та рын да 
С.Д.Смир нов, М.В. Ан ти пи на, Л. Ба рис, В.А. Яс-
вин, К.  Крис тен сен, М.В. Кла рин, А.И. Наумо ва, 
Б.Н.  Ки си ле ва, Г.А. По ло нс кий, И.Уил сон дар-
дың есі мін атап өту ге бо ла ды.

Кейс амал-тә сі лін де бас ты на зар сту де нт тер дің 
реальды не ме се қиял дық, яғ ни ал дын-ала құ рас ты-
рыл ған жағ даят қа өзін дік ба ға бе руі, өзі нің ой-пі кі-
рін нақ ты әрі то лық айт ып бе руі жә не т.б шә кі рт тің 
же ке тұл ға лық қа бі лет те рін же тіл ді ру ге ауда ры ла-
ды. Со ны мен қа тар сту де нт тер дің бо йын да жа ңа 
қа сиет тер мен іс кер лік тер ді қа лып тас ты ру ға, әр-
түр лі проб ле ма лар ды тал дау ға жә не олар ды ше-
ше бі лу қа бі ле тін да мы ту ға жә не ақ па рат пен жұ-
мыс жа сауды үйре ту ге үл кен кө ңіл бө лі не ді. С.Д. 
Смир нов тың пі кі рі не сүйене тін бол сақ, «в кей се 
(бук вально-част ный слу чай, конк рет ное де ло) 
опи сы вает ся конк рет ная си туация, ко то рая мог ла 
иметь мес то или реально проис хо ди ла. Расс мат ри-
вают ся фак ты, ре ше ния,при ня тые в те че ние оп ре-
де лен но го вре ме ни, ко то рые опи сы вают ся не как 
аб со лют но ис чер пы ва щие, а ско рее как сис те ма 
ориен ти ров. Не дос тающую ин фор ма цию участ ни-
ки об суж де ния и при ня тия ре ше ния (вк лю чая сту-
ден тов) мо гут до мыс ли вать и ст роить на ос но ве 
это го прог но за» [7, 201].

Кейс – бі ре гей ақ па рат тық ке шен, ере же ге 
сәй кес ол үш бө лік тен тұ ра ды: кей сті тал дау да 
қол да ну ға бо ла тын қо сым ша ақ па рат тар, нақ ты 
жағ даят тар си пат та ма сы жә не кей ске ар нал ған 
тап сыр ма лар.

Кейс әді сі – тал дау әдіс те рін қам ти тын жал-
пы бі лім нің тех но ло гиялық ұғы мы. Кейс әді сі 
ар қы лы нақ ты жағ дай лар тұр ғы сы нан ака де-
миялық теория лар ды көр се ту ге мүм кін дік бе ре-
ді. Бұл әдіс сту де нт тер дің пән ге де ген қы зы ғу-
шы лық та рын оя тып, оны те рең мең ге ру ге, бі лім 
алу ба ры сын да ал ған ақ па рат та рын өң деп, тал-
дау ға ын та лан ды ра ды.

Олар ды құ ру дың не гіз гі са ты ла ры тө мен де 
көр се тіл ген дей:

– Бі лім жүйе сін де кейс тің ала тын ор нын, 
мақ са тын анық тау;

– Та қы рып мо де лін құ ру не ме се таң дау;
– Әртүр лі жағ дай лар ға кри те рий лер ді та ға-

йын дау;
– Қа жет ақ па рат көз де рін бел гі леу;
– Қо сым ша ақ па рат ты жи нау ба ры сын да ғы 

орын да ла тын іс-әре кет тер жос па рын құ ру;
– Са рап та ма жа сау, оны қол да ну ба ры сын-

да әдіс те ме лік ма те ри ал дар да йын дау [8, 166].

Кейс әді сін қол да ну ба ры сын да ғы оқы ту-
шы ның іс-әре ке ті екі ке зең нен тұ ра ды. Бі рін ші 
ке зең ге кейс таң дап алу жә не сұ рақ тар құ рауға 
ар нал ған шы ғар ма шы лық жұ мыс, жағ дай лар ды 
та қы рып қа сәй кес таң дап алу, мақ сат пен мін-
дет тер ді анық тау, жағ дайды құ рас ты ру жә не 
су рет теу жа та ды. Ал екін ші ке зең ді оқы ту шы-
ның ауди то рияда ғы іс-әре ке ті құ рай ды. Ауди то-
рияда ғы кейс әді сін қол да ну ке зе ңі тө мен де гі дей 
ке зең дер ді қам ти ды:

– кей ске кі ріс пе;
– жағ дай дың тал да нуы;
– пі кір та лас;
– қо ры тын ды шы ға ру.
Кейс амал-тә сіл де рін пай да ла ну да мы на мә-

се ле лер ге бас ты на зар ауда ры ла ды:
– сту де нт тер дің ауыз ша сөй леу дағ ды сын 

же тіл ді ру ге ал дын-ала да йын дал ған мә тін дер 
не ме се тап сы рмалар бе ру;

– ша ғын топ тар дың бас шы ла ры мен өз де рі-
нің ойла рын бө лі су, бір ге тал дау, сту де нт тер тү-
сін бе ген де мик ро са бақ тар өту;

– топ тың бір не ше ша ғын топ тар ға бө лі нуі
– әр бір  топ тың өзі нің бас шы сы бо луы;
– оқы ту шы ба ғыт-бағ дар бе ру ші, ба қы-

лаушы рө лін де ой науы [9, 7].
Кейс әді сі ар қы лы ке ле сі дағ ды лар ды да мы-

ту ға бо ла ды:
1. Ана ли ти ка лық дағ ды лар. Бұл дағ ды лар-

ға де рек тер ді мә лі мет тер ден айыра бі лу ше бер-
лі гі, ақ па рат тар дың ма ңыз ды жә не ма ңыз ды 
емес еке нін, олар ды дұ рыс тал дай бі лу, олар ға 
қол жет кі зу, жі бе ріп ал ған ақ па рат тар ды та уып , 
олар ды қал пы на кел ті ру ше бер лі гі, нақ ты жә не 
ло ги ка лық ой лау қа бі ле ті жә не т.б. жа та ды. Бұл 
дағ ды лар ды мең ге ру ақ па рат са па сы тө мен бол-
ған жағ дайда өте ма ңыз ды.

2. Тә жі ри бе лік дағ ды лар. Кей сте көр се тіл-
ген нақ ты жағ дай лар мен са лыс тыр ған да мә се-
ле күр де лі лі гі нің тө мен дең гейі эко но ми ка лық 
теория лар да, он да қол да ны ла тын әдіс тер мен 
прин цип тер де тә жі ри бе дағ ды ла рын жүйелеу ге 
мүм кін дік бе ре ді.

3. Шы ғар ма шы лық дағ ды лар. Кейс әді сі нің 
өзін ға на қол да ну ар қы лы мә се ле ні ше шу мүм-
кін емес, сон дық тан аль тер на тив ті ше шу ге не-
ра циясы ның шы ғар ма шы лық дағ ды ла ры өте ма-
ңыз ды.

4. Ком му ни ка тив ті дағ ды лар. Олар дың іші-
нен атап өте ті ні міз: дис кус сияны жүр гі зу ше-
бер лі гі, пі кір та лас ке зін де өзі нің айт қан ойына, 
пі кі рі не қор ша ған адам дар дың кө зін жет кі зу. 
Көр не кі ма те ри ал дар ды, құ рал дар ды жә не бас-
қа ме диа зат тар ды қол да ну, топ тар ға бір ле су, өз 
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көз қа ра сын қор ғау, оп по нент тер дің кө зін жет кі-
зу, қыс қа да нұс қа есеп да йын дау.

5. Әлеу мет тік дағ ды лар. Нақ ты әлеу мет тік 
дағ ды лар ға адам дар дың өзін-өзі  ба ға лау тәр ті бі, 
тың дай бі лу, дис кус сияны қол дау не ме се қа ра-
ма-қар сы көз қа рас біл ді ріп, оны дә лел деу, өзін-
өзі ұс тау жә не т.б. дағ ды лар жа та ды. Олар кей с-
те тал қы лау ба ры сын да қа лып та са ды.

6. Өзін дік са ра лау дағ ды сы. Пі кір та лас ке-
зін де ке ліс пеуші лік бас қа лар дың жә не өзі нің 

пі кі рін же те тү сі ну ге жә не тал дау ға сеп ті гін ти-
гі зе ді, осы лар дың нә ти же сін де өзін дік са ра лау 
дағ ды сы қа лып та са ды [10]. 

Қо ры та айт қан да, кейс әді сі сту де нт тер дің 
бо йын да жа ңа қа сиет тер мен іс кер лік тер ді қа-
лып тас ты ру ды көз дейді. Сон дай-ақ тіл ді оқы ту 
ба ры сын да сту де нт тер дің әртүр лі проб ле ма лар-
ды тал дау жә не олар ды ше ше бі лу қа бі ле тін да-
мы ту ға, ақ па рат пен жұ мыс жа сауды үйре ту ге де 
үл кен мүм кін дік ту ғы за ды. 
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Some Objective Reasons why 
the State Language Policy is 

Moderate in Kazakhstan

This article dwells upon some objective reasons why the state lan
guage policy in the Republic of Kazakhstan was and is still moderate. What 
should be done on the part of the government, individuals, language cen
ters for the development and advancement of the Kazakh language? What 
kind of responses should be from the other ethnicities to the initiatives on 
the formulation of the language policy, in particular, the state language 
policy? There are a variety of viewpoints on this issue. Once Henry Ford 
said: «Coming together is a beginning, staying together is progress and 
working together is success». That’s why if we want to be successful in the 
formation of the state language policy and effectively to implement it, we 
should work together and learn the Kazakh language and recognize it as a 
state language.

Key words: the Cyrillic Alphabet, the Latin script, objective reasons, 
component, an integral part.

Ма ки ше ва М.К.

Қа зақ стан да қа зақ тіл ге  
қа тыс ты мем ле кет тік  

сая сат тың әлі де бол са тиіс ті 
та лап тар ға сай жүр гі зіл меуі нің 

объек тив ті се беп те рі

Бұл ма қа ла да Қа зақ стан да қа зақ тіл ге қа тыс ты мем ле кет тік сая
сат тың әлі де бол са тиіс ті та лап тар ға сай жүр гі зіл меуі нің бір ша ма се
беп те рі қа рас ты ры ла ды. Сон дайақ, 2020 жыл дан бас тап ен гі зі ле тін 
үш  тіл ді бі лім бе ру мә се ле сі не қа тыс ты әр түр лі пі кір лер жә не оған 
же ту де кез де се тін қиын дық тар ту ра лы айтыла ды. Осы ре фор ма ба
ры сын да мем ле кет тік тіл дің зар дап шек пе уіне мүд де лі ор тақ пі кір 
мен тиіс ті қол дау дың жоқ ты ғы әлі күн ге де йін  қы зу тал қы ла ну да. Ең 
ұтым ды де ген ха лы қа ра лық тә жі ри бе нің өзін әр дайым қа был дау ға 
бо ла бер мейді. Мек теп тер де жә не ЖООда көп тіл ді лік жүйесі нің 
қан ша лық ты қа жет екен ді гі то лы ғы рақ жә не ке ңі рек зерт теу ді ке рек 
ете ді. Орыс тіл ді лер қа зақ стан дық тіл дік сая сат та орыс ті лін бө лу ші
лік қаупі нің жоқ екен ді гін жә не әр бір адам ның ағыл шын ті лін же тік 
бі лу дің қа жет емес екен ді гін тү сі ну ке рек. Де ген мен де, Н.А. На зар
баев айт қан дай, мем ле кет тік тіл ді мең ге ру – «Қа зақ стан Рес пуб ли ка
сы ның әр бір аза ма ты ның бо ры шы».

Тү йін  сөз дер: ки рил ли ца, ла тын ал фа ви ті, объек тив ті се беп тер, 
ком по нент, ажы ра мас бө лі гі.

Ма ки ше ва М.К.

Не ко то рые объек тив ные  
при чи ны уме рен ной  

по ли ти ки от но си тель но  
го су да рст вен но го язы ка  

в Ка за х стане

В дан ной статье расс мат ри вают ся не ко то рые объек тив ные при
чи ны, по че му го су да рст вен ная по ли ти ка от но си тель но ка за хс ко го 
язы ка до сих пор уме рен ная в Ка за х стане. Так же при во дят ся раз лич
ные точ ки зре ния к воп ро су о вве де нии трех ъя зыч но го об ра зо ва ния 
на чи ная с 2020 го да, ка кие рис ки, пре пя тс твия мо гут быть на этом 
пу ти. До сих пор идут жар кие спо ры, нет кон со ли ди ро ван ной по зи
ции и серь ез ной под держ ки прод ви же ния го су да рст вен но го язы ка, 
что бы он не пост ра дал в про цес се ре фор ми ро ва ния. Меж ду на род
ный опыт, пус ть да же са мый ус пеш ный, не всег да прием лем для то го, 
что бы его пе ре ни мать. Тре бует ся тща тельное, глу бо кое изу че ние то
го, как на са мом де ле нам необ хо ди мо мно гоязы чие в сис те ме пре
по да ва ния в шко лах, в ву зах. Русс ко го во ря щие долж ны по нять, что 
в ка за хс танс кой язы ко вой по ли ти ке нет опас нос тей диск ри ми на ции 
русс ко го язы ка; что вла де ние анг лийс ким язы ком в со вер шенс тве не 
обя за тель но каж до му. Но, как ска зал Н.А. На зар баев, ов ла де ние го
су да рст вен ным язы ком яв ляет ся «дол гом каж до го граж да ни на Рес
пуб ли ки Ка за хс тан».

Клю че вые сло ва: ки рил ли ца, ла ти нс кий ал фа вит, объек тив ные 
при чи ны, ком по нент, неотъем ле мая час ть.
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In any state the language policy is regarded as an integral part of 
national building. Learning and knowing the state language should 
be taken for granted.

But the language situation in the Republic of Kazakhstan has 
undergone both positive and negative effects of the Soviet language 
policy.

First of all, it should be noted that thanks to the Soviet regime 
the majority of the population of the USSR could cope with illit-
eracy. Many languages were standardized. 

In the first years of the Soviet power much attention was paid to 
learning all the languages of Union Republics.

We should remember that many languages, including Central 
Asian, used the Arabic alphabet, later the Latin script. But from the 
mid of the 1930s the process of the language ‘rusification’ started. 
Many languages transferred to the Cyrillic alphabet. The Russian 
language started to be used in public places and state administra-
tions. Parents sent their children to schools where classes were con-
ducted in Russian, at home they spoke Russian. 

Some people considered the process of dissemination of the 
Russian language as the positive achievement of the Soviet power, 
but at the same time there were the opponents of this process who 
considered it as the infringement of the language rights of the mi-
norities.

Thus, by the disintegration of the USSR, despite the fact that 
in 1989 the Kazakh language was proclaimed the state language, 
approximately 85 per cent of the population read and wrote in the 
Russian language and only 35-40 per cent could read and write in 
the state language.

The language situation in Kazakhstan differs greatly from that 
of the Baltic republics or of Georgia and Armenia because of many 
historical and demographic factors. The demographic factor is defi-
nitely one of the significant factors in the formation of the language 
policy.

Let’s take as an example such post-Soviet republics as Azerbai-
jan and Turkmenistan. After gaining their independence they could 
easily transfer from the Cyrillic alphabet to the Latin script. But Ka-
zakhstan and Kyrghistan could not do it because the share of the 
Russian speaking people was very high.

SOME OBJECTIVE 
REASONS WHY THE 

STATE LANGUAGE 
POLICY IS MODERATE IN 

KAZAKHSTAN
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Straight after the adoption of the «Law on 
Language» some people expected, some people 
feared and some people hoped that the Kazakh 
language would substitute Russian in all spheres of 
life. If such kind of withdrawal from Russian was 
possible in the Baltic states and in the Caucasus, 
it was absolutely impossible in Kazakhstan. 
The language policy in the RK was and remains 
moderate.

In this paper I would like to dwell upon some 
objective reasons of this phenomenon.

First of all, it should be noted that the language 
policy in Kazakhstan was and is moderate in order 
to keep the multinational state in tranquility, without 
clashes and confrontations among different ethnic 
groups.

Language policy is the most important 
component of state policy. But the adoption of the 
Law on Languages, Resolutions of the Cabinet of 
Ministers of Kazakhstan that the Kazakh language 
would become the state language triggered the 
outflow of Russians from Kazakhstan.

As a result of the worsening migration situation, 
the President of the Republic of Kazakhstan N.A. 
Nazarbayev declared in June 1994 «a new course 
in the field of interethnic relations, stating that false 
expectations in the state language policy should be 
eliminated by the passage of a new language law». 
The President subjected the previous language 
law to certain criticism. According to the Head of 
the State the strict requirement to master the state 
language by 1996 has put even many Kazakhs (shala 
Kazakhs) in a difficult position.

N.A. Nazarbayev offered assurances that 
the «adoption of a new program will mean the 
disappearance of discrimination of the basis of full 
equality of Kazakh and Russian; in questions of 
employment there should be two criteria for any 
position: competence and loyalty to the homeland».

A required knowledge of the state language was 
not mentioned. He didn’t do it because Article 4 of 
the Law on Languages of July 1994 runs: «It is the 
duty of every citizen of the RK to master the state 
language. The Russian language is used on an equal 
basis with the state language in state organizations 
and organs of local self-administration».

Article 23 envisages a definite list of specialties 
and positions for which knowledge of Kazakh is 
required.

And what is wrong in this? Why should Russians 
feel the squeeze put on them? Let’s take some other 
democratic states like France, Germany. Those who 
live or arrive in these countries from other states 
they know and speak French or German. If they 

don’t know, they attend courses, they are willing 
to learn the language of the state where they are. It 
goes without saying, if you want to live there, to find 
a job and to work for the benefit of yourself and of 
the country.

But the situation in Kazakhstan is quite different. 
There are a variety of reactions to these events 
relating to the language policy.

They ranged from internal frustration, despair, 
psychological discomfort, uncertainty about their 
near future and other forms of emotional upsets to 
forms of open protest in the Russian Community 
«Lad» and the Association of the Slavic and Cossack 
Civic Organizations. Even in those days before the 
Presidential elections, they appealed to the President 
and government to recognize the Russian people 
as a state-building nation and to guarantee a just 
personnel policy.

The President of Kazakhstan was wise enough to 
acknowledge the situation that the implementation of 
the state language policy in practice in the form of 
harsh administrative measures would not work, that 
the good designs in regard of the Kazakh language 
might be interpreted by a part of the Russian – 
speaking population, primarily by Russians, as an 
effort by Kazakhs to encourage them to leave the 
country or to call for conflicts between ethnic groups.

The President of our country was not misled 
by shortsighted approaches. Keeping in mind the 
fact that the Kazakh language is the state language 
while Russian is the language of interethnic 
communication, the President has never ignored 
the specific characters of interethnic accord in 
Kazakhstan. He could foresee that the language 
policy would enter the political dimension. That’s 
why a careful approach is required for implementing 
the language policy.

Instead of responding positively to the changes 
of the status of the Kazakh language, which was 
almost on the verge of being given to oblivion, the 
Russian Slavic organizations started to express their 
dissatisfaction and discontent that Radio and TV 
broadcasts were reduced; that the number of hours 
of instruction in the Russian language and Literature 
were decreased. They sharply criticized the wide 
scale renaming of administrative units, settlements, 
streets and geographical designations, signs on 
many state institutions.

They expressed their strong discontent about 
state sponsored celebrations, primarily in honour of 
Kazakh heroes of the past.

In the first years of the country’s independence 
the Russian community did not understand that the 
worthy status of the state language would determine 
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the status of Kazakhstan in the world community, 
that the Republic of Kazakhstan is an independent 
state with its all indispensable elements to be 
recognized as a subject of international law.

It should be perceived by the Russian community 
that the most important language determination 
issue around the world is the choice of national 
languages. The choice is determined by a set of 
functions that a national language is supposed and 
expected to fulfill. Many scholars who have dealt 
with this issue consider the following functions as 
the most significant:

– symbolic – defines a nation as a social entity, 
prevents a nation from falling apart by maintaining 
the common identity of all citizens of the nation. This 
function may also be called as a unifying function.

– communicative, which provides effective 
interaction between citizens of a nation, a condition 
essential for success of the nation as a whole.

– participatory, which allows a nation to remain 
an integral part of the world community.

An ideal state language should be able to fulfill 
all these three functions. The language should have 
a recognized status based upon its historical and 
present functionality as a means of intranational and 
international communication.

There is a general tendency for nations to 
fortify, to consolidate their identity by facilitating 
the development of their national languages in order 
to increase its functionality and, consequently, its 
status.

As I have already mentioned the state language 
policy in Kazakhstan is rather moderate mainly for 
the reason to keep social tranquility. But it does 
not mean that we appreciate the inaction or passive 
activity on the part of the government. I don’t think 
the government has done its best for the advancement 
of the Kazakh language. I would like to express my 
point of view that the effective advancement and 
development of the Kazakh language as the state 
language would not infringe or squeeze the Russian 
or other languages. If the Russians start speaking 
Kazakh, it doesn’t mean that they would forget the 
language they know.

One of the main problems, I think, is the fact 
that those who do not know the state language, 
are not interested in learning it. In order to make 
this process more attractive the Government must 
subsidize the publication of high quality books, they 
must be available, not so expensive.

Another serious problem is that many young 
parents do not know the Kazakh language themselves 
and they fear to send their children to the Kazakh 
schools.

The government must do its best in order to 
advance the Kazakh language as the language of 
contemporary Kazakhstan, the language that can 
be used in many spheres of our life. There must be 
more educational, high quality TV programs, radio 
broadcasting in order to attract children to watch and 
listen to them. I mean the quality but not quantity.

One more factor that may make an impeding 
effect on mastering the state language in Kazakhstan 
is, as I suppose, the demand to introduce and learn 
English as a required subject beginning in the second 
grade of the school program and continuing through 
high school and is chosen as one of the areas tested 
on University entrance examinations. Besides, 
many international corporations and organizations 
functioning in Kazakhstan are encouraging their 
employees to know the English and Russian 
languages but not Kazakh. Why? That’s the rhetoric 
question.

The proponents of the introduction of the trinity 
of languages (Kazakh, Russian and English) consider 
that it will provide schoolchildren with a free access 
to huge flows of information, new technologies, 
mobility and qualitative communications. But this 
theme of ‘the three – linguism’ needs thorough and 
deep researches, because first of all, the role and 
place of the Kazakh language must be determined 
in this process. The multilingual education is a 
very expensive undertaking. If we are planning 
to introduce this method of teaching the school 
subjects in English, we must train highly qualified 
teachers who will know their subjects and the 
English language perfectly well. Schoolchildren 
must be provided with textbooks and all the 
educational materials of high quality. Are there any 
guarantees that all these processes will be carried 
out without any detriment to the state language? 
One off the strongest rejections is the inclusion 
of Western culture in teaching materials, which is 
not motivating or beneficial to students to advance 
the Kazakh language. That’s why without certain 
researches it is hard to say what experience or whose 
practice is better to use in Kazakhstan. It means we 
should learn other’s achievements, experience, but 
not simply copy someone’s achievements.

In general I think, the state language policy must 
be tougher – if you finish school in Kazakhstan, no 
matter private or state – you must know the Kazakh 
language. Of course, at home, in your private life, if 
you don’t bear any public responsibility, you may 
choose which language to speak.

I am sure that the advancement of the Kazakh 
language depends on the general language policy in 
the country.
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I was very proud and delighted when N.A. 
Nazarbayev, the President of the Republic of 
Kazakhstan, made his speech in the Kazakh 
language from the rostrum of the General Assembly 
of the UN at the 70th anniversary session of the  
UN GA.

This fact speaks more than words convincing 
the world community that Kazakhstan is aptly 
considered a full – fledged member of the worldwide 
association of states with its own history, culture 
and language, that it is no longer the appendage of 
Russia.
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Tell me and I’ll forget. Show me, and I my not remember. In
volve me, and I’ll understand.

Native American Saying
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Тhe linguistic aspects of 
educational policy of the 
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This article is about the educational policy of the President of the RK, 
namely about teaching and studying foreign languages. Why is it neces
sary to know for Kazakhstani people foreign languages? What must be 
done to develop the idea of our president i? The output of Kazakhstan 
onto international arena tells about the great need of possessing foreign 
languages. The current linguistic situation in Kazakhstan allows us to talk 
about the unity of three languages as about significant factor of strengthen
ing of social harmony. The diversity of cultures and languages, its equal 
coexistence is the freehold property of our Nation. The main purpose of 
Kazakhstani education is to create required conditions for developing and 
professional formation of personality on the basis of national and common 
to all mankind values keeping the native language and culture, traditions 
and customs.

 Key words: education, foreign languages, required conditions, the 
diversity of cultures and languages, Nation, output, teach, study, young 
generation, aim, social harmony.

Ка рип баева Г.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
бі лім бе ру саяса ты ның  

линг вис ти қа лық ас пе кт те рі

Бұл ма қа ла Қа зақ стан ның бі лім саяса ты ның тіл мә се ле ле рі не ар
нал ған. Ма қа ла да Қа зақ стан аза мат та ры үшін шет тіл де рін бі лу дің 
ма ңыз ды лы ғы жай лы айт ыл ған. Ел ба сы ның осы саяса тын жү зе ге асы
ру үшін үш тіл ді мең ге ру де ме то ди ка лық әдіс тер қол да ны луы қа жет. 
Қа зақ стан әлем дік аре на да бе дел ге ие болуын да осы тіл дер дің ма ңы
зы зор. Елі міз де бас ты мә се ле – ха лық тың мә де ниетін да мы ту үшін 
қа жет ті жа ғ дай ды жа сау. Ал мә де ниет де ген не? Мә де ниет пен тіл 
оқы ту дың ара сын да не бай ла ныс бар? Ол ха лық тың оқып, бі лім алып, 
дүниежү зі нің ал да ғы ел дер дің қа та ры на кі ру. Қа зір гі Қа зақ стан да ғы 
тіл оқы ту жә не тіл оқу мә се ле ле рі үш тіл саяса тын на си хат тау өте ма
ңыз ды лы ғын көр се те ді. Мә де ниет ті жә не тіл і бірбі рі не ұқ са майт ын 
ел дер дің та ту лық та өмір сүруі – бұл біз дің Елі міз дің ерек ші лі гі. Үш тіл 
оқы ту бағ дар ла ма ны не гі зі не алып, қа зақ стан дық тар ға дү ниежү зін
де гі да мы ған мем ле кет тер ара сы на кір уіне се беп тер дің бі рі бо ла ды.

Тү йін  сөз дер: бі лім, сая сат, Ел ба сы, ма ңыз ды лық, бе де ге, тіл, мә
де ниет, ел,оқу, оқы ту, әр түр лі лік, кі ру,қа жет ті жағ дай. 

Ка рип баева Г.А.

Линг вис ти чес кие ас пек ты 
 об ра зо ва тель ной по ли ти ки 

Рес пуб ли ки Ка за хс тан

В этой статье го во рит ся об осо бен нос тях линг вис ти чес кой по
ли ти ки в на шей ст ра не, необ хо ди мос ти изу че ния иност ран ных язы
ков. По че му воз ник ла эта необ хо ди мос ть? Для раз ви тия идеи на ше
го пре зи ден та необ хо ди мо раз ра бо тать ме то ди чес кие ре ко мен да ции 
по преемст вен нос ти изу че ния иност ран ных язы ков. Нас тоящая си
ту ация в Ка за х стане поз во ляет го во рить о триединс тве язы ков как 
о важ ней шем фак то ре ук реп ле ния со ци аль ной гар мо нии. Раз ли чие 
куль тур и язы ков, их рав ное со су ще ст во ва ние – это и есть дос тоя ние 
на шей ст ра ны. Глав ной целью об ра зо ва тель ной сис те мы на се год
няш ний день яв ляет ся соз да ние необ хо ди мых ус ло вий для раз ви тия 
лич нос ти на ба зе на циональ ных и об щих для все го че ло ве чест ва цен
нос тей, сох ра няя при этом на циональ ный язык, куль ту ру и обы чаи. 
Ос но вой для ус пеш но го раз ви тия лич нос ти яв ляет ся язы ко вая куль
ту ра, по ни маемая как сущ ность ин ди ви ду аль нос ти че ло ве ка.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва ние, обу че ние, важ ность, ли дер, раз
ли чие, на род, необ хо ди мые ус ло вия, вхож де ние, ин ди ви ду аль нос ть, 
цель, преемст вен ность. 
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The output of Kazakhstan onto the international arena in the 
fields of politics, economy, in sphere of education, establishing new 
business and cultural contacts and economic relations with foreign 
partners –all these factors tell us about the need of mastering for-
eign languages. One more important confirmation is the entrance 
of the Republic of Kazakhstan onto the global educational space. 
Global educational space means educational environment, ensuring 
mastering humanitarian values and the development of national edu-
cational system with combined goals-educational and professional 
preparation of specialists to the different fields. The existing of such 
educational space is impossible without deep knowledge of foreign 
language. Contemporary world requires high cultural level, deep 
specialization in different fields of science, creativity, self-esteem, 
independence in judgement…. The level of development of all these 
qualities can be considered as the parameters of maturity of social 
competency and social formation of personality.

The educational policy of Kazakhstan is aimed to teach our 
young generation to have the ability to live and coexist in this com-
plicated contemporary world and that is why the main purpose of 
Kazakhstani education is to create required conditions for develop-
ing and professional formation of personality on the basis of national 
and common to all mankind values keeping the native language and 
culture, traditions and customs. The peculiarity of the contemporary 
approach to the estimation of the educational activity is systemic 
vision of the process of upbringing and emphasizing of integrated 
complex of required conditions, ensuring the effectiveness of this 
work. The student-centered approach by means of interconnected 
conceptions, ideas and methods of teaching allow to provide and 
support all the processes of selfcognition and selfrealization of per-
sonality, the development of his individuality. The concept of inte-
grated education emphasizes methods which concentrate on viewing 
the student as a whole person. The goal is not about how to find a 
good job or make big money, but about how to develop a complete 
human being. Every part of the individual – mind, body, emotion 
and spirit, should be developed at the same time and be integrated 
into the whole person. Further, the idea of integrated education is 
not only about how to make a clever person, but to make a smart 
person as well. It is not about only giving people knowledge. but 

ТHE LINGUISTIC 
ASPECTS OF 

EDUCATIONAL POLICY 
OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN



ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы. №1 (73). 2016248

Тhe linguistic aspects of educational policy of the republic of Kazakhstan

also helping them to transfer their knowledge into 
true wisdom. With integrated education, there is no 
division between school and society, study and hu-
man life, knowledge and goodness. 

At present Kazakhstani education undergoes 
great changes in the context of world-wide global-
ization and integration, and due to its membership in 
the Bologna process. The educational market is be-
coming more competitive. Every university is trying 
to prove that its educational services are the most 
advanced in the country and it could correspond to 
the market requirements. Moreover, after integration 
into the European Educational Community within 
the framework of the Bologna Declaration, the situ-
ation could be deteriorated by the competitiveness 
of European universities. That’s why the urgent task 
is to raise the quality of the Kazakhstani education 
not only at national, but at the international level as 
well. The legal basis for the evaluation of educa-
tion quality has been created in the sphere of higher 
and post-graduate education. It implies mainly the 
transition from the principle of state control to the 
creation of quality assurance support system. The 
evaluation of the education quality is conducted by 
the representatives from academic society, employ-
ers and consumers of educational services. 

The credit system of education was input to the 
higher education of the Republic of Kazakhstan 
in the aim of international recognition of national 
educational programs, ensuring mobility of our stu-
dents and professors’ stuff, needs of personality in 
the sphere professional education. It’s necessary to 
point out that the recognition of our diplomas means 
the common approach to the organization of teach-
ing process, that is to create international standard of 
education. Nowadays there is a common approach 
to the multilevel teaching of foreign languages, the 
program «All-European linguistic portfolio» which 
has its own parameters of level of mastering foreign 
language, is spread. In common, learning foreign 
language in the frame of credit system provides 
mastering language as means of intercultural and 
professional communication, at the same time it 
stimulates intellectual and emotional development 
of personality and by that prepares him to the objec-
tive perception of another culture.

In 2007 in his address to the Nation «New Ka-
zakhstan in the new world» the president of the RK 
suggested gradual realization of the cultural proj-
ect «The unity of three languages». Namely since 
that time the new linguistic policy of the indepen-
dent Kazakhstan has been started. Our leader is 
sure that it’s very important for every citizen of our 
state to be useful for his Nation. But to be useful, 

it’s necessary to be educated, to be a part of global 
social modernization. Only in this perception wide 
social consensus and success can be achieved. ‘In 
the world community Kazakhstan has to be ac-
cepted as a high educated country with multilingual 
population.».[Nazarbayev N.A.].The main com-
ponent of the unity of three languages is the state 
Kazakh language as a factor of consolidation of so-
ciety, its spiritual renaissance through the percep-
tion of history, culture, national originality of his 
creator-Kazakh nation. 

The important role as well is given to the Rus-
sian language in this project, which promotes the 
solidarity and cohesion of different social and eth-
nic groups into single whole-Nation of Kazakhstan. 
Besides, the Russian language is identified with 
the breakthrough to the world of new technologies 
and innovative science. The Russian language-the 
language of international communication and in-
ternational cooperation with the strategic partners 
in the post soviet space. The English language-the 
language of successful integration into the global 
economy, the language of half of the world. The cur-
rent linguistic situation in Kazakhstan allows us to 
talk about the unity of three languages as about sig-
nificant factor of strengthening of social harmony. 
The diversity of cultures and languages, its equal 
coexistence is the freehold property of our Nation. 
The leading linguistic policy not only provides ob-
servance of the linguistic rights of all ethnic groups, 
but gives freedom of choice of language for com-
munication, getting education an d realization of all 
needs.

The creation of equal conditions to study these 
three languages doesn’t mean their equal function-
ing and equal status. Herewith, the accent has been 
done on the pedagogical component of this cultural 
project, which can be denoted as multilingual edu-
cation. The solution of the specified idea of the pres-
ident is in creating one system of teaching languag-
es, to provide succession of educational programs. 
It will demand to work out scientific and method-
ological recommendations on the realization of the 
principle of succession of multilingual education in 
the system «school-university». The programs must 
be made by the teachers of schools and universities 
jointly, taking into account all the levels of studying, 
the books used for each grade at schools. School-
children entered universities should possess definite 
level of knowledge of this or that foreign language, 
not to be given the same things again, but to contin-
ue, to develop the linguistic luggage taken at school. 
They must master English and other languages to 
communicate with the foreign specialists on the 
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professional level. All these things are necessary 
to bring up future intelligence of our Nation. They 
should be smart ones, get used to do everything step 
by step, because man is the absolute value. 

The highest value of our state is a man, his life, 
his rights and his freedoms. In the contemporary 
world man is a subject of creativity and perception, 
creating greatest samples of culture and enthralling 
by his aspiration to the creativity. It is obvious that 
our higher education system is developing fast. The 
educational reconstruction and reforms, creation 
of new universities and programs, joint interna-
tional projects and students’ mobility. As a result 
our scholars have possibility to share their knowl-
edge and expertise with their foreign colleagues 
for the universal benefit, national students will get 
more freedom in choosing programs and universi-
ties for their studies, foreign teachers and students 
will strive to Kazakhstan. On the other hand there 
are arguments in favor of the RK national way of 
educational development. Instead of following the 

fashionable rankings and imitating other countries’ 
experiences that take much time and effort, but fi-
nally don’t often produce the desirable results there 
should be more possibilities and conditions created 
in the country to develop our own model of educa-
tion which could become competitive based on its 
own experience, traditions and reality. 

The process of changes in higher education will 
not happen in a minute. It needs time, facilities, gov-
ernmental and international support. But the fact is 
that it has already begun and gaining momentum. 
The rapid economic development, political stabil-
ity, national unity of all nations and nationalities of 
Kazakhstan will facilitate the process of Kazakhstan 
integration into the world educational community.

We strongly believe that all ideas and informa-
tion will lead to the development of higher educa-
tion of Kazakhstan as a young independent state 
with its own culture, traditions, experience; and its 
image and reputation will grow for meeting contem-
porary challenges and international standards.  
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Кә сі би тіл ді оқы ту да ұлт тық 
сөз сап тау ерек ше лі гін  

мең гер ту жол да ры

Ма қа ла да тіл үйре ту дің жа ңа ин но ва циялық тә сіл де рі ту ра лы сөз 
бо ла ды. Грам ма ти ка ны үйре ту дің дәс түр лі әді сі нің ес кір ге ні, ол тә сіл
дің тіл үйре ту де тиім сіз еке ні көр се тіл ген. Тіл ді грам ма ти ка ны жат
та ту ар қы лы емес, грам ма ти ка лық амалтә сіл дер ді мә тін мен жұ мыс 
іс теу ар қы лы мең гер ту жол да ры көр се тіл ген. Өз ге тіл дік топ тар да 
кә сі би лек си ка ны мең гер ту де мә тін мен жұ мыс түр ле рін, сұ рақжа уап  
тә сіл де рін жә не да йын  үл гі лер ді пай да ла ну жақ сы нә ти же бе ре ті ні 
айтыла ды. Тіл үйре ту де күн де лік ті өмір де жиі қол да ны ла тын сөз дер
ді мең гер ту ке рек екен ді гі ашып көр се тіл ген.

Әр тіл дің өзі не тән син так сис тік ора лы мын, сөз сап тау ерек ше лі
гін мең гер ген ма ман ға на өзі нің кә сі бі бо йын ша дұ рыс сөй лей ала ты
ны, ойын  дұ рыс, тү сі нік ті етіп жет кі зе ті ні дә лел ді түр де көр се тіл ген. 
Тіл үйре ну ші ге қа жет ті сұ рақ түр ле рі, олар ды қан дай жағ дайда қол
да ну ке рек екен ді гі си пат тал ған.

Тү йін  сөз дер: кә сі би тіл, сұ рақ түр ле рі, мә тін ар қы лы мең гер ту.

Ahmetalieva G., Zaisanbaev T.K., 
Kanlenova B.N.

Linguistic features in teaching 
professional language

The article is focused on new and innovative approaches to teaching 
the language. Poor traditional method of teaching grammar, it is not effec
tive approach to language teaching. Jattatw the rules of grammar, gram
matical approaches in the ways of teaching by working with text. The arti
cle is focused on new and innovative approaches to teaching the language. 
Poor traditional method of teaching grammar, it is not effective approach 
to language teaching. The rules of grammar, grammatical approaches in 
the ways of teaching by working with text.

In other languages groups of professional learning vocabulary text, 
question – and – answer techniques and the use of templates ready to say 
that a good result. Mastering the language most frequently used words in 
everyday life should be disclosed.

Each language has its own syntax specialist knowledge of the specifics 
of the cycle patterns can speak only to their profession, the right to bring 
evidence to clear the thought.

Key words: a question for language, describes how to use them in any 
case.

Ах ме та лиева Г.,  
Зай сан баев Т.Қ.

Язы ко вые осо бен нос ти при 
обу че нии про фес сио наль но му 

ка за хс ко му язы ку

В статье го во рит ся о но вых ин но ва ци он ных ме то дах пре по да ва
ния язы ка. По ка за но, что тра ди ци он ный ме тод обу че ния грам ма ти ке 
ус та рел, он не при го ден для ис поль зо ва ния при пре по да ва нии язы ка. 
Необ хо ди мо учить язык пу тем вы пол не ния грам ма ти чес ких ме то дик 
из текс та, а не пу тем заучи ва ния грам ма ти ки. Так же го во рит ся о том, 
что при пре по да ва нии про фес сио наль ной лек си ки в иноя зыч ных 
груп пах, вы пол не ние с по мощью текс тов раз лич ных ви дов ра бот и 
ис поль зо ва ние го то вых при ме ров дают хо ро шие ре зуль та ты. 

Отк ры то по ка за но о необ хо ди мос ти час то го ис поль зо ва ния слов 
пов сед нев ной жиз ни при пре по да ва нии язы ка. Расс ка зы вает ся так же 
о том, что лишь тот спе циалист, ко то рый ов ла дел зна ниями об осо
бен нос тях под бор ки слов, син так си чес ких обо ро тов, ха рак тер ных 
для каж до го язы ка, смо жет про фес сио наль но го во рить и чет ко из ла
гать свои мыс ли. Для ли ца, изу чающе го язык, опи сы вают ся необ хо
ди мые раз лич ные воп ро сы и си туации, в ко то рых они долж ны быть 
при ме не ны.

Клю че вые сло ва: про фес сио наль ный язык, ви ды воп ро сов, ос
воение че рез текст.
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Қа зір жо ға ры оқу орын да ры ның орыс бө лім де рін де қа зақ 
ті лін кә сі би ба ғыт та оқы ту бір ша ма жөн ге ке ліп қал ды. Де ген-
мен, өз ге ұлт өкіл де рі нің мем ле кет тік тіл ді мең ге ру дең гейі әлі 
де бол са кө ңіл көн ші те тін дей дең гейде емес. Оған мем ле кет 
та ра пы нан мем ле кет тік тіл ді бі лу ге қа таң та лап тың бол мауы, 
сон дай-ақ өз ге ұлт өкіл де рі нің қа зақ ті лі не де ген көз қа рас та-
ры ның әлі де дұ рыс жол ға қойыл мауы бас ты се беп еке нін жа-
сы ру дың қа же ті жоқ. Бас қа ұлт өкіл де рі нің мем ле кет тік тіл ді 
мең ге ре ал мауы ның та ғы бір се бе бі біз дің ма ман да ры мыз дың 
тіл үйре ту де көп жағ дайда дұ рыс ба ғыт ты ұс тай ал мауы нан 
де се де бо ла ды. «Қа зір гі кез де гі оқу лық тар да, әдіс те ме де, 
мұ ға лім де қа зақ ті лін ана ті лі ре тін де үйре ту ге икем де ліп да-
йын дал ған. Се бе бі, мұ ға лім дер да йын дайт ын оқу орын да ры 
қа зақ ті лін тек ана ті лі ре тін де оқы та тын мұ ға лім дер да йын-
дап ке ле ді. Сон дық тан олар оқу сы ны бы на (ауди то риясы на) 
ке ле ді де грам ма ти ка ны жат та ту дан бас тайды. Айна лып кел-
ген де ба ла ере же ні бі ліп-ақ тұр, бі рақ сөй леу ге дәр мен жоқ. 
Оқы ту шы ның да, оқу шы ның да қы ру ар ең бе гі тіл үйре ту мен 
тіл үйре ну ге емес, грам ма ти ка ны жат та ту мен жат тау ға бос-
қа сарп бо лу да. Ал біз ге қа зақ ті лін «екін ші» (ана ті лі емес) 
тіл ре тін де үйре те тін оқу-құ рал да ры, әдіс те ме мен мұ ға лім дер 
ке рек. Ен де ше, әре кет тің ба сы қа зақ ті лін грам ма ти ка сыз оқы-
та тын оқу лық тар, әдіс те ме лер мен мұ ға лім дер да йын дау бо лу 
ке рек» [1].

Бір қа ра ған да, қа зақ ті лін үйре ну, оның ұшан-те ңіз сөз дік 
қо рын мең ге ру өте қиын сияқ ты. Шын ды ғын да, ауызе кі сөй леу 
ті лін де күн де лік ті қол да ны ла тын сөз де рі міз өте көп емес. Адам 
күн де лік ті тұр мыс та шек теу лі сөз дер ді ға на қол да на ды. Про-
фес сор Ә.Жү ніс бек қа зақ ті лін иге ру дің төрт дең ге йін  ұсы на ды: 

«Бі рін ші ден, ауызе кі-тұр мыс ті лі (раз го вор но-бы то вая 
речь). Яғ ни өз ге ұлт өкі лі от ба сын да, ауыл ара сын да дос та ры-
мен, көр ші-қо лаң мен күн де лік ті тұр мыс мұқ та жын өтей ала-
тын дай дә ре же де ер кін сөй лей ала ды. Күр де лі жә не ойт ек ті 
(абст ракт) мә тін дер бол мауға тиіс.

 Екін ші ден, оқу шы лар үшін ауызе кі-пән ті лі (раз го вор но-
пред мет ная речь). Яғ ни ба ла лар мек теп те өз де рі өте тін пән дер 
(ма те ма ти ка, су рет, та рих, т.б.) тө ңі ре гін де ер кін сөй лей ала ды. 
Ере сек тер үшін – өзі нің не гіз гі ма ман ды ғы на (ауызе кі кә сі би 

КӘ СІ БИ ТІЛ ДІ  
ОҚЫ ТУ ДА ҰЛТ ТЫҚ 

СӨЗ САП ТАУ  
ЕРЕК ШЕ ЛІ ГІН  

МЕҢ ГЕР ТУ ЖОЛ ДА РЫ
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тіл – раз го вор но-про фес сио наль ная речь) бай ла-
ныс ты мә лі мет ал ма са бі лу.

Үшін ші ден, ауызе кі-іс ке ри тіл (раз го вор-
но-де ло вая речь). Яғ ни бас қа ру-ұйым дас ты ру 
іс те рін қа зақ ша жүр гі зе ала ды. Іс-қа ғаз да ры ның 
қа ра пайым үл гі сін да йын дап, пай да ла на ала ды. 
Іс-қа ғаз дар ті лі нің күр де лі са ты сы на ба рып жал-
ға са ды. 

Төр тін ші ден, ауызе кі-әде би тіл (раз го вор-
но-ху до же ст вен ная речь). Яғ ни көр кем шы ғар-
ма лар ды тү сі ніп, жал пы маз мұн-ма ғы на сын аң-
ға рып, әде би сөй лей ала тын бо ла ды» [1]. 

Жо ға ры оқу оры нына түс кен сту дент осы 
төрт дең гей дің кем де ген де еке уін  мең ге ріп ке луі 
тиіс. Ал ды мыз ға 11 жыл бойы қа зақ ті лін оқып 
кел ген сту де нт тер мен жұ мыс іс теу ба ры сын да 
бай қа ға ны мыз: олар жаз ба ша жұ мыс ты бір ша-
ма тия нақ ты орын дайды, сөз тү бі рі мен қо сым-
ша лар ды ажы ра та ала ды, бі рақ бө гел мей сөй лей 
ал май ды. Бұл мек теп тер де жаз ба ша жұ мыс тар-
ға, грам ма ти ка ны үйре ту ге көп кө ңіл бө лі не ті нін 
біл ді ре ді. Одан қал са ере же жат тат қы за мыз, екі 
оқу шы ны тақ та ға шы ға рып ойы мыз ға бі рін ші 
орал ған сөз ді сеп те тіп қоя мыз. «Мы са лы, өз ге 
ұлт өкіл де рі не «ба рыс сеп тік де ге ні міз..» деп он 
шақ ты сөз ден тұ ра тын ере же жат та та мыз, со нан 
соң ба рып оның қо сым ша ла ры ның ір ге лес үйле-
сім кес те сін көр се те міз, жиі си рек кез де се ті нін 
са рап та май-ақ кез кел ген қа зақ сө зі не қо сым ша 
түр ле рін жал ға тып әлек бо ла мыз. Бар күш-қуат 
пен уа қыт тек ере же жат тау ға ке те ді. Ал, шын 
мә нін де, са рап тап қа райт ын бол сақ, ба ла (ере-
сек) күн де қай да ба руы мүм кін: мек теп ке (жұ-
мыс қа), үйге, дү кен ге, кө ше ге (қо ра ға), сы нып-
қа, бөл ме ге, ас ха на ға со ны мен бол ды. Қа рап 
отыр сақ, бес-ал ты сөз ден ас пай ды екен. Ен де ше, 
бір-екі бет ке со зыл ған он шақ ты сөз ден тұ ра тын 
ере же, оның кес те сі мен зә ру емес сөз дер ді жат-
та тып ба ла ны (ере сек ті) ер қаш ты қыл ған ша, сол 
бес-ал ты сөз дің жа лаң жә не қо сым ша лы үл гі сін 
бер ген жөн» [2]. 

Кә сі би бағ дар лы тіл де ге ні міз де айна лып 
кел ген де осы ауызе кі сөй леу ті лі нің бір са ла сы. 
Мә се лен, дә рі гер мен нау қас ара сын да ғы диа лог-
та да күн де лік ті тұр мыс та қол да ны ла тын сөз дер 
айтыла ды. Айыр ма шы лы ғы ме ди ци на ға қа тыс-
ты тер мин дер, сөз тір кес те рі, син так сис тік ора-
лым дар бо луы мүм кін. Ме ди ци на лық тер мин-
дер, де не мү ше ле рі нің ата уына ке ле тін бол сақ, 
нау қас та, дә рі гер де сөй ле су ба ры сын да көз ге 
кө рі не тін не ме се кез кел ген қа ра пайым адам бі-
ле тін мү ше лер мен ағ за лар ту ра лы ға на айт уы 
мүм кін. Іш кі мү ше ле рі ауыра тын адам ның «өтім 
ауыра ды», « бауы рым ауыра ды» не ме се «тоқ 

іше гім ауыра ды» деп айт уы мүм кін емес. Нау-
қас «мы на же рім ауыра ды» деп қо лы мен көр се-
туі мүм кін. Дә рі гер «қа лай ауыра ды?», «қайт іп 
ауыра ды?» де ген сияқ ты сұ рақ тар қою ар қы лы 
оған нақ та ма (диаг ноз) қояды. Әри не, ары қа рай 
нау қас тың қа нын, зә рін зерт ха на лық тек се ру ден 
өт кі зу ар қы лы, сон дай-ақ әр түр лі ме ди ци на лық 
құ рал-жаб дық тар дың кө ме гі мен дә рі гер өзі қой-
ған нақ та ма сы ның дұ рыс не ме се дұ рыс емес ті гі-
не көз жет кі зе ді. Нау қас ты қай ба ғыт та тек се ру 
ке рек екен ді гін анық тау үшін, ал ды мен, оны мен 
сөй ле су дің ма ңыз ды лы ғы осын да. Кез кел ген 
адам өзі нің жай-кү йін  ана ті лін де оңай әрі нақ ты 
жет кі зе ді, сон дық тан ме ди ци на лық бі лім ді орыс 
ті лін де ал ған сту дент қа зақ ті лін де гі ауру атау-
ла рын, олар дың бел гі ле рі нің қа зақ ті лін де айты-
лу ерек ше лік те рін бі луі тиіс.

Кә сі би бағ дар лы тіл ді оқы ту ба ры сын да кә-
сіп ке қа тыс ты мә тін дер ді пай да ла ну ға ту ра ке-
ле ді. Мы са лы, ме ди ци на лық оқу орын да рын-
да «Жү рек-қан та мыр лар жүйесі» не ме се «Ас 
қо ры ту ағ за ла ры ның ауру ла ры» де ген сияқ ты 
та қы рып тар бо луы мүм кін. Осын дай та қы рып-
тар ға қа рап «тіл ма ман да ры ның ме ди ци на лық 
та қы рып тар ды өту ге қан дай құ қы ғы бар» де ген 
сияқ ты сын дар ды ес тіп қа лып жүр міз. Әри не, 
тіл ма ман да ры ме ди ци на ғы лы мы ның ерек ше лі-
гін біл мейді жә не оны бі лу дің қа же ті де жоқ. Тіл 
ма ман да ры осы са ла ма ман да ры ның ең бек те рін 
пай да ла нып мә тін құ рас ты ру ар қы лы тіл үйре-
ну ші ге қа зақ ті лі не тән сөз тір кес те рін, син так-
сис тік ора лым дар ды үйре те ді. Мы са лы, жү ре гі 
ауыра тын қа зақтіл ді нау қас «жү ре гім шан ши-
ды», «жү ре гім қа ғып ке те ді» дей ді. Ал тіл үйре-
ну ші «жү рек тің қа ғуы мен шан шуы ның» айыр-
ма шы лы ғын тү сі нуі ке рек. 

Ауру дың бел гі ле рі адам зат ба ла сы на ор тақ 
бол ға ны мен, оны си пат тап бе ру әр тіл де әрқи лы 
бо луы мүм кін. Мы са лы, қа зақ ті лін де гі «жү ре-
гі айну», «жү ре гі са зу» сөз тір кес те рі жү рек тің 
аур уын  біл дір мей ді, ас қо ры ту ағ за сы ның ау - 
р уын , дә лі рек айт қан да, ас қа зан ның аур уын  біл-
ді ре ді. Қа зақ ті лі нің осын дай ерек ше лі гін тіл 
үйре ну ші ні қо йып , тіл ма ман да ры да кей де ес-
кер мейді. Мы са лы, «Ал ма ты ақ ша мы» га зе ті нен 
« нау қас тың ас қа за ны ай ни ды» («Ал ма ты ақ ша-
мы», №135 (4226), 2010 ж.) де ген сөз тір ке сін 
кез дес тір дік. 

Ме ди ци на лық тер мин дер ту ра лы бол ған дөң-
ге лек үс тел дер дің бі рін де бір про фес сор аға мыз 
тер мин жа саудың мы нан дай қа ғи да сын ұсын ды. 
Оның айт уын ша, тер мин орыс ті лі нен қа зақ ті-
лі не, ал қа зақ ті лі нен орыс ті лі не ау дар ған да 
бір кел кі шы ғуы ке рек, яғ ни го ло вабасго ло ва 
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тү рін де бо луы тиіс. Тіл – ма те ма ти ка емес. «Қо-
сыл ғыш тар дың ор нын ауыс тыр ған нан қо сын ды 
өз гер мейді» де ген ере же тіл ге жа ра май ды. Ал го
ло вабасго ло ва кес те сі кей де сәй кес кел мейт ін 
се бе бі: де не мү ше ле рі нің атау ла ры әр ха лық тың 
та ным-тү сі ні гі не, дү ниета ны мы на бай ла ныс ты 
бо ла ды. Мы са лы, орыс ті лін де гі «крес тец» де ген 
де не мү ше сі қа зақ ті лін де «се гіз көз» (дұ ры сы 
«се гіз гөз») деп ата ла ды. Мұн дай тер мин ді жо ға-
ры да ғы кес те ге са лып ауда ру ға бо ла ма?! 

Осы орай да орыс тың көр нек ті ға лы мы, фи-
ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Л.А.Но ви ков тың зат пен құ бы лыс қа атау бе ру-
де гі ұлт тық ерек ше лік тер ту ра лы айт қан мы на 
бір пі кі рін кел ті ре кет кен ді жөн кө ріп отыр мыз. 
Ол: «Зат пен таң ба ның ара сын да ті ке лей бай ла-
ныс жоқ. Олар өза ра ма ғы на (ұғым) ар қы лы бай-
ла ны са ды. Қан дай да бол сын бір зат қа атау бе ру 
үшін, оны әуел де бел гі лі бір мөл шер де пайым-
дап алу ке рек. Мі не, сол се беп тен бә рі міз ге ор-
тақ зат не ме се нәр се түр лі тіл де түр лі ше ата ла ды. 
Мы са лы: орыс тың «подс неж ник» (қар ас тын да 
өсе тін гүл) де ген сө зі ағыл шын ша «snowdop» 
(қар ға там ған там шы), фран цуз ша «perse-nege» 
(қар те се тін гүл), не міс ше «schneeglocken» (қар 
қо ңы рауы) деп ата ла ды»,– деп жа за ды [3]. Бұл 
гүл дің қа зақ ша атауы «бәй ше шек» еке нін бә рі-
міз бі ле міз, бі рақ оның қан дай ма ғы на бе ре ті нін 
бар ша ха лық бі ле ді деп айта ал май мыз. Се бе бі, 
қа зір қол да нып жүр ген «гүл» сө зі нің пар сы ті-
лі нен ен ген «гул» еке ні, ал «ше шек» осы «гүл» 
сө зі нің кө не түр кі ті лін де гі атауы еке ні ұмы тыл-
ған. Де ген мен, кө нер ген сөз дер қол да ныс тан 
мүл де шы ғып қал майды. Олар бел гі лі бір сөз 
тір кес те рін де не ме се тұ рақ ты сөз тір кес те рі нің 
құ ра мын да қол да ны лып жү руі мүм кін. Қа зақ ті-
лін де гі «ше шек ату» сө зі «гүл деу» де ген ма ғы на 
бер се, «ше шек» де ген ауру аты (ос па) нау қас тың 
де не сін гүл тә різ ді қо тыр ба сып кет уіне бай ла-
ныс ты пай да бол ған. Ал «бәй» сө зі не ке ле тін 
бол сақ, бұл «ше шек» де ген жі ңіш ке сөз бен бі-
рі гу нә ти же сін де жі ңіш ке ріп кет кен «бай» сө зі. 
«Бай» сө зі кө не түр кі ті лін де «дәу лет ті», «ал-
ғаш қы» («бі рін ші»), «мық ты», «үл кен», «бас-
ты» де ген сияқ ты ма ғы на лар ды бер ген. «Бай» 
сө зі нің жо ға ры да айт ыл ған ма ғы на лар ды бе ре ті-
нін «бәйтерек», «бәйтөбет», «бәй біше», «бәй ге» 
сияқ ты сөз дер дә лел деп тұр.

Кә сі би ба ғыт та ғы тіл ді мең гер ту ба ры сын да 
тіл дің осын дай ерек ше лік те рін де на зар дан тыс 
қал дыр ма ған жөн. «Кә сі би ма ман ды ғын мең ге-
ру ге қа жет ті лек си ка лық қор ды тіл дік қа ты нас та 
қа ты сым дық тұр ғы дан жа ңа тех но ло гия ар қылы 
іс ке асы ру дың амал-тә сіл де рін із дес ті ру; кә сі-

би қа зақ ті лін өз ге тіл дік дә ріс ха на да оқы ту дың 
ғы лы ми-теория лық не гіз де рін ай қын дау; кә сі-
би қа зақ ті лін өз ге тіл дік дә ріс ха на да оқы ту дың 
әлеу мет тік ма ңы зын анық тау; кә сі би қа зақ ті лін 
өз ге тіл дік дә ріс ха на да оқы ту дың линг во ди дак ти-
ка лық мо де лін жа сау; бі лім бе ру жүйе сін де гі кә-
сі би қа зақ ті лін өз ге тіл дік дә ріс ха на да оқы ту дың 
не гіз гі заң ды лық та рын бел гі леу; Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сын да ғы тіл саяса ты на бай ла ныс ты қа-
зір гі кон цеп цияның ма ңы зын ашу бү гін гі таң да ғы 
өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып та бы ла ды» [4].

Тіл үйре ту де грам ма ти ка ны жөн ді-жөн сіз 
оқы та бе ру, сөз дің тү бі рін, қо сым ша сын та бу 
сияқ ты әдіс тер дің дұ рыс емес екен ді гін уа қыт 
дә лел деп отыр. Қа зір оқы ту дың ин те рак тив ті 
әдіс-тә сіл де рі ке ңі нен қол да ны лу да. Бұл ту ра лы 
ф.ғ.к. С.Жұ ма но ва бы лай дей ді: «Ди дак ти ка ілі-
мін де оқы ту дың ин те рак тив ті әдіс те рі не мы на-
лар ды жат қы зып жүр:

– пі кір сайыс (дис кус сия, де бат) әді сі;
– ми ша буылы («моз го вой штурм»);
–  «дөң ге лек үс тел» әді сі;
– іс кер лік, рөл дік ойын дар;
– дра ма ти за циялау (дра ма лау);
– ТОҚ (ды быс тық бей не жаз ба лар), муль ти-

ме дия жүйесі» [5, 24].
Кө ріп отыр ға ны мыз дай бұл әдіс-тә сіл дер дің 

бар лы ғы да грам ма ти ка ны жат тау ға емес, ауыз-
ша сөй леу ге ба ғыт тал ған.

«Қа зақ ті лін оқы ту дың ал ғаш қы ке зе ңі нен 
бас тап мә тін мен жұ мыс жүр гі зу тіл да мы ту да 
ерек ше орын ала тын ды ғы бел гі лі. Сон дық тан 
бұл жұ мыс қа жет кі лік ті мән бе рі луі қа жет. Мә тін 
– оқу ға үйре ту дің құ ра лы, ол оқу шы ның ойын , 
ті лін да мы та ды, тәр бие лей ді, қа зақ ша сөй леу ге 
үйре те ді. Оқу шы ның сөй леу әре ке ті нің төрт тү-
рі, яғ ни оқы лым, тың да лым, жа зы лым-айтылым 
бір-бі рі мен ты ғыз бай ла ныс та бо ла ты ны, со ны-
мен қа тар әр қай сы сы ның өзін дік ерек ше лік те рі 
бар еке ні бел гі лі. Бас қа тіл де сөй леу ді мең ге ру 
де ге ні міз – адам ның тек қа на өз ойын , пі кі рін 
жет кі зе бі лу қа бі ле ті емес, со ны мен қа тар бас қа 
адам ның сө зін көз бе-көз әң гі ме ба ры сын да не-
ме се ра дио, те ле фон, маг нит тас па да ғы сөз ді де 
тың дап тү сі ну қа бі ле ті» [6]. 

Кә сі би ба ғыт та құ рыл ған мә тін де сту де нт-
тің бо ла шақ ма ман ды ғына қа тыс ты сөз дер, сөз 
тір кес те рі, син так сис тік ора лым дар, тер мин дер 
бо ла ты нын жо ға ры да айт тық. Мә тін мен жұ мыс 
іс теу де ген сол мә тін ді жат тап ке ліп мү дір мей 
айт ып бе ру емес, осы мә тін де гі сөз дер ді, сөз тір-
кес те рін, син так си тік ора лым дар ды, тер мин дер ді 
қа же ті не қа рай қол да на бі лу. Оқы ту шы мә тін ар-
қы лы сұ рақ қою ар қы лы сту де нт ті мә тін де гі та-
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Кә сі би тіл ді оқы ту да ұлт тық сөз сап тау ерек ше лі гін мең гер ту жол да ры

қы рып қа қа тыс ты сөй ле ту ге, пі кі р алы су ға та р уы 
тиіс. Про фес сор Ә. Жү ніс бек грам ма ти ка лық ере-
же ор ны на сұ рақ-жа уап  үл гі ле рін ұсы на ды. Ол 
сұ рақ үл гі ле рін «та ным сұ рақ», «әре кет сұ рақ», 
«са па сұ рақ», «сан сұ рақ», «ме кен сұ рақ», «мез-
гіл сұ рақ», «ба ғыт сұ рақ», «бас тау сұ рақ», «де рек 
сұ рақ», «амал сұ рақ», «ие сұ рақ», «рет сұ рақ», 
«әуес сұ рақ», «ұсы ным (ықы лас) сұ рақ», «бағ дар 
сұ рақ» [2, 59-60] деп 15 түр ге бө ле ді.

Қо ры та айт қан да, тіл үйре ту де ең бі рін ші 
ке зек те зә ру сөз дер ді, яғ ни күн де лік ті өмір де 
өте жиі қол да ны ла тын сөз дер ді үйре ту ден бас-

тау ке рек. Бұл дең гейді тіл үйре ну ші мек теп те 
мең ге ріп ке луі тиіс. Ал кә сі би дең гейге ке ле тін 
бол сақ, кә сіп ке қа тыс ты мә тін ді пай да ла ну, сол 
бо йын ша сұ рақ тар қою, сұ рақ-жа уап  әді сі, яғ ни 
да йын  үл гі лер ді қол да ну грам ма ти ка ны жат та-
ту дан әл де қай да тиім ді еке ні дә лел де ніп отыр. 
Өз ге тіл дік топ тар да қа зақ ті лі н оқы ту да ұлт тық 
сөз сап тау ерек ше лі гін мең гер ту бас ты орын да 
тұ руы тиіс. Әр ұлт тың ұлт тық сөз сап тау ерек-
ше лі гін мең гер ген ма ман ға на нау қас пен дұ рыс 
сұх бат құ ра ала ды жә не оның нау қа сы ту ра лы 
ойын  тү сі нік ті етіп жет кі зе ала ды.

Әде биет тер
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Қы тай лек си ка сы ның  
ға лам тор да ғы қол да ны лу  

ерек ше лік те рі

Ма қа ла да қы тай лек си ка сы ның ға лам тор да ғы қол да ны лу ерек ше
лік те рі көр се тіл ген. За ма науи тех ни ка ның дам уына бай ла ныс ты қы тай 
ті лін де жа ңа сөз дер қар қын ды түр де кө бе йіп  жа тыр. Олар ағыл шын 
ті лі нен еніп, қы тай ті лі не түр лі әдіс тер мен ауда ры ла ды. Атап айт сақ, 
абб ре ви ациа лау; сөз дің соң ғы бө лі гі нің буын ға де йін  қыс қар ту про
це сі нен туын да ған лек си ка лық қыс қар ту; буын дық қыс қар ту лар (әр 
буын ның ини ци альда ры ның қыс қа руы) не ме се әріп тік қыс қар ту лар; 
пинь ин ар қы лы бе рі ле тін сөз дер дің қыс қар ту ла ры; ара лас қыс қар
ту лар, ағыл шын ті лі нің абб ре ви ату ра сы мен қы тай тіл де рі нің ие рог
ли фы ның тір ке сі нен тұ ра тын қыс қар ту; фо не ти ка мен лек си ка лық 
қыс қар ту лар; ие рог лиф пен сан дар дың қо сын ды сы нан жа сал ған абб
ре ви ату ра лар. Тіл де су дің жа ңа фор ма ла ры қы тай қо ға мы үшін көп
те ген мүм кін дік тер мен қа тар, ке рі әсе рін де ти гі зу де. Осы ған орай 
Қы тай өкі ме тін тіл дің та за лы ғын сақ тау мә се ле сі алаң да ту да. 

Тү йін  сөз дер: абб ре ви ату ра, лек си ка лық қыс қар ту лар, ға лам тор, 
ара лас қыс қар ту лар, ие рог лиф, ком пью тер.

Suleimenova A.T.,  
Smagulova K.K.

Peculiarities of the Chinese 
vocabulary usage in the internet 

networks

In the article the features of the use of the Chinese vocabulary are 
examined in the internet networks. In connection with development of 
modern technologies the amount of new vocabulary increases in Chinese. 
Mainly all of them are adopted from English and translated into the Chinese 
language of different ways. For example: abbreviation; lexical reductions 
arising up through the process of truncating of end of word to the syllable; 
syllable reductions, being initials syllables; reductions of words, expres
sions, by the transferrable alphabet of pinyin; mixed English and Chinese 
reductions consisting of Englishlanguage abbreviation and hieroglyph; 
phonetics and lexical reductions; numbers and hieroglyphs reductions. 
Along with that the new forms of communication give many opportunities 
to Chinese society, also has negative influence. This question disturbs the 
Chinese government. 

Key words: abbreviation, lexical reductions, internet, mixed reduc
tions, hieroglyph, computer.

Су лей ме но ва А.Т.,  
Сма гу ло ва К.К.

Осо бен нос ти ис поль зо ва ния 
ки тайс кой лек си ки  

в ин тер нетсе тях

В статье расс мат ри вают ся осо бен нос ти ис поль зо ва ния ки тайс кой 
лек си ки в ин тер нетсе тях. В свя зи с раз ви тием сов ре мен ных тех но ло
гий уве ли чи вает ся ко ли че ст во но вой лек си ки в ки тайс ком язы ке. В 
ос нов ном все они заимс тво ва ны из анг лий ско го язы ка и пе ре ве де ны 
на ки тайс кий язык раз лич ны ми спо со ба ми. К при ме ру: абб ре ви ату ра; 
лек си чес кие сок ра ще ния, воз ник шие при по мо щи про цес са усе че ния 
кон ца сло ва до сло га; сло го вые сок ра ще ния, яв ляющи ми ся ини ци
алиями сло гов; сок ра ще ния слов, вы ра же ний, пе ре да вае мой аз бу кой 
пинь инь; сме шан ные анг локи тай ские сок ра ще ния, сос тоящие из анг
лоя зыч ной абб ре ви ату ры и ие рог ли фа; фо не ти колек си чес кие сок
ра ще ния; сок ра ще ния, в сос тав ко то рых вхо дят циф ры, и ие рог ли фы. 
На ря ду с тем, что но вые фор мы ком му ни ка ции дают ки тай ско му об
ще ст ву мно го воз мож нос тей, они так же имеют не га тив ное влия ние. 
Этот воп рос бес по ко ит Ки тай ское пра ви тель ст во, ко то рое предп ри
ни мает ме ры по сох ра не нию чис то ты язы ка. 

Клю че вые сло ва: абб ре ви ату ра, лек си чес кие сок ра ще ния, ин тер
нет, сме шан ные сок ра ще ния, ие рог лиф, ком пью тер. 
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Қа зір гі таң да әлем де тіл де су дің түр лі фор ма ла ры мен әдіс-
те рі қол да ны ла ды. Олар дың бә рі за ма науи тех ни ка ның да - 
м уына бай ла ныс ты түр лі кө рі ніс алып жа тыр. Әсі ре се ға лам-
тор да тіл де су дің жа ңа фор ма ла ры ке ңі нен та ра лып ке ле ді. Атап 
айтатын бол сақ, абб ре ви ация лар, гра фи ка лық қыс қар ту лар, 
сан дық абр ре ви ациа лар сияқ ты әдіс тер қол да ны ла ды. Тех но-
ло гияның дам уына бай ла ныс ты қы тай ті лін де соң ғы он жыл да 
көп те ген жа ңа сөз дер пай да бол ды. Олар шет тіл де рі нен, әсі ре-
се, ағыл шын ті лі нен кір ме сөз дер ре тін де еніп жа тыр. Осын дай 
жа ңа сөз дер қы тай ті лін де түр лі әдіс пен жа са лы на ды, яғ ни фо-
не ти ка лық ды быс талуына бай ла ныс ты, ма ғы на сы на бай ла ныс-
ты жә не абб ре ви аца лау ар қы лы жү зе ге аса ды [1]. 

Ком пью тер әле мі да мып, қы тай ті лін де жа ңа тер мин дер то-
лы ғу да. Сөйт іп ға лам тор неоло ги зм дер дің дам уына жа ңа жә-
не қо лай лы ор та қа лып тас тыр ды. Ком пью тер лік тер ми но ло-
гия ның кө беюі мен қа тар, ға лам тор же лі сін қо да на тын жас тар 
ара сын да тіл де су дің жа ңа фор ма сы – сленг пай да бол ды. Егер 
бұ рын ға лам тор тек іс ке ри қа ты нас та ғы бір не ше адам дар дың 
тіл де су құ ра лы бол са, қа зір гі таң да ға лам тор тұл ғаара лық қа-
рым-қа ты нас тар дың қа лып тас уына ық пал ете тін, қы зы ғу шы-
лық та ры ор тақ топ тар ды бі рік ті ре тін құ рал ре тін де бұ қа ра лық 
си пат ал ды. 

Же дел ақ па рат ал ма су үшін көп те ген тіл де су дің қол же тім ді 
жә не ар зан түр ле рі бар: чат, блог тар, фо рум дар, мес сенд жер-
лер, әлеу мет тік же лі лер, қо нақ кі тап та ры, те ле кон фе рен ция лар, 
элект рон дық пош та. 

操纵杆 cāozònggǎn джойс тик (joystick)

插槽 chācáo слот (slot)

磁盘操作系统 cípáncāozuòxìtǒng disk operating system, 
DOS

多媒体 duōméitǐ  муль ти ме дия

高速缓冲存储器 gāosùhuǎnchōngcúnchúqì  кэш (cache)

光盘 guāngpán CD-Rom

兼容性 jiānróngxìng  үйле сім ді лік 

匿名 nìmíng  жа сы рын 

ҚЫ ТАЙ  
ЛЕК СИ КА СЫ НЫҢ  
ҒА ЛАМ ТОР ДА ҒЫ  

ҚОЛ ДА НЫ ЛУ  
ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Қы тай лек си ка сы ның ға лам тор да ғы қол да ны лу ерек ше лік те рі

吉字节 jízìjié ги габайт 

扩展名 kuòzhǎnmíng фай лды ке ңейту

蓝牙 lányá bluetooth

垃圾邮件 lājīyóujiàn спам (spam)

MP3音乐 MPsānyīnyuè MP3

聊天室 liáotiānshì  чат 

千吉字节 qiānjízìjié те рабайт 

千字节 qiānzìjié ки лобайт 

驱动程序 qūdòngchéngxù драй вер (driver)

软盘 ruǎnpán  дис ке та 

闪存卡 shǎncúnqiǎ флэш-жа ды 
(flash-memory)

升级 shēngjí же тіл ді ру 
(upgrade)

声卡 shēngkǎ ды быс тық кар та

摄像头 shèxiàngtóu  веб-ка ме ра 

Қы тай ті лін де жа ңа сөз дер ді жа сауда тек фо-
не ти ка лық ды быс та луы ға на емес, со ны мен қа-
тар се ман ти ка сы на аса на зар ауда ра ды. Он дай 
сөз дер адам са на сы на бел гі лі бір ас со циация 
бе руі мүм кін. Мы са лы, 黑客 heikè ха кер – ком
пью тер лік ви рус ты ой лап та бу ар қы лы сайт ты 
бұ за тын адам. Бұл сөз hacker ағыл шын сө зі нің 
ды быс талуын  ға на бер мей, со ны мен қа тар оның 
се ман ти ка сын әр бір иерог лиф ар қы лы көр сет-
кен 黑 (қа ра түс ті) + 客 (қо нақ). Сол сияқ ты ке-
ле сі сөз дер де осын дай тәр тіп пен жа сал ған: 可口
可乐 kekou kelè ко ка-ко ла (Coca – Cola) – дәм ді 
жә не қуа ныш бе ре тін нәр се, 漫游 mànyóu роу
минг (roam).

Со ны мен қа тар ағыл шын ті лі нен ен ген сөз-
дер қы тай ті лін де фо не ти ка лық ды быс талуына 
қа рай жа са лы на ды. Мы са лы, ағыл шын ті лі нен 
ен ген ballet сө зі baleiwu 芭蕾舞 (舞 би, би леу), 
bowling сө зі baolíngqiú 保龄球 (球 доп), pizza 
сө зі bisàbing 比萨饼 (饼 кекс, шел пек, торт, бә-
ліш), golf сө зі gaoerfuqiú 高尔夫球, hula hoop сө-
зі hulajuan 呼拉圈, Jeep сө зі jípuche 吉普车 (车 
кө лік).

Соң ғы кез де ға лам тор да абб ре ви ация ке ңі-
нен қол да ны лып, қы тай ті лін де көп те ген жа ңа 
сөз дер туын дауда. Қы тай ті лі нің ини ци альда рын 
қыс қар ту нә ти же сін де 拼音 – [pinyin] пинь ин ар-
қы лы бе рі ле тін сөз дер дің гра фи ка лық қыс қа руы 
пай да бол ды. 

Мы са лы: HSK ([Hanyu Shuiping Kaoshi] – 
қы тай ті лі нің бі лім дең ге йін  анық тау дың ем ти-
ха ны); 

T (踢 – [ti] – те бу, чат тан шы ға рып тас тау); 

MM (美美 [meimei] – әде мі, сым бат ты).
Со ны мен қа тар ға лам тор да қы тай ті лін де тіл-

де су дің тө мен де гі дей фор ма ла ры жиі қол да ны-
ла ды. Мы са лы, тіл де су ші Q әрі пін жа зу ар қы лы 
сүй кім ді де ген ма ғы на ны бе ре ді. Бұл ағыл шын 
ті лі нің cute сө зі нің ды бы сы на елік теу ар қы лы 
бе ріл ген фор ма сы. Сол сияқ ты ды быс тық елік-
теу ар қы лы жа сал ған thank you сө зі ға лам тор да 
3Q қыс қар туы ар қы лы қол да ны ла ды. 

QQ OICQ  ICQ қы тай ті лін де бе рі луі

JJ әп ке 姐姐 сө зі нің бас тап қы әріп те рі нің 
қыс қар ту ла ры 

JS спе ку ля нт тар  奸商 сө зі нің бас тап қы әріп те рі нің 
қыс қар ту ла ры 

K кө ру  看 сө зі нің бас тап қы әріп те рі нің 
қыс қар ту ла ры 

KK  кө му  困困 сө зі нің бас тап қы әріп те рі нің 
қыс қар ту ла ры 

LM  сот қар  流氓 сө зі нің бас тап қы әріп те рі нің 
қыс қар ту ла ры 

Осын дай қыс қар ту лар тіл де су ші лер дің уақы-
ты ның үнем де уіне жә не жа зу ың ғай лы лы ғы на 
бай ла ныс ты туын да ған. Со ны мен қа тар ағыл-
шын ша – қы тай ша қыс қар ту лар жиі қол да ны-
ла ды. Мы са лы, AAzhi (AA支) – тө лем нің тү рі, 
әр кім өзі үшін тө леу де ген ма ғы на ны біл ді ре ді;

BP ji (BP机 – пейд жер);
Dpan (D盘 – диск);
IPdianhua (IP电话 – ин тер нет те ле фо ны);
ICka (IC卡 – элект рон дық кар та);
Simka (Sim卡 – Сим-кар та – ұялы те ле фон ға 

ар нал ған кар та).
Абб ре ви ату ра ның не гі зін де бел гі лі бір се-

ман ти ка лық қа тар бе ре тін көп те ген ара лас қыс-
қар ту лар кез де се ді [2]. 

Мы са лы, E-renlei (E-人类) – ға лам тор да жұ-
мыс іс тейт ін адам дар; 

E-shidai (E-时代) – ға лам тор дәуірі;
E- hua (E-化) – элект ро ни за ция, ға лам тор дың 

ке ңі нен қол да ны луы;
ITshidai (IT时代) – ин фор ма циялық тех но ло-

гия дәуірі. 
Қы тай ті лі нің сөз жа са лы мы ның та ғы бір 

жа ңа үр ді сі не ай нал ған ие рог лиф пен сан дар-
дың қо сын ды сы нан жа сал ған абб ре ви ату ра лар. 
Осын дай сан дық код тар қы тай ті лі не тән омо ни-
мияны қол да на ды. Тіл де су де гі сан дар ті лі қы тай 
жас та ры ара сын да тек ға лам тор да ға на емес, со-
ны мен қа тар SMS- хат та рын жа зу да ке ңі нен қол-
да на ды.



ISSN 1563-0285            KazNU Bulletin. International relations and international law series. №1 (73). 2016 259

Су лей ме но ва А.Т., Сма ғұ ло ва К.Қ.

3Q  рах мет  thank you сө зі не ды быс тық елік теу

4a4a ия 是啊是啊 сө зі не ды быс тық елік теу 

9494  дәл со лай 就是就是 сө зі не ды быс тық елік теу 

好8 жа рай ды 好吧 сө зі не ды быс тық елік теу

Қо ры тын ды лай ке ле, қы тай ті лін де қыс қар-
ту дың бір не ше тү рін атау ға бо ла ды:

1. Абб ре ви ату ра лар – саяси, эко но ми ка-
лық жә не әс ке ри са ла лар да түр лі ха лы қа ра лық 
ұйым дар ға қа тыс ты қол да ны ла тын әріп тік қыс-
қар ту лар. Әдет те, бұл бел гі лер бү кіл әлем де 
қол да ныс қа ие бол ған, түп нұс қа сы бас тап қы да 
ағыл шын ті лін де гі лек си ка лық бір лік тер. 

2. Сөз дің соң ғы бө лі гі нің буын ға де йін  қыс-
қар ту про це сі нен туын да ған лек си ка лық қыс-
қар ту.

3. Буын дық қыс қар ту лар (әр буын ның ини-
ци альда ры ның қыс қа руы) не ме се әріп тік қыс-
қар ту лар. 

4. Пинь ин ар қы лы бе рі ле тін сөз дер дің қыс-
қа ру ла ры. (HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi – қы тай 
ті лі нің бі лім дең ге йін  анық тау дың ем ти ха ны ).

5. Ара лас қыс қар ту лар, ағыл шын ті лі нің 
абб ре ви ату ра сы мен қы тай тіл де рі нің ие рог ли-
фы ның тір ке сі нен тұ ра тын қыс қар ту (IP电话 
IPdianhua – ин тер нет те ле фо ния).

6. Фо не ти ка мен лек си ка лық қыс қар ту лар. 
7. Ие рог лиф пен сан дар дың қо сын ды сы нан 

жа сал ған абб ре ви ату ра лар.
Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы ның өкі мет бас-

шы ла ры ның қы тай ті лі нің «та за лы ғын» сақ тау-
ға ба ғыт тал ған «Мем ле кет тік жал пы ға ор тақ 
тіл ту ра лы За ңы» қа был дан ды. Бі рақ са рап шы-
лар дың пі кі рін ше, Қы тай өкі ме ті нің ұлт тық тіл-
дің «та за лы ғын» сақ тап қалуына жә не ағыл шын 
абб ре ви ацияла ры ның та ралуына қар сы ба ғыт та-
ла ған ша ра ла ры на қа ра мас тан, абб ре ви ация мен 
қы тай ті лі не ше тел тіл де рі нен жа ңа сөз де рі нің 
ену про цес сі бо ла шақ та қар қын ды да ми ты ны 
ту ра лы айтады. 

Линг вис ти ка са ла сын да са рап шы лар жа-
ңа сөз дер дің қар қын ды енуі қы тай ті лі не те ріс 
әсер етуі, тіп ті оның сақ та лып қа лын уына қа тер 

төн ді руі мүм кін деп есеп тейді. Сон дық тан олар 
ағыл шын абб ре ви ату ра ла ры ның бас па да қол да-
нылуына қар сы лы ғын біл ді ре ді. 

Қы тай за ңы на сәй кес кез кел ген ше тел-
дік сөз дер дің қы тай ті лін де тү сін дір ме сі бо луы 
шарт, сон да ға на бас па да жа риялан уына рұқ сат 
бе рі ле ді. Алай да, қы тай қо ға мы ның кір ме тер-
мин дер ді жап пай пай да лан уына бай ла ныс ты, 
бұл ере же үне мі бұ зы ла ды. 

Қы тай ға лым дар қо ға мы ның осы мә се ле ге 
бай ла ныс ты қы сы мы ның нә ти же сін де Қы тай үкі-
ме ті қы тай ті лі «та за лы ғын» сақ тау ға ба ғыт тал-
ған ша ра лар ды іс ке асы ра бас та ды. Мем ле кет тік 
ра дио жә не те ле ви де ние бас қар ма сы қы тай ті лін-
де өте тін же тек ші бағ дар ла ма лар да ше тел сөз де-
рін қол да ну ға тыйым са ла тын жа ңа ере же лер ді 
ор нат ты. ҚХР үкі мет бас шы лы ғы Пе кин бас па ла-
ры нан кір ме сөз дер дің қы тай ті лін де тү сін дір ме-
сі нің болуын  қа да ға лау ды та лап ете ді. 

Де ген мен жа һан да ну үде рі сі мен да мып жат-
қан қо ғам да шет ті лі нен ен ген кір ме сөз дер ден 
бас тар ту мүм кін емес. Сон дық тан бұл мә се ле 
жал пы тіл бі лі мі нде жа ңа ба ғыт ал ған, жа ңа із де-
ніс ті та лап ете тін тың та қы рып. 

Жо ға ры да көр се тіл ген ма те ри ал не гі зін де біз 
қы тай ті лі нің абб ре ви ациясы өте күр де лі про-
цесс жә не бұл та қы рып те рең із де ніс ті қа жет 
ете тін, қы тайтану дың жа ңа са ла ла ры ның бі рі де-
ген қо ры тын ды ға кел дік. Осы ған орай қы тай ті-
лін де абб ре ви ация мен жұ мыс жа сауда көп те ген 
қиын дық ту ғы за ты ны анық. Де мек, абб ре ви ату-
ра лар ды ауда ру жұ мыс та рын да ке ле сі мә се ле-
лер ге кө ңіл бө лу қа жет.

1. Ма те ри ал ды мұ қият жә не те рең зерт теу-
ден өт кі зу, өйт ке ні абб ре ви ату ра лар олар дың 
түп нұс қа лық ау дар ма сын та бу ды та лап ете ді.

2. Абб ре ви ату ра сөз дік те рін қол да ну. Жа ңа 
абб ре ви ату ра лар дың қар қын ды кө беюіне бай-
ла ныс ты, көп те ген лек си ка лық бір лік тер дің осы 
сөз дік тер ге ен бей қа ла ты нын ес ке ру қа жет. 

Со ны мен қа тар, абб ре ви ация лар дың қа зақ 
ті лін де бе рі лу мә се ле сі қы тайтану да тың та қы-
рып. Сон дық тан қа зір гі таң да бұл өзек ті та қы-
рып көп те ген із де ніс ті та лап ете ді.  

Әде биет тер
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Ка за хс танс кий научный мир по нес боль шую по те рю. 15 ян-
ва ря 2016 го да ушел из жиз ни наш учи тель – про фес сор Жа рас 
Ума ро вич Иб ра шев. Это был Ве ли кий Уче ный, Ве ли кий Учи-
тель. С его ухо дом уш ла це лая эпо ха ка за хс танс кой научной и 
об ще ст вен ной жиз ни.

Жа рас Ума ро вич Иб ра шев ро дил ся 10 ав гус та 1928 г. в За-
пад но-Ка за хс танс кой об лас ти. В 1950 г. окон чил ис то ри чес кий 
фа куль тет Каз ГУ им. Ки ро ва. Сра зу пос ле окон ча ния уни вер-
си те та, в 1950 г., Ж.У. Иб ра шев на чал свою тру до вую дея тель-
ность в ка че ст ве ас сис тен та ка фед ры всеоб щей ис то рии Каз ГУ, 
а с 1958 г. он ра бо тал стар шим пре по да ва те лем ка фед ры всеоб-
щей ис то рии. За 65 лет тру до вой дея тель ности в Каз НУ им. аль-
Фа ра би он про шел все эта пы пре по да ва тельс кой дея тель ности, 
став док то ром ис то ри чес ких наук, про фес со ром.

В те че ние дол гих лет про фес сор Ж.У. Иб ра шев был ве ду-
щим лек то ром по ис то рии за ру беж ных ст ран, по проб ле мам 
за пад ноев ро пейс кой по ли ти чес кой мыс ли, меж ду на род ных 
от но ше ний. Он пре вос ход ный лек тор-меж ду на род ник, выс ту-
пающий не толь ко пе ред сту ден чес кой ауди то рией, но и пе ред 
ши ро кой об ще ст вен ностью.

Он явил ся соз да те лем ка за хс танс кой шко лы фран цу зо ве дов, 
ос нов ным нап рав ле нием ко то рой ста ло исс ле до ва ние ак ту аль-

ЖА РАС УМАРО ВИЧ 
ИБРА ШЕВ: СВЕТ ЛОЙ 

ПА МЯ ТИ ОБ УЧИТЕЛЕ, 
ОС НО ВА ТЕЛЕ  
ФА КУЛЬ ТЕ ТА  

МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ  
ОТ НО ШЕ НИЙ КАЗ НУ  

ИМ. АЛЬФА РА БИ

СВЕТ ЛАЯ ПА МЯТЬ УЧЕ НО МУ И УЧИ ТЕ ЛЮ
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ных проб лем сов ре мен ной по ли ти чес кой и дип-
ло ма ти чес кой ис то рии Фран ции, ин тег ра ци он-
ных про цес сов в Ев ро пе и в ми ре. В 1970 го ду 
Ж.У. Иб ра шев за щи тил кан ди да тс кую дис сер та-
цию на те му «Маль гашс ко-аф ри канс кие го су да-
рс тва в по ли ти ке Фран ции».

Ж.У. Иб ра шев пер вым в Ка за х стане по ло жил 
на ча ло но во му науч но му нап рав ле нию – изу че-
нию ис то рии и по ли ти чес кой мыс ли ев ро пейс-
ких ст ран. Изу чая в 1970-80-е го ды ев ро пей скую 
идею во фран цузс кой по ли ти чес кой мыс ли, а 
имен но идею ев ро пей ско го единс тва, он про дол-
жал исс ле до вать это нап рав ле ние в кон цеп ту аль-
ном пла не. Мно гие по ли ти чес кие деяте ли внес-
ли неоце ни мый вк лад в раз ви тие ев ро пейс кой 
мыс ли, но Ж.У. Иб ра шев изб рал своим ге роем 
ве ли ко го фран цу за Шар ля де Гол ля. В 1986 го-
ду им за щи ще на док торс кая дис сер та ция на те му 
«Гол лизм в по ли ти чес кой мыс ли Фран ции». Под 
его на ча лом сло жи лась це лая шко ла ис то ри ков-
гол лис тов. 

В 1987-1994 гг. Ж.У. Иб ра шев был за ве-
дующим ка фед рой но вой и но вей шей ис то-
рии ис то ри чес ко го фа куль те та Ка за хс ко го на-
циональ но го уни вер си те та им. аль-Фа ра би. 
Пос ле про во зг ла ше ния го су да рст вен но го су ве-
ре ни те та Рес пуб ли ки Ка за хс тан как ве ду щий 
спе циалист в об лас ти меж ду на род ных от но ше-
ний Ж.У. Иб ра шев во мно гом со дей ст во вал отк-
ры тию фа куль те та меж ду на род ных от но ше ний 
в Каз ГУ им. аль-Фа ра би. В ре зуль та те его це-
ле нап рав лен ной дея тель ности им бы ла соз да на 
пер вая в рес пуб ли ке ка фед ра меж ду на род ных 
от но ше ний, ко то рой он за ве до вал в пе ри од с 
1994 по 2000 гг. 

Про фес сор Ж.У. Иб ра шев со дей ст во вал ак-
тив но му сот руд ни чест ву фа куль те та меж ду на-
род ных от но ше ний с раз лич ны ми меж ду на род-
ны ми ор га ни за циями, предс та ви тель ст ва ми и 
за ру беж ны ми уни вер си те та ми. Он явил ся ини-
ци ато ром про ве де ния «По сольс ких ча сов» на 
фа куль те те меж ду на род ных от но ше ний Каз НУ 
им. аль-Фа ра би.

Сра зу пос ле установ ле ния дип ло ма ти чес ких 
от но ше ний меж ду Рес пуб ли кой Ка за хс тан и Ев-
ро пейс ким Сою зом в 1993 го ду Ж.У. Иб ра шев 
на ла дил кон так ты с дип ло ма ти чес ки ми предс та-
ви те ля ми Ев ро пей ско го Союза. Его ини ци ати вы, 
как пра ви ло, на хо ди ли по ни ма ние и под держ ку 
со сто ро ны ев ро пейс ких по соль ств и предс та-
ви тель ств. В 1998 г. пос ле ря да вст реч Ж.У. Иб-
ра ше ва с предс та ви те ля ми КЕС, в Каз НУ им. 
аль-Фа ра би был отк рыт Центр Ев ро пейс кой До-
ку мен та ции (сей час – Ев ро пейс кий ин фор ма ци

он ный центр), пер вый по доб ный центр в цент-
раль ноазиатс ком ре ги оне.

Под ру ко во дст вом про фес со ра Ж.У. Иб ра-
ше ва в рам ках это го Цент ра ав то рс ким кол лек-
ти вом ка фед ры был на пи сан пер вый в ре ги оне 
труд, пос вя щен ный ин тег ра ци он ным про цес сам 
в Ев ро пе и Цент раль ной Азии, мо ног ра фия «Ев-
ро пейс кий Союз и Цент раль ная Азия».

Ж.У. Иб ра шев имел тес ные науч ные кон-
так ты с за ру беж ны ми науч ны ми цент ра ми. Им 
бы ли на ла же ны тес ные кон так ты с Мос ковс-
ким инс ти ту том меж ду на род ных от но ше ний и 
Инс ти ту том Ев ро пы РАН. Он яв лял ся про фес со-
ром уни вер си те та Ренн-1 (Фран ция), с ко то рым 
его свя зы ва ли и науч ная дея тель ность и тес ная 
друж ба. 

Он выс ту пал с док ла да ми на меж ду на род ных, 
рес пуб ли канс ких кон фе рен циях и се ми на рах, 
пуб ли ко вал серь ез ные науч ные ра бо ты, пос вя-
щен ные про цес су ев ро пейс кой ин тег ра ции. Бу-
ду чи вид ным уче ным, Ж.У. Иб ра шев зна чи тель-
но рас ши рил свой круг научных исс ле до ва ний и 
своих уче ни ков. Под его ру ко во дст вом изу чают ся 
проб ле мы сов ре мен ной по ли ти чес кой ис то рии 
Фран ции, сов ре мен ные проб ле мы меж ду на род-
ных от но ше ний, проб ле мы ев ро пейс кой ин тег ра-
ции. Науч ные тру ды Ж.У. Иб ра ше ва пос вя ще ны 
исс ле до ва нию проб лем гло ба ли за ции и ин тег ра-
ции, мно гос то рон ней и кол лек тив ной дип ло ма-
тии, воп ро сам прав че ло ве ка в дип ло ма тии. 

Ис хо дя из опы та, на коп лен но го ве ду щи-
ми ев ро пей ски ми ст ра на ми в де ле соз да ния ев-
ро пейс кой сис те мы ин тег ра ции, про фес со ром 
Ж.У. Иб ра ше вым бы ло выд ви ну то не ма ло но вых 
кон цеп ту аль ных по ло же ний, в том чис ле и идея 
па на зияцент риз ма. Им опуб ли ко ва но бо лее 100 
ста тей, око ло 20 мо ног ра фий, це лый ряд учеб но-
ме то ди чес ких по со бий.

Как пе да гог и серь ез ный уче ный Ж.У. Иб ра-
шев с пер вых дней не за ви си мос ти на ше го го су-
да рс тва, нес мот ря на всю свою лю бовь к Фран-
ции, уде ляет зна чи тель ное вни ма ние изу че нию 
внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан. В 
пос лед ние го ды про фес сор Ж.У. Иб ра шев пло-
дот вор но ра бо тает над изу че нием воп ро сов ев-
ра зийс кой ин тег ра ции. В це лях уг луб лен но го 
изу че ния это го нап рав ле ния внеш ней по ли ти ки 
Ка за х стана им был соз дан Ев ра зийс кий науч но-
исс ле до ва тельс кий центр, целью ко то ро го яв-
ляет ся изу че ние проб лем Ев ра зийс кой по ли ти-
чес кой, эко но ми чес кой и пра во вой ин тег ра ции. 

Ог ром ная зас лу га Ж.У. Иб ра ше ва в том, что 
он соз дал но вую науч ную шко лу меж ду на род ни-
ков. Имен но ему при над ле жит зас лу га отк ры тия 

Свет лая па мять Уче но му и Учи те лю
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но во го нап рав ле ния в нау ке, преж де не су ще-
ст во вав ше го в Ка за х стане. В 1997 г. ре ше нием 
ГАК РК был отк рыт дис сер та цион ный со вет по 
спе ци аль нос ти «07.00.15 – Ис то рия меж ду на-
род ных от но ше ний и внеш ней по ли ти ки», ко то-
рый бла го да ря его ини циатив ной дея тель ности 
в 2003 г. был преоб ра зо ван в док торс кий со вет. 
Пред се да те лем дис сер та цион ных со ве тов неиз-
мен но был Ж.У. Иб ра шев. 

Под ру ко во дст вом про фес со ра Ж.У. Иб ра ше-
ва под го тов ле но 10 док то ров наук, один док тор 
фи ло со фии PhD, бо лее 40 кан ди да тов наук. Под 
его научным ру ко во дст вом за щи ти ли кан ди да-
тс кие дис сер та ции из ве ст ные дип ло ма ты, та кие 
как К.К., То каев, А.А. Му си нов и др. Исс ле до-
ва ния, про во ди мые под его ру ко во дст вом, по лу-
чи ли приз на ние научной об ще ст вен нос ти на шей 
ст ра ны и за ру бе жом.

Всю свою пе да го ги чес кую дея тель ность 
про фес сор Ж.У. Иб ра шев пос вя щает под го тов-
ке дип ло ма ти чес ких кад ров для МИД РК, спе-
циалис тов-меж ду на род ни ков. Не ма ло его уче-
ни ков в нас тоящее вре мя ра бо тает в за ру беж ных 
предс та ви тель ст вах МИД РК и по соль ст вах в 
Брюс се ле, Лон до не, Ве не, Вар ша ве, Ис па нии и 
др. Жа рас Ума ро вич стал нас тав ни ком но во го 
по ко ле ния под го тов лен ных кон ку рен тос по соб-
ных спе циалис тов-меж ду на род ни ков в сов ре-
мен ном транс фор ми рующем ся ми ре.

Пос тоян ное ст рем ле ние к поз на нию, жиз не-
лю бие, энер гия и ко лос сальное тру до лю бие оп-
ре де ли ли его жиз нен ную по зи цию как че ло ве ка, 
ру ко во ди те ля, уче но го. 

За ве со мый вк лад в раз ви тие ка за хс танс ко го 
об ра зо ва ния в 2000 г. ре ше нием Уче но го Со ве-
та Каз НУ им. аль-Фа ра би  ему бы ло прис воено 
зва ние «По чет ный за ве дующий ка фед рой». За 
пло дот вор ную ра бо ту он неод нок рат но был наг-
раж ден гра мо та ми и ме да ля ми Ми нис терс тва 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Его лю би ли и це ни ли как та ла нт ли во го ру ко-
во ди те ля, опыт но го пе да го га, вид но го уче но го и 
за ме ча тель но го че ло ве ка. Та кие вы со кие че ло ве-
чес кие ка че ст ва, как по ря доч ность, неп ри ми ри-
мос ть к ли це ме рию, лжи и фаль ши, неиз мен но 
вы зы ва ли зас лу жен ное ува же ние сре ди кол лег, 
уче ных, сту ден тов.

Фа куль тет меж ду на род ных от но ше ний, ка-
фед ра меж ду на род ных от но ше ний и ми ро вой 
эко но ми ки Каз НУ им. аль-Фа ра би бу дут всег да 
чтить па мять это го неор ди нар но го че ло ве ка, из-
ве ст но го уче но го-мыс ли те ля. Свет лая па мять о 
нем ос тает ся в серд цах ты ся чи его кол лег и уче-
ни ков.

Про фес сор К.И. Бай за ко ва, 
про фес сор М.Ш. Гу бай дул ли на, 

про фес сор К.Н. Ма ка ше ва 

Свет лая па мять Уче но му и Учи те лю
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