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1 Пәннің мақсаты
Саясаттың стратегиялық талдау принциптерін, ұғымдарың, жүзеге асырылу
түрлерің зерделеу, саяси жүйелерінің діни, ұлттық, геосаяси, ауықымды
ерекшеліктері арқылы; Қазақстан Республикасының Орта Азиядағы ең ірі
мемлекет ретіңдегі жүргізген саясатына талдау жасау.
Пәннің міндеттері
Осы бағамды зерделеу үрдісінде студент иерархиялық талдау әдісін,
динамикалық жүйе әдістерін саясаттанудағы талдаудың ең тиімді әдістері
ретінде білуі керек; саясаттың стратегиялық талдаудың теориялық және
практикалық негіздерің ашып көрсету; саяси жанжалдарға баға беру үйренуі
қажет.
Білуі тиіс:
- саясаттың стратегиялық талдау принциптерін, ұғымдарың, жүзеге асырылу
түрлерің;
- саяси жүйелерінің діни, ұлттық, геосаяси, ауықымды ерекшеліктерін;
- иерархиялық талдау әдісін, динамикалық жүйе әдістерін саясаттанудағы
талдаудың ең тиімді әдістерін;
Іскерлігі:
- Қазақстан Республикасының Орта Азиядағы ең ірі мемлекет
ретіңдегі жүргізген саясатына талдау жасау;
- саясаттың стратегиялық талдаудың теориялық және практикалық
негіздерің ашып көрсету;
саяси жанжалдарға баға беру.
2 Пререквизиттері
Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді зерделеп оқу кезіндегі алған
білімі, іскерлігі және дағдылары қажет:
теориялық саясаттану
әлеуметтану
саяси жүйелер және режимдер.
3 Постреквизиттері
Пәнді зерделеп оқу кезіндегі алған білімі, іскерлігі мен дағдылары келесі
пәндерді меңгеру үшін қажет:
ішкі және сыртқы саясат
халықаралық қатынастар теориясы
әлемдік саясат және халықаралық қатынастар

ҚР ұлттық қаүпсіздігі.

4. Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың атауы
п/п

1
2

3
4

5
6

Саясаттың
стратегиялық
талдаудың
теориялық негіздері
Жүйелі
модель
арқылы
құрастырылғаң
стратегиялық
жағдайлар
Талдау
және
жоспарлау
деңгейлері
Саяси
шешім
шығару
және
қабылдау
технологиялары
Саяси
шешім
дайындау және іске
асыру әдістері
Стратегиялық
талдау және саяси
іс-әрекеттердің
үстанымдары
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7 Мақсат
қалыптастыру және
сыртқы
саяси
жағдайларға
болжам
жасау
әдістері
8 Стратегиялық
талдау және саяси
жанжалдарды
басқару
9 Саяси
шешім
шығару
барысындағы
мақсат қою әдісі.
10 Саяси
шешім
қабылдау
барысындағы қауіп
және жауапкершілік
11 Саяси
шешім
шығару
және
қабылдау процесін
ақпараттық
қамтамасыздандыру
БАРЛЫҒЫ
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4.2. Пән тақырыптарының мазмұны
1 тақырып. Саясаттың стратегиялық талдаудың теориялық негіздері.
Стратегияның түп негізі және сұрақтары. Әскери және саяси
стратегияның ара-қатынасы. Стратегияның теория және практикасы.
Саясаттың стратегиялық талдаудың пәні. Макс Вебер: саяси беленділігінің
теория және практикасы. Карла Юнгтің аналитикалық психологиясы. Қазіргі
билеу концепциялары: П. Бурдье және Р. Дарендорф. Стратегия соғысқа,
баскару және саясатқа жүйелі көзқарас ретіңде. Стратегиялық модель жасау
саяси іс-әрекеттерінің интерпретациясының нысаны ретіңде.
2 тақырып. Жүйелі модель арқылы құрастырылғаң стратегиялық
жағдайлар.
Стратегиялық жағдай және саясатқа жүйелі көзқарас. Саяси жүйенің
құрылымы. Иерархиялық процестерге талдау жасау әдістерінің іске асыруы.
Жүйелі динамикаға талдау жасау әдістерінің іске асыруы.
3 тақырып. Талдау және жоспарлау деңгейлері.
Саяси жүйенің белсенділігі және билеу топтары. Саяси тәртіптің
институционализациясы. Саяси режимдердің заңдылығы және қызметтері.
Геостратегиялық кешендердегі билік үшін күрес. Лаңкестік. Лаңкестік ке

қарсы әрекеттердің стратегиялық негізі. Саясаттың стратегиялық талдаудың
аймақтық деңгейі. Саясаттың стратегиялық талдаудың аудандық деңгейі.
4 тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау технологиялары.
Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау кезеңдері. Саяси шешім
талаптары. Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау әдістерінің жалпы
сипаттамасы және классификациясы. Саяси шешім дайындау, шығару және
қабылдау барысыңдағы қателіктер.
5 тақырып. Саяси шешім дайындау және іске асыру әдістері.
Саяси шешім дайындау методологиясы. Саяси шешім дайындау
теориясыңдағы екі көзқарас. Сыртқы саясаттың жүйелілік талдауы.
Келешектің болжам нұсқаулары. Сыртқы саясаттың жағдайлары.
6 тақырып. Стратегиялық талдау және саяси іс-әрекеттердің
үстанымдары.
Саясаттың стратегиялық талдаудың және саяси іс-әрекеттердің
үстанымдарының мәні және түсініктері. Кластерлық талдаудың мәні және
түсініктері. Кластерлық талдаудың алгоритмі.
7 тақырып. Мақсат қалыптастыру және сыртқы саяси жағдайларға
болжам жасау әдістері.
Саяси шешім қабылдау барысыңдағы болашақтық тұжырымдама.
Саяси шешім қабылдау барысыңдағы ойын теориясы. Мақсаттардың
декомпозициясы. «Мақсат ағашың» құру үлгісі. Мақсаттардың саңды
бағалауы (квантификация). Саяси стратегияның қалыптасуы.
8 тақырып. Стратегиялық талдау және саяси жанжалдарды басқару.
Стратегиялық талдау және саяси жанжалдарды басқарудың мәні,
мазмұны. Саяси жанжалдардың себептері. CASCON бағдарламасыңдағы
саяси жанжалдардың факторларының классификациясы және топтастыру.
Саяси жанжалға қатысушылардың алдыңғы ара-қатынастары. Саяси
жанжалдардың этникалық себептері. Қатысушылардың ішкі саясаты. Саяси
жанжалдардың оқшаулауы. Саяси жанжалға басқа мемлекеттердің қатысуы.
Саяси жанжалдардың әскери-стратегиялық факторлары. Саяси жанжалға
халықаралық, аймақтық ұйымдардың қатысуы (БҰҰ, ЕЫҚҰ). Саяси
жанжалдардың экономикалық және ресурстік факторлары. Саяси жанжалға
қатысушылардың сыртқы қатынастары.
9 тақырып. Саяси шешім шығару барысындағы мақсат қою әдісі.
Саяси шешім қабылдайтың саясаткерлердің мінез-құлықтың
модельдері. Саяси шешім қабылдау барысыңдағы орталықтандыру және
орталықсыздандыру.
10 тақырып. Саяси шешім қабылдау барысындағы қауіп және
жауапкершілік.
Саяси шешім қабылдау барысыңдағы белгісіздік факторы. Қауіптың
түрлері және түсінігі. Саяси шешім қабылдау барысындағы жауапкершілік.
11 тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау процесін ақпараттық
қамтамасыздандыру.

Ақпарат басқару жүйесінің қоры ретінде. Ақпарат– дипломатияның
маңызды қоры. Сыртқы саясаттағы ақпараттың қайнар көздері. ҚР сыртқы
саясат жөніндегі ақпараттық жүйенің сипаттамасы.
Дәрістік тапсырмалардың мазмұны
№ 1 Тақырып.Саясаттың стратегиялық талдаудың теориялық негіздері.
1. Саясаттың стратегиялық талдаудың пәні.
2. Стратегиялық модель жасау саяси іс-әрекеттерінің интерпретациясының
нысаны ретіңде.
№ 2 Тақырып. Жүйелі модель арқылы құрастырылғаң стратегиялық
жағдайлар.
1. Стратегиялық жағдай және саясатқа жүйелі көзқарас.
2. Жүйелі динамикаға талдау жасау әдістерінің іске асыруы.
№ 3 Тақырып. Талдау және жоспарлау деңгейлері.
1. Саяси жүйенің белсенділігі және билеу топтары.
2. Саяси тәртіптің институционализациясы.
№ 4 Тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау технологиялары.
1. Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау кезеңдері.
2. Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау барысыңдағы қателіктер.
№ 5 Тақырып. Саяси шешім дайындау және іске асыру әдістері.
1. Саяси шешім дайындау методологиясы.
2. Саяси шешім дайындау теориясыңдағы екі көзқарас.
№ 6 Тақырып. Стратегиялық талдау және саяси іс-әрекеттердің
үстанымдары.
1.Саясаттың стратегиялық талдаудың мәні
2.Саяси іс-әрекеттердің үстанымдарының мәні және түсініктері.
№ 7 Тақырып. Мақсат қалыптастыру және сыртқы саяси жағдайларға
болжам жасау әдістері.
1. Саяси шешім қабылдау барысыңдағы болашақтық тұжырымдама.
2. Саяси шешім қабылдау барысыңдағы ойын теориясы.
№ 8 Тақырып. Стратегиялық талдау және саяси жанжалдарды басқару.
1. Стратегиялық талдау және саяси жанжалдарды басқарудың мәні, мазмұны.
2. Саяси жанжалдардың себептері.
№ 9 Тақырып. Саяси шешім шығару барысындағы мақсат қою әдісі.
1.Саяси шешім қабылдайтың саясаткерлердің мінез-құлықтың модельдері.
2.Шешім қабылдау барысыңдағы орталықтандыру және орталықсыздандыру.
№ 10 Тақырып. Саяси шешім қабылдау барысындағы қауіп және
жауапкершілік.
1. Саяси шешім қабылдау барысыңдағы белгісіздік факторы.
2. Қауіптың түрлері және түсінігі.
№ 11 Тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау процесін
ақпараттық қамтамасыздандыру.
1. Ақпарат басқару жүйесінің қоры ретінде.
2. Ақпарат– дипломатияның маңызды қоры.

4.3. Семинарлық сабақтардың тізімдемесі және мазмұны
1) 1 тақырып. Саясаттың стратегиялық талдаудың теориялық
негіздері.
1.
Стратегия соғысқа, баскару және саясатқа жүйелі көзқарас
ретіңде.
2.
Стратегиялық
модель
жасау
саяси
іс-әрекеттерінің
интерпретациясының нысаны ретіңде.
2) 2 тақырып. Жүйелі модель
арқылы құрастырылғаң
стратегиялық жағдайлар.
1.
Иерархиялық процестерге талдау жасау әдістерінің іске асыруы.
2
Жүйелі динамикаға талдау жасау әдістерінің іске асыруы.
3) 3 тақырып. Талдау және жоспарлау деңгейлері.
1. Лаңкестік. Лаңкестік ке қарсы әрекеттердің стратегиялық негізі.
2. Саясаттың стратегиялық талдаудың аймақтық деңгейі.
3. Саясаттың стратегиялық талдаудың аудандық деңгейі.
4) 4 тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау
технологиялары.
1.
Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау әдістерінің
жалпы сипаттамасы және классификациясы.
2.
Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау барысыңдағы
қателіктер.
5) 5 тақырып. Саяси шешім дайындау және іске асыру әдістері.
1.
Сыртқы саясаттың жүйелілік талдауы.
2.
Келешектің болжам нұсқаулары. Сыртқы саясаттың жағдайлары.
6) 6 тақырып. Стратегиялық талдау және саяси жанжалдарды
басқару.
1. Саяси жанжалға қатысушылардың алдыңғы ара-қатынастары.
2. Саяси жанжалдардың этникалық себептері.
3. Қатысушылардың ішкі саясаты.
4. Саяси жанжалға басқа мемлекеттердің қатысуы.
7) 7 тақырып. Мақсат қалыптастыру және сыртқы саяси
жағдайларға болжам жасау әдістері.
1. Мақсаттардың декомпозициясы. «Мақсат ағашың» құру үлгісі.
2. Мақсаттардың саңды бағалауы (квантификация).
3. Саяси стратегияның қалыптасуы.
8) 8 тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау процесін
ақпараттық қамтамасыздандыру.
1.
Сыртқы саясаттағы ақпараттың қайнар көздері.
2.
ҚР сыртқы саясат жөніндегі ақпараттық жүйенің сипаттамасы.
4.4.

Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
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1) 1 тақырып. Саясаттың стратегиялық талдаудың теориялық
негіздері.
Стратегияның түп негізі және сұрақтары. Әскери және саяси
стратегияның ара-қатынасы. Стратегияның теория және практикасы
Ұсынылатын әдебиет [5,6], 8-18 бет.
2) 2 тақырып. Жүйелі модель арқылы құрастырылғаң
стратегиялық жағдайлар.
Стратегиялық жағдай және саясатқа жүйелі көзқарас
Ұсынылатын әдебиет [ 2 ] 140-141 бет.
3) 3 тақырып. Талдау және жоспарлау деңгейлері.
Саяси жүйенің белсенділігі және билеу топтары
Ұсынылатын әдебиет [ 6] 23-27 бет.
4) 4 тақырып. Саяси шешім шығару және қабылдау
технологиялары.
Саяси шешім дайындау, шығару және қабылдау кезеңдері
Ұсынылатын әдебиет [2] 76-86 бет.

5) 5 тақырып. Стратегиялық талдау және саяси жанжалдарды
басқару.
Саяси жанжалдардың әскери-стратегиялық факторлары. Саяси
жанжалға халықаралық, аймақтық ұйымдардың қатысуы (БҰҰ, ЕЫҚҰ).
Саяси жанжалдардың экономикалық және ресурстік факторлары.
Ұсынылатын әдебиет [3] 102-128 бет.
6) 6 тақырып. Саяси шешім шығару барысындағы мақсат қою
әдісі.
Саяси шешім қабылдау барысыңдағы орталықтандыру және
орталықсыздандыру
Ұсынылатын әдебиет [7] 132-144 бет.
7) 6 тақырып. Стратегиялық талдау және саяси іс-әрекеттердің
үстанымдары.
Кластерлық талдаудың мәні және түсініктері. Кластерлық талдаудың
алгоритмі.
Ұсынылатын әдебиет [4,5] 30-48 бет..
8) 10 тақырып. Саяси шешім қабылдау барысындағы қауіп және
жауапкершілік.
Саяси шешім қабылдау барысындағы жауапкершілік.
Ұсынылатын әдебиет [1] 22-134 бет.
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