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Алғы сөз 

 

Саясаттану Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының оқу 

бағдарламаларына енген «әлеуметтік-саяси білімдер модулінің» құрылымдық 

компоненті болып табылады. Саясаттану білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруда өзіндік рөлге ие ғылым саласы 

және оқу пәні. 

Саяси білім негіздерін меңгеру, азаматтардың саяси сауаттылық 

деңгейін көтеру бүгінгі ақпарат ағыны жағдайында тіпті күшейіп отыр. Соған 

сәйкес «саясаттану» пәні білім алушы жастардың азаматтық ұстанымдарын, 

саяси мәдениеті мен мінез-құлқын, саяси санасын қалыптастыруда шешуші 

маңызға ие.  

ХХ ғасырдың 50-жылдары дербес ғылым саласы және оқу пәні ретінде 

қалыптасқанымен, саяси биліктің тоталитарлы жүйесі үстемдік еткен 

Кеңестер елінің білім беру жүйесінде саясаттану тәрізді оқу пәніне орын 

болмады. 

Білім алушыларға адамзат қоғамындағы саяси мәселелер бойынша 

нақты білім беретін, ондағы негізгі саяси институттар, ұйымдар, қозғалыстар 

мен үрдістер, саяси қатынастар жүйесіндегі жеке тұлғаның құқықтық жағдайы 

мен оның саяси өмірге қатысу жолдарын жан-жақты ашып көрсететін 

саясаттану пән ретінде посткеңестік кеңістікте XX ғ. 90-жылдарынан бастап 

қана оқу бағдарламаларына енгізіле бастады.  

Саясаттанудың оқу пәні ретіндегі мақсаты - болашақ жас мамандар мен 

еліміздің азаматтарын қоғамдық және саяси құрылыстың мәні мен табиғатын 

түсіну, қалыптасқан саяси жағдай мен өзгерістерге дұрыс баға беру, 

азаматтық саяси мәдениеттерін қалыптастыру, өз құқықтары мен мүдделерін 

қорғай білу, сонымен қатар өз замандастарының құқықтары мен мүдделеріне 

түсіністікпен қарау, кез-келген күштеу, заң бұзушылық, адам құқықтары мен 

бостандықтарының бұзылуына төзбеушілікпен қарау тәрізді қасиеттерді 

қалыптастыру болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Ата заңында көрсетілгендей шынайы 

демократиялық, құқықтық, зайырлы және әлеуметтік мемлекетті құру 

жолында еркін ойлайтын, ойлау қабілеті терең, өз еркімен шешім қабылдауға 

дайын, саяси санасы мен мінез-құлқы қалыптасқан, саяси мәдениеті жоғары, 

қоғамның түрлі саласында еңбек ететін кәсіби мамандарды даярлауда 

«саясаттану» пәнінің рөлі ерекше. 
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1 тақырып. Саясаттану ғылым  және оқу пәні ретінде 

 

1 Саясаттану пәні мен объектісі. 

2 Саяси ғылымның негізгі функциялары мен әдістері. 

3 Саясаттанудың негізгі парадигмалары мен мектептері. 

 

Дәрістің мақсаты: саясаттанудың қазіргі қоғамдық-саяси өмір және 

бүгінгі білім беру жүйесіндегі ғылым және оқу пәні ретіндегі рөлі, орны мен 

маңызын анықтау. 

 

1. Қазіргі қоғамдық даму жағдайында саясаттан тыс өмір сүру, саясатты 

елемеу, ескермеу мүмкін емес. Саяси өмірге қатысудан бас тартып, өзін 

саясаттан аулақ ұстауға тырысатын, яғни бейсаясат сарындағы (apolitical) 

адамның өзі саяси билік өкілдерімен (құзырлы органдар), басқа да қоғам 

мүшелерімен қарым-қатынасқа түседі, олардың шешімдерімен санасуға, 

құрметтеуге мәжбүр болады. Сол себепті де саяси білім негіздері адамның 

қоғамдағы өз орны мен рөлін анықтау және түсіну, өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру, басқа азаматтармен, саяси билік өкілдерімен қарым-

қатынасын реттеу және сол арқылы мемлекеттің саясатына ықпал ету 

мүмкіндігіне ие болу үшін қажет. Соған сәйкес «саясаттану» пәні жеке 

тұлғаның азаматтық ұстанымын, саяси мәдениеті мен мінез-құлқын, саяси 

санасын қалыптастыруда шешуші маңызға ие.  

«Саясаттану» (гректің πόλις - қала-мемлекет; еж.гректің λόγος – ілім, 

ғылым)  мемлекет, саясат, саяси билік туралы ғылым. 

Саяси білім негіздерінің пайда болуы сонау Ежелгі Грек, Ежелгі Рим 

дүниесінен бастау алып, XIX ғасырдың ортасына таман оны оқып-үйренудің 

ғылыми әдіс-тәсілдерінің қалыптасуы, алғаш рет саяси ғылымдарды пән 

ретінде оқу орындарының бағдарламаларына енгізу АҚШ-да жүзеге асты. 

Кейін Батыс Еуропа елдерінде «саясаттану» термині ғылыми айналымға еніп, 

1948 жылы ЮНЕСКО бастауымен құрылған саяси ғылымның халықаралық 

бірлестігі саяси ғылымдардың пәні, объектісі мен міндеттерін айқындап, 

саясаттануды дербес ғылым және академиялық оқу пәні ретінде 

қалыптастырды.  

ХХ ғасырдың 50-жылдары дербес ғылым саласы және оқу пәні ретінде 

қалыптасқанымен, саяси биліктің тоталитарлы жүйесі үстемдік еткен 

Кеңестер елінің білім беру жүйесінде «саясаттану» атты оқу пәніне орын 

болмады. Ол түсінікті еді. Әміршіл-әкімшіл билікке негізделген кеңестік 

тоталитарлық жүйе саяси мінез-құлқы, саяси санасы қалыптасқан, саяси 

сауатты тұлғаны тәрбиелеуге мүдделі болмады.  

Қоғамдағы саяси мәселелер бойынша нақты білім беретін, ондағы 

негізгі саяси институттар, ұйымдар, қозғалыстар мен үрдістер, саяси 

қатынастар жүйесіндегі жеке тұлғаның құқықтық жағдайы мен оның саяси 

өмірге қатысу жолдарын жан-жақты ашып көрсететін саясаттану дербес оқу 

пәні ретінде посткеңестік мемлекеттерде XX ғ. 90-жылдарының басында ғана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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оқу бағдарламаларына енгізіле бастады. Алғашқы «саясаттану» 

мамандықтарының ашыла бастауы да осы кезеңмен сәйкес келеді.  

Саясаттанудың басты зерттеу объектісі – қоғамның саяси жүйесі, 

ондағы саяси қарым-қатынастар, яғни тұтас саяси өмір болып табылады. Ал 

саяси қарым-қатынастар түсінігі өте ауқымды. Ол саяси биліктің қалыптасуы 

мен дамуынан бастап, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, рухани өмірі мен 

қалың халық бұқарасының мүдделерін тоғыстырады. Ал ол өз кезегінде түрлі 

әлеуметтік топтар, бірлестіктер мен жеке тұлғалардың және саяси институттар 

мен ұйымдардың арасындағы өзара қарым-қатынасты айқындайды. 

Саясаттану пәні саяси биліктің қалыптасу және даму заңдылықтарын, 

негізгі саяси институттар, ұйымдар, қозғалыстар мен үрдістер, саяси 

қатынастар жүйесіндегі жеке тұлғаның құқықтық жағдайы, еркіндігі мен 

міндеттері,оның саяси өмірге қатысу жолдарын жан-жақты ашып көрсетеді.  

Қорыта келгенде, саясаттану дегеніміз саясат туралы, саясаттың адам 

және қоғам арасындағы қарым-қатынастары туралы әлеуметтік ғылымдардың 

бірі. 

2. Кез келген ғылым саласы белгілі бір қызметтерді (функцияларды) 

атқарады және ол оның міндеттерімен ұштасып жатыр. Олардың қатарында 

саясат, саяси қызмет туралы білім жүйесін қалыптастыру, саяси үдерістер мен 

құбылыстардың, саяси дамудың табиғатын түсіндіру немесе болжау, 

саясаттанудың тұжырымдамалық аппаратын жасау, саяси зерттеулердің 

әдіснамасы мен әдістерін айқындау сияқты міндеттерін атауға болады. Осы 

міндеттерге сәйкес саясаттанудың да өз қызметтері бар. 

Соның бірі- танымдық (гносеологиялық) қызметі. Саясаттану жаңа білім 

негіздерін меңгеруге, қоғамдағы оқиғаларды танып-білуге, олардың саяси 

мәнін түсінуге және болашақты болжауға мүмкіндік береді. 

Саясаттану бағалау (аксеологиялық) кызметін атқарады. Саясаттану 

саяси шешімдер мен іс-әрекеттерге,саяси институттар қызметіне және саяси 

окиғаларға баға беруді қалыптастырады. 

Демократиялық мемлекеттерде саясаттану саяси әлеуметтену міндетін 

атқарады. Ол болып жатқан саяси үдерістердің мәні мен болмысын  түсінуге 

мүмкіндік береді. 

Практикалық-саяси қызметі. Бұл саяси шешімдерді, саяси үдерістерді, 

іс-әрекеттерді  сараптамадан өткізу және саяси институттарды, ұйымдарды, 

сондай-ақ олардың құрылуы мен қызмет етуінің негізі болатын принциптер 

мен нормаларды зерттеу қызметі.  

Саясаттану реттеушілік, басқару кызметін де атқарады. Ол жеке 

тұлғалар мен ұйымдардың саяси дамудың үдерісін, бағдарын бақылай 

отырып, сол саяси үдерістер мен оқиғаларға қатысуын, ықпал етуін 

қамтамасыз етеді.  

Сонымен қатар саясаттанудың болжау қызметі бар. Ол саяси дамудың 

әлемдік тенденцияларынан хабардар болу және қажет жағдайда тиімді 

шешімдер қабылдауда пайдалану мүмкіндігі. Бұл қоғамда теріс, жағымсыз 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
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құбылыстардың алдын алуға немесе, керісінше, озық, алдыңғы қатарлы саяси 

өзгерістер мен шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. 

Саясаттану қоғамдағы болып жатқан саяси үдерістер, құбылыстар мен 

өзгерістердің мән-мағынасын, себеп-салдары мен болмысын түсініп білу үшін 

бірталай әдістерді пайдаланады. Олардың қатарында салыстырмалы, 

жүйелеу, тарихи, социологиялық, бихевиористік, нормативтік, т.б. әдістер 

бар. Салыстырмалы әдіс - әлем елдеріндегі саяси оқиғалармен құбылыстарды 

салыстырып, олардың ортақ тұстарымен ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік 

береді. Социологиялық әдіс- саясатты қоғам өмірінің экономикалық даму, 

әлеуметтік құрылым, мәдени-рухани ахуалсияқты жағдайлармен байланыста 

анықтайды. Жүйелеу әдісі-саяси үдерістер мен құбылыстарды күрделі 

құрылымдардың бір бөлігі ретінде қарастырып, оны құрайтын элементтердің 

қоғамдағырөлін, орны мен қызметін, қоршаған ортамен, басқа да 

құбылыстармен байланысын зерттейді. Тарихи әдіс - саяси үдерістердің пайда 

болу және даму заңдылықтарын, саяси құбылыстардың пайда болу 

факторлары мен ерекшеліктерін, олардың белгілі бір тарихи жағдайлардағы 

рөлін анықтауға мүмкіндік береді. Бихевиористік әдіс - жеке тұлғалар мен 

әлеуметтік топтардың іс-әрекетінің, саяси мінез-құлқының қоғамның саяси 

өміріне ықпалын зерттейді.  

3. Парадигма (грек.παράδειγμα- теория, үлгі) – зерттелетін мәселені 

шешу үшін үлгі ретінде алынатын теория.  

Басқа да әлеуметтік ғылымдар саласы сияқты саясаттану ғылымында да 

саяси құбылыстар мен оқиғаларды зерттеп-түсіндіруде түрлі 

тұжырымдамалық тәсілдемелер қолданылады. 

«Парадигма» ұғымын ХХ ғасырдың 60-жылдарында ғылыми әдебиетке 

алғаш енгізген америкалық ғылым философы жәнетарихшы – Т.С. Кун (1922-

1996) еді. Т.С.Кунның тұжырымына сәйкес парадигма саясатты зерттеуге 

бағыт береді, зерттеуші белгілі бір саяси теориялар мен идеяларға сүйене 

отырып  нақты проблеманың шешімін табады.  

Бүгінгі таңда ғалымдар саясаттану парадигмаларының теологиялық, 

натуралистік,әлеуметтік, сыншыл-рационалдықтүрлерін бөліп көрсетеді. 

Теологиялық парадигма саясат пен саяси билік табиғатын тылсым күш, 

құдай құдіретімен түсіндіреді. Бұл парадигма саяси ілімдердің алғашқы 

дамусатысына тән.Әлеуметтік-саяси құрылым, билік, мемлекет құдайдың 

құдіретімен пайда болған деп түсіндірілді. Бұл парадигма өзінің ғылымилығы 

тұрғысынан күмән тудырғанымен бірнеше ғасырлар бойы өз заманының 

жетекші ілімі болып келді. 

Натуралистік парадигма саясатты табиғи факторлар тұрғысынан 

түсіндіреді. Саясатқа географиялық орта, климат жағдайлары, адамдардың 

биологиялық және нәсілдік ерекшеліктері ықпал етеді. Бұл бағыт та 

антикалық дүние түсінігі. Гиппократ, Платон, Аристотель  еңбектерінде  

географиялық ортаның саясатқа ықпалы туралы айтылады. Бұл 

парадигма өкілдері өз ішінде саясаттың табиғатын түсіндіруде геосаясат, 

биосаясат және психотанымдық саясат бағыттарына жіктеледі.  
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Саясатқа географиялық ортаның ықпалын басты фактор ретінде 

қарастыратын бағыттың негізін салушы француз ғалымы Ж.Боден (1530-1596) 

деп есептеліп, бұл кейін Ш.Монтескье, Г.Маккин еңбектерінде жалғасын 

тапты. Мәселен, Ш.Монтескье (1689-1755) «Заңдардың рухы туралы» (1748) 

еңбегінде адамның ақыл-ойы, парасаты құдай белгілеп берген нәрсе емес, 

оның өмір сүріп отырған ортасының жемісі, сол ортаның өзгеруімен ол да 

өзгеріп отырады, заңды қатаң сақтау бостандықты қамтамасыз етуге, 

мемлекеттік төңкерістерді болдырмауға қызмет етеді деген пікір айтады.  

Қазіргі заманда географиялық орналасу, кеңістіктік-аумақтық факторлар 

(су-теңіз жолдары, климат жағдайлары, жол-көлік жүйелері, инфрақұрылым, 

пайдалы қазбалар, т.б.) мемлекеттің саяси бағытына ықпал ететін құрамдас 

элементтер ретінде қарастырылады. 

Биосаясат бағыты өкілдерінің пайымдауынша, адамның жасы, жынысы, 

генетикалық, тума қасиеттері оның саяси мінез-құлық ерекшеліктері мен іс-

әрекеттеріне әсер етеді, ал ол өз кезегінде саяси құбылыстар мен үдерістердің 

табиғатына ықпал жасайды. Биосаясаткерлердің пайымдауынша, саясат пен 

биология өмірдің құрамдас биологиялық факторлардың саясаттағы рөлі мен 

маңызы ғылымның зерттеу объектісі ретінде ортағасырларда қарастырыла 

бастады. Олардың қатарында Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ч.Ламброзо 

бар.  

Осы бағыттағы ғалымдардың зерттеулері XIX ғасырда өз жалғасын 

тапты. 1858 жылы Чарльз Дарвин мен Альфред Рассел Уоллес ұсынған 

эволюция теориясы («табиғи сұрыптау» теориясы), Н.Тинбергеннің «аралас 

іс-әрекет теориясы», италияндық ғалымдар Ц.Ламброзо мен М.Нордаудың 

үстем таптың биологиялық табиғаты туралы доктриналары, австриялық 

этолог-ғалым, К.Лоренцтың «ынталандыру-ағза-реакция» (стимул-организм-

реакция) үштік формуласын атап өткен жөн.  

Қоғамдық ғылымдарда кең тараған парадигманың бірі – әлеуметтік 

парадигма. Ол саясаттың шығу тегі, табиғаты мен болмысына, әлеуметтік 

факторлар әсер етіп, қоғамдық өмірдің нақты бір саласы анықтаушы рөл 

атқарады деп түсіндіреді. Мәселен, марксизм теориясы өкілдері саясаттың 

негізіне экономикалық мүдделерді жатқызса, батыстық консерватизм өкілдері 

құқықтық қатынастарды алға тартады. Белгілі неміс әлеуметтанушысы 

М.Вебер (1864-1920) саясаттың негізі дін мен мәдениет деп есептеді.  

Осы әлеуметтік парадигманың ішіндегі кең таралған бағыттың бірі – 

«құқық үстемдігі» тұжырымдамасы. Бұл бағыт Батыс елдерінде кең таралған 

теория. Бұл бағытты ұстанушылардың пікірінше, қоғамдағы әлеуметтік-саяси 

ымыра мен тұрақтылықты сақтау жекелеген саяси қайраткерлердің емес, 

нақты құқықтың құзырында. Жеке тұлғалар немесе мемлекет құқықты 

басшылыққа алып, соның аясында іс-әрекет жасауы тиіс.  

Әлеуметтік парадигманың ішінде мәдениеттанулық ұстанымды да атап 

өткен жөн. Мұнда саясаттың мән-мазмұны, саяси үдерістердің сипаты 

адамның адамгершілік қасиеттері, моральдық ұстанымдары мен 

құндылықтары, саяси мінез-құлықтарымен түсіндіріледі. 
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Тиімді (рационалды) сыни парадигма. Мұнда саясаттың табиғаты  оның  

өз ішіндегі себеп-салдар, қасиет, элементтермен түсіндіріледі. Оны 

жанжалдық және мәмілеге келу парадигмалары деп екіге бөледі. 

Жанжалдық парадигма ХIХ ғасырда пайда болған. Оның негізін 

салушылар К. Маркс, А. Бентли, Г. Зиммель, Л. Козер, т.б. Олар саяси өмірде  

дау-жанжал, шиеленістер шешуші рөл атқарады деп есептейді. 

Мәмілеге келу (консенсус) бағытын М. Вебер, Д.Дьюи, Э. Дюркгейм, Т. 

Парсонс қолдайды. Олар саяси өмірдегі дау-жанжал, қайшылықтарды жоққа 

шығармай, олардың мәмілеге  келуден кейінекінші орында тұратындығын 

мәлімдейді. 

Осылайша, саяси өмірдің табиғатын оның күрделілігі мен көп 

қырлылығы себепті бір ғана парадигма аясында түсіндіру мүмкін еместігіне 

көз жеткізуге болады. Ол қоғамның саяси, экономикалық, әлеуметтік, 

құқықтық, мәдени, басқа да салаларының өзара байланысы мен 

ықпалдастығын көрсетеді.  

Парадигмалар ұлттық саяси бағыттар мен мектептердің негізі болып 

табылады. 

Бүгінгі саяси мектептердің алдыңғы қатары америкалық мектепке 

тиесілі. Олардың белгілі өкілдері Г.Алмонд, З.Бжезинский, С.Верба, Д.Истон, 

С.Хантингтон, т.б. Негізгі зерттеу тақырыптарының қатарында саяси билік, 

саяси жүйе, саяси мәдениет, азаматтық мәдениет, демократия, өркениеттер 

қақтығысы проблемалары бар. 

Саясаттанудың ағылшын мектебінің саяси зерттеулерінің негізгі 

бағыттарықатарында экономикалық, әлеуметтік-саяси даму, әлеуметтану 

проблемалары бар. Ағылшындық саяси жүйе, сайлау жүйесі, үкімет пен 

парламентке саяси қысым механизмдері, электоралды мінез-құлық 

психологиясы және келісім теориясы, жанжал теориясы, плюралистік 

демократия мәселелері де басты назарда. 

 Сол сияқты бүгінгі саясаттану мектептерінің ішінде неміс, француз 

мектептерін де атауға болады. Олар негізгі зерттеулеріне саясат философиясы, 

саяси институттар, саяси мінез-құлық, саясаттағы БАҚ рөлі, саяси партиялар 

мен қозғалыстар, жеке тұлғаның саяси әлеуметтенуі, саяси дағдарыстар, т.б. 

тақырыптарды арқау еткен. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саясаттану дегеніміз не? 

2 Неге саясаттан тыс өмір сүру мүмкін емес? 

3 Саясаттанудың негізгі қызметтерінатаңыз. 

4 Саяси үдерістестерді зерттеуде қандай әдістер пайдаланылады? 

5 Саясаттану парадигмаларының негізгі түрлерін атаңыз. 

6 Не себепті Кеңестер Одағының білім беру жүйесінде «саясаттану» 

пәні оқытылмады? 
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2 тақырып. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі 

кезеңдері 

 

1 Адамзат өркениетіндегі саяси идеялардың генезисі. Ежелгі дәуір 

ілімдеріндегі саясаттанудың элементтері. 

2 Қайта өрлеу және Ағарту дәуіріндегі саяси идеялардың дамуы.  

3 Қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары. Қазіргі саяси ғылымның 

негізгі бағыттары. 

 

Дәрістің мақсаты: адамзат өркениетіндегі саяси идеялардың пайда 

болу тарихына, саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі 

кезеңдеріне талдау жасау. 

 

1. Саяси ой-пікірдің қалыптасу және даму тарихы саясат пен 

мемлекеттік басқару формаларының пайда болуынан бастау алады. Саяси ой 

Ежелгі Шығыс елдерінде пайда болып, ұзақ уақыт бойы қоғамдағы қарым-

қатынастар мен үдерістер діни-мифолологиялық көзқарас тұрғысынан 

түсіндіріліп келді. Ежелгі Шығыс елдері Египет, Вавилон, Қытай, Үндістанда 

қоғамдағы әлеуметтік-саяси іс-әрекеттер құдайдың құдіретімен, тылсым 

күштердің әсерімен байланыстырылды. 

Ежелгі Шығыстың саяси ойлары тарихындағы беделді ілімнің бірі 

ежелгі Қытай философы, әрі көрнекті ойшылы Конфуций (б.д.б. 551-479) 

негізін салған конфуцийшілдік болды. Конфуцийдің саяси көзқарастары 

негізіне ең алдымен этика, яғни әдептілік нормалары тән. Бұл барлық басқару 

жүйесіндегі басты фундамент болуы шарт. Билеуші өз құзырындағы 

бағынышты халыққа өз баласындай қамқорлық танытып, сәйкесінше, халық 

билеушілеріне құрмет көрсетіп, сөзсіз бағынуы тиіс.  

Конфуций ілімі бойынша «табиғатында барлық адамдар ұқсас болып 

келеді, оларды бір-бірінен бөліп тұратын әдет-дағдылары мен алған 

тәрбиелері. Тек жоғары даналық пен шектен шыққан ақымақтық қана 

әрдайым өзгермейді». 

Бірде Конфуцийге шәкірті Цзы Гун мынадай сауал қояды: «өмір бойына 

қолданатын тәртіп ережесін бір ғана сөйлеммен білдіру мүмкін бе?». 

Конфуций «мүмкін. Өзіңе тілемеген нәрсені, өзгелерге де тілеме», - деп жауап 

берген екен. Рақымшылдық, адамгершілік пен ізгілік Конфуций этикалық 

ілімінің негізгі идеялары болды.  

Ежелгі Үндістандағы саяси ой-пікірлердің көрнекті өкілінің бірі б.з.д. VI 

ғасырда өмір сүрген, Будда деген атпен белгілі болған Сиддхартха Гаутама. 

Гаутама ілімі бойынша «ең бастысы – адамның атағы мен шыққан тегі емес, 

оның адамгершілігі». 

Будда ілімін жақтаушылардың пікірінше, адам өмірінің мәні байлық пен 

атақта емес, әрқашан шындықты айтып, мейірімділік пен қайырымдылыққа 

ұмтылуында. 
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Ежелгі Үндістандағы Дхарма түсініктемелеріне (адамның өз міндеттері) 

сәйкес адамдардың бір-біріне бауырмалдығы, қайырымдылығы, жамандыққа 

жақсылықпен жауап беруі арқылы ізгілікті өмірге қол жеткізуге болады.  

Адамның өз міндеттерін (дхарма) адал атқаруына қалай жетуге болады 

деген сұраққа «Артхашастраның» («Табиғат пен адамның өз міндеттерін адал 

атқаруы туралы») авторы, император Чандрагупта Маурьидың бас кеңесшісі 

Каутилья (б.з.д. IV ғ.) жауап беруге тырысты. Оның көзқарасы бойынша 

құдайдың құдіретімен  орнаған жердегі тәртіпті ақылды билеуші ғана сақтай 

алады. Ол халықты тура жолға бастап, олардың өз міндетін адал атқаруына 

қол жеткізуі тиіс.  

Ежелгі Шығыстың саяси ой-пікірі Ежелгі Грецияның саяси ілімдеріне 

үлкен ықпал етті. Дегенмен гректердің мемлекеттік істерге белсенді қатысуы, 

полистердегі қызу саяси өмір мифологиялық түсініктің дағдарысын тудырып, 

қоғамдағы болып жатқан өзгерістерді түсіндірудің басқа бір үлгісі -  саяси 

сана теориясын өмірге әкелді. 

Ежелгі грек ойшылдарының қатарында ұлы ойшылдар Сократ(б.з.д. 

470-б.з.д.399), Платон (б.з.д. 427- б.з.д.347), Аристотель (б.з.б.384-б.з.д.322), 

Цицерон (б.з.б. 106-б.з.д. 43) , т.б. бар.  

Сократ Ежелгі Грек философиясының негізін қалаушы ежелгі 

грек философтарының бірегейі. Сократтың шәкірті Платон былай жазған 

екен: «Мен өз шығармаларымды ең ұлы дана - Сократқа арнадым. Адамдар 

мені ұмытып кетуі мүмкін, бірақ менің шығармаларым арқылы Сократты 

ұмытпайтын болады». 

Сократ философия тарихында үлкен бетбұрыс жасаған ойшыл. Ол 

ғарышты зерттеуден адамды зерттеуге, адамның ішкі рухани шындығына 

үңілуге, себепті танудан мақсатты тануға бұрылуға әсер етті. 

Оның этика саласына жасаған үлесі айырықша. Этика мәселесінде Сократ 

рационализм қағидасын дамытқан. Ол рақымшылдық білімнен келеді, 

мейірімнің не екенін білетін адам ешқашан жамандыққа бармайды. 

Мейірімнің өзі білім, сондықтан ақыл-парасат мәдениеті адамды мейірбан ете 

түседі деген пікірде болған.  

Сократтық диалектика әдісі күні бүгінге дейін түрлі пікірталастарда жиі 

қолданылады. Оның мағынасы: түрлі-түрлі сұрақтар тек жауап алу үшін ғана 

емес, қатысып отырғандарға қарастырылып отырған мәселенің түп-тамырына 

үңілу үшін де қойылады. 

Платон - атақты философ, Сократтың үздік шәкірттерінің бірі болды. 

Платонның екі жүздей еңбектері бар екен. Олардың ішінде саясаттану 

ғылымына тікелей қатысы бар мына шығармаларын атауға болады: 

«Мемлекет», «Заңдар», «Саясатшы», «Парменид», «Софист». 

Платонның пайымдауынша, игіліктің төрт түрі бар. Оларға жүректілік, 

данышпандық, естілік және әдептілік кіреді. Мұндай игіліктер бар адамға 

бірдей дарымайды. Осы игіліктердің даруына қарай қоғамдағы әлеуметтік 

топтар үш топқа бөлінеді: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91._%D0%B7._%D0%B4._384_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1) Игіліктердің төрт түрінің төртеуі де дарыған - философтар, бұлар 

мемлекетті басқарулары керек.  

2) Данышпандықтан басқа қалған үш игілік дарыған әскербасылар.  

3) Игіліктің соңғы екеуі ғана дарыған қолөнершілер, шаруалар, 

саудагерлер, т.б.  

Бұл әлеуметтік топтардың әрқайсысы мемлекет үшін  пайдалы және өте 

қажет. Сондықтан мемлекет өз тарапынан азаматтарды игілік рухында 

қалыптастыруға, тәрбиелеуге жағдай жасауы керек. Дамыған мемлекетте осы 

үш әлеуметтік топ бір-бірімен тіл табысып, әрқайсысы өз ісімен айналысқанда 

мемлекетте игілік орнайды.  

Платонның ойынша, адамдар өз қажеттіліктерін жеке дара өтей 

алмайды. Олар өмір сүру үшін тамақ, киім өндіріп, үй салулары, т.б. 

жасаулары керек. Біреулері егіншілікпен, екіншілері тігіншілікпен, 

үшіншілері құрылыспен, төртіншілері етікшілікпен, т.б. айналысады. Сөйтіп, 

олардың бәрі бірігіп қана қажеттілігін өтейді. Осы бірігудің арқасында қоғам, 

мемлекет пайда болады. Мемлекет адамдардың бәріне бірдей әділ қызмет етуі 

керек.  

Платон мемлекеттік құрылыстың бес түрін бөліп көрсетеді. Олар 

аристократия, тимократия, олигархия, демократия және тирания. Бұлардың 

ішінде аристократиялық мемлекетті ең жақсысы деп таниды. Оның пікірінше, 

аристократиялық мемлекетте ақыл-естілік, парасаттылық үстемдік етеді. 

Оның қағидалары адамгершілік, абырой, ар-намыс деп санады. Платон 

қоғамдық меншікті қолдап, жеке меншікке қарсы тұрды. Өйткені қоғамдағы 

кикілжіңдер мен дау-дамай, жанжалдарды тудыратын жеке меншік деп 

есептеді. 

Ежелгі грек ойшылдарының қатарында Платонның шәкірті Аристотель 

бар. Афины қаласында өз мектебін ашып, онда тұңғыш рет саяси ғылымды 

пән ретінде кіргізіп, өзі сабақ береді. Сол себепті де көпшілік «Аристотельді 

саясаттанудың әкесі» деп таниды. Саясаттану ғылымына қатысты «Саясат», 

«Афиналық полития», «Этика» атты еңбектері бар.  

Аристотель өзінің қоғам мен мемлекеттік билік туралы негізгі ойларын 

«Саясат» атты трактатында баяндаған. Ойшылдың пікірінше, мемлекет 

адамдар арасындағы келісім нәтижесінде емес, тарихи, табиғи жолмен пайда 

болады. Мемлекеттің қайнар көзі – отбасы.  

Аристотель кез-келген мемлекетте азаматтардың үш тобы: ауқатты, орта 

және кедей кездеседі. Бұлардың ішінде тәртіпке икемдісі - орта топ, соларға 

сүйеніп мемлекеттік төңкерістердің себебі болып табылатын байлар мен 

кедейлер арасындағы антагонизмді бәсеңдетуге болады деп есептеді. 

Мемлекетте тұрақтылық болуы үшін орта топ басқа екі топтан немесе 

соның бірінен әлдеқайда басым болуы шарт. Ол адамдардың аса байып немесе 

шектен тыс кедейленіп кетуін құптамады.  

Аристотель ұстазы Платон ұсынған қоғамдық меншікке қарсы шығып, 

жеке меншікті қолдады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Ұлы ойшыл саяси басқаруда адам емес заң үстемдігін дұрыс көреді. 

Себебі, әкім қаншалықты жақсы болғанымен сезімге, ашу-ызаға  берілуі 

мүмкін, ал заң болса байсалдылығы мен парасаттылығын еш жоймайды. 

Қазақ жерінің саяси ұғымдарға бай рухани мұрасы да әлемдік саяси ой-

пікірдің құрамдас бөлігі екендігі анық. Қазақ жерінен шыққан белгілі 

философ, саясаттанушы Әбу Наср әл-Фараби (870-950). Кейбір деректердің 

айтуынша ойшыл еңбектерінің саны 160-тан асады. Өзіміздің қазақ 

топырағында дүниеге келіп, мұсылман араб қоғамында кәсіби тұрғыда 

жетілген Әбу Наср әл-Фараби бүгінгі уақытта өзектілікке ие болып отырған 

саясаттанудың түп-тамырын қалады. Ұлы ойшыл «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарасы» туралы еңбегінде мемлекетті адамдардың өз 

қажетін бірлесіп қоғамдық жолмен жақсылап қанағаттандыру үшін жасаған 

ұйым деп білді. Оның пайда болуына тіршілік үшін күрес айтарлықтай ықпал 

етті. Сондықтан адамдардың ұжымда өмір сүріп, бақытқа қол жеткізудің 

тұжырымдамасын белгіледі. Қайырлы және қайырсыз басқарудың ара-жігін 

айқындады. Бақытқа қол жеткізудегі білімнің рөлін насихаттады. Кемеңгер 

ойшыл шығыс қоғамындағы гуманизмді дәріптеген нағыз саясаткер ретінде 

танылды.  

Түркі топырағының асыл перзенті Жүсіп Хас Қажы Баласағұн (1021-

1075) аты әлемге әйгілі қоғам қайраткері. «Құтты білік» атты атақты еңбегі 

нағыз саяси туынды. Поэма 85 тараудан тұрады. Ойшылөзінің еңбегін 

Қараханид әулетінен шыққан Табғаш Боғра-хақан – Абу Хасанға арнап 

жазған. Жүсіп дәуірінде қарахандықтардың жеке өлке билеушілері өзара 

билікке таласып бастары қосылмады. Сондықтан туындыда мемлекетті 

орталықтандыру, оның бірлігі, мемлекетті басқару мәселелеріне басым көңіл 

бөлінген. Ол тек саяси трактат қана емес, онда өмірдің мән-мағынасына, 

адамның тағдыры, оның қоғамдағы орны мен рөлі, халықтың мінез-құлқы, 

салт-санасы, әдет-ғұрпы және т.с.с көзқарастар жинақтаған. Ол шындыққа, 

бақытқа жетудің жолын іздеді. Әділет, ақыл, қанағатты насихаттады. Әділ заң 

мен еркіндікті уағыздады. 

Қазақ халқының ірі ойшылдарының бірі - Қожа Ахмет Йассауи (1093-

1157). Ол «Диуани хикметте» әділдікті, имандылықты, шыншылдықты, 

мейірімділікті дәріптейді. Адал билеушіні  мадақтайды. Парақор әкімдерді 

әшкерелейді.  

2. Саясат туралы ғылыми түсініктердің даму тарихындағы маңызды 

кезең Қайта өрлеу дәуіріне (XIV-XVIғғ.) сәйкес келеді. Қайта өрлеу кезеңінде 

саясат, мемлекет, қоғам дамуын түсіндіруде бұрынғы діни, теократиялық 

тұжырымдамалар орнын шіркеуден тәуелсіз, орталықтанған және біртұтас 

мемлекеттік билікті қолдаған зайырлы ой-тұжырымдамалар басты. Бұл 

кезеңнің саяси ой-тұжырымдарының басты ерекшеліктерінің қатарына саяси 

ғылымның теологиядан түбегейлі бөлінуін, саяси теорияның гуманистік 

бастамаларының дамуын, адамның бостандықтары, заң мен мемлекеттің, 

қоғамдық өмірдің демократиялық құрылымдары проблемаларын жатқызуға 

болады.  
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Қайта өрлеу кезеңіне тән батыс еуропалық саяси ойдың дамуында 

Н.Макиавелли (1469-1527) есімі ерекше аталады. Оның белгілі шығармалары 

қатарында «Әмірші», «Тит Ливийдің бірінші онкүндігі жөнінде ойлар», 

«Әскери өнер туралы»  еңбектері бар. 

Н.Макиавелли алғашқы болып саясатты ғылыми зерттеудің ерекше 

формасы ретінде таныды. Ол «Әмірші» еңбегінде мемлекетті қоғамның саяси 

ахуалы ретінде қарастырады: билеушілер мен бағыныштылар қарым-

қатынасы, белгілі бір үлгіде құрылған ұйымдасқан саяси билік, мекемелер мен 

заңдардың болуы. 

Ол саясатты өткенді түсіндіретін, бүгінге басшылық ететін, болашақты 

болжауға қабілетті «тәжірибелі ғылым» деп есептейді. 

Н.Макиавелли билеуші рақымсыз, сараң, опасыз болмай қайырымды, 

адал, қамқоршыл болуға тырысуы керек. Макиавелли елдің бірлігі 

мәселесінде әділдік пен адамгершілік емес, алға қойған саяси мақсат 

тұрғысынан қарауды ұсынды. Ол мақсатқа жету үшін амал-айланың қай түрін 

болса да қолдануға кеңес берді. Оның пікірінше, мемлекеттің басын қосып, 

жаңарту үшін сөзге түсінбейтін кертартпалармен күресте жауыздық пен күшті 

де пайдалануға болады. 

Қайта өрлеу кезеңінің көрнекті өкілінің бірі атақты француз саяси 

ойшылы, құқықтанушысы, егемендік теориясының негізін қалаушы Жан 

Боден (1530-1596) болды.  

«Мемлекет жайлы алты кітап» еңбегінде ол монархияның шексіз 

егемендігін қолдады, бірақ монарх билігі құдайдан еместігін алға тартты. 

Сондай-ақ, ол Макиавелли сияқты саясатты дін мен моральдан ара жігін 

ажыратып қарастырды. «Мемлекет - әулеттер мен оның иелігіндегілерге 

егеменді биліктің әділетті билік жүргізуі»,- деді. Бұл анықтамада егеменді 

билік және мемлекеттік мүлік ұғымдарына назар аударады. Мемлекеттік 

басқару жеке әулеттердің мүлкіне емес, тек мемлекеттік мүлікке ғана жүреді. 

Боденніңпікірінше, мемлекеттік биліктің егемендігі пападан да, империядан 

да, ішкі сословиелік күрестен де тәуелсіз, шексіз, жоғарғы билік. 

Өлшеусіз монархия мен ұлттық мемлекетті жақтады. Егеменді биліктің 

құрамдас бөліктері: заңшығарушы құқық, бейбітшілік пен соғыс құқы, жоғары 

лауазымды шенеуніктерді сайлау құқы, рақымшылық ету құқы, ақша басу 

құқы, - дейді ол.  

Қайта өрлеу кезеңінің көрнекті өкілдерінің қатарында ағылшын 

философы, гуманист-жазушы, заңгер Томас Мор (1478-1535) бар. 1516 жылы 

жазылған белгілі «Утопия» кітабының авторы. Т. Мор өз еңбегінде 

әділетсіздік пен теңсіздік орнаған қанаушылардың мемлекетін қатал сынға ала 

келе, барлық апаттардың себебі жеке меншік деп, оған өзінің өндіріс 

құралдарына қоғамдық меншік орнаған, жалпыға бірдей еңбек қатынасы бар 

утопия деп аталатын арал-мемлекетін балама ретінде ұсынады. Автордың 

ойынша, Утопияда билік басында корольдің болуына қарамастан толық 

демократия орнаған: барлық қызметтерге сайлау нәтижесінде кез келген адам 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/1530
https://kk.wikipedia.org/wiki/1596
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1535_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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келе алады, ел басқаруда негізгі рөл зиялы қауымға тиесілі, әйелдер тең 

құқылы, мектеп теория мен өндірістік тәжірибенің бірлесуінен құрылады. 

Т. Мордың мұндай ой-пікірлері өзі өмір сүріп отырған ортасының, қала 

мен ауылдың қаналған қалың халық бұқарасының шынайы өмірінің көрінісі 

еді.  

XVII ғасырдың соңы - XVIII ғасырларда Еуропа елдерінде ғылыми-

философиялық және қоғамдық-саяси ойдың дамуында рационализм мен еркін 

ойлауға негізделген жаңа серпін пайда болды. Бұл саяси ойдың дамуында 

«Ағартушылық дәуірі» деп аталды. Идеялық ағымның өкілдері феодалдық-

абсолюттік құрылымға қарсы ізгілік, әділеттілік пен ғылыми таным-білім 

негіздерін тарату арқылы қоғам кемшіліктерін түзетуге, оның талғам-

талаптарын, саясатын, тұрмысын өзгертуге күш салды. 

Француз ағартушылығының көрнекті өкілі - философ, әлеуметтанушы, 

саясаттанушы  Шарль Луи Монтескье (1689-1755). Ол «Парсы хаттары», 

«Заңдардың рухы туралы» деп аталатын құнды еңбектердің авторы.  

Монтескье  дінді қоғамда тәртіпті сақтау үшін, адамгершілікті 

қалыптастыру үшін қажет дей келе, адамның ақыл-ойы, парасаты құдай 

белгілеп берген нәрсе емес, оның өмір сүріп отырған ортасының жемісі, сол 

ортаның өзгеруімен ол да өзгеріп отырады, заңды қатаң сақтау бостандықты 

қамтамасыз етуге, мемлекеттік төңкерістерді болдырмауға қызмет етеді деген 

пікірде болды. Монтескье еркіндікті тек заңдар ғана қамтамасыз ететіндігін 

баса айтады. Оның ойынша,  «Еркіндік дегеніміз – заң рұқсат еткен нәрселерді 

істеу құқықығы». 

Ол мемлекеттік биліктің үш тармағы: заң шығарушы, атқарушы, сот 

билігі идеясын ұсынды. Бұл бөлініс азаматтардың қауіпсіздігі мен саяси 

еркіндіктерін қамтамасыз етіп, мемлекет пен азаматтардың өзара қарым-

қатынасын реттеуі тиіс болды.  

Ол «Заңдардың рухы туралы» еңбегінде басқарудың республика, 

монархия және деспоттық түрлерін бөліп көрсетіп, әрқайсысының өзіндік 

ерекшеліктеріне тоқталады. Оның пайымдауынша, республика – рақымшыл, 

ізгі, монархия – абырой, ар-намыс, деспотия – қорқыныш, үрей сияқты 

қағидаттарға негізделеді. 

Ағартушылық дәуірінің көрнекті өкілдерінің қатарында филососф, 

жазушы, ойшыл Жан-Жак Руссо (1712-1778) бар. Ол теңсіздік пен халықты 

қанауға негізделген феодалдық қатынастарды қатаң сынға алып, оған барлық 

азаматтар еркін және бостандықта өмір сүретін «табиғи жағдайды» қарсы 

қойды. Оның пікірінше, теңсіздіктің негізгі себебі – жеке меншікте, мүліктік 

теңсіздік саяси теңсіздікті тудырады. Дегенмен, Руссо жеке меншікті 

толығымен жоюды қолдамайды, ол ірі жеке меншікті ұсақ жеке меншікпен 

алмастыруды ұсынады. Ол өзінің «Саяси экономия» мақаласында «меншік 

құқығы – азаматтардың барлық құқықтарының ішіндегі ең қастерлісі.., меншік 

- азаматтық қоғамның шынайы негізі», - деп жазады. 

Г. Гегель (1770-1831) – неміс философы, классикалық неміс 

философиясының негізін салушы. Г. Гегель азаматтық қоғам туралы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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тұжырымдаманың негізін салушылардың бірі. Ол алғашқы болып мемлекет 

пен қоғам арасындағы нақты шекараны белгілеп берген ғалым. Философтың 

пайымдауынша, азаматтық қоғам - микродеңгей, яғни отбасылық 

қауымдастық пен макродеңгей, яғни мемлекеттік қауымдастық арасындағы 

аралық жағдай. Бұл уақытша құбылыс, ол соңында жеке мүдделер мен ортақ 

мүдделердің синтезімен аяқталады. 

Г. Гегельдің пікірінше, өз отбасыма деген сүйіспеншілік, кәсібімді 

мақтан тұтуым – өзіндік сананың формалары емес, дегенмен, олар менің 

бақытты болуыма ықпал етеді. Ал әлеуметтік институттар менің еркіндігімді 

шектемей, олар менің мүмкіндіктерімді кеңейте отырып, еркіндігімді 

ұлғайтады. Бұл отбасына және Гегель «азаматтық қоғам» деп атайтын клубтар 

мен кәсіпорындар сияқты ерікті ұжымдарға қатысты алғанда ақиқат болып 

саналады. Бұл – ең алдымен, мемлекет, ол әрекет еркіндіктерін барынша жаңа 

мүмкіндіктермен қамтамасыз ете алады.  

3. Алғашқы қазақ ағартушыларының көшбасында қазақтың тұңғыш 

ғалымы, ағартушы Шоқан Уәлиханов (1835-1865), ақын, философ, ағартушы 

Абай Құнанбаев (1889-1904), қазақ ағарту ісінің көрнекті өкілі, педагог, 

жазушы Ыбырай Алтынсарин (1841-1889) бар.   

Ш.Уәлиханов тікелей философиялық мәселелер жөнінде еңбектер 

жазбаған, алайда, көптеген шығармаларынан философиялық пікірлері мен 

тұжырымдарын байқауға болады. Қазақтың ұлы ойшыл-ағартушылары Шоқан 

мен Абайдың дүниетанымы мен шығармашылық бағытында, тарих пен заман 

мәселелерін түсінуі мен талдауында, әсіресе, мәдени мұраны меңгеру, дамыту, 

оны елдің рухани қажетіне жарату әрекетінде мол үндестік байқалады. Шоқан 

халық әдебиетін тарихты танудың аса бағалы ескерткіштері деп қараса, Абай 

көркем сөз байлығын жамағатты кәміл адамдық жолдарға баулып, 

тәрбиелеудің, жақсылықтарды өнеге етіп көрсетіп, зұлымдық, надандық 

атаулыны әшкерелеудің құралы санады.  

Шоқан мен Абайдың қазақ тарихы туралы толғамдары өткеннің 

тәжірибесін қорыту, халықтың сенімді болашағы үшін жол іздеу талабынан 

туған. Шоқан секілді Абай да шығыс пен батыстың тарихи шежірелерімен 

жақсы таныс болған, тарихи құбылыстарды бірі ғалым сипатында, екіншісі 

суреткер көзімен бағалап отырғанымен, бұрынғы замандардың қалдырған 

сабақтарымен мүддесіне тарату мұраттары жақын, халықты ғасырлар бойында 

тұмшалап келген қараңғылық тұманынан арылтып, өркениеттің даңғыл 

жолына түсіру қажеттіктері мәселелерінде екеуінің ойлары өте орайлас 

шығады. Шоқан өзінің тарихи-этнографиялық, фольклорлық еңбектерінде 

қазақ халқын көркейтудің амалы оқу-білім жүйесін жақсартуда деп түсінсе, 

бұл да Абай шығармаларының өзекті бөлігіне айналған.  

Абай ілімін одан әрі жалғастырған қазақтың рухани мәдениеті мен 

менталитетінде өшпес із қалдырған алып тұлғаның бірі – Шәкәрім 

Құдайбердіұлы (1858-1931). Оның шығармашылығының негізгі тақырыбы 

мораль философиясы мен мәдениет ілімін қамтиды.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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Абай сияқты Шәкәрім де қазақ елін қалай өркениетті, мәдениетті елдер 

қатарына қосамын деп талпынады. Шәкәрімнің рухани ізденісінде ежелгі сақ-

түрік заманынан қалыптасқан ғарыштық дүниетаным ерекше орын алады. 

Тәңірі, Нұр, Күн, Табиғат – ол үшін қасиетті, киелі ұғымдар. 

Шәкәрімнің «Үш анық» атты шығармасы негізгі философиялық 

шығармалардың бірі болып табылады.  

Қазақ халқының саяси санасының дамуына ХІХ ғасырдың аяғы - ХХ 

ғасырдың басында қалыптасқан алғашқы зиялылар тобы зор ықпал етті. 

Олардың қатарында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып 

Дулатов, Мұстафа Шоқай, Жақып Ақбаев, Ахмет Бірімжанов, Мұхаммеджан 

Тынышбаев, Мағжан Жұмабаев, Бақытжан Қаратаев, Халел және Жаһанша 

Досмұхамедовтар және басқалары бар еді. Олар Ресейдің отаршылдық 

саясатына қарсы ұлт-азаттық қозғалысын басқарып, қазақ халқының ұлттық 

бірлесуін, қазақ елінің өзін-өзі басқару, түбінде дербес мемлекет құру, қазақ 

жеріне ішкі Ресейден қоныс аударуға шек қою, адам құқықтары мен 

бастандықтарын сыйлау, демократия қағидаттарын қазақ жеріне енгізуді 

мақсат-мұрат етті.  

Қазіргі замандағы саясаттану ғылымының рөлі мен маңызын осы ғылым 

саласының негізгі зерттеу бағыттары мен әдіснамалық негіздеріне талдау 

жасау арқылы ғана көз жеткізуге болады. Бүгін шетелдік саясаттануда зерттеу 

әдістерінің төрт бағытын бөліп көрсетеді: 

1) Саясаттанудың салыстырмалы зерттеулері. Бұл бір мәселені бірнеше 

елдерде зерттеп салыстыру арқылы оларды түйістіретін немесе бөлетін 

тұстарды анықтауға негізделеді. 

2) Халықаралық проблемалар бойынша зерттеулер, яғни өркениеттің 

дамуы және түрлі елдер экономикасының бір-біріне жаһандық тәуелділігін 

зерттеу. Олардың қатарында бейбітшілік пен соғыс, сыртқы саясат, аумақтық 

интеграция, ұлттық және халықаралық қауіпсіздік мәселелері бар.  

3) Шығыс пен Батыс арасындағы қарым-қатынастырды зерттеу. Мұнда 

негізінен поставторитарлы елдердің проблемаларына баса назар аударылады. 

4) Қоғамдық пікірдің динамикасын зерттеу. Сайлаушылардың тілектері 

мен арықшылықтары, сайлау науқандарының беделі мен әдістері, жүргізу 

құралдарына көңіл бөлінеді. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Ежелгі Шығыс ой-пікірінің негізгі ерекшеліктері қандай? 

2 Ежелгі Греция ойшылдарының саяси ілімдерінің артықшылықтары  

неде? 

3 Қайта өрлеу кезеңі мен Ағартушылық дәуіріндегі саяси ойдың 

дамуындағы айырмашылықтар қандай? 

4 Қазақ ойшылдары мен батыс ойшылдарының философиясындағы 

ұқсастықтар мен ерекшеліктерді атаңыз. 

5 Қазіргі заманғы батыстық саяси ғылымның даму бағыттарын 

көрсетіңіз. 
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3 тақырып. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат 

 

1  Саясат түсінігі және саясат қоғамдық құбылыс. 

2  Саясаттың қоғамның басқа салаларымен өзара әрекеттестігі . 

3  Саясат мемлекетті басқару өнері ретінде. 

 

Дәріс мақсаты: саясат түсінігін ашып, оның қоғамдық құбылыс 

ретіндегі ерекшеліктерін анықтау. Қоғамның басқа салаларымен 

байланысын нақтылап талдау. 

 

1. Саясат – мемлекет билігі мен қоғамның саяси  мәні,  мазмұны мен 

мақсатын түсінуге жол ашады. Ол қоғамдық білімдердің іргелі дүниетанымдық 

және әдістемелік мәселелерін де көрсетеді. Бүгінгі күні саясаттан, қоғамдық 

өмір жүйесінен тысқары өмір сүру мүмкін емес екендігі белгілі . 

Шындығында, барлығымыз саяси қимыл-әрекеттердің шеңберінде өмір 

сүреміз, оны күнде көріп сезінеміз.  

Белгілі саясаттанушы М.Дюверже саяси өмір салаларының 

ерекшеліктерін түсіндіру үшін қарама-қарсы жаққа қараған екі бетті ежелгі 

Рим құдайы Янустың бейнесін пайдаланған. Бұл бейнелі теңеуде, ежелгі 

Римнің аңыз-ертегілерінде Янус қоғамдық өмірдегі жаңа бастамалардың 

қамқоршысы болып суреттелгені белгілі. Саясат та сол сияқты қоғамда 

өзгерістер жасауға алып келетін, олардың қажеттілігін негіздеп, іске 

асырылуын адамның жасампаздық қуатын қосу арқылы қамтамасыз 

ететін қызмет саласы болып табылады. Дюверже осындай салыстырумен 

жеке адамдардың, қоғамдық топтардың, қауымдастықтардың, қойған 

талаптарына жауап ретінде қоғамдағы қайшылықтарды және ұдайы өзгерістерге 

деген ұмтылыстарды нақты көрсете білген. 

Саясатты қоғамдық құбылыс ретінде талдау кезінде, оның уақыт 

пен кеңістіктегі өзгергіштігін түсінудің негізі адамдардың ұжымдасқан 

өмірінің мазмұны болып табылатын өмір сүруші қоғамдық құрылымдарды 

нақтылап  анықтауда жатыр. Қоғамдық құрылымдардың негізгі элементтері , 

ірі қоғамдық топтар (таптар, ұлттар, жіктер, элиталар) және олардың 

формальды ұйымдары (мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-кәсіби 

ұйымдар) болып табылады. Қоғамдық топтар мен олардың ұйымдары әр 

түрлі құндылықтарды жасайды, ал бұларсыз қоғамдық-саяси өмірдің болуы 

мүмкін емес. Басқа әлеуметтік институттардан саясаттың өзгешелігі, ол – 

тек жеке бастын ғана емес, ең әуелі мемлекет билігінсіз іске асыру мүмкін 

емес, топтық мүдделерді қанағаттандыруға қызмет етеді.   

Қазіргі қоғамдағы саяси құбылыстар мен процестер негізінде 

құндылықтардың басты үш тобына: қауіпсіздік пен ұлттық тәуелсіздік; 

әл-ауқат пен экономикалық өркендеу; бостандық пен конституциялық тәртіп 

жатады. Оларды нақтылап  реттеу, әр қоғамдық топтардың жекелеген 

доктриналары мен саяси тұжырымдамаларына баға берудің шарты, ал 

оларды бағдарламалық мақсаттар түрінде нақтылау – кез келген саясаттың 
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міндеті болып табылады. 

Жалпы саясат туралы пікір алуандылығын зерттеген ізденістер жүздеп 

кездеседі. Француз саясаттанушысы Ж.М. Денкэн саясат көптеген пікір 

жарысының объектісі болып табылатынын, әрі мұның табиғи заңдылық 

екендігінайтқан болатын. Батыстың, әсіресе, англо-саксон және француз 

ғылыми әдебиеттерінде «саясат» мемлекетпен, оны ұйымдастырумен әрі 

басқарумен тікелей байланысты қызмет ретінде түсіндіріледі. Мысалы, белгілі 

американдық саясаттанушы, профессор Куинси Райт саясаттың: «Саясат – 

басқа топтардың қарсылығына тойтарыс бере отырып қол жеткізетін, топтық 

мақсаттарды қамтамасыз ететін өнер және іс-әрекет» деген анықтама ұсынады. 

Еуразиялық ғылыми әдебиеттерде «саясат» ұғымы, түпкі мақсаты 

мемлекеттік билікті жеңіп алу, қолда ұстап тұру және пайдалана білу 

проблемалары болып табылатын топтар мен ұлттардың және басқа да 

әлеуметтік топтардың арасындағы қарым-қатынас саласы ретінде түсіндіріледі. 

Сонымен, саясаттың мәнісін түжырымдасақ, саясат – үлкен қоғамдық 

топтардың, әсіресе, таптардың, ұлттардың, мемлекеттердің арасындағы 

олардың қажеттіліктері мен мүдделерін іске асырумен байланысты қатынастары 

саласындағы және олардың күш-жігерін адамдарды басқару өнері ретіндегі 

ерекше тәсілдермен, саяси билікті нығайту немесе оны жеңіп алу, қолда ұстап 

тұру мақсатымен біріктіруге бағытталған мемлекеттік органдардың, саяси 

партиялардың, қоғамдық қозғалыстардың қызметі. 

Саяси мақсаттарды іске асыру ерекше саяси әдістермен жүргізіледі. 

Саяси әдістер – халықтың әр түрлі таптарының, әлеуметтік, ұлттық, 

әлеуметтік-демографиялық топтарының мүдделеріне, қоғамдық пікірлерге, 

демократиялық амалдарға негізделген наным және сенім құралдары. Қоғамдық 

дамудың демократиялық сипатын әлеуметтік-саяси қорғаудың әдісі әр түрлі 

қоғамдық қозғалыстарды дұрыс, принципті бағалау, олардың заңды және 

әлеуметтік ережелерді сақтауына бақылау жасау өзекті мәселе болып 

табылады. Қоғамдық қозғалыстарда пайда болатын халыққа қарсы бағытталған 

ұлтшылдық пен экстремистік әрекеттердің барлығын батыл дәлелдермен 

анықтай алу қажет. Аталған  жағымсыз құбылыстарға тойтарыс беру үшін 

демократиялық, ұлттық-жалпы адамзаттық құндылықтарды қорғай алатын 

жаңашыл, шығармашылық тәсіл  қажет. 

Саясаттағы мақсат пен құралдардың арақатынасын қорытындылағанда 

біздің ойымша, адамдар қызметі осы екі маңызды буынының бірлігі идеясына 

негізделеді. Мақсаттар мен құралдар бір кеңістік пен бір уақытта болған кезде 

ғана, яғни, бір адамдардың құрал ретінде көріне отырып, бір мезгілде әрі бір 

мақсаттан табылса ғана олар нәтижелі болады.Осыған байланысты, саясат 

сияқты соншалық маңызды қоғамдық құбылыстың көп қырлылығы басқа да 

мәселелерді, атап айтқанда, қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат пен экономикалық 

арақатынасын, ішкі, сыртқы және әлемдік саясаттардың айырмашылықтары 

мен тұтастығын саралауды талап ететіні белгілі. 

2. Кез келген қоғам өмірінің барлық салалары өзара тығыз байланысты. 

Бүгінде қоғамдық өмірдің әр алуан салаларының өзара тәуелділік үрдісі тек 
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жекелеген мемлекеттер ішінде ғана емес, сондай-ақ әлемдік қауымдастық 

деңгейінде де өте айқын көрінеді. 

Саясат пен экономика барлық қоғамдық байланыстар жүйесінің іргетасы 

екендігі белгілі. Сондықтан да олардың өзара әрекеті кез келген қоғамның 

дамуында шешуші рөл атқарады. Демек, саясат қоғамның экономикалық 

саласымен, экономикалық қатынастарымен, экономикалық мүдделерімен терең 

байланысқан. Саясат экономиканың дамуына оң ықпал ете алатындығын, сонымен 

қатар экономикалық жүйенің барлық элементтеріне кері әсер етіп, оның дамуын 

тежей алатындығын да атап көрсету қажет. 

Қазір  әлемде мемлекетпен саясаттың рөлі объективті түрде арта түсуде. 

Сонымен қатар әлемдік тәжірибе экономикалық қатынастарды шектен тыс 

саясаттандырудың, мемлекеттің экономикаға орынсыз араласуының, саяси 

өктемдіктің, экономиканы басқаруда әміршілдік әдістерді қолданудың 

мысалдарын да көптеп көрсетуде. Мұндай саясаттандырылудың мысалы ретінде 

тоталитарлық жүйедегі мемлекеттерді атауға болады. Бұл мемлекеттердің 

экономикалық саясаты ұлттық экономиканың томаға тұйық жүйесін жасауға, 

оны халықаралық шаруашылық байланыстардан оқшаулауға бағытталған. 

Экономикалық дамудағы өзекті мәселелерді ашатын саяси қимылдар 

әлеуметтік прогрестің қуатты қозғаушысы және объективтік 

мүмкіншіліктерді тиімді жолдармен іске асыруға көмектесетін күш болып 

табылады. Саясаттың экономикаға тигізетін белсенді ықпалына деген 

мұқтаждықкоғамөміріндегі күрт өзгерісті сәттерде: терең экономикалық 

дағдарыстар мен соғыс кездерінде, сондай-ақ экономиканы реформалауға аса 

кажеттілік туған жағдайда ерекше арта түседі. Бұл туралы тарихи мысалдарды 

келтіруге болады. Мәселен, «ұлы тоқырау» кезеңіндегі АҚШ, екінші 

дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейінгі Германия, тоталитарлық жүйе күйреген 

кездегі Шығыс және Орталық Еуропа елдері және т.б. айтуға болады. 

Осындай ахуал 1980-1990-шы жылдары нарықтық экономикаға өту 

барысында Қазақстанда да орын алды. Қазақстан экономикасы үлкен дағдарысқа 

ұшырады. Мұндай жағдайдың туындауын түрлі күрделі себептермен 

байланыстыруға болады. Ең бастысы себеп ретінде қоғамның экономикалық 

дамуына саясаттың тиімді ықпалының  жеткілікті деңгейде болмағандығынан 

деп айтуға болады.Оның үстіне нарықтық қатынас экономикалық өмір қызметінің 

айтарлықтай мінсіз тетігі емес екендігі белгілі. Саясаттың барлық уақытта нарық 

пен бағаға белгілі бір дәрежеде тура не болмаса жанама түрде әсер етуі қажет. 

Нақты саяси құбылыстар мен процестерді зерттеу, әдеттегідей 

осыларды тудыратын экономикалық мүдделерді тиянақты талдауды қажет 

етеді. Демек, нақты саясатты зерттей отырып, экономиканың  әртүрлі 

элементтеріне ықпал жасаудың нақты факторлары мен саяси әдістерін тауып, 

талдаған дұрыс. Сондай-ақ, экономикалық қатынастардағы саясаттың әр қилы 

аспектілеріне тигізетін кері әсерін де жан-жақты зерттеу маңызды. 

Саясат өзінің бағыт-бағдарына байланысты ішкі, сыртқы және әлемдік 

(халықаралық) болып бөлінеді. 

Ішкі саясат дегеніміз – өмір сүруші әлеуметтік-саяси құрылысты сақтауға 
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немесе реформалауға бағытталған мемлекеттің, оның құрылымдары мен 

институттарының экономикалық, демографиялық, әлеуметтік-интеграциялық, 

әлеуметтік-мәдени, қуғын-сүргін және т.б. іс-әрекеттер жиынтығы. Ішкі саясат 

мақсаттарын жүзеге асыру үшін мемлекет құралдардың, әдістер мен 

тәсілдердің кең ауқымын пайдаланады. Ішкі саясат сипаты сыртқы саясаттың 

мәнін анықтайды. Сыртқы саясаттың басты мақсаты барлық уақытта, мемлекет 

өзініңішкі саясатының мақсаттары мен міндеттерін толыққанды жүзеге 

асыруы үшін қолайлы халықаралық жағдай жасауы болып табылады. 

Кез келген мемлекеттің сыртқы саяси қызметі ең алдымен осы 

қоғамдастықтың ұлттық мүдделерін оның басқа жекелеген мемлекеттермен 

қарым-қатынастары барысында қамтамасыз етуге бағытталады. Сыртқы саясат 

арқылы жүзеге асырылатын басты ұлттық мүдделер қатарына мемлекет 

егемендігі мен ұлттық қауіпсіздігін, қоғамның әрі оның барлық азаматтарының 

жан-жақты дамуы үшін сыртқыжағдайлар жасауды, халықтың өзге 

халықтармен және мемлекеттермен өзара тиімді экономикалық, саяси, ғылыми-

техникалық және мәдени ынтымақтастығын жолға қоюды, т.б. жатқызуға 

болады.Сыртқы саясатмемлекеттің сырт жақта басқа субъектілермен: 

жекелеген мемлекеттермен, шетелдік партиялармен, басқа қоғамдық 

ұйымдармен, т.б. қарым-қатынастарын реттейтін қызметі. Осы жерде, сыртқы 

саясатты әлемдік (халықаралық) саясаттан бөліп қарауға болмайтынын да атап 

көрсету қажет. Халықаралық аренада биліктің бір тұтас орталығы жоқ, 

құрылатын бүкіл әлемдік және аймақтық халықаралық ұйымдар билік 

өкілеттілігіне ие емес. Мұнда негізінен тең құқықты мемлекеттер әрекет 

етеді және олардың арасындағы қарым-қатынастар күрес пен келіссөздердің, 

әр түрлі келісімдер мен ымыраға келудің нәтижесінде қалыптасады. 

Сонымен, әлемдік саясат ішкі және сыртқы саясат сияқты адал әрі таза 

болуы тиіс, олтек жалпы адамзаттық, ұлттық мүдделерді басшылыққа алмай, 

ғылыми негіздерге ғана сүйеніп қоймай, шын мәніндегі өнер болуы тиіс. 

3. Саясатты қоғамдық өмір саласы ретінде түсіну саясаттың өнер 

екендігіне көз жеткізгендей болады. Яғни, саясат мемлекетті шебер 

басқарудың өнері, белгілі бір топтың мүдделеріне жауап бере алатын саяси 

қызмет өнері, билікті іске асырып, оны жеңіп алу, немесе сақтау өнері бола 

алады. 

Саяси өнер – бұл қолда бар мүмкіндіктерді пайдалана білу, теориялық 

білімді, пайымдауларды шабытпен, болжаммен, сезіммен, шығармашылық 

батылдықпен дұрыс шешімдер қабылдай білу. Демек, саясат өнер ретінде – 

ойластырылған қадамдар, іс-әрекеттер, айла-амалдар, ымыраға келу, 

келісімдер, артқа шегінулер,қысымдар, топшылап болжамдау. Бұл – қулықтың, 

кейде алдаудың, келемеждеудің, тіпті адалдығы мен тазалығы жоқ саяси 

ойындардың сан алуан түрлері болуы мүмкін. Ол үшін саясат пен 

саясатшылар соғыстарға, ішкі және сыртқы ахуалдың нашарлап кетуіне,  

әлеуметтік-экономикалық, нәсілшілдік, ұлтшылдық, діни, таптық, негіздегі 

шиеленістердің, түсінбеушіліктердің орын алуына жол бермеулері тиіс. Бұл 

жерде орынды ғылыми ой қажет, әрі басқаны түсіну, оның жағдайына қарап 
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мүддесін ескеру, шыдамдылық көрсету, келісімге жету, қарым-қатынасты 

нығайтып  дамыта білу қажет. 

Осыған орай, саясат өнер ретінде – кеңістік пен уақыт көлемінде 

адамдарға өз әсерін тигізетін, жоспарларымен әрі нәтижелерімен көптеген 

тағдырларға ықпал ете алатын, сыналған, ойластырылған қызметтің тұтас, 

орасан зор жүйесі екендігі айтуға болады. Саясат көбіне саясатшылардың 

өзіндік қабілетіне, оның жеке бастамасы мен тіпті түйсігіне де байланысты. 

Аталған сапалар саяси қызмет үстінде ашық көрініс тауып, оның сипатына 

елеулі түрде ықпал жасайтын болады. Саясат өнер ретінде әлеуметтік 

процестердің субъективтік жақтарымен тікелей байланысты. Ол саясатшының 

адамдармен жұмыс істей білу қабілетіне байланысты әрі оның саясаттың 

субъектісі мен объектісінің келісушілігін тек іскерлік қасиеттері тұрғысынан 

көре білуіне ғана емес, сондай-ақ адамгершілік тұрғысынан да: 

психологиялық тұрпатын, мінез табандылығын, батылдығын, 

жауапкершілікті мойнына ала білу қасиетін, ең соңында бұқара үніне, 

олардың  жағдайына құлақ аса алатындығын көре білу қабілетінде жатыр. 

Саяси қайраткерлердің өнері бұқараның саяси өмірге араласуының 

қоғамдық дамудың кезеңдеріне әрі олардың саяси мәдениетінің деңгейіне, 

сондай-ақ бейімділіктеріне сәйкес келетін түрлерін таңдай білуінен көрінеді. 

Бұл түрлер (нысандар) егер дұрыс табылған болса, бұқара қуатын өсіреді 

немесе оны баса алады; құнды бастамаларды қолдайды немесе оларды 

тұншықтыра алады; кемшіліктерге қарсы күресті көбейтеді  немесе 

кемшіліктерді өршіте алады. Осының бәрі адамды, оның мүдделерін 

үғынып, оларды жалпы ортақ мүдделерге бағындыра білуді және мұның 

өзін басқарылатын адамдар ортақ нәрсені өзімдікі деп санайтындай етіп 

істей білуді талап етеді. Халық саясат пен саясатшылар туралы пікір алысуға, 

оларға ықпал етіп, оларды бақылау тетіктеріне ие болу құқығын иеленуі 

қажет. Халық өз ортасынан жаңа саясатшылар мен  жетекшілерді шығарып, 

оларды алмастырып отыруы тиіс. Сондай-ақ, халық саясатты талқылауға, 

енгізуге және оны өмірде жүзеге асыруға тікелей атсалысуы керек.  

Сонымен, шебер саясат – бұл жан-жақты ойластырылған, зерттеліп 

сараланған саясат. Егер қолданыстағы саясат адамгершілік 

мақсаттарғаадамдардың өмірінбақытты етуге, бағытталған болса, онда мұндай 

саясат пен саяси қызмет  азаматтар тарапынан жоғары бағалануға, әрі 

мойындалуға лайықты. Бүгінгі таңдағы саясаттың басты мақсаты – 

адамгершілікті ту етіп көтерген әділетті, демократияшыл, өркениетті қоғам 

орнату мақсаттарына қызмет ету болып табылады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саясат дегеніміз не? 

2 Қоғамдық құрылымның формальды ұйымдарына не жатады? 

3 Саясат бағыт-бағдарына қарай нешеге бөлінеді? 

4 Сыртқы саясат пен әлемдік саясаттың айырмашылығы кандай? 

5 Саяси өнер дегеніміз не? 
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4 тақырып.  Саяси билік: мәні мен жүзеге асыру механизмдері 

 

1  Биліктің мәні және оны анықтаудағы түрлі әдістер. 

2  Саяси биліктің  құрылымы  мен  функциялары. 

3  Саяси   биліктің  легитимділігі. 

 

Дәріс мақсаты: билік саясаттанудың негізгі маңызды тақырыбы 

екендігінің маңызын ашу және биліктің саяси ерекшеліктері, оның басқару 

түрлері және жүзеге асыру механизмдерін қарастыру. 

 

1. Билік – саясаттанудың негізі болып табылады. Саясаттың мазмұны, 

саяси институттардың қызметтері туралы түсінудің кілті деген ой 

қалыптастыруға болады. Саясаттың негізгі мәселесі – билік, ал мазмұны – 

билік үшін күрес және билікті жүргізу. Билік адамзат пайда болғалы бері бар 

дүние. Өзінің даму тарихында «билік» түсінігі өте көптеген дәлелдемелер мен 

теорияларды ұсынды. Аристотель, Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, 

Гегель сияқты философтар билікке түрлі зерттеулер жасаған. Мысалы: 

Аристотель  билік ең алдымен қоғамдық өндірісті ұйымдастыру үшін қажет 

деген. Билік ұғымы саяси-ғылыми әдебиеттерде әр түрлі түсіндіріледі. 

Беймарксистік саясаттануда билікке берілген анықтамаларды мынадай 

топтарға бөлуге болады: 

1) Телеологиялық  анықтама гректің «teleos» (мақсат) деген сөзінен 

шыққан, яғни билік белгілі бір мақсатқа қол жеткізу ретінде түсіндіріледі.                                                                                      

2) Бихевиористік анықтама - ағылшын тілінің «behaviour» (мінез-құлық) 

деген сөзінен шыққан, мұнда билік адам мінез-құлқының ерекше түрі ретінде 

түсіндіріледі.  

3) Инструменталисті анықтама билікті белгілі бір құралдарды, 

амалдарды (зорлық-зомбылық, күштеу, мәжбүрлеу және т.б. шараларды) 

пайдалану, қолдану мүмкіндігі деп біледі. Мәселен, Американың 

саясаттанушысы Р. Даль билік бір адамға екінші адамды өз еркімен 

жасамайтын іс-әрекетті жасауға мәжбүр ету мүмкіндігін береді дейді. 

4) Құрылымдық анықтама билікті басқарушы мен бағынушының 

арасындағы қатынастың ерекше түрі деп ұғады. Олар кейбір адамдарды 

табиғатынан әміршіл, басқарғысы келіп тұратын болады, ал басқалары көнбіс,  

біреудің өз ырқын билеп, басқарып, жол көрсетіп тұрғанын қалайды дейді. 

5) Конфликтілік анықтама билікті дау-жанжал жағдайында игілікті 

бөлуді реттейтін мүмкіндік, шиеленісті шешудің құралы деп түсіндіреді. 

Неміс әлеуметтанушысы М. Вебер билікті зерттеудің жаңа түрлерін 

ұсынған. Ол ғылымға «әлеуметтік әрекет» ұғымын енгізді. Оның екі кезеңі 

бар: индивидтің субъективті әрекет етуі және басқаға бағдар жасау. Вебердің 

түсінігі бойынша билік дегеніміз, әлеуметтік қатынаста ешқандай қарсылыққа 

қарамай, өз мүмкіншіліктеріңді пайдалану. Билік Вебер үшін бірінші орында. 

Одан туындайтын нәрсе – саясат және сонымен байланыстының бәрі. Осы 

түсінікке сүйене отырып, биліктің бірнеше элементтерін ұсынуға болады: 
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а) билік қатынасында кемінде екі серіктестің болуы; билік 

субъектілердің ара қатынастары; 

б) санкциялар қолдану қаупімен ұштасқан, кімге билік жүргізуі керек 

екенін көрсететін еркі немесе билік жүргізетін бұйрығы; 

в) билік жүргізілетін адамдарды өз еркіңе көндіру; 

г) бұйрықтар, санкциялар және бағынулардың орындалу шекарасын 

анықтайтын қоғамдық нормалар. 

Билік, өз дегенін орындау үшін түрлі формада көрініс беруі мүмкін: 

зорлық-зомбылық, үстемдік, басқару, басшылық, бақылау және т.б.     

Билік түсінігінің жаңа кезеңіне жүйелік тұжырымдамалар шығады 

(Т. Парсонс т.б.), олар билікті әлеуметтік жүйелердің әртүрлі қызметі ретінде 

қарастырады. Жоғарыдағы аталғандарды ескере отырып, билiктің мынандай 

анықтамасын берyгe болады: билiк дегенiмiз –  адамның әр түрлі іс-әрекетінің 

бағытына, сипатына және таптар мен топтардың, жеке адамдардың мінез-

құлқына экономикалық, идеологиялық және құқықтық-ұйымдастырушылық 

механизмдер арқылы ықпал ету қабiлетi мен мүмкiндiгi.  

2. Биліктің бірнеше түрлері бар, соның ішіндегі маңыздысы саяси билік 

болып табылады. Өйткені ол үлкен әлеуметтік топтар арасындағы саяси 

қатынастарды көрсетеді. Саяси билік  дегеніміз - белгілі бір таптар мен 

топтардың мемлекеттік өз органдар жүйесі арқылы қоғамдағы үстемдігі. 

Саяси биліктің екі маңызды белгісі бар: 

1)  Масштаб – ол әлеуметтік топтар мен бүкіл қоғамға әсер етеді. 

2) Мемлекеттік тұтқаны қолдану мүмкіндігі мен мемлекеттік шешім 

түрінде рәсімдеу. 

Саяси биліктің ең жоғарғы дамығын негізгі формасы ретінде  

мемлекеттік билік есептелінеді. Кез келген мемлекеттік билік – ол саяси билік, 

ал кез келген саяси билік – мемлекеттік билік бола бермейді. Мысалы, 

алғашқы қауымдық құрылыста саяси билік болған (ақсақалдар кеңесі), ал 

билік аппараты мен мемлекет болмады. Мемлекеттiк билiктің ерекшеліктері: 

белгілі бір территорияда ерекше аппарат арқылы жүргізілетін билік; өзінің 

арнайы күштеу аппаратына сүйенеді; мемлекеттік билік монополиялық сипат 

алады. Осымен байланысты, әр қоғамның, әр елдің қоғамдық-саяси  

күштерiнiң өзiндiк орналасуы, өздерiнің құқықтары, дәстүрлерi мен 

мекемелерi болатындығын айту қажет. Сондықтан да мемлекеттiк, саяси билiк 

әр елде тек осы елге тән мемлекеттiк құрылыс пен саяси тәртiп арқылы өзiнше 

icкe асырылады. 

Саяси билiк әдістері –  саяси билікті жүзеге асыру құралдары мен 

түрлері. Құқық, бедел, сендіру, дәстүр, алдап-арбау, мәжбүрлеу, күштеу 

арқылы жүзеге асырылады.  Саяси билік субьектілері – іс-әрекетті жасаушы, 

обьекті өзгертуші жеке адам, әлеуметтік топ, тап, партия, мемлекетті айтады. 

Саяси билікті жүзеге асыру үшін арнайы ұйымдар мен мекемелер құрылып, 

субьект оларға өкілдік береді. Олар билікті қолданушы, қорғаушы, иелік 

етуші болып есептеледі. Саяси билiктің ерекше  маңызды өзгешелiктерiне 

көңіл бөліну қажет. Олар: 
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1) Үстемдік, саяси билiк шешiмдерiнiң бүкiл қоғам үшiн және тиісінше 

билiктiң басқа да түрлерiне де мiндеттiлiгi, кез келген қоғамдық процестер 

iшiне ену кабiлеттiлiгi.  

2) Жалпылық, яғни көпшiлiк.  Мұнда саяси билiк құқық негiзiнде бүкiл 

қoғaм атынан әрекет ете алады деген сөз. 

3) Мемлекет көлемiнде билiк жүргiзудің күшi мен басқа да құралдарын 

қолданудағы ашықтық пен жариялылық. 

4) Бiр орталықтың, яғни шешімдер қабылдауда жалпы-мемлекеттік 

орталықтың болуы. 

5) Билiктi жеңіп алу, ұстап тұру және жүзеге асыру үшiн қолданылатын 

құралдардың, көздердiң  жиынтығы. 

Саяси билiк epкiн демократиялық сайлаудың нәтижесiнде де, әскери 

төңкерiс пен қанды төңкерiс нәтижесiнде де қалыптаса алады. 

Саяси билiктiң дамыған механизмi өте күрделi де көп мағыналы 

құpылым eкенi анық. Оның негiзiнде тұтас алғанда қоғам тұрады, ал негiзге 

жақын жерде үcтeмдiк eтушi саяси күштер мен олардың ұйымдары, ең 

жоғарыда – билiктiң парламент, үкiмeт, мемлекет басшысы, басқа да 

дережедегi басшылар, соттар, бақылау органдары сияқты өзiне тән 

құрылымдардан  тұрады.  Билікті жүзеге асыруда ресурстардың алатын орны 

маңызды. Саяси билiктiң ресурстары дегенiмiз – олардың үcтiнeн 

бағынушыларға ықпал жасау мен билiктiк epiктi iскe асырyға бағытталғaн 

әдістер мен құралдардың жиынтығы болып табылады. Саяси билiктiң 

ресурстары peтiндe экономикалық, күштеу (мәжбүрлеу), әлеуметтiк, мәдени-

ақпараттық, демографиялық  және басқа да ресурстар көpiнe алады. 

Экономикалық ресурстарға жататындар: қоғамдық және өзiндiк өндiрiс 

пен тұтыну үшiн қажеттi керек-жapaқ құндылықтары, бұлардың жалпыға 

ортақ маңызы бiрдей белгiсi ретiндегі ақша, техника, құнарлы жерлер, 

пайдалы қазбалар, т.б. Экономикалық ресурстарды көптеген мемлекeттiк және 

халықаралық сипаттағы проблемаларды шешу үшiн пайдаланады.  

Күш қолдану ресурстарына  қару, күш қолдану аппараттары  арқылы 

және осы мақсатта арнайы дaйындаған адамдар тобы жатады. Бұлардың бәрi 

елдiң қорғанысын, iшкi тәртiптi caқтayды қамтамасыз eтeдi. Күштеу 

ресурстарын әскер, полиция, қаyiпсiздiктi caқтay ісіндегі түрлi қызмет 

орындары және сот пен прокуратура, бұлардың ғимараттары, қару-жарағы, 

техникасы т.б. құрaйды. 

Әлеуметтiк ресурстар деп – әлеумeттiк құрылымдағы әлеуметтік 

мәртебенi, не болмаса дәреженi көтepyдiң, не болмаса төмендетудің қабiлетiн 

айтады. Әлеумeттiк ресурстар қызмет орнын, дәреженi, бiлiм беру, дәрiгeрлiк 

қызмет, әлеуметтiк тұрғыдан қaмтамасыз ету және т.б. көрсеткiштeрдi 

қамтиды. 

Ал eндi мәдени-aқпараттық ресурстар туралы айтатын болсақ, бұған 

жататындар бiлiм мен ақпарат, сондай-ақ, оларды алу мен таратудың 

құралдары: ғылым мен білiм мекемелерi, бұқаралық aқпарат құралдары және 

т.б. Қазiргi кезде және келешекте бiлiм мен ақпарат саяси билiктiң өте 



27 
 

маңызды көздерiне айналуда және солай кала бермекші. Өз кезегінде 

бұқаралық ақпарат құралдары саяси билiк ресурстары peтiндe билiк 

ресурстарының басқа түрлерiнің aйыpмашылығын көpceтeтiн өзiндiк 

ерекшeлiкке ие. Көп ретте aқпapaт құралдары «төpтiншi билiк құралы» деп 

аталады. Бұл олардың қоғaмдық пiкiрге жасайтын ықпалының шын 

мүмкiндiктepi мен күшiн көpceтeдi. Демографиялық – адамның өзі басқа 

ресурстарды құрушы әмбебап ресурс ретінде қызмет етеді.  

Саяси биліктің өзіндік қызметтері де болады. Оған жататындар: 

қоғамның саяси жүйесін қалыптастыру; қоғамды басқарудың стратегиясын 

жасау; қоғам дамуының негізгі бағыттары бойынша нақты шешімдер 

қабылдау; қоғамдық процестерді шұғыл реттеу мен басқару; қоғам дамуының 

бағыттары мен тұрақтылығының маңызды  параметрлеріне бақылау жасау 

және т.б. 

3. Мемлекеттік биліктің заңдылығы оның легитимдігінен көрінеді. 

Саяси билiкті бұқара epiктi келiсiм бойынша қабылдап, оның дeгeндepiнe 

бaғынса, онда ол заңды билiк деп аталады. Легитимдiлiк саяси билiктiң берiк 

сипаттaмаларының қатарына жатады деп тұжырымдаyға болады. 

«Легитимдiлiк» терминi aлғашында XIX ғасырдың басында Францияда пайда 

болды. Ал «билiктiң легитимдiлiгi» (заңдылығы) туралы ұғымды ғылымдa 

aлғаш рет нeмic әлеуметтанушы әрі саясаттaнушысы Макс Вебер енгiздi. 

Легитимдiлiк ұғымы және бұдан туындайтын легитимация (заңды деп тану) 

деген сөз өзiнің бастамасын латынның (заңды және зaңдылығы негiздеу) 

деген сөзiнен алған. Саяси билiктiң заңдылығын тануды екі тұpғыдa: 

бiрiншiден, халықтың қалауы бойынша қалыптасуы және көпшіліктің еркіне 

қарай орындалуы қажет. Мұнда,  мемлекеттік билік иесін белгілі бір мерзімге 

халық сайлап, оның жұмысын бақылап отыруға мүмкіндігі болуы тиіс. 

Екiншiден,  мемлекеттік конституциялық қағидаларға сай жүзеге асырылуы 

қажет. Макс Вебер билiктiң зaндылығының  мінсіз үш түpiн көрсетті: 

1) Дәстүрлi заңдылықтық. Бұл жерде билiкке жүгінудің дәстүрлерi, 

дағдылары арқасында ертеден келе жатқан тәpтiптeрдiң бұзылмайтындығына 

және қажeттiлiгiне дегeн ceнiмнiң apқacында пайда болады. Ережесi үcтeмдiк 

пен бaғынушылық қатынастың негiзi peтiндe көpiнeтiн дәстүрлi үстeмдiк 

монархиялар үшiн тән. Әдет-ғұрыппен, дәстүрмен сәулеленгeн бұл ережелер 

кiмнiң билiкке құқығы барлығын, ал кiмнiң оған бағынуға  мiндeттi екендiгiн 

көpceтeдi. Kөceмдepдiң дәcтүpдi бұзуы бұқара халық алдында олардың билiгi 

заңдылығының жоғалyынa әкeлiп coқтыpaды. Қазiргi кезде саяси билiк 

заңдылығының дәстүрлi түpi монарxиялық тәpтiптегi елдерде (Непал, Сауд 

Арабиясы, Иордания, т.б.) және apттa қалған  қоғaмдарда сақталған. 

2) Харизматикалық заңдылық.  Бұл – басшының  батырлығы мен 

беделiне сүйенген заңдылық және oғaн ерекше үлгілі қасиеттер мен қабiлет 

танылады, яғни тiптi кейде басшығa табынып, оның жеке басын көкке 

көтepeдi. «Харизм» – деген атау грек тiлiнен аударғaнда «Құдай берген сый» 

дeгeндi бiлдiредi. Әуел баста бұл атау дiни сипатта болғaн. Билiктiң осы 

түpiнің енгiзyшiлерi дiн қайраткерлерi Моисей, Давид, Мұхаммед, Будда және 
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т.б. болды. Дегенмен, кейiннен бұл атауды азаматтық көсемдерге де 

қолданып, оның өpiciн кеңейттi. Яғни, бұл  түрдегi зaңдылық халықтың 

көсемдерi мен басшыларының ерекше қабiлеттеpiне деген ceнiмiнe сүйенедi. 

Харизматикалық көсемнің билiгi оны өзiнiң көceмi peтiндe қабылдaғaн 

халықтың көпшiлiгiнің oның алдында бас июiмен аяқталады. Алайда 

харизматикaлық басшы мен көceмнiң ic-қимылындaғы сәтсiздiктeр олардың 

халық алдындaғы беделiнің  жоғaлyына, демек, өз билiгiнiң зaңдылықтарынан 

aйырылуынa әкeлiп coқтырады. Әдетте, саяси билiктің харизматикaлық түpi 

революциялық өзгерiс кезеңдерi мен өткiншi және тұрақсыз қoғaмдарда пайда 

болады. 

3) Ақыл-парасаттың құқықтық заңдылығы. Мұнда көпшiлiк тaнығaн 

ережелер, яғни демократиялық тәpтiптep негiзiнде қaлыптасқан үкiмeт 

шешiмдерiне адамдардың бaғынуына түpткi болатын тиiмдi түрде түсiнiлгeн 

мүдде болып табылады. Ақыл-парасаттың құқықтық заңдылығы саяси билiгін 

қалыптaстыратын: epiктi сайлаулар, заңының жоғарылығы, билiк пен 

азаматтардың заң алдындағы бірдей жауапкершiлiгi және т.б. сырт көpiнicтi 

ережелердің дұрыстығынa деген ceнiмгe негiзделедi. 3аңдылықтың бұл түpi 

демократиялық мемлекеттерге тән. Бұл түрдің неғұрлым дaмыған формасы 

конституциялық мемлекет болып табылады. 

Конституция басқарушы топтардың қалыптасуының, қызмет жауабымен 

және оның ауысуының тәpтiптepiн дәл реттеп отыратын негiзгi ережелердi 

белгiлейтiнiн айту керек. Сонымен бiрге бұл ережелер заңмен белгіленген 

тәpтіптep мен өзгерiстерге де ұшырай алады. 

Саяси билiктiң заңдылық принципi адамдардың құқықтырымен тығыз 

байланысты eкeнiн айту керек. Осыдан келiп, саяси билiктің заңдылық 

негiздерi үш бөлiктен: әр адамның құқықтық мәртебесiнен, 

демократияландырудың деңгeйiнен және конституциялық құрылыстан 

құралады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1  Билік ұғымына анықтама беріңіз? 

2  Билікке берілген инструменталистік анықтама? 

3  Саяси биліктің экономикалық ресурстарына не жатады? 

4  Мемлекеттік билік пен саяси биліктің айырмашылығы қандай? 

5  Харизматикалық  легитимділік  дегеніміз не? 

 

5 тақырып. Саяси элиталар және саяси көшбасшылық 

 

1 Саяси элита түсінігі. Элиталардың негізгі теориялары (Г. Моска, 

В.Парето,  М.Вебер). 

2  Саяси элиталардың қалыптасуы және жіктелуі.  

3 Саяси көшбасшылық түсінігі мен табиғаты, оның әлеуметтік 

функциялары. Саяси көшбасшылықтың жіктелуі.  
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Дәрістің мақсаты: саяси элита теориялары, саяси элитаның 

қалыптасуы мен жіктелуі және саяси көшбасшылықтың сипатын анықтайтын 

факторларға талдау жасап, олардың қоғамдағы рөлі мен орнын зерделеу. 

 

1. «Элита» термині француздың elite, латынның eligo- сұрыпталған, 

таңдалған, іріктелген деген сөзінен шыққан. XVIII ғ. Францияда жоғары 

сапалы тауарларды, кейіннен әлеуметтік құрылымдағы «таңдаулы адамдарды», 

ең алдымен жоғарғы ақсүйектер тобын осылайша атау қабылданған. Ал 

саясаттану мен әлеуметтану ғылымдарында мемлекеттік басқару істерінде 

жоғарғы басқарушы лауазымдарды иемденуші  адамдар тобын атайды.  

Адамдарды ел билеушілер мен оларға бағаныштыларға бөлу идеясының 

тарихы ертеден бастау алады. Ежелгі Қытай философы, әрі көрнекті ойшылы 

Конфуций (б.д.б. 551-479) адамдарды асыл азаматтарға (билеуші элитаға) және 

төменгі (қарапайым) адамдарға бөлді. Ал ежелгі грек ойшылы Платон (б.з.д. 

427- б.з.д.347) билеуші-философтарға, әскерлерге, егіншілер мен кәсіпшілерге 

ажыратты. Ғылымдағы элитарлық теорияны XIX ғасырдың 2-жарысы - XX ғ. 1-

жартысында өмір сүрген италияндық әлеуметтанушы-ғалымдар Г. Моска (1858-

1941), В. Парето (1848-1923) және неміс ғалымы Р. Михельс (1876-1936) және 

т.б. қалыптастырды. 

Г. Москаның негізгі еңбектері қатарында «Саяси ғылым негіздері 

(Elementi di scienza politica)» және «Саяси доктриналар тарихы (Storia delle 

dottrine politiche)» атты еңбектері бар.  

Г. Москаның пікірінше, кез келген қоғам басқарушы азшылыққа – «саяси 

топ (элита)» және соған бағынышты көпшілікке бөлінеді. Ғалым билікті бір 

адам немесе тұтас халық жүзеге асыра алмайды деп есептейді. «Әкімшілдік, 

дін, экономика, әскер және мораль сияқты салаларды біріктіретін саяси 

басшылықты ерекше, яғни ұйымдасқан азшылық қана жүзеге асыруға 

қабілетті» дей келе, Г.Моска өз еңбектерінде элита өкілдеріне тән болуы тиіс 

мына қасиеттерді көрсетеді:  

-  адамдарды басқару қабілеті; 

-  ұйымдастырушылық қабілеті; 

- басқа топтардан ерекшелеп тұратын моральдық, материалдық және 

интеллектуалды артықшылықтары. 

Г. Москаның пікірінше, басқарушы элита үшін қауіпті нәрсе – олардың 

мұрагерлік, жабықтық, оқшаулануға ұмтылысы, ал бұл өз кезегінде 

контрэлитамен қақтығыс тудырып, әлеуметтік-саяси өзгерістерге алып келеді.  

Сонымен қатар Г. Моска басқарушы (элита) тобының үнемі жаңаруы 

тиіс екендігін ескертеді. Жаңарудың үш тәсілін – мұрагерлік, сайлау және  

кооптацияны (лат. cooptatio - қосымша сайлау) бөліп көрсетеді. Ол алғашқы 

екеуіне ерекше тоқталады. Оның ойынша, егер мұрагерлік үстемдік етсе 

басқарушы элита жабық болып, қоғам тоқырауға ұшырайды, ал екінші – 

демократиялық тәсілі үстемдігі жағдайында саяси элита ашық болады, бірақ 

тұрақсыздық пен саяси дағдарыстар қаупі күшейеді. Сондықтан барынша 
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үйлесімді қоғам ол осы үрдістердің тепе-теңдігі орнаған қоғам болып 

табылады.  

Элита теориясының негізін қалаушылардың бірі италиандық ғалым 

Вильфредо Парето. Ол «Саяси экономия курсы» («Cours d’économie politique»), 

«Социалистік жүйелер» («Les Systémes socialistes») «Саяси экономия» 

оқулығы («Manuale di economia politica») еңбектерінің авторы. В. Паретоның 

пайымдауынша, қоғам пирамида тәрізді, оның ең басында элита - қоғам өмірін 

бағыттаушы, басқарушы әлеуметтік топ тұр. Ғалым қоғамның табысты дамуы 

элитаның дер кезінде, өз уақытында жаңаруымен байланысты деп есептейді. 

Бұл теория «Элита айналымы» («circolazione delle élite») деп аталады. Элита 

билік басына алдыңғы қатарлы идеяны ұсынуының арқасында келеді. Өз 

идеясын жүзеге асырған соң элита өз орнын жаңа идеяға, яғни жаңа элитаға 

беруі тиіс. «Элиталардың айналымы» қоғамды алға жылжытып отырады. Ал 

«Элита айналымының» болмауы қоғамды тоқырауға алып келеді, төңкеріс 

орын алып ескі элитаның орнын жаңа элита басады.  

2. Қоғамда саяси элиталардың қалыптасуы мен өмір сүруі түрлі 

объективті сипаттағы себептер мен үрдістерге байланысты. Қоғам кез келген 

күрделі жүйе сияқты кәсіби басқаруды қажет етеді, ал бұл өз кезегінде 

қоғамның басқарушылар мен басқарылушыларға жіктелуіне алып келеді. 

Қоғам басқару функцияларын атқаратын кәсіби білім мен дағдыларға ие 

адамдар тобына зәру болады. Осылайша, саяси элита дегеніміз – ықпалы, 

мәртебесі жағынан қоғамның басқа мүшелерінен ерекшеленетін, мемлекеттік, 

қоғамдық институттарда басшылық позицияларға ие және тікелей қоғамдағы 

билік шешімдеріне ықпал ететін тұлғалар тобы.  

Саяси элитаның қалыптасуының, өмір сүруінің тағы бір себебі - қалың 

бұқараның өзін саясаттан алшақ ұстауы, енжарлығы, қоғамдық-саяси өмірге 

қатысудан бас тартуы (apolitical) деп түсіндіріледі. 

Саяси элиталарды қалыптастырудың, жоғары лауазымды кызметке іріктеп 

алудың антрепренерлік және гильдия жүйелері бар.  

1. Антрепренерлік жүйе. Бұл жүйеге ашықтық, элита қатарына кіруге 

ниет білдірушілердің қалың тобы және олардың арасындағы бәсекенің жоғары 

деңгейі тән. Антрепренерлік жүйеде түрлі әлеуметтік топтардың өкілдеріне 

мүмкіндік бар, бұл оларды халық бұқарасына жақын ете түседі. Мұндай жүйе 

жағдайында элита қатарына кірудің кең тараған жолы – сайлау жүйесі болып 

табылады. Антрепренерлік жүйе тұрақты, шынайы демократиялық жүйелерде 

кең тараған. Жүйенің өз құндылықтарына қарамастан кемшілік тұстары да 

бар. Соның бірі саясатқа кездейсоқ, содыр адамдардың, баянды еңбекке 

икемсіз топтардың еніп кету мүмкіндігі. Екінші, элита қатарының әртектілілігі 

ішкі жанжалдарды тудырып, қоғамдық тұрақтылыққа қауіп төндіруі де 

мүмкін.  

2. Гильдия жүйесі. Бұл элитаны жаңартудың жабық түрі. Мұнда белгілі 

бір топтар мен сословие өкілдері ғана кіреді. Гильдия жүйесінде элита 

қатарына кіру үшін баяу және біртіндеп жылжу тән. Мұнда біліктілік, білім 

деңгейі, адамдармен жұмыс істеу тәжірибесі сияқты мәселелер шешуші рөл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
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атқарады. Үміткерлер белгілі бір әлеуметтік топтар мен партиялардан 

таңдалады және бұл таңдауды басшылардың шағын тобы жүзеге асырады. 

Гильдия жүйесі бәсекенің болмауы себепті бір типтегі басшыларды 

дайындауы мүмкін. Бұл элита жабық кастаға айналып бірте-бірте жойылып 

кетуі де мүмкін. Сонымен қатар бұл жүйенің жағымды тұсы да бар. Ол 

элитаның жоғары болжамдығы, яғни элита туралы толық ақпаратқа ие болу 

мүмкіндігі, ал бұл айтарлықтай ішкі жанжалдардың  туындамауына, қоғам 

тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді. Гильдия жүйесі тәртіп пен күшті 

партиялық жүйелер орнаған дамыған демократиялық мемлекеттерге де тән.  

Гильдия жүйесінің номенклатуралық формасы да бар. Ол социализм 

елдерінде, соның ішінде КСРО-да кең тарады. Мұнда саяси элитаны белгілі 

бір деңгейдегі  партиялық ұйымдар ғана қалыптастыра алды. Номенклатура 

жүйесі жағдайында ішкі жанжалдарға жол берілмеді, саяси курс сабақтастығы 

жалғасын тапты. Басты құндылықтар білім, кәсіби біліктілік, тұлғаның 

белсенділігі емес, жоғары басшылықтың тапсырмаларын бұлжытпай орындау 

мен соларға адалдық басты рөл атқарды. Сол себепті де билікке дербес, 

тәуелсіз, бастамашыл адамдар аз тартылған, элита жабық кастаға айналып, 

кейін ол жүйенің күйреуіне алып келді. 

Саяси элита билікке иелігіне қарай басқарушы және оппозициялық элита 

деп бөлінеді. Басқарушы элита деп мемлекеттік билікке ие, маңызды саяси 

шешімдерді қабылдаушыларды айтады. Олардың қатарына ене алмай қалған, 

бірақ сол үшін күрес жүргізетіндер билік басындағылардың іс-әрекетін сынап, 

олқылықтарын тауып, қателіктерін көрсетеді. Оларды оппозициялық немесе 

контрэлита деп атайды. 

Саяси элитаның жаңару, қайта жасақталу тәсіліне сай ашық және жабық 

элита деп бөледі. Ашық элитада барлық әлеуметтік топ өкілдеріне есік ашық. 

Жабық элитада ол белгілі бір топтан шыққандармен ғана толықтырылады.  

Қазақстандағы саяси элита мәселесіне келсек, мемлекеттіліктің алғашқы 

қалыптасу жылдарында шынайы тәуелсіздік және нарықтық экономика 

жағдайында өмір сүріп, жұмыс істеген билік адамдары болмады. Сол себепті 

Кеңестік билік тұсында номенклатуралық қызметтерде болған 

азаматтарымыз мемлекеттік институттарға қызметке келді. Олар жаңа 

шындықты қабылдап, соған бейімделуге тырысты. 

1990 жылы нарыққа өту жолындағы экономикалық реформаларды 

әзірлеуі тиіс мамандарды даярлау мақсатында бірнеше құрылымдар жұмыс 

істеді. Олардың қатарында Экономикалық реформалар бойынша Министрлер 

Кеңесінің мемлекеттік комиссиясы, Жоғарғы экономикалық Кеңес, 

Қазақстанның мәдени, әлеуметтік және ғылыми-техникалық даму Қоры, т.б. 

бар. Сөйтіп теориялық білімі мен дайындығы бар алғашқы мамандармен 

жабдықталған жаңартылған басқару жүйесі дайындалды. Елде ашылған 

ҚБЭБИ, Мемлекеттік қызмет Академиясы сияқты білім ошақтары, «Болашақ» 

бағдарламасы да өз жемісін берді. Мемлекеттік қызметтерге түрлі жеке 

меншік қаржы-банк және коммерциялық құрылымдардың да өкілдері 

тартылды. Қазақстанның басқарушы элитасының алғашқы 10-15 жылдың 
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ішінде жасарғанын да айту керек. Мыңдаған қазақстандықтар шетелде білім 

алып, бірнеше тілде сөйлеп, батыстық және шығыстық (дәстүрлі) басқару 

стилдерін тоғыстырды.  

Дегенмен елдегі сыбайлас-жемқорлықпен экономикалық қылмыс 

түрлерінің өршуі, шешімін күтіп жатқан әлеуметтік мәселелердің қордалануы, 

жұмыссыздықтың белең алуы себепті қоғамымызда элита құрамына, оның 

қызметіне деген сенімсіздіктің орын ала бастағандығын да байқау қиын емес.  

Саяси элитаның қоғам алдындағы белгілі бір функциялары бар. 

Олардың басты функциялары қоғамның түрлі әлеуметтік топтарының 

мүдделерін зерделеп талдау және оларды саяси нұсқамаларда көрсету, саяси 

идеологияны дайындау, түрлі әлеуметтік құрылымдардың қажеттіліктерін 

есепке алу, саяси ойларды жүзеге асыру механизмдерін жасау, басқару 

органдары аппаратын құру, саяси көшбасшыларды ұсыну және көтермелеу 

болып табылады. 

3. Көшбасшы ұғымы ағылшынның Leader - to lead – сөздерінен 

аударғанда өз соңынан ерту, бастап шығу, ілестіру дегенді білдіреді. Бұл 

көшбасшы дегеніміз -  соңынан ерушілері, жолын қуушылары, ізбасарлары 

мен қолдаушылары бар тұлға дегенді аңғартады. Көшбасшы тарапында бедел, 

күш, ерік-жігер және ықпал болса, оның ізбасар-қолдаушыларының 

тарапынан сенім, құрмет, тәнтілік, бойұсыну мен сүйіспеншілік орын алады.   

Көшбасшы болу үшін жеке тұлға ерекше бір қасиеттерімен ерекшеленуі 

тиіс. Ондай қасиеттерге мынадай белгілерді жатқызуға болады: 

- мінез-құлық белгілері (бастамашылдық, тәуелсіздік, икемділік, 

өктемшілдік, батылдық, жанқиярлық, жауапкершілік ала білу, т.б.); 

- зияткерлік қасиеттері (ақыл, логика, пайымдылық, көрегендік, 

бірегейлік, ішкі түйсік, сөйлеу қабылеті, т.б.); 

- іскерлік қасиеттері (ұйымдастыру қабілеті мен дағдылары, иландыру, 

танымалдылыққа ие болу, т.б.). 

Кез келген көшбасшы, саяси көшбасшылардан осы қасиеттерді 

кездестіруге болады. Дегенмен, бұл қасиеттерге ие кез келген адам көшбасшы 

бола бермейді. Адам нақты бір жағдайға байланысты көшбасшы болу 

мүмкіндігіне ие. Жағдай дегеніміз экономика, әлеуметтік немесе саяси 

өмірдегі күнделікті өзгерістер ғана емес, сонымен қатар мәдениет және 

институционалды қарым-қатынастар сияқты ұзақ мерзімді факторларды да 

қамтуы мүмкін. Адамның қалыптасқан жағдайды дұрыс бағалай білуі немесе 

тиісінше түзету енгізуі сияқты іс-әрекеттері оның қоғамдағы көшбасшылық 

позициясын бекіте түседі.      

Көшбасшы-билеушінің бейнесін алғашқылардың бірі болып 

италияндық философ, мемлекеттік қайраткер, ойшыл Н. Макиавелли (1469-

1527) берді. Оның пікірінше, билеуші қоғамды топтастыру және тәртіпті 

сақтау үшін кез келген амалды, тіпті қулық пен күшті де пайдалана алады. Ал 

француз тарихшысы Т. Карлейльдің (1795-1881) пайымдауынша, «тарих – 

батыр тұлғалардың қызметінің нәтижесі, ал қалған адамдар тобы 

«жарымжан», олар көшбасшының бағыттаушы әрекетінсіз өмір сүруге де 
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қауқарсыз. Неміс ойшылы, философ Ф.В. Ницшенің тұжырымдамасы (1844-

1900) адамзаттың ең жоғарғы өкілдері ретінде тек ұлы көшбасшылар ғана 

тарихты жасайды дегенге саяды. Оның «Бірегей адам» идеясы бойынша 

бірегей жай адамға ұқсамайды. Ол тәуекелшіл, сәтсіздіктен қорықпайтын 

адам. Бірегей өз-өзін түзету мен өзінен үздіксіз асып түсудің үлгісі. Ол өзінің 

өте күшті, құдіретті болуы үшін бәріне барады. Бірегейлер ортасындағы 

бәсеке қоғамның шындап дамуын туғызады. Дегенмен, Ф.Ницшенің бұл 

тұжырымдамасы туралы ғалымдар арасында түрлі пікірлер бар. 

Көшбасшы мәселесіне қатысты марксизм негізін салушылардың пікірі 

мүлдем басқа. Марксистердің ойынша, тарихты адамдар жасайды, олардың іс-

әрекеттері мен ұмтылыстарына түрткі болатын себептер қоғамның 

экономикалық өмірінде, материалдық жағында жатыр.  

Неміс философы, әлеуметтанушы Макс Вебер (1864-1920) 

көшбасшылықтың үш түрін бөліп көрсетеді: 

1) Дәстүрлі көшбасшылық. Бұл «индустрияға дейінгі» қоғамға, 

ақсүйектерге тән дәстүрдің киелілігіне деген сенімге негізделеді. 

2) Харизмалық көшбасшылық. Көсемнің қабілеті мен зеректігіне, оның 

өзгешелігіне, жеке басына деген сенім мен табынуға құрылған. 

3) Рационалды-заңды көшбасшылық өмір сүріп тұрған тәртіптің 

заңдылығына негізделеді. Олар заң аясында таза, әділетті сайлау жолымен 

билікке келу мүмкіндігіне ие. 

Саяси көшбасшылық өзің ауқымы мен қалың халық бұқарасы 

арасындағы беделіне қарай қоғамдағы басқа көшбасшылықтан ерекше тұрады. 

Соған байланысты саяси көшбасшыларды да бірнеше топқа бөліп 

қарастырады:  

а) жалпыұлттық көшбасшылар, олар тұтас халықтың дерлік қолдауына 

ие;  

ә) аймақтық көшбасшылар, олардың ықпалы мен беделі нақты бір 

аймақпен шетеледі;  

б) белгілі бір әлеуметтік топтардың мақсат-мүдделерін қорғаушылар;         

в) партия көшбасшылары, олар тек партия мүшелері емес, сонымен 

қатар сол партияның бағдарламаларын қолдайтындарды да өз соңдарынан 

ертеді. 

  Саяси көсемсымақ деген ұғым да бар. Көсемсымақтар қатарына 

популистік тұрғыда іс-әрекет етуші адамдарды жатқызамыз. Оларды 

көпшіліктің қарапайым талаптарын  алға тартып, өз атын шығару үшін сол 

көпшіліктің сол кездегі жан-толғанысын (ашу сезімі, өшпенділік сезімі, 

араздық сезімі) пайдаланып асыра сілтеп уәде беріп, бедел жинаушылар, 

мансап қуушылар ретінде түсіндіруге болады. Көсемсымақтар қоғамдық 

пікірдің алдына шықпай, керісінше, ығында жүреді. 

Шынайы саяси көшбасшылар саяси күрес барысында қалыптасады. 

Саяси көшбасшы үшін қоғам мүддесі жеке бас мүддесіне жоғары тұру тиіс, 

бұл өз кезегінде оның беделінің жоғары болуын қамтамасыз етеді. Сонымен 
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қатар іс-әрекеттерді ұйымдастыра білу, байланысқа бейімділік, саяси 

мәдениеті жоғары, білімді, әдепті, моральдық жағынан беделді адам болу тиіс. 

Саяси көшбасшының функциялары сан-алуан болып келеді. Олар 

қоғамның түбегейлі құндылықтары мен арман-мүдделері негізінде әр түрлі 

топтардың басын біріктіріп, мүдделерін үйлестіру, топтастыру; халықтың, 

топтардың қажеттіктерін өтейтін және қарыштап алға басуға мүмкіндік 

тудыратын саяси бағыт-бағдарлама жасау; қоғам алдындағы мақсаттарды 

жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдерін айқындау; халықты ынталандыру 

арқылы қажетті өзгерістерді іске асыру; жұртшылықпен, әр түрлі ұйым, 

топтармен тығыз байланыс жасау негізінде өзін-өзі саяси ұйымдастырудың 

тұрақты түрлерін қамтамасыз ету; әділдіктің, заңдылықтың, тәртіптің кепілі 

болу. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саяси элита дегеніміз не?  

2 Саяси элиталардың өмір сүруінің объективті жағдайларын атаңыз. 

3 Саяси элиталарды қалыптастырудың қандай жүйелері бар? 

4  Саяси көшбасшылық дегеніміз не? 

5 Саяси көшбасшының негізгі функцияларын атаңыз. 

 

6 тақырып.  Қоғамның саяси  жүйесі 

 

1  Саяси жүйе түсінігі. Саяси жүйенің құрылымы мен элементтері.  

2  Саяси жүйенің негізгі теориялары. Саяси жүйелердің типологиясы. 

3  Қазақстан Республикасының саяси жүйесі. 

 

Дәрістің мақсаты: Саяси жүйе туралы түсінік қалыптастырып, оның 

құрылымы мен түрлері, Қазақстан Республикасының саяси жүйесі туралы 

білім қалыптастыру. 

 

1. Қоғамның саяси жүйесі – қоғамдағы билік пен басқаруды жүзеге 

асыратын, біртұтас нормативті-құндылықтар негізінде ұйымдасқан саяси 

субъектілердің (мемлекет, саяси партиялар, топтар мен жеке тұлғалар, саяси 

қозғалыстар, саяси ұйымдар мен бірлестіктер, жергілікті басқару органдары, 

т.б.) өзара қарым-қатынастарының, саяси санасы мен мәдениетінің және саяси 

нормалардың жиынтығы болып табылады. Саяси жүйе ұғымы нақты бір 

қоғамға тән саяси қызмет пен қарым-қатынастар құрылымын және саяси 

үдеріс түрлерін білдіреді. Шын мәнісінде, саяси жүйе - биліктің қалыптасуы 

мен өмір сүруінің күрделі механизмі.  

Саяси жүйенің бірнеше басты құрылымдық элементтері және олардың 

әрқайсысынын өз ерекшеліктері мен атқаратын функциялары бар. Олар 

жүйенің тұтастығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді және өзара тығыз 

байланыста. Саяси жүйенің негізгі құраушы элементтері мыналар: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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- институционалды құраушы. Мемлекет, саяси партиялар мен 

қозғалыстар, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер, еңбек ұжымдары, 

кәсіподақтар, бұқаралық ақпарат құралдары, діни мекемелер, т.б. біріктіретін 

қоғамның саяси ұйымы; 

- мәдени құраушы. Саяси билік пен саяси жүйенің психологиялық және 

идеологиялық қырларын (саяси мәдениет, саяси идея/идеология) сипаттайтын 

саяси сана; 

- нормативті құраушы. Қоғамның саяси өмірі мен саяси билікті жүзеге 

асыру үдерістерін реттеуші әлеуметтік-саяси және құқықтық нормалар; 

- коммуникативті құраушы. Жүйе элементтері арасындағы саяси билік, 

саяси жүйе мен қоғамға қатысты қалыптасқан  ақпараттық байланыстар мен 

саяси қарым-қатынастар;  

- функционалдық құраушы. Саяси қызмет формалары мен бағыттары, 

билікті жүзеге асыру әдістерінен тұратын саяси тәжірибе.  

Қоғамның саяси жүйесінің болмысы оның атқаратын функцияларынан 

айқын көрінеді. Саяси жүйенің қоғамдағы басты функциялары қатарына 

мыналарды жатқызуға болады: 

- қоғам мүшелері немесе нақты бір әлеуметтік топтар үшін саяси билікті 

қамтамасыз ету (саяси жүйе билік жүргізудің нақты формалары мен әдістерін 

орнатып, жүзеге асырады. Олардың демократиялық немесе 

антидемократиялық, күштеу немесе күштеусіз болуы мүмкін); 

- халықтың немесе нақты бір әлеуметтік топтардың мүддесі үшін 

қоғамның түрлі салаларындағы басқару қызметі (саяси жүйе басқарушы 

ретінде қоғамды дамыту жолындағы мақсаттар мен міндеттерді айқындап, 

саяси институттардың қызметіндегі нақты бағдарламаларды белгілейді); 

- белгіленген мақсат-міндеттерді жүзеге асыру жолында қаражаттар мен 

ресурстарды жұмылдыру (мақсат-міндеттердің орындалуы үлкен 

ұйымдастыру жұмыстарын, адами, материалдық және рухани ресурстарды 

қажет етеді); 

- саяси қатынастардағы түрлі субъектілер мүдделерінің айқындалуы 

және уәкілдігі (субъектілердің мүдделерін сұрыптап, оларды нақты 

анықтамайынша ешқандай саясат мүмкін емес); 

- қоғамның арман-мұраттарына сай материалдық және рухани 

құндылықтарды бөлу арқылы қоғамдық қатынастар субъектілерінің 

мүдделерін қанағаттандыру (сан-алуан адамдар қауымдастығының мүдделері 

осы бөлініс аясында түйіседі); 

- қоғамды біріктіру, яғни оны құраушы түрлі элементтердің өзара 

әрекеттесуі үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру (саяси жүйе түрлі саяси 

күштерді біріктіру арқылы қоғамда болатын қайшылықтар мен жанжалдарға 

жол бермей, оларды барынша басуға тырысуы тиіс); 

- саяси билікті заңды деп тану (шынайы саяси өмірдің ресми саяси және 

құқықтық нормаларға сәйкес келуіне қол жеткізу). 
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2. Саяси жүйелер теориясының негізін қалаушылар қатарында американ 

саясаттанушылары Д. Истон (1917-2014), Г. Алмонд (1911-2002) және К. Дойч 

(1912-1992) бар.  

Д. Истон өзінің «Саяси жүйе» (1953), «Саяси өмірді жүйелік талдау» 

(1965), «Саяси зерттеулер үшін модель» (1960) атты еңбектерінде алғашқы 

болып саяси жүйе теориясын ұсынды. Ол саяси жүйенің әлеуметтік-

экономикалық немесе мәдени факторларға тәуелсіз, оның неғұрлым ортақ 

және әмбебап белгілерін бөліп көрсетуге құрылған теориялық моделін 

ұсынды. 

Ғалым саяси жүйені саяси шешімдерді қабылдау және орындауға ықпал 

ететін әртүрлі және өзара байланысты қызмет түрлерінің жиынтығы ретінде 

қарастырады. Саяси жүйенің өмір сүруін оның төрт элементі «кіріс» («input»), 

«өңдеу» («conversion»),  «шығыс» («output») және «кері байланыстың» 

(«feedback loop») өзара ықпалдасу үдерісі деп сипаттайды. 

«Кіріске» қоғамның түрлі әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

талаптары немесе азаматтардың түрлі мәселелер бойынша билікпен 

ынтымақтастығы мен оны қолдауы енгізіледі. Мәселен, ол халықтың 

үкіметтің заңды қызметін қолдай отырып, табыс салығын азайту талабы 

болуы мүмкін. Екінші «өңдеуде» элитарлық топтар әрі қарай осы талаптарды 

қайта қарап, өңдеп нақты шешімдер қабылдайды. Бұл «шығысқа» жіберіледі. 

Онда ол шешімдер бойынша нақты мемлекеттік саясат актілері (заң, жарлық, 

қаулы) қабылданып, қоғамдық пікірге танысуға, одан әрі жүзеге асыруға 

жіберіледі. Жүйенің соңғы элементі қоғамның ойы мен пікірін, оның 

талаптарының орындалу деңгейін есепке алып «кері байланыс» механизмін 

іске қосады.  

Д. Истонның пікірінше, саяси жүйе қоршаған ортамен тығыз байланыс 

орнатқан «ашық жүйе» болып табылады. Билікке қоғамнан жеткен 

ақпараттың құндылығын бейнелейтін мұндай механизмнің болуы саяси 

жүйенің өзін-өзі бақылауын, ішкі тұрақтылығын және дамуын қамтамасыз 

етеді.  

 

 
 

1 сурет - Д. Истонның саяси жүйе мен қоршаған ортаның әрекеттестігі 

моделі 
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Кейін Д. Истон өз тұжырымдамасын «Саяси құрылымды талдау» (1990) 

атты еңбегінде «Қара жәшіктің», яғни саяси жүйенің ішкі құрылымын зерттеу 

бағытында жалғастырды. 

Саяси жүйе туралы құрылымдық-функционалды тәсілдемені қолдаушы 

келесі бір американдық ғалым Г. Алмонд болды. Г. Алмондтың саяси жүйе 

моделі бойынша, үш талдамалы деңгей (топтама) бар. Бірінші топтама 

«процесс деңгейі» (process functions) деп аталады және ол қоршаған ортаның 

саяси жүйеге ықпал етуімен байланысты. Бұл саяси институттардың өз 

функцияларын қозғалыста, процессуалдық тіліктер негізінде жүзеге 

асыруынан көрінеді:  

1) Мүдделер артикуляциясы (топтық бірлестіктер). 

2) Мүдделерді біріктіру (партиялар). 

3) Саяси бағытты анықтау (парламент). 

4) Саясатты жүзеге асыру (атқарушы әкімшілдік) 

5) Төрелік (сот органдары).  

Екінші топтама «жүйе деңгейі» («system functions») деп аталады. Мұнда 

қоғамның саяси жүйеге бейімделуі жүзеге асады. Саяси жүйенің тұрақты өмір 

сүруі, келешегі немесе керісінше, түбірлі өзгерісі осыған байланысты. 

Біріншіден, бұл жеке тұлғалардың отбасы, мектеп, мешіт/шіркеу сияқты 

әлеуметтік институттармен байланысты саяси жүйенің стандарттары мен 

құндылықтарына үйренісуі, әлеуметтенуі. Екіншіден, жүйенің жақтастары 

немесе қарсыластарын, белсенді немесе енжар азаматтарды, кейін саяси 

қызметпен кәсіби түрде айналысуы мүмкін адамдарды өз жағына тарту, 

жасақтау. Үшінші - саяси байланыс. Бұл бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) 

мен басқа да ұйымдардың ақпараттық-насихат қызметі, манипулятивті 

жұмысы арқасында жүзеге асады. Әсіресе өтпелі кезеңдерде осы үш жағдайды 

(әлеуметтену, жасақтау және тиімді насихат) ескермеген, өз деңгейінде 

қамтамасыз етпеген саяси жүйе әлсіреп, соңында өмір сүруін тоқтатуы 

мүмкін. «Басқару деңгейі» («policy functions») деп аталатын соңғы үшінші 

топтамада қоғамның ұжымдық ресурстарын басқарумен байланысты 

міндеттер шешіледі. Олар: 

1) Ресурстарды өндіру немесе игеру, оны елдегі салық жинаумен 

салыстыруға болады.  

2) Ресурстарды құрылымдық реттеу (бір әлеуметтік немесе 

экономикалық саладан басқа бір салаға аудару).  

3) Ресурстарды бөлу (әлеуметтік жәрдемақылар мен зейнетақы беру, 

экономикалық сипаттағы іс-шараларды ұйымдастыру, т.б.). Осы топтама 

жұмысының нәтижелері әлеуметтік ортаны өзгертіп басқарушының, яғни 

саяси жүйенің тұрақтылығын, орнықтылығын күшейтеді немесе әлсіретеді.  

Саяси жүйенің теориялары К. Дойч, У. Розенбаум, Д. Элазар, Д. Дивайн, 

Дюверже, т.б. еңбектерінде жалғасын тапты. 

Ғылымда саяси жүйенің типологиясы жөнінде ортақ пікір жоқ. Саяси 

жүйені жіктеудің ең кең тараған түрлері: демократиялық, тоталитарлық, 
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авторитарлық және теократиялық. Дегенмен беделді ғалымдардың пікірлері 

төмендегідей:  

Француз философы, саясаттанушы Р. Арон (1905-1983) пікірінше, 

қоғамның түріне қарай саяси жүйелер дәстүрлі, жаңартылған демократия 

және тоталитарлық болып үшке бөлінсе, қоршаған ортамен өзара қарым-

қатынасына қарай ашық және жабық болып екіге бөлінеді. Жоғарыда аты 

аталған Г. Алмонд саяси мәдениет және билікті ұйымдастыру формаларына 

қарай ағылшын-американдық, құрылықтық-еуропалық, индустрияға дейінгі 

және жартылай индустриялы, тоталитарлық деп бөледі. Марксистер саяси 

жүйені қоғамдық-экономикалық формация түрлеріне қарай құл иеленушілік, 

феодалдық, буржуазиялық және пролетарлық (социалистік) деп бөледі. 

Саяси жүйенің ашық немесе жабық деп бөлінуі оның сыртқы ортамен 

өзара қарым-қатынасына негізделеді. Жабық саяси жүйелер сыртқы ортамен 

шектеулі байланыс орнатқан, олар басқа жүйелердің құндылықтарына зейінсіз 

деуге болады. Олар даму ресурстарын жүйенің өз ішінде табуға тырысады. 

Ашық жүйелер сыртқы әлеммен белсенді байланыс орнатып, басқа 

жүйелердің де құндылықтарын қабылдауға, қозғалысқа, өзгеріске дайын 

болып келеді.  

3. Тоталитарлық Кеңестер Одағының құрсауынан шыққан Қазақстан 

үшін жаңа мемлекет құру,  оның  саяси жүйесін қалыптастыру оңайға соққан 

жоқ. Саясаткерлер мен ғалымдардың пікіріне сүйенсек, тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдары «бұл үрдіс өте қайшылықты, тартысты, қателіктер мен 

қатерлер арқылы жүрді».  Еліміздің саяси басшылығы мен интеллектуалдық 

күштері алдында  аса күрделі міндеттер тұрды. Әлеуметтік топтардың 

мүдделері мен қажеттіліктерін бұрынғы саяси жүйе қанағаттандыра алмады. 

Сол жылдары ең өткір мәселелердің қатарында азаматтардың саяси, 

экономикалық және әлеуметтік құқықтарын кеңейту, сөз бостандығы, 

азаматтардың қауіпсіздігін нығайтып, азаматтық татулық пен қоғамдық 

тәртіпті нығайту тұрды. Еліміз алдында тұрған ең бір күрделі 

проблема  мемлекетті қалыптастыру еді.  Мемлекет саяси жүйенің бір бөлігі, 

сонымен бірге оның  барлық кіші жүйелері мен салаларын қамтитын, 

біріктіретін, заңдар аясында олардың бүкіл қызмет-тіршілігін реттейтін,   олар 

үшін біртұтас, ажырамас және бөлінбес  ұйым болып табылады.   

Қазақстан  ғалымдарының мемлекет құрылысы, саяси жүйе табиғаты 

мен қызметіне  қатысты ғылыми зерттеулеріне сүйене отырып, қазіргі кезеңде 

еліміздің саяси жүйесінің қызметіне тән мынадай негізгі функцияларды атап 

көрсетуге болады: 

- Конституцияға және басқа да заңнамаға сәйкес қоғамды қазіргі 

заманның табиғаты мен талаптарына сәйкес ғылыми басқару; 

- қоғамның  алдындағы мақсат пен міндеттерді анықтау және соған 

сәйкес  бүкіл қоғамды және оның ресурстарын жұмылдыру; 

-  қоғам мүшелерін әлеуметтендіру; 
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- артикуляция яғни, қоғамдағы әртүрлі таптардың, топтардың 

мүдделерін анықтау, бейнелеу және оларды саяси жүйе институттары 

қызметінде ескеру және тағы басқалары. 

Бүкіл халықтық референдумда 1995 жылғы қабылданған Қазақстан 

Республикасының Конституциясы еліміздің саяси жүйесінің жаңа бейнесін 

қалыптастырды. Осы жылдан еліміздің саяси жүйесінің дамуының жаңа кезеңі 

басталды. Еліміздің осы жылдардағы конституциялық дамуы оның іргелі 

негіздерінің беріктігін, өміршеңдігін, оны құраушы  институттық 

құрылымдардың міндеттері мен басқару мүмкіндіктерінің дұрыс 

анықталғандығын дәлелдеді. Еліміздің саяси жүйесінде бұрын болмаған 

Президенттік институт, қос палаталы Парламент, көппартиялылық, азаматтық 

қоғам институттары тәрізді принципті жаңа саяси құрылымдар қалыптасып 

қызмет жасауда. Бүгін Қазақстанда қоғамдық өмірдің барлық салаларын 

қамтитын жаңа азаматтық институттар қалыптасып, олардың қызметіне 

қажетті ұйымдық-құқықтық негіздер нығая түсуде. 

 

Бақылау сұрақтары 

1  Қоғамның саяси жүйесі дегеніміз не? 

2  Саяси жүйе негізгі функциялары қандай? 

3  Саяси жүйені құраушы элементтерді атаңыз. 

4  Саяси жүйе теориялары туралы не білесіз? 

5   Қазақстанның қазіргі саяси жүйесі қандай түрге жатады? 

 

7 тақырып. Мемлекет және азаматтық қоғам 

 

1 Мемлекеттің пайда болу теориялары мен концепциялары. 

Мемлекеттің белгілері мен құрылымы. 

2 Мемлекеттің функциялары. Қазіргі заманғы Қазақстандағы 

демократиялық мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы. 

3  Азаматтық қоғам: мәні, құрылымы, функциялары. Азаматтық 

қоғамның негізгі концепциялары. Қазақстан Республикасындағы азаматтық 

қоғамның даму келешегі. 

 

Дәрістің мақсаты: Мемлекеттің қоғамның саяси жүйесінің негізгі 

институты ретіндегі рөлі және негізгі функциялары туралы білім беріп, 

азаматтық қоғамның  мәні, қалыптасуы және дамуымен таныстыру.  

 

1. Мемлекет – белгілі бір аумаққа, ресми басқару және күштеу 

аппаратына ие жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан саяси билік ұйымы, саяси 

жүйенің орталық институты. 

Мемлекеттің пайда болуы және оның мәні төңірегінде ғылымда түрлі 

тұжырымдамалар бар: 

1) Теократиялық теорияның негізін салушылар көне рим философы, 

христиан теологы А. Августин (354-430) мен италияндық діни ойшыл, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


40 
 

католиктік шіркеудің өкілі Ф. Аквинский (1225-1274) еңбектерінде 

мемлекеттің пайда болуы кұдаймен байланыстырылады. Мемлекеттің 

құдайлық болмысы болуы себепті, оған әрбір адам сөзсіз бағынуы тиіс. 

2) Патриархалдық теория. Оның негізін салушы ағылшын саясаткері 

Роберт Филмер (1588-1653). Бұл теория мемлекеттің пайда болуын рулардың 

тайпаға, тайпалардың қауымдастыққа, одан әрі мемлекетке дейінгі бірігуімен 

аяқтайды.  

3) Қоғамдық келісім теориясының өкілдері Т. Гоббс (1588-1679), Г. 

Гроций (1583-1645), Ж. Ж. Руссо (1712-1778). Олардың пікірінше, билеуші 

мен оның қол астындағы адамдардың арасындағы қалыптасатын өзара 

түсіністік пен келісім нәтижесінде мемлекет құрылады.  

4) «Мәжбүрлеу» теориясының негізін салушылар Е. Дюринг (1833-

1921), К. Каутский (1854-1938), т.б. елдер арасындағы өзара жаулаушылық 

соғыстар барысында сол елдердің арасындағы қатынастарды реттеу 

мақсатында жаңа бір құрылым - мемлекет пайда болады деп есептейді. 

5) Әлеуметтік-экономикалық немесе марксистік теория. К. Маркстің 

пікірінше, мемлекеттің пайда болуы өндірістің, әлеуметтік және мүліктік 

теңсіздіктің, қоғамдық еңбек бөлінісінің дамуы нәтижесінде қалыптасатын 

қоғамның таптарға бөлінуімен байланысты. Марксистердің пікірінше, 

мемлекеттің пайда болуы жеке меншік пен таптардың шығуымен тікелей 

байланысты. Мемлекет үстем таптың саяси басымдығын, билігін қамтамасыз 

ету және төменгі бағынушы таптардың қарсылығын басу мақсатында 

құрылады. 

6) Психологиялық теория өкілдері мемлекеттің пайда болуын 

адамдардың психикалық айырмашылықтарымен байланыстырады. Данышпан, 

тапқыр адамдардың қалың бұқараға ықпал етуі, солардың ойлап тапқан 

ұшқыр идеяларының нәтижесінде құрылады. 

 Мемлекеттерге тән өзіндік белгілер болады. Оның түрлі тарихи 

кезеңдерде және халықтарда өзіндік ерекшеліктерінің болуы мүмкін. 

Мемлекеттерге тән жалпы белгілер төмендегідей: 

1) Мемлекеттік шекарасымен нақтыланған аумағының болуы. 

Мемлекеттің заңдары мен өкілеттіктері осы аумақты мекендеуші азаматтар 

мен тұрғындарға таралады. Бұл туыстық қарым-қатынастар мен діни белгілер 

емес, аумақтық және адамдардың этникалық қауымдастығы негізінде 

құрылады. 

2) Егемендік, яғни белгілі бір аумақтағы жоғарғы билік. Кез-келген 

қоғамда бірнеше билік түрлері өмір сүреді. Олар отбасылық, өндірістік, 

партиялық болуы мүмкін. Ал сол елдің азаматтары, ұйымдары мен мекемелері 

үшін міндетті болып табылатын жоғарғы билік мемлекетке ғана тән. 

Мемлекет қана бүкіл коғам атынан ресми істі жүргізе алады.  

3) Ерекше өкімет аппараты. Бұқара халықтан бөлек, айрықша өкімет 

аппараты – кәсіби басқарушылар тобының болуы.  Бұл белгі мемлекетті өзін-

өзі басқаруға негізделген рулық-тайпалық ұйымнан ерекшелеп тұрады.  Бұл 
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аппарат өзінің билігін қарулы күштер, полиция, сот, баспасөз және т.б. 

құралдар арқылы жүзеге асырды.  

4) Мемлекеттің маңызды белгісінің бірі – ел азаматтары үшін міндетті, 

әрі тең заңдар мен нормаларды шығару құқығы. Демократиялық, құқықтық 

мемлекеттерде мұны заң шығарушы билік жүзеге асырады. 

5) Халықтан салық және міндеткерліктер жинау құқығы. Бұл 

мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени, қорғаныс сияқты ішкі 

және сыртқы саясатын жүзеге асыру үшін қажет. 

6) Мемлекеттің міндетті түрде азаматының, халқының болуы. Халықсыз 

мемлекет болмайтыны белгілі. Алайда мемлекетсіз халық болуы мүмкін. 

Мәселен, еврейлер өз мемлекетін осыдан 71 жыл бұрын ғана, яғни 1948 жылы 

ғана құра алды. Ал бүгінде әлемде саны 40 миллионға жуық күрд халқының 

күні бүгінге дейін өз мемлекеті жоқ.  

Бұл белгілер мемлекетті басқа ұйым, мекеме, бірлестіктерден ерекшелеп 

тұрады. 

2. Мемлекеттің ішкі және сыртқы функциялары болады. Ішкі 

функцияларына мыналарды жатқызады: 

- мемлекет ішіндегі экономикалық үдерістерді ұйымдастыру, реттеу 

және үйлестіру. Ол түрлі қысқа, орта және ұзақ мерзімді экономикалық 

бағдарламаларды қабылдап, оларды жүзеге асыру жолымен жүзеге асады. 

Халық шаруашылығының түрлі салаларының арасындағы байланыстарды 

үйлестіру, реттеу, экономикалық интеграцияны өрістету, ғылыми-техникалық 

революцияның заманауи жетістіктері мен алдыңғы қатарлы технологияларын 

енгізу, т.б. мәселелер жатады; 

- саяси функциясына елдегі саяси тұрақтылықты сақтау, полиэникалық 

мемлекет жағдайында этносаралық араздыққа жол бермеу, елдің саяси 

бағытын анықтау, билік өкілеттіліктерін жүзеге асыру, т.б. кіреді; 

- әлеуметтік -  халықтың әл-ауқатын, өмір сүру деңгейін көтеру, тұрғын 

үй мәселесін шешу, денсаулық сақтау ісін дамыту арқылы халықтың орташа 

өмір сүру ұзақтығын көтеру, тұрмыс кажетін өтеуді жетілдіру, т.б.; 

- құқықтық, яғни құқықтық нормаларды айқындау және бекіту, олардың 

орындалуын қадағалау. Қоғамдық қатынастар мен тәртіпті реттеу. Түрлі 

экстремистік, террористік қауіптердің алдын алу және жол бермеу; 

-  мәдени-тәрбиелік. Мемлекет білім беру, ғылым, мәдениет пен өнердің 

дамуын қамтамасыз етіп, ел азаматтарының рухани-мәдени қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға ат салысуы қажет. 

Мұның сыртында мемлекеттің сыртқы функциялары да бар. Оларға 

сыртқы саяси және қорғаныс функцияларын жатқызуға болады.  

Сыртқы саяси – шет мемлекеттермен дипломатиялық, саяси, 

экономикалық, әскери, т.б. салалардағы ынтымақтастығын жатқызуға болады. 

Мемлекеттің халықаралық  ұйымдарға мүшелігін қамтамасыз ету. 

Қорғаныс – елдің қауіпсіздігі, егемендігі  мен тәуелсіздігін, аумақтық 

тұтастығын сақтау жатқызылады. 
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Билікті ұйымдастыру тәсіліне қарай мемлекетті басқару формалары 

монархия және республика болып екіге бөлінеді. 

Монархия (грек. monarchia) - мемлекеттегі жоғарғы билік толығымен 

немесе ішінара бір адамның, мемлекет басшысының қолына шоғырланған 

басқару формасы. Билеуші мұрагерлік жолымен (патша, король, хан, сұлтан, 

шах, т.б.) билік басына отырады. Бұл билік формасы мыңдаған жылдар бойы 

үстем құрған.  

Монархияның да бірнеше түрі бар: абсолюттік монархия, шектеулі 

монархия және конституциялық монархия.  

Абсолюттік монархияда мемлекет басшысы шексіз билікке ие болады. 

Ол мемлекет басшысы мен үкіметтің функцияларын атқарады, заңдар 

шығарады, жоғары сот және бас қолбасшы болып табылады. 

Шектеулі монархия басқарудың мәслихаттық органы функциясын 

орындайтын заң шығарушы жиналыстың қатысуымен жүзеге асырылуымен 

ерекшеленеді. 

Конституциялық монархияда өкілдік демократияның барлық 

институттары қызмет етеді. Монарх билігі заң шығарушы қызметке 

таралмайды және басқару ауқымы шектелген. Заңдарды парламент 

қабылдайды, ал үкімет парламенттік көпшілік негізінде және парламентке 

есеп беретіндей құрылады. 

Республика (лат. res publica – қоғамдық іс) - мемлекет басшысын өкілдік 

органдар немесе ел азаматтары сайлайтын басқару формасы. Мұнда жоғарғы 

билік (заң шығарушы, атқарушы және сот) сайлау арқылы құрылатын 

өкілеттік органдардың қолында болып, мемлекет басшысын халық немесе 

өкілеттік органдар сайлайды.  

Республикада биліктің қайнар көзі  халық болып табылады. Бүгін 

әлемде негізінен республиканың мына үш түрі өмір сүреді: парламенттік, 

президенттік және аралас. Республика қазіргі әлемде кең тараған басқару 

формасы.  

Президенттік республика алғаш рет АҚШ-та құрылған және кең 

өкілеттіктерге ие күшті президенттік билікпен сипатталады. 

Ұлттық-аумақтық құрылымы бойынша мемлекеттер унитарлық, 

федеративтік және конфедеративтік болып бөлінеді. 

Унитарлық мемлекет - әкімшілдік-аумақтық құрылымдардан тұратын, 

билік жүйесінің, басқару мен құқықтың біртұтастығымен сипатталатын 

мемлекет. Мұндай мемлекетте біртұтас конституция, біртұтас сот билігі және 

біртұтас азаматтық болады. 

Федерация (лат. federatio – одақ, бірлестік) – бұл заңды түрде саяси 

дербестікке ие бірнеше мемлекеттік бірлестіктердің одағы.   

Конфедерация – тәуелсіз, өзінің билік органдары бар, белгілі бір 

мемлекеттік істерді үйлестіру, реттеу мақсатында (негізінен әскери, сыртқы 

саяси) құрылған бірнеше мемлекеттердің одағы.  Конфедерацияда  үстемдік 

Конституцияға және келісімге қатысушы мемлекеттердің заңдарына беріледі.  
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3. Азаматтық қоғам деп мемлекеттік құрылымнан тыс қалыптасатын 

әлеуметтік-экономикалық және мәдени-рухани қоғамдық  қатынастардың 

жиынтығын айтады. 

 Азаматтық қоғам идеясы өте ертеде пайда болған. Аристотель 

еңбектерінде азаматтық коғамдағы меншіктің рөлі туралы пікірлері кездеседі. 

Философ кім меншікке ие болса, сол ізгіліктің, адамгершіліктің де иесі болады 

деп жазды. 

   Кейіннен бұл мәселеге елеулі үлес қосқандар Т. Гоббс, Ш. Монтескье, 

Ж. Ж.Руссо және т.б.  Азаматтық қоғам тұжырымдамасын жасауда ерекше 

еңбек еткен немістің атақты философы Г.Гегель болды. Оның пайымдауынша, 

азаматтық қоғам мемлекеттен тәуелсіз нарықтық экономиканы, әлеуметтік 

топтарды, таптарды, корпорацияларды, институттарды қамтиды. Олардың 

мақсаты коғамның өміршеңдігін және азаматтық құқықты жүзеге асыруды 

қамтамасыз ету. 

Азаматтық қоғам ерікті және теңқұқылы жеке тұлғалардың нарық пен 

демократиялық құқықтық мемлекеттілік жағдайында қарым-қатынастардың 

көптүрлігін  білдіреді. Құқықтық мемлекеттің пайда болуы азаматтық 

қоғамның қалыптасуының, дұрысын айтқанда, оның дамуы мен кемелденуінің 

арқасында мүмкін болады. 

Азаматтық қоғам өзінің кең мағынасында қоғамның мемлекет және 

оның институттарын қамти алмайтын бөліктерін қамтиды, яғни мемлекеттің 

қолы жетпеген нәрсенің бәріне жетеді. Ол автономды, мемлекеттен тәуелсіз 

болады. Азаматтық қоғам тек демократиямен ғана емес, авторитаризммен де 

өмір сүре алады, бірақ тоталитаризм оның өмір сүруіне жол бермейді. 

Азаматтық қоғам құқықтық мемлекетпен тығыз байланысты, олар бір-

бірінен бөлек өмір сүре алмайды. 

Азаматтық қоғамның құрамына адамдардың өздері құрған түрлі 

қауымдастықтар - кооперациялар, ассоциациялар, қоғамдык ұйымдар, кәсіби, 

шығармашылық, спорттық, этникалық және басқа бірлестіктер кіреді. 

Азаматтық қоғамда адамдардың экономикалық, саяси және рухани өмірінің 

түрін еркін тандауына және жүзеге асыруына заң жүзінде кепілдік беріледі. 

Олар мемлекет тарапынан қатаң тәртіпке алынудан сенімді түрде қорғалады. 

Адамның жалпы кұқықтары сақталады, бұзылмайды. 

Азаматтық қоғам экономикасының негізі - әр түрлі меншіктегі көп 

укладты экономика. Бұл қоғамның әрбір мүшесінің нақтылы меншігі болады 

және оны өз калауына сай пайдалана алады деген сөз. Сондықтан мұнда 

белсенді іскерлікке, тапқырлыққа, жемісті еңбек етуге кең мүмкіндіктер 

ашылады. 

Саяси өмірде азаматтық қоғам барлық азаматтарға мемлекеттік және 

қоғамдық істерге еркін қатынасуына жағдай жасайды.  

1991 жыл 27 маусымда «Қазақ КСР-iндегi қоғамдық бiрлестiктер 

туралы» Қазақ КСР-iнiң Заңы қабылданды. 

1990 жылдардың басында республикада бірнеше қоғамдық ұйымдар 

құрылды еді: «Қазақстанның халық конгресi», Қазақстанның социал-
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демократиялық партиясы, «Алаш», Қазақстанның социалистiк партиясы, 

«Лад» республикалық славян қозғалысы, «Азат» Қазақстанның азаматтық 

қозғалысы, «Әдiлет» тарихи-ағарту қоғамы, «Поколение» зейнеткерлер 

қозғалысы. 

1995 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы мен 1996 

жылы Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» және 

«Саяси партиялар туралы» заңдарының қабылдануы елдегі азаматтық қоғам 

ұйымдарының жұмысының одан әрі жандануына оң ықпал еттi. Мұның 

сыртында түрлі ұлттық-мәдени орталықтар, Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының жұмысы қарқын алды.  

2000 жылы мемлекеттiк билiк органдарымен өзара iс-қимыл тетiктерiн 

жасау үшiн үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын ұйымдастыратын 

Қазақстанның үкiметтiк емес ұйымдарының (ҮЕҰ) конфедерациясы 

жұмысын бастады. 

2001 жылы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы, 2002 жылы Үкiметтiк емес ұйымдарды мемлекеттiк 

қолдау тұжырымдамасы қабылданды. 2003 жылы ел үкiметi ҮЕҰ-ды 

мемлекеттiк қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын 

бекiтіп, осы бағдарлама аясында облыстық (қалалық) бағдарламалар 

дайындалды. 

2006 жылы 25 шілдесінде «Қазақстан Республикасындағы Азаматтық 

қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы» 

қабылданды. Егер тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстанда 400-ге жуық 

ҮЕҰ болса, тұжырымдамаға сәйкес 5820 ҮЕҰ тіркеліп, олар ел ішіндегі өте 

маңызды әлеуметтік-экономикалық, саяси шешімдердің қабылдануына оң 

ықпал етті. 

2018 жылдың көрсеткіші бойынша Қазақстанда тіркелген ҮЕҰ саны 22 

мыңды құрайды. Елімізде еріктілер қозғалысының жұмысы айтарлықтай 

дамыған. Республикада өткен халықаралық деңгейдегі Қысқы Азиада 

ойындары, Универсиада, ЭКСПО-2017 сияқты іс-шаралар барысында бұл 

айқын көрінді. Сонымен қатар әлемнің 1 миллиардан астам азаматтары 

айналысатын қайырымдылық көрсету шаралары да бір ізге қойылды. 

Қазақстанда ондаған қайырымдылық қорлары жұмыс істейді. 

Бұқаралық ақпарат құралдары, олардың еркіндігі мен бостандықтары да 

азаматтық қоғамның маңызды шарты. 

2019 жылдың 15 қаңтарының көрсеткіші бойынша Қазақстанда 3328 

БАҚ тіркелген. Олардың 2790 баспасөз басылымдары, 128 телеканалдар, 70 

радио, 340 ақпараттық агенттіктер мен желілер, 1800 газет, 990 журналдар. 

225 шетелдік теле-радио каналдар бар, олардың 161-і ресейлік каналдар болса, 

15-і АҚШ, 16-ы Эстония, 20-ы Ұлыбритания, 6-уы Франция, 1-і Кипрге тән.  

Дегенмен Қазақстандағы азаматтық қоғамның даму индексі туралы 

Халықаралық «Transparency International» ұйымының нәтижелері бізді әлі де 

үлкен жұмыстардың күтіп тұрғандығын аңғартады. Осы ұйымның 2017 

жылғы Қазақстандағы азаматтық ұйымның даму индексі туралы мәліметі 100 
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баллдың 50,9-ын құрайды. Тағы бір осындай беделді ұйымның бірі «CIVICUS 

State of Civil Society Report»-тың 2018 жылғы мәліметтері бойынша Қазақстан 

азаматтық қоғамы шектеулі елдер қатарынан орын алған. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Мемлекеттің негізгі функциялары қандай? 

2 Мемлекеттік құрылым формалары туралы не білесіз? 

3 Азаматтық қоғам дегеніміз не? 

4 Азаматтық қоғамның қандай тарихи түрлерін атай аласыз? 

5 Қазіргі заманғы азаматтық қоғамның құрылымын ашып көрсетіңіз. 

 

8 тақырып.  Саяси режимдер 

 

1  Саяси режим түсінігі мен мәні. 

2  Тоталитаризм тарихи және саяси феномен ретінде. Авторитаризм.  

3  Демократияның негізгі теориялары, белгілері мен принциптері. 

 

Дәріс мақсаты: саяси режимнің мәні мен мазмұнын ашу. 

Демократиялық  режимдердің теорияларына тоқталып, белгілері мен 

принциптерін  талдау. Антидемократиялық режимдердің пайда болуы мен 

даму тарихын талдау. 

 

1. Саяси қатынастардың жағдайы мен сипатын биліктің нақты типі, 

қоғамның саяси жүйесінің функционалдық өлшемдері анықтайды. 

Мемлекеттік биліктің адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін құралдары 

мен әдістерін анықтауға деген қажеттілік осымен байланысты. Биліктің 

қызмет етуінің осы аспектісі «саяси режим» ұғымын бейнелейді. Режим 

термині (фр. Rejime, латынша rejimen) сөзбе-сөз аударғанда басқару тәртібі 

дегенді білдіреді. Саяси режим ұғымы батыс еуропалық ғылыми әдебиеттерде 

ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында пайда болды.  

 «Саяси режим» және «мемлекеттік режим» ұғымдарының 

айырмашылықтарына тоқталатын болсақ, соңғысы саяси режимнің негізі 

болып табылады. Мемлекеттік режим – мемлекеттік органдар қолданатын 

билік жүргізудің құралдары мен тәсілдерінің жиынтығы, яғни қоғамның саяси 

өмірінің өмір сүру ортасы мен жағдайлары болып табылады. Ал, саяси режим 

болса өзінің кез келген жағдайында барлық қоғамдық өмір салаларында 

биліктік қатынастарға енетін бүкіл қоғамды қамтиды. Саяси режим, келесі  

белгілермен анықталады: саяси биліктің қалыптасу механизміндегі халықтың 

қатысу дәрежесімен; тұлғаның құқықтары мен бостандықтарының 

қорғалуымен; қоғамдағы биліктің іске асырылуының шынайы 

механизмдерінің сипатымен; бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайымен, 

қоғамдағы ашықтық пен жариялылық дәрежесімен; қоғамның саяси 

жүйесіндегі мемлекеттік емес құрылымдардың орны және рөлімен; биліктің 

заң шығарушы және атқарушы тармақтарының арасындағы өзара 
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байланысымен; азаматтар мен лауазымды тұлғаларға қатысты құқықтық 

реттеудің сипатымен; саяси шешімдер қабылдаудағы азшылықтың мүдделерін 

есепке алумен; саяси билікті іске асырудағы белгілі бір әдістердің үйлесімдік 

етуімен; қоғамдық өмірдің барлық салаларында заңның жоғарылылығы 

деңгейімен; мемлекеттің «күштеу» құрылымдарының (әскер, мемлекеттік 

қауіпсіздік органдары) қоғамдағы саяси және заңдық жағдайымен; саяси 

плюрализмнің, көппартиялықтың шамасымен; лауазымды адамдарды, ең 

жоғарғыларын қосып алғанда, саяси және заңдық жауапкершілікке тартудың 

шынайы механизмдерінің қолдануымен анықталады.  

 Саяси режим дегеніміз – бұл үстемдік етуші әлеуметтік жіктің қоғам 

тұрақтылығының мақсаттарын негіздей отырып және саяси бостандықтың 

деңгейін, сондай-ақ, олардың қызметінің құқықтық негіздеріне билік 

органдарының қатынасын көрсете отырып, өзінің саяси үстемдігін жүзеге 

асыратын әдістер мен құралдардың, тәсілдердің жиынтығы.  

Мемлекеттік билік жүргізудің әдістері мен құралдар жиынтығының 

ерекшеліктеріне байланысты саясаттанулық әдебиеттерде әдетте, саяси 

режимдердің негізгі түрі ретінде тоталитарлық, авторитарлық және 

демократиялық режимдерді бөліп көрсетеді.  

2. Тоталитарлық саяси режим мемлекеттің, қоғамдық өмірдің барлық 

салаларына  толық шексіз бақылау қоюға ұмтылуымен, адамның саяси 

билікке және үстемдік етуші идеологияға бағынуымен сипатталады. 

Тоталитаризм ХХ ғасырда пайда болған, ол диктатураның ерекше жаңа 

формасы. Диктатура (лат.тілінен dictatura – «шексіз билік») – 

басқарылатындар тарапынан бақылау қойылмайтын, бір адамның немесе бір 

жетекші басшылық ететін адамдар тобының басқару тәртібі.  

«Тоталитаризм» ұғымы латынның «totalis» деген сөзінен шыққан, бүкіл, 

тұтас, толық дегенді білдіреді. Оны ХХ ғасырдың басында ғылыми айналымға 

енгізген итальян фашизмінің идеологы Дж.Джентиле болды. Бұл түсінік 

алғаш рет 1925 ж. итальян парламентінде айтылды. Итальян фашизмінің 

жетекшісі Б.Муссолини оны саяси сөз қорына енгізді. Жаңа саяси режим 

ретінде Б.Муссолини тоталитаризмнің мәнін былайша тұжырымдады: 

«барлығы да мемлекетте, мемлекеттен тыс ештеңе жоқ, мемлекетке ештеңе 

қарсы емес». Одан кейін бұл ұғымды неміс және американ саясаттанушылары 

қолданды. Ф.Хайектің «Дорога к рабству» (1944), Х.Арендтің «Истоки 

тоталитаризма» (1951), Р.Аронның «Демократия и тоталитаризм» (1958) атты 

еңбектерінде бұл құбылыстың тұжырымдамалық жағынан толық зерттелуіне 

қол жеткізілді. Тоталитаризм тек ХХ ғасырда ғана шындыққа айналғанымен, 

оның идеялық қайнар көздері ежелден бастау алады. Көптеген тоталитарлық 

идеялар Шан Ян, Платон, Т.Мор, Т.Кампанелла, Р.Оуэн, А.Сен-Симон, 

Ш.Фурье, Й.Фихте, Гегель, Маркс, Ницше және т.б. шығармаларында да 

болды. Алайда, саяси режим ретіндегі тоталитаризм идеялары тек ХХ ғасырда 

ғана кеңінен тарап, тәжірибеге енді. Тәжірибе көрсеткеніндей, тоталитарлық 

саяси режимдер, әдетте, төтенше жағдайлар: қоғамдағы үдей түскен 

тұрақсыздық; өмірдің барлық жақтарын қамтыған терең дағдарыс; ел үшін өте 
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маңызды стратегиялық міндеттердің шешілуінің қажеттігі барысында пайда 

болады.  

Тоталитарлық саяси режимдердің мәнін  ашып көрсететін ортақ 

белгілері: 

1) Биліктің жоғарыда  шоғырлануы көрініс табады. Тоталитарлық 

санада «билік пен қоғам» проблемасы болмайды, яғни билік пен халық 

бірыңғай, бөлінбейтін тұтастық деп есептелінді.  

2) Тоталитарлық саяси режимдерге бір партиялық тән. Харизматикалық 

жетекші-көсем басқаратын бір ғана басқарушы партия өмір сүреді. Бұл 

партияның партиялық бастауыш ұйымдар желісі қоғамның барлық өндірістік-

ұйымдық құрылымдарына еніп, бақылау жасай отырып олардың қызметін 

бағыттайды.   

3) Биліктің бір қолға – автократияға барынша шоғырлануы билікті бөлу 

принципіне тыйым салады. Заң шығарушы және атқарушы билік бір 

құрылымға бірігіп, тәуелсіз сот билігі деген мүлдем болмайды. Сот билігін тек 

қана партиялық-мемлекеттік машинаның мүдделеріне қызмет етеді.     

4) Барлық қоғам өмірінің идеологияландырылуы. Тоталитарлық 

идеологияның негізінде – тарихты барлық құралдары ақтайтын, белгілі бір 

мақсаттарға қарай (әлемдік үстемдік, коммунизм құру және т.б.) заңды 

қозғалыс ретінде қарастыру жатыр. Тоталитарлық қоғам халыққа 

идеологиялық ықпал жасау үшін үлкен күш жұмсайды және мемлекеттік 

идеология мен  билік өкілдерін сынауға тыйым салынады.  

5) Тоталитаризм бұқаралық ақпарат құралдарына толық бақылау 

жасаумен және баспа қызметіне қатал цензура жасаумен сипатталады. Барлық 

ақпарат бір жақты бағытта яғни,  өмір сүріп тұрған құрылысты және оның 

жетістіктерін дәріптеу бағытында болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

көмегімен көпшіліктің тоталитарлық саяси тәртіп қойған мақсатты орындауы 

үшін құлшынысын көтеру міндеті шешіледі.  

6) Қарулы күрес жүргізудің барлық құралдарын қолдануға деген 

мемлекеттің монополиясы. Әскер, полиция, барлық басқа да күштеу 

құралдары саяси билік орталығына толығымен бағынышты болып, жазалаушы 

органдар қызметін атқарады.  

7) Адамдардың жүріс-тұрысына жалпы бақылау, жаппай репрессия және 

күштеу жүйесінің өмір сүруі. Бұл мақсаттар үшін ауыр еңбек қолданылатын, 

адамдарды азаптау, қарсы болғандардың еркін басу, жазығы жоқ адамдарды 

қырып-жоюды жүргізілетін, тұтқындарды бір жерге жинап ұстайтын 

лагерьлер құрылады.  

 Сонымен қатар, тоталитарлық саяси режимнің «солшыл» және 

«оңшыл» деп аталатын екі түрін бөліп көрсетуге мүмкіндік беретін ерекше 

белгілері де бар. «Солшыл» тоталитарлық саяси режим марксизм-ленинизм 

идеологияларына негізделді, ол, біріншіден, барлық индивидтердің 

қажеттіліктері толығымен қанағаттандырылатын коммунистік қоғам құрудың 

мүмкіндігіне сендірді; екіншіден, жеке меншікті жойып, жоспарлы,  

экономиканы құруға; үшіншіден, пролетариаттың жетекші рөліне; 
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төртіншіден, жаңа қоғамға өту барысында пролетариат диктатурасының 

қажеттілігіне; бесіншіден, әрбір елде коммунизм құрудың мүмкіндігіне 

сендірді. «Солшыл» тоталитарлық саяси режим КСРО-да және басқа 

социалистік елдерде пайда болды. Қазір ол қандай да бір деңгейде Кубада, 

Қытайда, КХДР-да, Вьетнамда өмір сүруде. «Оңшыл» тоталитарлық режим 

фашистік Италия мен Германияда өмір сүрді. «Оңшыл» тоталитарлық саяси 

режим герман фашизмі түрінде ұлтшыл-социализм идеологияларына 

негізделді. Ұлтшыл-социалистік идеологияның басты ережелері: біріншіден, 

германдық рейхтың жаңғыруына; екіншіден, неміс нәсілінің тазалығы үшін 

күреске; үшіншіден, барлық бөтен элементтерді (ең алдымен еврейлерді) 

қырып-жоюға; төртіншіден, антикоммунизм; бесіншіден, капитализмді 

шектеу. Тоталитаризм – бұл авторитарлық саяси режиммен байланысты, 

тарихи тығырыққа тірелген, болашағы жоқ саяси режим болып табылады. 

Авторитарлық (латын тілінен autoritas – билік, ықпал) режим – бұл 

қоғамның мемлекеттік-саяси құрылымы, оның негізін қандай да бір топтың, 

бір адамның немесе институттың билікке деген монополиясы құрайды. 

Авторитарлық саяси режим, әдетте, саяси күштердің қатал 

поляризациялануымен қатар жүріп, қоғамдық құрылысы ауысқан елдерде; 

ұзаққа созылған экономикалық және саяси дағдарыстар орын алып, оларды 

демократиялық құралдармен жеңу мүмкін болмайтын елдерде пайда 

болатынын тарихи тәжірибе көрсетіп отыр. Қазіргі әлемде авторитарлық 

режим Азия, Африка, Таяу және Орта Шығыс, Латын Америкасы елдерінде 

кеңінен таралған.  

Авторитарлық саяси режимдердің ортақ ерекшелікті белгілеріне 

төмендегілер жатады:  

1) Халықтың биліктен шеттетілуі. Бір ғана адам немесе бір топ, не 

болмаса мемлекеттің бір ғана органы билікті алып жүруші болып табылады. 

Бұл харизматикалық көшбасшы, монарх, диктаторлар, популистік 

көшбасшылар және т.б. болуы мүмкін. Олар қоғамда шектеусіз және 

бақыланбайтын билік жүргізеді. Авторитарлық қоғам халық пен биліктің 

арасына үлкен алшақтық туындатады.  

2) Бірыңғай міндетті идеология болмаса да, мемлекеттік идеология 

басымдық етеді. Авторитарлық көшбасшылар (тоталитарлыққа қарағанда) 

үлкен мақсаттарға жетудегі, мысалы, әлемді қайта құру сияқты ұмтылыстарға 

деген өздерінің іс-әрекеттерін дәлелдемейді. Олар қоғамның жойылу алдында 

тұрғандығын мәлімдеп, оны құтқарудың міндетін өз мойнына алатынын, 

содан кейін, билікті беретіндіктеріне жұртты сендіреді.   

3) Биліктің айқын бөлінуі болмайды. Мемлекеттік саясатқа бақылау 

жасауда парламенттің рөлін және сот билігіне атқарушы биліктің ықпалын 

шектеп, атқарушы билік және ішінара заң шығарушы билік мемлекет 

басшысының қолына айтарлықтай шоғырланады.  

4)  Қарсылық көрсеткендерді көндіруге мәжбүрлеу үшін қажетті күшке 

сүйенеді. Дегенмен, аталмыш режим тоталитаризмдегі сияқты жаппай қуғын-

сүргінге ұмтылмайды.  



49 
 

5) Саясаттың монополиялануы, яғни барлық саяси іс-әрекет саяси 

биліктің ерекше қызметіне айналады. Соған сәйкес басқа барлық саясат 

субъектілерінің ымырасыздығына: ашық-агрессияшыл саяси оппозицияға, 

белсенді-күшті саяси партиялар мен басқа да қоғамдық ұйымдарға тыйым 

салынады. Кейбір жекелеген жағдайларда авторитаризмде кәсіподақтар мен 

оппозициялық саяси партиялардың санына шектеу қойылып, олар биліктің 

қатаң бақылауына алынады.  

6) Қоғамға толық, жаппай бақылау орнатудан бас тарту. Авторитарлық 

режимнің неғұрлым дамыған түрі – «саясаттан басқаның бәріне рұқсат» 

принципіне негізделген. Сондай-ақ, саяси билік әлеуметтік қамтамасыз етуді 

ұйымдастыруға және дамудың жалпы стратегиясын жасауға белсенді түрде 

араласады. Экономика, мәдениет, дін, жеке бастың өмірі мемлекеттік 

бақылаудан тысқары қалады.  

7) Басқарушы элитаның қалыптасуы демократиялық жолмен емес, 

жоғарыдан тағайындау арқылы жүреді. Нәтижесінде авторитарлық 

көшбасшының айналасындағылар жеке көсемге берілгендік негізінде 

іріктеледі, ал олардың іскерлік сапасы мен қабілеті ескерілмейді.  

Мұндай ортақ ерекше белгілер негізінен барлық авторитарлық саяси 

режимдерге тән. Типтеуге келетін болсақ, авторитарлық биліктің нақты 

нұсқаларын анықтаудағы ғалымдардың көзқарастары әр түрлі болуы және 

амалдардың көп түрлілігі бойынша, авторитарлық саяси режимдердің әскери-

авторитарлық, авторитарлы-теократиялық, самодержавиялық-монархиялық, 

олигархиялық, революциялық-популистік, авторитарлы-бюрократиялық 

секілді негізгі типтерін бөліп көрсетуге болады.  

3. Демократиялық саяси режим саяси режимдердің ең күрделі типі 

болып саналады. «Демократия» деген сөз (грек тілінде – demos – халық, cratos 

– билік) халық өкіметі, халық билігі дегенді білдіреді.  «Демократия» термині 

мағынасының эволюциясы мен көп қырлылығы адамзат қоғамының 

дамуымен байланысты. Монархтар мен аристократтардың басқаруымен 

салыстырғанда демократия алғашқыда, азаматтардың тікелей басқаруы 

ретінде қарастырылды. Алғаш демократия б.э.д. V ғасырдағы Афины қала-

мемлекетінде пайда болды. Афиныда негізгі саяси институт Жиналыс болды, 

оған 5-6 мың қатысушылар тартылды және ересек ер азаматтардың барлығына 

есігі ашық болды (әйелдер, құлдар және шетелдіктер қатыса алмады). 

Жиналыс қарапайым көпшілік дауыспен ешбір құқықтық шектеусіз кез келген 

ішкі мәселелерді шеше алатын болды.  

Демократияны түсінудің жаңа кезеңі XVII-XVIII ғғ. буржуазиялық  

революция идеологтарының ықпалымен және АҚШ пен Батыс Еуропа 

елдерінде демократиялық режимдер қалыптасу тәжірибесінің ықпалымен 

орнықты. Демократия идеологтары мемлекеттегі биліктің қайнар көзі ретінде 

халық егемендігін жариялап, билікті бөлудегі, шешімдер қабылдау мен 

олардың орындалу барысындағы азшылықтың көпшілікке бағынуындағы, 

биліктің негізгі органдарын сайлаудағы азаматтардың тең құқықтылығы 

мойындалды. Сондай-ақ, өкілдік демократия тұжырымдамасы саяси ғылымда 
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ерекше орын алады. Өкілдік демократия тұжырымдамасы биліктің әрекеті 

үшін негіз ретінде қоғамда халықтың толық еркіндігі болуын теріске 

шығарады. Бұл тұжырымдаманы (концепцияны) жақтаушылардың пікірі 

бойынша, халықтың толық еркіндігінің болуы мүмкін емес, өйткені адамдар 

өздерінің іс-әрекетінде қоғамдық принципке емес, жеке пайдаға сүйенеді 

деген. Халық өздерінің еркіндігін тікелей емес, белгілі бір уақытқа өз 

өкілеттілігін өкілдерге беру арқылы жанама түрде білдіретіндіктен халық 

биліктің қайнар көзі ретінде мойындалады.  

Қазіргі Батыс саясаттануында плюралистік демократия тұжырымдамасы 

(Р.Даль, Д.Расмен), элитарлық демократия теориясы (И.Шумпетер) және 

партисипаторлық демократия теориясы (Д.Макферсон және т.б.) кеңінен 

қолдау тауып отыр. Демократиялық дамудың қазіргі кездегі теориясы мен 

тәжірибесі демократиялық режимдердің негізгі екі түрін ажыратады: 

элитарлы-демократия және әлеуметтік демократия режимі. Биліктің элитарлы-

демократиялық жүйесі жағдайында элитарлы саяси күштердің бәсекелестігі 

шынайы қоғамдық проблемалардың шағын ортасына салыстырмалы түрде 

қозғау салады; негізгі мәселелер бойынша олардың бірлігі мен келісімі жеке 

сипаттағы айырмашылықтан басым болады. Белгілі бір ойын ережесі 

шеңберінде әрекет ете отырып, саяси элитаға кіретін неғұрлым ықпалды 

топтар кезектесіп саяси шешімдер қабылдауға, басқа саяси күштердің 

араласуына жол бермей, маңызды мемлекеттік функцияларды іске асыра 

алады.  

Әлеуметтік демократия режимінің саяси жүйесі «ашық» сипатта болады, 

ал, заңның шеңберінде әрекет етуші кез келген әлеуметтік-саяси күштердің 

дербес қимыл жасауға және саяси шешімдер қабылдау процесіне ықпал ету 

мүмкіндігіне құқығы бар. Әлеуметтік демократияның көптеген идеялары мен 

принциптері Дания, Финляндия, Швеция сияқты және т.б. бірқатар еуропалық 

елдерде жүзеге асырылуда. Билікті бір қолға шоғырландыру арқылы заңсыз 

иемденуге жол бермеу – демократия қалыптасуының негізгі және оның 

қызмет етуінің басты принципі. Сонымен қатар, келесідей принциптерді 

негізге алады: саяси плюрализм; азаматтардың мүдделерін білдірудің тікелей 

өкілдік формалары; бостандық пен жауапкершіліктің өзара байланысы; 

көпшіліктің мүдделері мен азшылықтың өз позицияларына деген құқықтарын 

қамтамасыз ету; заңның үстемдігі; жариялылық; сайланған өкілдер және т.б.  

Демократиялық жүйелерде демократиялық процедуралардың үлкен 

маңызы бар. Демократиялық режимді сипаттайтын неғұрлым маңызды 

процедуралардың ішінде мыналарды бөліп көрсету қажет: әділ түрде еркін 

жүйелі сайлау; тікелей, тең, құпия дауыс беру; жүргізілуінде мәселелердің дәл 

қойылуы айырықша аса маңыздылыққа ие референдумдар, қорытындысында 

– нәтижелерді міндетті түрде жүзеге асырудың механизмі шығады; 

өкілеттілігін беру; қоғамдық пікірді зерттеу және есепке алу; маңызды 

қоғамдық мәселелерді жалпыхалықтық негізде талқылау. 

Барлық демократиялық саяси режимдерге тән ортақ ерекше белгілерді 

атап көрсеткен жөн. Олар: құпия дауыс беруді пайдаланып, тең, жалпыға 
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бірдей, тікелей сайлаулар арқылы мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі 

басқарудың өкілдік органдарын сайлау; жалпы мемлекеттік заңдар шығаруға 

деген парламенттің ерекше құқығының болуы; биліктің заң шығарушы, 

атқарушы және соттық тармақтарға бөлінуі, олардың арасында билік пен 

өкілеттілігін бөлуде бір-бірін тоқтату және қарсы салмақ механизмінің болуы; 

көппартиялық; азшылықтың мүдделері мен құқықтарын құрметтеу барысында 

көпшіліктің саяси шешімдер қабылдауы; азаматтардың тең құқықтылығының 

кепілдігі, билік пен оның кез келген өкілін сынауға әрбір адамның құқығын 

мойындау. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, саяси режимдер 

қоғамның саяси жүйесінің функционалдық аспектілерін қарастырады деген 

тұжырым жасауға болады.  

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саяси режим дегеніміз не? 

2  Диктатураның анықтамасы қандай? 

3  Тоталитаризм   терминін түсіндіріңіз ? 

4  Авторитаризм белгілері қандай? 

5  Демократияның принциптерін атаңыз? 

 

9 тақырып.  Сайлау жүйелері және сайлау 

 

1   Сайлау жүйелерінің мәні және негізгі түрлері. 

2   Саяси кампанияның құрылымдық сатылары. 

3   Сайлау кампаниясы және сайлау шаралары. 

 

Дәріс мақсаты: сайлау жүйесі мен азаматтардың мемлекеттің 

өкілеттілік органдарына сайлау және сайлану құқықтарын  қарастыру. 

Сайлаудың қоғам өміріндегі алатын орны мен рөлін ашу. Сайлау 

кампаниясының қызметін сипаттап, сайлау жүйесінің кең таралған түрлерін 

талдау. Сайлау шараларының  мәні мен оның маңызды түрлеріне түсінік беру.  

 

1. Сайлау – мақсаты мен қорытындысы белгілі бір уақытқа басқару және 

шешім қабылдау функцияларын  жүзеге  асыратын  адамдарды сайлау  

жолындағы  іс-қимыл жиынтығы. Сайлау басқарушы элита құрамына  

үміткерді жай ғана іріктеу  емес, өте маңызды даму жолын анықтайтын  саяси 

үрдіс.  Сайлау  және  сайлану құқы дегеніміз  – мемлекеттің  өкілеттілік 

органдарына азаматтардың сайлау және сайлану құқықтары. Бұл адам 

құқықтарының жалпы декларациясынан туындайды.  Осыған байланысты әр 

елдің конституциясы бойынша 18 жасқа толған әрбір азамат (заңмен 

шектелген жағдайлардан  басқа)  сайлауға  қатыса  алады.  

Сайлау құқығының  2 түрі бар:   

1) Белсенді түрі.  

2) Бәсең түрі. 
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Белсенді түрі азаматтардың сайлау құқығын білдіреді. Ал, бәсең түрі 

олардың сайлану құқығын қамтиды.  

Қазақстан азаматтарының сайлау құқығы конституциямен, яғни «Сайлау 

туралы» конституциялық заңмен қамтамасыз етілген. Қазақстан азаматтары 

тегіне, әлеуметтік және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, 

тіліне, діни көзқарасына, нанымына қарамастан сайлауда дауыс беруге 

құқығы бар. Он сегізге толған әр бір азамат Республика Президентін, 

Парламент Мәжілісі мен  мәслихаттарының депутаттарын сайлауға қатысуға 

құқылы. Сондай-ақ, Қазақстан азаматтарының сайлауға қатысу құқығымен 

қатар сайлану, яғни өз кандидатурасын  Республика  Президенттігіне, 

Қазақстан Республикасы Парламентінің, оның ішінде партиялық тізімдер 

бойынша, мәслихаттардың депутаттығына, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының мүшелігіне кандидат ретінде ұсынуға құқылы.  

Сайлаушылар мінез-құлқы –  сайлаушылардың белгілі бір үміткерге 

сенім көрсету және қолдау жолындағы іс-әрекеті болып табылады.  Сайлау 

қорытындысын болжау мақсатында зерттеушілер әлеуметтанулық 

зерттеулерді кеңінен пайдаланады. Әлеуметтанулық зерттеулер 

сайлаушылардың мінез-құлқына, оған ықпал ететін факторларды анықтауға 

мүмкіндік береді. Сайлаушылар мінез - құлқын әлеуметтанулық зерттеу 

арқылы, сайлаушылар жасаған таңдау әлеуметтік мәртебесі негізінде 

түсіндіріледі.  

Сайлау жүйесі дегеніміз – белгілі бір биліктің түрін, мемлекеттік 

өкілеттілік, заң шығаратын, атқару, сот орындарын қалыптастыруға қатысуды 

қамтамасыз ететін әдістер мен ережелер жиынтығы. Бүгінде сайлау жүйесінің 

алуан түрлері қалыптасқан. Плюралдық жүйе жағдайында жеңіске шартты 

түрде көп дауыс жинаған үміткер жетеді. Мұнда «кім бірінші келеді, сол 

жеңіске жетеді» немесе «жеңімпаз бәріне ие» принципі жүзеге асырылады. 

Мажоритарлық жүйеде үміткер жеңіске жету үшін сайлаушылардың  50 пайыз 

дауысын жинауы  қажет. Мажоритарлық жүйенің екі түрі бар: дауыс берудің 

екі тур арқылы өтуі және балама дауыспен өтуі.  Егер бірмандатты округтерде  

бірінші турда үміткерлердің бірде-бірі басым  дауыс алмаса, онда шартты 

түрде басым дауыс жинаған екі үміткер арасында дауыс берудің екінші туры 

өткізіледі. Ал балама дауыспен дауыс беру жүйесі сайлаушы үміткерлер 

арасынан өз қалауын көрсете алған жағдайда қолданылады.  

Пропорционалдық жүйе парламенттік сайлауда кеңінен қолданылып жүрген 

сайлау жүйесі. Мұнда парламентте партиялар өкілдерінің артық болуынан  

немесе өкілсіз қалуынан сақтандырады. Пропорционалдық жүйенің мәні 

дауыстардың бөлінуіне сәйкес орындарды бөлу болып табылады.  

2.  Саяси кампания – нақты саяси мақсаттарға қол жеткізу үшін саяси 

лидермен  басталған ашық зорлық-зомбылық формаларын қолдануға тыйым 

салынатын басқару үрдісі. Саяси кампания негізін белгіленген мақсатқа 

ұмтылатын нақты саяси актордың  субьективті еркі құрайды.  Саяси кампания 

басқару обьектісі – өзіндік өмірлік позициясы мен құндылық бағыт 

бағдарлары бар адамдар, ал субьектілері - басқару шешімдерін қабылдайтын 
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және оларды нақты тәжірибеде жүзеге асыруға ұмтылатын адамдар.  Саяси 

кампания ресурстарына жататындар:  

1) Адамдық ресурстар - саяси басқару субьектісіне тегін көмектесуге 

дайын ерікті көмекшілер тобы.  

2) Қоғамдық-саяси ұйымдар - саяси басқару субьектісіне  көлік және 

байланыс құралдарын тегін беруге дайын ұйымдар. 

3) Коммерциялық ұйымдар - саяси басқару субьектісіне материалдық 

көмек көрсетуге дайын (байланыс құралдары, баспа, т.б.) ұйымдар. 

4) Қаржылық ресурстар – саяси кампания қорына ұйымдар мен жеке 

адамдардың қосқан қаржылық құралдары. 

Саяси кампания стратегиясы - саяси басқару субьектісі шешуге тиіс 

мақсаттар мен міндеттер жүйесі. Мақсат-міндеттер нақты анықталып, 

олардың байланысы негізделуі тиіс. Стратегияда басты саяси мақсат 

анықталуы тиіс. Саяси мақсаттарды анықтау саяси қайраткерлер міндеті, ал 

мақсаттар кешенін анықтайтын саяси менеджерлер. Жалпы стратегия 

құжатының құрылымы:  

1) Cаяси мақсат. 

2) Басқарушы мақсаттар.  

3) Адрестік топтар. 

4) Сендіруші коммуникациялық орталық тақырып. 

5) Сюжеттік линиялар. 

6) Бәсекелестерге қатынас стратегиясы. 

Саяси кампания тактикасы – саяси кампания міндеттерін шешудің әдіс-

тәсілдер жиынтығы. Тактикалық әдіс–тәсілдерге жататындар: сендіруші 

коммуникация техникасы, БАҚ қарым-қатынас тәсілдері, бұқаралық істерді 

ұйымдастыру тәсілдері және т.б. Саяси кампания тактикасын жүзеге асыруда 

саяси менеджерлер рөлі маңызды, яғни саяси менеджерлер келесі міндеттерді 

шешулері тиіс:  

1) Бұқара халыққа ықпал ету әдіс-тәсілдерін таңдауда екі белгі негізінде 

тәжірибелік тиімділік және ресурстық қамтамасыз етілуін есепке алуы тиіс.  

2) Жүргізілуге тиіс әрекеттерді алдын ала уақыттық және кеңістік 

тұрғыдан бөлу, өзара келісімде жүргізілуі тиіс.  

3)  Жоспарды құру.  

4) Әдіс-тәсілдерді  нақты  мазмұнмен  толтыру. 

Саяси менеджер – саяси кампания жетекшісі, оның негізгі мақсаты 

саясаткерге, мемлекеттік басшылыққа немесе басқа да мүдделі топтарға саяси 

кампанияны ұйымдастырып, өткізуге көмектесу. Саяси менеджер рөлінде 

танымал адам немесе саясаткер болуы мүмкін. Сайлау және имиджді 

қалыптастыру кампанияларында саяси менеджерлер саясаткер көлеңкесінде 

болуы тиіс, әрі ешқандай мәлімдемелер жасамауы қажет. 

3. Сайлау кампаниясы саяси басқарудың ерекше түрі. Мұнда басқару 

субьектісі-үміткерлердің басшылығындағы команда, ал, обьекті -

сайлаушылар. Басқару мақсаты үміткердің алдына қойған мақсат 

міндеттерімен анықталады.  Сайлаудың ресми уақыты жарияланғаннан кейін 
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сайлау кампаниясы басталады.  Әр партия өздерінің үміткерлерінің тізімін 

ұсынады. Олар заңға сәйкес тіркеуден өтуі қажет. Сайлау кампаниясының 

жұмысын жүзеге асыру үшін арнайы штаб құрылып, оған кәсіби мамандар 

кіреді. Олар: қаржылық агент, саяси ұйымдастырушы, техникалық хатшы, 

арнайы көмекші, қоғамдық пікірді зерттеуші кеңесші, бас кеңесші, пошта 

арқылы мәлімет жинайтын кеңесші. Сайлау кампаниясын ұйымдастырушылар 

үшін қажетті ақпарат әр түрлі жолдар мен құралдармен алынуы мүмкін:  

1) Округтың экономикалық дамуы туралы статистикалық мәліметтерді, 

тұрғындардың демографиялық құрамы туралы, өмір сүру деңгейі, соңғы 

сайлау қорытындысы туралы мәліметтерді зерттеу.  

2) Тұрғындар арасында әр түрлі сауалнамалар жүргізу арқылы фокус 

топтармен жұмыс жасау, яғни ұрандар мен жарнамалық роликтерді талдау, 

бұл өз кезегінде адамдардың сайлау кампаниясын ұйымдастырушылардың 

әрекеттеріне реакциясын білуге мүмкіндік береді.  

3) Бақылаудың көмегімен бәсекелестер әрекеттерін талдау және 

контент-анализ жасау.  

Сайлау науқанын жүзеге асыруда, сайлау технологиялары қолданылады. 

Сайлау технологиялары - бұқараның электоралдық мінез-құлқына ықпал ету 

және оларды нақты үміткерге дауыс беруге ұмтылдыру мақсатында  ықпал ету 

тәсілдерінің жиынтығы. Яғни, сайлау науқанын басқару және сайлаушылар 

таңдауына ықпал ету. Сайлау технологияларының негізгі ерекшелігі - 

сайлаушылардың мінез-құлқын реттеуші әлеуметтік-психологиялық 

тетіктерді қосуға бағытталуы. Сайлау технологияларының негізгі блоктарына 

жататындар: науқаннын стратегиясын қалыптастыру, сайлау штабтарын 

қалыптастыру және оны басқару, бұқаралық акцияларды өткізу, 

белсенділермен жұмыс жүргізу әдістері және үміткердің негізгі бейнесін 

(имиджін) қалыптастыру. Сайлау технологияларының негізгі түлері: 

Саяси маркетинг (ағылшынның market – базар, нарық деген сөзінен) – 

саяси партиялардың, саяси лидерлердің өкілетті билік органдарына, 

депутаттыққа кандидаттардың және басқа да билік құрылымындағы 

адамдардың сайлаудағы жеңісін қамтамасыз ету мақсатында қолайлы 

имиджін жасауға бағытталған шаралар комплексін құрайды. Саяси маркетинг 

келесі элементтерден тұрады: саяси жағдайды реттеу; саяси коньюнктура 

туралы ақпарат жинау; субьектілердің шынайы мүмкіндіктерін есепке ала 

отырып саяси акцияларды жоспарлау. 

Саяси имидж – саясаткердің өзі туралы, оның тұлғалық қасиеттерін 

бұқаралық ақпарат құралдарымен, қоршаған ортамен берілген түсініктер 

негізіндегі жасалған бейнесі, яғни  адамның, топтың, үрдіс немесе 

құбылыстың кәсіби имиджмейкерлермен аудитория санасында жасалған 

ойдағы үлгісі. Имидж мамандармен жасалған бейне үлгі. Саяси имидждегі 

маңызды белгілер: өзін және өзінің ісіне деген сенімділік; қоғамға қызмет 

көрсету позициясы; адамдарға қамқорлық көрсету, олардың мұқтаждықтарын 

жақсы білу, олардың өмірін жақсартуға ұмтылу; энтузиазм, оң эмоциялар 

тудыру; шешімділік, ерік, энергия; жоғары моральдық қасиеттер; адамдарға 
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ықпал ете алу. Имидж саясаткерді сәтті сату үшін дайындалған 

қайталанбайтын саяси ұсыныс. Саясаткердің имиджін қалыптастыру 

технологиялары үміткердің сыртқы бейнесі, адамдармен араласуы, 

дағдарыстарға реакциясы, өзін-өзі ұстай алуы сияқты барлық салаларды 

қамтиды. Саясаткердің имиджін қалыптастыру технологияларының ең 

маңызды түрі - саяси жарнама.  

Саяси жарнама мақсаты адамға саяси партия тұғырнамасын, үміткер 

бейнесін немесе басқа саясат субьектісінің мәнін қысқа және эмоциялық 

тұрғыдан ашу, оны жеткізу, оған позитивті қатынасты қалыптастырумен 

қатар, оны қолдауға бағытталған шынайы іс-әрекеттерге итермелеу.  Сайлау 

науқанын жүргізу дегеніміз:  

- саяси ахуалды бағалау, үміткер мен қарсыластың әлді және әлсіз 

жақтарын, саяси кеңістік құрылымын талдау;  

- округтың электоралдық паспортын жасау;  

- науқанның негізгі мақсаттарын анықтау; 

- науқанның негізгі идеяларын, тұжырымдарын дайындау;  

- сайлаушыларды негізгі идеялармен таныстыру әдістерін таңдау, 

үміткермен және оның өкілдерімен кездесулер, БАҚ, көшедегі жарнама, 

пикеттер ұйымдастыру;  

- саяси жоспарлау-сайлау алдындағы белсенділіктің график жоспарын 

құру; 

- сайлау науқанының штабын, бюджетін және т.б. қалыптастыру. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саяси кампания дегеніміз не? 

2 Саяси кампания стратегиясы дегеніміз не? 

3 Саяси технологиялар дегеніміз не? 

4 Сайлау науқанында қандай технологиялар қолданылады? 

5 Саяси имидждің  кандай маңызды  белгілері бар? 

 

10 тақырып. Саяси партиялар, партиялық жүйелер және қоғамдық-

саяси қозғалыстар  

 

1 Саяси партиялар: түсінігі, мәні, белгілері мен функциялары. Саяси 

партиялардың типологиясы. 

2 Партиялық жүйелер, олардың классификациясы. Партиялық жүйенің 

қазақстандық үлгісі. 

3 Қоғамның саяси өмірінде қоғамдық-саяси қозғалыстар мен 

бірлестіктердің пайда болуы және эволюциясы. Қазақстандық қоғамның саяси 

өміріндегі қоғамдық қозғалыстардың алатын орны мен рөлі. 

 

Дәрістің мақсаты: азаматтық қоғамның құрамдас бөлігі болып 

табылатын саяси күш – саяси партия, партиялық жүйе туралы түсінік 

қалыптастырып, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен бірлестіктердің пайда 
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болуы және эволюциясы, қазақстандық қоғамның саяси өміріндегі қоғамдық 

қозғалыстардың алатын орны мен рөлін көрсету. 

 

1. Саяси партия (франц. parti, лат. pars,partis – бөлік, топ) – бұқара 

халықтың белгілі бір бөлігінің мүдделерін білдіретін, билікке келу арқылы сол 

мүдделерді жүзеге асыруды көздеуші пікірлес, мүдделес адамдардың 

ұйымдасқан тобы. 

Саяси партиялардың қалыптасуының ұзақ тарихы бар. Белгілі неміс 

әлеуметтанушысы, философ, тарихшы Макс Вебер (1864-1920) саяси 

партиялардың дамуында мынадай үш кезенді атап керсетеді:  

1) Аристократиялық үйірмелер.  

2) Саяси клубтар. 

3) Көпшілік партиялар. 

Алғашқы аристократиялық үйірмелер ірі жер иелерінің мүддесін 

қорғаса, саяси клубтар ең алдымен буржуазияның мүддесін білдірді. Ал 

көпшілік партиялардың саяси клубтардан ерекшелігі - олар жұмысын тек 

сайлау кезінде ғана емес, кез келген уақытта көпшілікке ықпал етуге 

тырысып, өз қатарларына барынша көбірек адамдарды тартты. Өздерінің үгіт-

насихат жұмысында саяси ағартушылық, үгіт, тәрбие, мәдени қызмет, т.б. 

саяси әсер етудің барлық мүмкіндіктерін пайдаланды. 

Дегенмен, аталған үш кезеңді тек Ұлыбританияның екі партиясы - 

либералдық (виги) және консервативтік (тори) партиялары ғана басынан 

кешірді. Қазіргі заман саяси партияларының кейбірі кейінгі соңғы екі сатыны 

өтсе, басым бөлігі бірден көпшілік партия болып қалыптасты. 

Саяси партиялар қоғамда қандай функцияларды жүзеге асырады?  

Саяси партиялардың функциялары сан-алуан және ол саяси жүйенің 

ғана емес, партияның да түріне байланысты. Дегенмен, саяси партиялардың 

бәріне дерлік тән бірнеше функцияларды атауға болады: 

1) Қоғамның өзі мүддесін қорғайтын топтарының арман-мұраттарын, 

тілектері мен мүдделерін анықтап, тұжырымдап және негіздеп, оны билік 

органдарына тапсыру, оның орындалуын қадағалау. Батыс саясаттанушылары 

саяси партияның басты міндеті – «халық пен билік арасындағы көпір рөлін» 

атқаруы деп түсіндіреді. 

2) Халықты саяси әлеуметтендіру, оның саяси белсенділігін арттыруға 

ат салысу, оларды партия қатарына тарту. Саяси көшбасшыларды, белсенді 

мүшелерді саясатқа араластыру.  

3) Мемлекетте билік үшін күреске қатынасу, билікке келу және билікті 

ұстап тұру. 

4) Қоғамдық пікірді қалыптастыру, үміткердің немесе партияның 

бағдарламалары мен мүмкіндіктері туралы бұқараны хабардар ету. 

5) Мемлекеттің, кәсіподақтардың, қоғамдық ұйымдардың аппараты 

үшін кадрлар даярлау және ұсыну. 

Саясаттану ғылымында саяси партияларды жіктеудің түрлі жүйелері 

бар. Саяси партиялардың типологиясында негізге алынатын факторлар 
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мыналар: олардың функциялары, әлеуметтік базасы, қызмет әдістері,  

идеологиясы және т.б. 

Мемлекеттің саяси жүйесіндегі рөлі мен іштей ұйымдасуына қарай 

саяси партияларды төртке бөледі: 

1) Авангардтық партиялар. Олар жоғары орталықтануымен 

сиппаталады, өз мүшелерінен партияның үгіт-насихат, сайлау алды 

жұмыстарына белсенді қатынасуын талап етеді. Партия қатарына 

қабылданушылар үшін қойылатын талаптар өте жоғары. Қатал партиялық 

тәртіп, бақылау орын алады.  

2) Сайлаушылар партиясының негізгі мақсаты үміткерлердің сайлау 

алдындағы науқандарын ұйымдастыруға жұмылдырылады. Сайлаушылар 

партиясында тұрақты мүшелік пен партия билеттері, мүшелік жарна 

болмайды. Олардың қатарында АҚШ-тың республикалық және 

демократиялық партиялары бар. АҚШ-ның азаматтары «Мен демократиялық 

партияның мүшесімін» демейді, «Мен демократтар үшін дауыс беремін» 

дейді. 

3) Қауымдастық партиясына ортақ мақсат-мүдде, көзқарас, идеяларына 

қарай бірігеді. Мәселен, түрлі экологиялық ұйымдар, жан-жануарларды 

қорғау қозғалыстары, соғысқа, ядролық қаруға қарсы қозғалыстар жатады. 

4) Парламенттік партияның негізгі қызметі сайлау кампанияларының 

стратегиясы мен тактикасын жасау, сайлау алды бағдарламаларын дайындау, 

қоғамдық пікірді ескере отырып, өз үміткерлеріне түрлі ұсыныстар әзірлеу, 

үміткерлерді таңдау, сайлауалды кампаниялардың техникалық және қаржы 

проблемаларын шешу, т.б. болып табылады.  Мұндай партиялардың тұрақты 

қызмет істеп тұрған басқару органдары болады. Партияның қатардағы 

мүшелерінің партия саясатына ықпал ету мүмкіндігі бар.  

Саяси идеологиясына қарай да партиялар бірнеше түрге бөлінеді: 

1) Коммунистік партиялар. Олар өздерінің алғашқы ұйымдарын жұмыс 

орындарында құрады, сол себепті олар құрамы жағынан неғұрлым біркелкі, ал 

көлемі жағынан шектеулі болып келеді. Бұл партияға өзінің әлеуметтік 

құрамын қадағалап, санын реттеп, қатал партиялық бақылауын орнатуға 

мүмкіндік береді. Олар жеке меншіксіз, тапсыз қоғамды жақтаушылар. 

Олардың басты ұйымдастыру қағидаты «демократиялық централизмге» 

негізделгенімен, іс жүзінде демократияны барынша шектеп, басшыларын 

сайлау формальді түрде жүреді. 

2) Фашистік партиялар өзінің ұйымдастыру мәселелерінде коммунистік 

партияларға ұқсас келеді. Мәселен, биліктің орталықтануы, қатал 

құрылымдық бақылау. Бірақ олар әлеуметтік құрамы, доктринасы мен 

философиясы тұрғысынан коммунистік партиядан түбірімен ерекшеленеді. 

Оларға қаталдық пен күштеу саясаты тән. Ұлтшылдықты уағыздайды.  

3) Социал-демократиялық партиялар қазіргі капиталистік қоғамды 

еңбекші халықтың мақсат-мүддесіне сай үнемі реформалап, өзгертіп отыру 

бағытында жұмыс істейді. Мұндай партиялардың басты құндылықтары 



58 
 

бостандық, ынтымақтастық, теңдік, әділеттілік. Негізінен солтүстік және 

батыс Еуропа елдерінде құрылған. 

4) Буржуазиялық-демократиялық партиялар мына қағидаттарды 

басшылыққа алады: қоғамда билік үшін күрес ашық жүруі тиіс, билік басына 

жалпыға бірдей әділетті сайлау арқылы келу, парламентте көпшілік дауыс алу, 

билік партиясына қарсы оппозицияның жұмыс істеу мүмкіндігі. Заң алдында 

ел азаматтарының теңдігі, сөз, баспасөз, жиналыстар бостандығы талап 

етіледі.  

5) Консервативтік партиялар. Негізінен ірі буржуазияның мүддесін 

қорғайды. Әлеуметтік теңсіздікті сақтағысы келеді, адамдық және азаматтық 

ар-намыс, пікір сан-алуандығын жақтайды.  

Қандай саяси тәртіпті колдауына байланысты саяси партиялар 

демократиялық, авторитарлық, тоталитарлық болып жіктеледі. 

Демократиялық партиялар басқа партияларға төзімділікпен, түсіністікпен 

қарайды, пікір сан-алуандығын қолдайды. Тоталитарлық партиялар, 

керісінше, саяси жүйенің басқа элементтерін өзіне бағындыруға тырысады. 

Әсіре идеологияланған, қатаң тәртіпке негізделген бірпартиялык жүйе құруға 

ұмтылады. Авторитарлық партиялар дамып келе жатқан елдерде пайда 

болады және отаршылыққа қарсы бағытталады. Олардың көбі ең алдымен өз 

елдерінің саяси және экономикалық тәуелсіздігі, әлеуметтік прогресі үшін 

күреседі, көбіне күшке сүйенеді. 

2. Партиялық жүйе дегеніміз – саяси билікті жүзеге асыруға қатысатын 

саяси партиялардың арасындағы орнықты байланыстар мен қарым-қатынастар 

жиынтығы, қоғамның саяси жүйесінің кұрамдас бөлігі.  

Ел ішінде қанша партиялар болуы және олардың партиялық жүйеге енуі 

сол елдің саяси жүйесіне, әлеуметтік-экономикалық шиеленістер сипатына, 

негізгі әлеуметтік күштердің арасалмағына байланысты.  

 Билік үшін күреске қатысып жүрген саяси партиялардың саны жағынан 

олар бірпартиялық, екіпартиялық және көппартиялық болып бөлінеді. 

 Бірпартиялық жүйе өзінен басқа, әсіресе бәсекелес партияларды 

болдыртпайды. Бір партиялық жүйенің тоталитарлық және авторитарлық 

режимдерге тән болатындығы белгілі. Мұндай жүйе жағдайында билікті 

бақылау әлсіз болып, бюрократия күшейіп, сайлау үдерісі формальды сипатқа 

ие болады. 

 Бір партиялық жүйеде басқарушы партия бақылаушы және 

оппозициялық партиялардың жоқтығын пайдаланып, саяси билікті бүтіндей 

қолына алып, басқа мемлекеттік органдарды биліктен барынша аластатады.  

Екі партиялық жүйеде билік үшін нағыз бәсекелестік ең ірі екі 

партияның арасында жүреді. Мұнда жалпыға бірдей тікелей сайлау 

нәтижесінде екі партияның бірі парламентте көпшілік орынды иемденеді. Екі 

партиялық жүйеде көппартиялық жүйедегідей өзінің жіберген қателіктерін 

биліктегі басқа партияларға аудара сала алмайды. Бұған мысал ретінде АҚШ-

тағы республикалық және демократиялық партияларды, Ұлыбританиядағы 

консерваторлар мен лейбористерді, Германиядағы христиандық демократтар 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
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мен социал-демократтарды атауға болады. Саяси күреске басқа да партиялар 

араласады. Дегенмен, мұндай жүйенің өміршендігін жоғарыда аталған 

елдердің саяси өмірі көрсетіп отыр. 

Екі партиялық жүйеге АҚШ-ның ірі екі партияларының билік басына 

кезектесіп келіп отыруы дәлел бола алады. Көп жағдайда мұндай екі партия 

арасында принциптік өзгешеліктер бола бермейді. АҚШ-ның Республикалық 

және Демократиялық партияларының тұрақты бағдарламасы жоқ. Бағдарлама 

рөлін олардың сайлау платформасы атқарады. Партиялардың тұрақты басқару 

құрылымы, тәртібі, тұрақты мүшелері болмағандықтан бағдарламаның болуы 

аса маңызды емес. Олар тек сайлау кампаниясы барысында белсенділік 

көрсетеді. Партия қолдаушыларының саны президенттік сайлауда партия 

үміткеріне берілген дауыс санымен айқындалады. 

Көппариялық жүйе дегеніміз саяси билік үшін күрес барысында 

бірнеше саяси партиялардың билік басына келуі. Онда үш және одан да көп 

саяси партия болуы мүмкін. Көппартиялық жүйені көп өлшемді плюрализм 

жүйесі деп те атайды.  

Саясаттанушылардың пікірінше, әр жүйенің өзінің жағымды, жағымсыз 

тұстары бар. Тіпті бірпартиялық жүйенің де жағымды тұсы бар екен. Ол 

үкіметтің пікір-талас, айтыс-тартыс, егеске уақыт жоғалтпай тиімді жұмыс 

істеу мүмкіндігі, жоғары деңгейдегі тәртіптің болуы, саяси бақталастықтың 

болмауы болса, жағымсыз жақтарына  партия мен үкімет арасындағы еш 

айырмашылықтың болмауы, заң шығарушы органның еш пікір-талассыз 

шешімдер қабылдауы, авторитаризм немесе тоталитаризмге жеткізу қаупінің 

күштілігі, т.б.  

Үздік екіпартиялық жүйенің ұтқыр тұстары, ол парламенттік үкіметте 

тұрақты үкіметті қалыптастыруы, шынайы өкілетті үкімет жұмыс жасайды, 

сайлаушылар партиялардың саяси бағдарламалары мен саясаты туралы жақсы 

хабардар, оппозициялық партия конструктивті рөлге ие, сайлаушының 

шынайы таңдау мүміндігі бар. Ал жағымсыз тұсы басқарушы партияның 

деспотизмінің орын алып, азшылықтың мүдделерінің ескерілмей қалу 

мүмкіндігі деп есептеледі. 

Сол сияқты көппартиялық жүйенің де өзіндік жағымды және жағымсыз 

жақтары бар. Жағымды жағына саяси мәселелердің жан-жақты қаралуы, 

оппозициялық партиялардың болуы үкіметті тиімді жұмыс істеуге 

мәжбүрлейді. Бюрократияның өрістеуіне тежеу салынады, билік басына 

кездейсоқ емес нағыз дарынды адамдардың келуіне мүмкіндік туады. 

Жағымсыз жағына қоғамдағы көп мәселелерге өз партиясының тұрғысынан 

ғана қарауы, бар ойы оппозициялық партияны жеңуге жұмылдырылып, алдап-

арбау, өсек-өтірік сияқты жат қылықтар мен әдіс-тәсілдерді пайдалануы 

жатқызылады.  

ХХ ғ. басындағы Қазақ өлкесіндегі әлеуметтік-экономикалық 

проблемалар, қазақ халқының ауыр тұрмысы, қоғамдағы түрлі қордаланған 

ұлттық сипаттағы шиеленісті мәселелерді шешу жолында қазақ зиялылары 

1917 жылы «Алаш» партиясын құрды. 1917 жылы 21 қазанда «Қазақ» 
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газетінде «Алаш» партиясының бағдарламасының жобасы жарияланды. Осы 

жылы желтоқсан айында II жалпы қазақтық съезд шақырылып, онда 

Алашорда үкіметінің құрылғандығы жария етілді. Өкінішке орай, 

Алашорданың өмірі қысқа болды, 1918 жылдың қараша айында Алашорда 

үкіметі кеңестік қызыл әскердің күшімен талқандалды. «Алаш» партиясының 

көшбасшылары мен мүшелері қуғын-сүргінге ұшырады.  

Еліміздің тәуелсіздік алуымен алғашқы саяси ұйымдар мен қозғалыстар, 

саяси партиялар өмірге келді. 

Олардың қызметін реттейтін алғашқы заң актілері 1991 жылы «Қазақ 

КСР-нің қоғамдық ұйымдары туралы», 1996 жылы «Қоғамдық ұйымдар» және 

«Саяси партиялар туралы» заңдары шықты.  

Ал 2002 жылы шілдеде «Саяси партиялар туралы» заң қабылданып 2008 

жылы қарашада заңға түзетулер мен өзгерістер енгізілді. Заңның 10-бабына 

сәйкес партия мүшелерінің саны 40 мыңнан кем болмауы тиіс. Заңның 5-

бабына сәйкес оқу орындарында саяси партияның бағдарламасы немесе 

сайлауалды бағдарламалары бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге 

тыйым салынған. 

Бүгін Қазақстанда 7 саяси партия тіркелген. Олар «Нұр Отан» партиясы, 

Қазақстан Коммунистік халық партиясы, Қазақстанның «Ақ жол» 

Демократиялық партиясы, «Бірлік» саяси партиясы, Жалпыұлттық социал-

демократиялық партиясы, «Ауыл» халықтық-деморатиялық патриоттық 

партиясы, Қазақстанның «Азат» демократиялық партиясы.  

2016 жылы 20 наурызда өткен ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының 

кезектен тыс сайлауы  және Маслихаттар депутаттарының кезекті  сайлауына  

6 саяси партия қатысты. Олар: «Нұр Отан» партиясы, Қазақстан Коммунистік 

халық партиясы, Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы, «Бірлік» 

саяси партиясы, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы және «Ауыл» 

халықтық-деморатиялық патриоттық партиясы. Сайлау қорытындысы 

бойынша, партиялардың үшеуі ғана жеңіске жетті. Олар: сайлаушылардың 

82,15 % даусын жинаған «Нұр Отан» партиясы айқын басымдықта жеңіске 

жетті. Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы 7,18 % дауысқа ие 

болса, Қазақстан Коммунистік халық партиясы 7,14 % дауыс жинады. 

Мәжілістегі орындарға таласқан қалған үш партияның көрсеткіштері 

мынадай:  «Бірлік» саяси партиясы- 0,29 %, Жалпыұлттық социал-

демократиялық партиясы - 1,18% және «Ауыл» халықтық-деморатиялық 

патриоттық партиясы - 2% ғана дауыс жинады. 

3. Қоғамдық-саяси қозғалыстар – әлеуметтік-экономикалық, саяси және 

рухани тілегі бір адамдардың бірлескен тобы. 

Саяси қозғалыс деп өкімет билігі үшін күрес арқылы қазіргі жағдайды 

өзгертуге немесе үкіметке ықпал жасай отырып, оны нығайтуға тырысатын 

коғамдық күштерді айтады. Басқа қоғамдық ағымдармен салыстырғанда саяси 

қозғалыстың айырмасы ол өкімет үшін немесе үкіметті жүзеге асыру тәсіліне 

ықпал ету үшін күреседі, ол бұл жолда саяси тәсілдерді пайдаланады. 



61 
 

Қоғамдық құрылысқа қатынасына қарай саяси қозғалыстар 

консервативтік, реформистік, революциялық және контрреволюциялық болып 

бөлінеді. 

Саяси қозғалыстардың пайда болуына сол елдегі қалыптасқан саяси 

жағдайлар мен ахуал түрткі болады. Олардың әлеуметтік-экономикалық, 

ұлттық сипаттағы қайшылықтар, проблемалар, наразылықтар болуы мүмкін. 

Жекелеген тұлғалар өзінің ой-пікірін, тілектері мен көзқарастарын билік 

органдарына тікелей жеткізе алмайды. Сол себепті олар өздері сияқты 

адамдармен топтасады. Мәселен, республикадағы орын алған әлеуметтік-

экономикалық қиыншылықтар мен ұлттық сипаттағы қордаланған 

проблемалар «Бірлік»,  «Парасат», «Азат», «Желтоқсан» қоғамдық-саяси 

ұйым, қозғалыстары мен партияларының пайда болуына алып келді. 

Қоғамдық ұйымдарға халықтың белгілі бір тобының мүддесін білдіріп 

қорғайтын, алдына қойған әлеуметтік мақсатқа жету үшін ерікті түрде 

мүшелікке кірген, оған материалдық көмек көрсететін, өзін-өзі басқаратын 

адамдардың бірлестігі жатады. 

Қоғамдык ұйымдар да адамдардың мүдделерін іске асырудың құралы 

ретінде пайда болады. Қазіргі заманда ондай ұйымдар мен қозғалыстар өте 

көп. Ол қоғамның саяси өміріне қатысушы адамдардың мақсаттары мен 

қарым-қатынастарының әр алуандығын білдіреді. 

Қоғамдык ұйымдар бірлесе амал-әрекет жасау үшін халықаралық, 

жалпымемлекеттік, аймақтық, ұлттық, жергілікті көлемде ресми және 

бейресми сипаттағы одақтарға, халықаралық ұйымдарға бірігуі мүмкін. 

Түрлі қоғамдық ұйымдар бар: партиялар, кәсіподақтар, жастар 

ұйымдары, кооперативтік бірлестіктер, шығармашылық одақтар, әртүрлі 

ерікті қоғамдар (ғылыми, ғылыми-техникалық, мәдени-ағарту, спорттық, 

қорғаныс, т.б.). Қоғамдық ұйымдар арқылы миллиондаған адамдар өзін-өзі 

басқаруға белсенді катысып, өмір мектебінен өтеді. 

Азаматтық қоғамның тағы бір институты - кәсіподақ. Бұл бір 

мамандықтың немесе өндірістің бір саласында еңбек ететін адамдарды 

біріктіретін қоғамдық ұйым. Алғаш рет кәсіподақтар капитализмге тұңғыш 

аяқ басқан Ұлыбританияда XVIII ғ. басында пайда болды. Кейінірек олар 

өнеркәсібі дамыған барлық елдерде қалыптасады. Себебі, капитализмнің 

әкелген аяусыз қанауына төтеп беру үшін жалданушы жұмыскерлер бірігіп, 

ұйымдасқан түрде өз мүдделерін корғауға мәжбүр болды. Кәсіподақтар 

олардың еңбегі мен тұрмысын жақсарту, жоғын жоқтау жолында өкілі, 

қорғаны болды. Кәсіподақтар өзіне мүше болса да, болмаса да еңбекшілердің 

экономикалық және әлеуметтік мүдделерін қорғайды. Олар жеке адамның 

өмір сүруіне қажет ілімдер, ережелер мен айлықтар жүйесін меңгеруге, 

еңбекшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәдени деңгейін көтеруге 

көмектеседі. 

Дегенмен, кәсіподақтардың капиталистік даму жолындағы елдерге ғана 

тән құбылыс болмағандығын айта кетуіміз керек. Мәселен, кәсіподақтар 

Кеңестер Одағында да үлкен рөл атқарды.  
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Қазақстанда да түрлі деңгейдегі мекемелер мен ұйымдарда кәсіподақтар 

жұмыс істейді. Олар мемлекеттік және қоғамдық істерді шешуге араласады. 

Кәсіподақтар азаматтардың демалыс, еңбек және тұрмыс жағдайларына оң 

ықпал ету, олардың әлеуметтік-материалдық және рухани-мәдени тұрмыс-

тіршілігін жақсарту мен көтеруге басты көңіл бөледі. Олар еңбек және 

демалыс жағдайларын жүйеге келтіретін заңдар мен қаулыларды, ұжымдық 

шарттарды жасауға тікелей қатысады, әлеуметтік қамсыздандыру ісін 

басқарады, еңбек сақтау мен техника қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын 

қадағалауды іске асырады.  

Сонымен қатар республикада ардагерлер, әйелдер, мүмкіндігі шектеулі 

жандар, ата-анасының қарауынсыз қалған жетім балалар, жастар одақтары, 

т.б. көптеген қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар, қоғамдық қорлар бар. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саяси партия ұғымының анықтамасын айтыңыз. 

2 Саяси партиялардың қандай түрлерін білесіз? 

3 Саяси партиялардың басты функцияларын атаңыз. 

4  Партиялық жүйе дегенді қалай түсінесіз? 

5 Қоғамдық-саяси қозғалыстар дегеніміз не? 

6 Қоғамдық-саяси қозғалыстардың қоғам өміріндегі рөлі мен орны  

туралы не айтасыз? 

 

11 тақырып.  Саяси мәдениет пен мінез-құлық 

 

1 Саяси мәдениет түсінігі, мәні, құрылымдық компоненттері. 

2 Саяси мәдениет типтері және қызметтері. 

3  Саяси әлеуметтену мен саяси қатысу түсінігі, негізгі теориялары және 

жіктелуі. 

 

Дәріс мақсаты:  саяси мәдениет түсінігі мен мәнін ашып, құрылымы 

мен қызметтерін талдау. Саяси қатысу түсінігін анықтап, негізгі теорияларын  

зерделеу. 

 

1. Саяси мәдениет күрделі әрі көп қырлы құбылыс, сондықтан да ол 

туралы барынша кең ұғым, пікір, позиция, анықтамалар, тұжырымдар және 

т.с.с. қалыптасқан.  «Саяси мәдениет» терминін ғылыми айналымға ХVІІІ 

ғасырда немістің философ ағартушысы И. Гердер енгізген. Ал, саяси ғылымда 

«саяси мәдениет» түсінігін концепция ретінде ХХ ғасырда америка 

саясаттанушысы Г. Алмонд енгізген.  

Саяси мәдениет дегеніміз – билік пен азаматтардың өзара қарым-

қатынасына қатысты позициясының құндылығының және мінез-құлық 

кодексінің жиынтығы болады. Сонымен қатар, саяси мәдениетке мыналар 

жатады: саяси білім, фактілер, оған ықыласты болуы; саяси құбылыстарға баға 

беруі, биліктің жүзеге асыруға тиіс оқиғаларға қатысты пайымдары; саяси 
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позицияға деген көңіл-күйі, мәселен, Отанға деген сүйіспеншілік, дұшпанға 

деген жек көрушілік; белгілі бір қоғамда қалай әрекет етуді айқындайтын 

саяси іс-әрекеттің үлгісі. Бүтіндей алғанда саяси мәдениет дегеніміз саяси 

саланың сапалық сипаттамасы, оның дамуының өлшемі болып табылады.  

Саяси мәдениеттің мазмұнын, мәнін оның құрылымы арқылы түсінуге 

болады. Саяси мәдениеттің құрылымында танымдық, адамгершілік баға 

берушілік және мінез-құлықтық элементтерді бөліп көрсетуге болады. 

Саяси мәдениеттің танымдық элементі саяси білім, саяси білімділік, 

саяси сана, саяси ойлау тәсілі болып құралады. Саяси мәдениеттің танымдық 

элементі азаматтардың білімі мен түсінігін бағдарлайды: елдің 

Конституциясы мен мұнан өзге де заңдарын, ірі саяси күштердің 

бағдарламалық жағдайын; мемлекеттің, партияның және қоғамдық саяси 

органдар мен ұйымдардың қызметі мен құрылымын; негізгі саяси нормалар 

мен процедуралар, «саяси ойындардың ережесі»; елде қалыптасқан саяси 

қатынастар; азаматтардың қоғам мен мемлекетті басқаратын қоғамдық-саяси 

өмірге қатысу жолдары мен түрлері; халықаралық өмірдің жетекші саяси 

процестері. 

Адамгершілік баға берушілік элементі саяси нысандар жөнінде белгілі 

бір түсінік пен пайымды бағдарлайды. Бұл дегеніміз әдетте саяси нысандар 

мен оқиғаларға қатысты бағалы өлшемдер қолдануды талап етеді. Саяси 

мәдениеттің құндылық қатынасы құрылымында жалпы мәдени бағдар, 

билікке деген көзқарас, саяси құбылыстарға деген көзқарас пен қарым-

қатынас атап көрсетіледі. Мұнда саяси сезім, дәстүрлер, идеалдар, түсініктер, 

нақты мақсаттар маңызды рөл атқарады. Қоғамның саяси мәдениеті мен оның 

әр мүшесінің саяси мәдениетінің дәрежесі идеялық – баға берушілік 

ұстанымы, нақты саяси іс-қимылының нормасы арқылы анықталады. 

Мінез-құлықтық элементі мынандай негізгі бөліктерден тұрады: 

мемлекеттік құжаттардың жобаларын талқылауға және плебисциттер мен 

референдум өткізу шараларына қатысуын  азаматтардың өздерінің ұғынуы; 

қоғамның саяси өміріне – жиындарға, шерулерге, саяси ереуілдерге, 

пикеттерге қатысуының түрлері мен дәрежесі; мемлекеттік институттар мен 

қоғамдық ұйымдардың өзара қарым-қатынасының түрлері мен дәрежесі, 

сондай-ақ, саяси партиялар мен қоғамдық саяси ұйымдарға мүше болуы; әр 

түрлі компаниялардағы, қоғамдық саяси іс-қимылдар мен және т.б. шараларға 

қатысуы. Сонымен қатар, саяси ұстанымдар, саяси белсенділік түрлері, 

қоғамдық саяси қызметтің түрлері, ерекшелігі, үлгісі, бүтіндей алғанда саяси 

дағдысы жатады.  

Кез келген саяси мәдениеттің маңызды элементі оның саяси белгісі –

символы болып табылады. Саяси символ дегеніміз аса маңызды саяси 

идеалдардың шартты бейнесі, оларды насихаттау мен орнықтырудың аса 

маңызды құралы. Мемлекеттің елтаңбасы, саяси партияның эмблемасы, 

ұлттық жалаудың түсі, ордендер және өзге де осы секілді белгілер нақты 

осындай мәнге ие болады. Символдардың топтастырушылық және 
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жұмылдырушылық мәні болады, саяси позицияның үгіт-насихатының құралы 

қызметін атқарады.  

Саяси мәдениет құрылымдық дәреже жағынан қарастырғанда 

айтарлықтай күрделі құбылыс екенін атап айтқан жөн. Оның негізгі 

құрылымдық үш деңгейі болады. Олар: дүниетанымдық, азаматтық және 

саяси деңгейі. Саяси мәдениетте дүниетанымдық деңгей саяси мәдениеттің 

іргетасы болып табылады. Бұл деңгейде саяси әлемде адамдардың өзіндік 

бағыт-бағдар ұстануы орнығып, белгілі бір саяси бағдар мен саяси 

қалыптасқан нормаларды таңдайды. Мұндай таңдау адамдардың өмірге деген 

позициясынан, жекелеген немесе ұжымдық құндылықтарды мойындаудан 

өрбіп, Батыс немесе Шығыс өркениетінің нормаларына, олардың 

идеологияларына, зорлық-зомбылыққа, қатынасына орай қалыптасады. 

Азаматтың деңгейі саяси мәдениеттің өзегін қалыптастырады. Мұндай 

деңгей адамдардың жалпы билік етудің орталығы және мәжбүр етушіліктің 

тетігі ретінде билікке деген қатынасын білдіреді. Адамдар саяси өмірмен 

араласқанда билік пен өзінің қатынасы және оның мүмкіншілігінен мұндағы 

орны қалыптасатыны сөзсіз. Міне, осының негізінде ол өзінің азаматтық құқы 

мен міндетін айқындайды. Нақ осындай азаматтық деңгейде азаматтардың 

билікке бағынышты болуының әділетті екені жөніндегі және билікке қатысты 

азаматтардың құқығының басымдығы (еркіндігі) жөніндегі сенімі 

қалыптасады. 

Саяси мәдениеттің азаматтық деңгейінің даму процесінде саяси 

мәдениеттің саяси деңгейі қалыптасады. Осындай мазмұнда өзіндік саяси 

құбылысқа деген – мемлекет пен мемлекетаралық байланыстан бастап, азамат 

ретіндегі өзіндік сезінуге дейін адамдардың саясаттағы субъекті ретіндегі 

құндылық бағдары қалыптасады, сөйтіп, адам өміріндегі саясаттың мәні 

айқындалады.  

Саяси мәдениеттің құрылымдық деңгейі мен элементтері өзара тығыз 

байланыста болып, біртұтас тұрақты және жүйелі іс-қимылға айналады. 

Мұнда саяси мәдениеттің  мәні мен маңызын терең ұғыну үшін саяси 

мәдениеттің типтері мен қызметінің ерекшелігін талдаудың маңызы зор.    

2. Тарихта саяси мәдениеттің өзгеру процестерін, белгілі бір саяси 

қауымдастықтың саяси мәдениетінің ерекшелігін бейнелеу үшін саяси 

мәдениеттің типі деген ұғым енгізілген. Саяси мәдениеттің типі дегеніміз – 

тарихи уақыттың белгілі бір кезеңдерінде, белгілі бір тарихи ортада өмір 

сүрген қалыпты дағдыға ие, бір немесе бірнеше мемлекеттің шеңберіндегі 

оқиғалар мен саяси өрлеуге деген көзқарастары бірдей адамдардың барынша 

ортақ дағдылары мен саяси санасы болып табылады. Мұндай типтердің 

ерекшеленіп бөлінуіне негіз болатын объективті және субъективті факторлар 

болуы мүмкін.  

Саяси ғылымда саяси мәдениеттің көптеген типтері бар екенін айта кету 

қажет. Саяси мәдениеттің типтерін тұңғыш рет Американың 

әлеуметтанушылары Г. Алмонд пен С. Верба тереңдеп зерттеді. 1958 жылдан 

1962 жылға дейін олар Ұлыбританияда, Батыс Германияда, Италияда, 
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Мексикада және АҚШ-та саяси мәдениетті кең көлемде салыстыра зерттеу 

тәсілін қолданды. Олардың зерттеулерінің нәтижелері мен оның негізінде 

жасалған концепция «Азаматтық мәдениет» деген еңбегіне енгізілді. Онда 

саяси мәдениеттің үш типі: патриархалдық, басыбайлылық және белсенділік 

ерекше көрсетілді. 

Саяси мәдениеттің патриархалдық типіне жергілікті құндылықтарға – 

қауымдастыққа, руға, рулық қауымға, деревняға, тайпаға т.с.с. азаматтардың 

бағдар алуы тән болып келеді. Сонымен патриархалдық мәдениетті ұстанған 

адамдар белгілі бір тұлғаға, көсемге, шаманға бағдар ұстанады. Мұндай 

қауымдастық мүшелерінің саяси жүйе туралы білімнен хабары болмайды, 

олардың саяси бағдары экономикалық және діни бағдардан ажырамаған. 

Сондықтан патриархалдық мәдениетті ұстанған адамдар саяси жүйеден 

ешнәрсе күтпейді. Мысалы, Африкадағы тайпаларға патриархалдық саяси 

мәдениет тән.  

Саяси мәдениеттің басыбайлылық типі дегеніміз – мәдениеттің тәуелді 

және бағынышты болуы. Саяси мәдениеттің басыбайлы типі саяси 

институттары, мекемелері мен ұйымдары және т.с.с. бар қоғамдарға тән. 

Алайда мұндағы саяси билік «жоғарыдан төменге» деген саяси нормаға 

айналып, игілікке бөленемін немесе жазалауға ұшыраймын деген оймен 

жоғарғылардың әмірін орындаушылық саяси дағды болып қалыптасады. 

Мұндай саяси мәдениет азаматтардың саяси белсенділігі барынша төмен 

дәрежедегі қоғамда орын алады. Ол негізінен бәсең сипатқа ие және 

адамдарды саяси жүйеге қатысудан шеттетеді. Сөйтіп, адамдар мұнда саяси 

саналы бола тұра тек қалыптасқан дәстүрді ғана бағдарға алады.  

Саяси мәдениеттің белсенділік типі дегеніміз - индивидтердің саяси 

өмірге белсене қатысуымен ерекшеленетін саяси мәдениет  болып табылады. 

Мұнда азаматтар сайлау арқылы өздерінің мүддесін сауаттылықпен қорғайды. 

Мүдделер тобы, партиялар саясатты қалыптастыру процесіне ықпал етеді. 

Сонымен қатар олар саяси жүйеге өздерінің адалдығын, заңға 

мойынсұнушылығын және қабылданған шешімдерді құрметтеуін аңғартып 

отырады.  

Маркстік әдебиетте, ішінара саяси мәдениет көбінесе дәстүрлік, 

сословиелік, буржуазиялық, социалистік, т.с.с. болып бөлінеді. Сонымен 

қатар әдебиетте саяси мәдениет демократиялық, авторитарлық, авторитарлық-

патриархалдық, тоталитарлық, сондай-ақ, архаикалық, элитарлық, өкілділік, 

жоғары азаматтылықтың саяси мәдениеті т.с.с. болып өзге типтерге де 

бөлінеді. 

Елдің немесе қоғамның саяси мәдениеті біркелкі болуы мүмкін емес. 

Түрлі қауымдастықтардың мүдделерінің алуан түрлілігі бір-біріне ұқсамайтын 

саяси мәдениеттің үлгілерін туындатады – мұндай үлгілер барлық елдерде 

болатын субмәдениет болады. Субмәдениеттер дегеніміз – жекелеген 

әлеуметтік жіктердің, топтардың саяси мәдениеттері. Олардың саяси 

ұстанымдары, идеялары, құндылықтары және дағдылары қоғамда жетекші 

болып келе жатқандарынан ерекшеленеді. Сонымен қатар әрбір саяси 



66 
 

субмәдениет бүтіндей алғанда қоғамның саяси мәдениетін білдіреді. Демек 

қоғаммен бірге оның субмәдениетінің де өзіндік ерекшелігі болады. Мәселен, 

ірі қалалар тұрғындарының саяси субмәдениетінің ауыл тұрғындарының 

субмәдениетінен айырмашылығы болады. Жастардың саяси субмәдениеті 

өзіндік ерекшелікпен айтарлықтай айырмашылыққа ие. Жастарға олардың 

санасында мүмкіндігінше қарым-қатынас жасау, өмір сапасы және өзге де 

құндылықтардың басым болуы тән.  

Ғылыми әдебиетте саяси мәдениеттің мынандай қызметтері бар: 

танымдық, интегративтік, коммуникативтік, нормативтік, реттеушілік, 

тәрбиелік және  т.б. ерекшеленіп көрсетіледі. Аталған қызметтерге мынадай 

сипаттама беруге болады: танымдық қызметі саяси құбылыстардың мәнін 

түсінуге бейімдей отырып, саяси іс-әрекеттің шеңберін, құқық пен еріктіліктің 

қолданылу дәрежесін, қоғам өміріндегі саясаттың міндетін, өзге саяси жүйені 

салыстыру арқылы ұғыну мүмкіндігін туындатады;интегративті қызметі 

белгілі бір көзқарасты және саяси қарама-қарсылықты реттеуді бағдарға ала 

отырып,  түрлі саяси топтар арасында келісімге қол жеткізу мүмкіншілігін 

қамтамасыз етіп, жүйенің тұрақтылығына қолдау көрсетіп 

отырады;коммуникативті қызметі саяси процестерге  қатысушылар арасында 

байланыс орнатуға мүмкіндік жасайды, сондай-ақ саяси мәдениет 

элементтерін ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыра (бере) отырып саяси 

тәжірибелерді толықтыра түседі;нормативті қызметі қабылданған 

құндылықтар, ережелер, саяси дағды-тәсілдер негізінде саяси іс-әрекеттерді 

реттеп отырады; реттеуші қызметі қоғамдық санаға қажетті саяси 

құндылықтарды, ұстанымдарды, мақсаттарды, дағдының себептері мен 

нормаларын қалыптастырып орнықтырады; тәрбиелік қызметі саяси 

мәдениеттің табиғатының өзінде болып, оның гуманистік бағытын 

бейнелейді.  

3. Саяси әлеуметтендіру дегеніміз – жекелеген адамдардың қоғам 

жинақтаған  мәдени құндылықтарды, мәртебелі іс-қимылдарды жекелеген 

адамдардың меңгеруінің үздіксіз процесі, адамдардың қажетті әлеуметтік-

саяси сапасының қалыптасуы тиісті саяси жүйеге бейімделуіне мүмкіндік 

жасап, әлеуметтік пайдалы саяси шешім қабылдауға бағыттайды. Саяси 

әлеуметтенудің нәтижесі деп жеке бастың саяси құндылығы мен мақсатының 

орнығуын айтамыз. Тұлғаның саяси құрылымы дегеніміз келесідей: саяси 

таным, саяси қызығушылық, қажеттіліктер мен мотивтер, саяси ерік, саяси 

мінез-құлық. Саяси әлеуметтену нәтижесінде – саяси қалыптасқан, саяси 

мәдениеті жоғары тұлға қалыптасады. 

Саясаткерлер әлеуметтену барысында адамның алдында объектіден 

саяси субъектіге айналу мүмкіншіліктері болады дейді. Объект деп 

субъектінің танымдық және басқа іс-әрекеті неге бағытталса, соны айтады. 

Негізгі көрсеткіш деп процесті іске асыру – бұл саяси  саясатқа қатысу  деп 

аталады. Бұл жерде адамның қоғамның саяси өміріне тәжірибелік қатысуы 

туралы айтып отырмыз. Саяси қатысу – бұл саяси өктемдіктің болуына, 
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шешімдердің орындалу процесіне және басқарудағы саяси мінез-құлыққа  мән 

беру дегенді білдіреді. 

Саяси қатысуды ағылшын зерттеушісі А. Марш ортодоксалдық және 

ортодоксалдық емес деп жіктеуді ұсынады. Саяси қатысудың ортодоксалдық 

түріне саяси жүйенің тұрақты қызмет жасауын қамтамасыз ететін заңды іс-

әрекеттер мен талаптарды жатқызады. Ал заңсыз саяси жүйеге қарсы 

бағытталған іс-әрекеттерді саяси қатысудың ортодоксалдық емес түріне 

жатқызады.  

Американ зерттеушісі У. Милбрайт  саяси қатысуды конвенционалдық 

және конвенционалдық емес деп бөледі. Конвенционалдық саяси қатысуға 

ашық және заңмен реттелетін дауыс беру, саяси партиядағы қызмет,сайлау 

науқандарына қатысуды жатқызады. Ал екінші түріне көтерілістер, әділетсіз 

заңға бағынудан бас тарту және қарсылық шерулеріне қатысуды жатқызады. 

Тұлғаның қоғамдық-саяси өмірге белсене араласуының жан-жақты 

маңызы бар. Мұндай қатынас арқылы адамның барлық қабілетін дамытуға 

мүмкіндік жасалады. Азаматтық қоғам мен саяси институттардың арасында 

тығыз байланыс орнайды. Қоғам мүшелері мемлекет істерін басқару арқылы 

өз мүдделерін қанағаттандыруға, мемлекет құрылымдарының қызметіне 

бақылау жасауға, олардың бюрократияланып, шектен шықпауына әсер етеді. 

Саяси қатысу түрлері мен себептері әртүрлі болады. Қатысу түрлері – 

орталанбаған және орталанған бола алады: а) саясатқа айтарлықтай әсер 

етпейтін, оған селқос қарап, белсенділік  танытпайтын қоғамның қатардағы 

қарапайым мүшесі; ә) қоғамдық ұйымға, қозғалысқа кіретін, бірақ саяси 

жұмысқа тура араласпайтын (шешімдер қабылдамайтын) азамат; б) саяси 

ұйымдардың (партияның және т.б.) мүшесі болып есептелетін, саяси өмірге 

саналы түрде, өз еркімен тікелей араласатын адам; в) қоғамдық, әсіресе саяси 

қайраткер; г) саяси қызметтің арқасында күн көріп, табыс тауып, оны өмірінің 

мақсатына айналдырған кәсіби саясатшы; д) ұйымдастырушы, идеялық, ресми 

не бейресми, абырой, бедел, ең «соңғы саты» болып саналатын саяси басшы, 

көсем, көшбасшы. 

Қоғам қаншалықты демократиялы болса, ондағы саяси қатысу түрлері 

алуан түрлі болады, яғни саяси көзқарастар мен әрекеттердің мүмкіндіктері 

өте кең ауқымды деңгейде қалыптасады. Жеке адамның саяси белсенділікке 

қатысу мүмкіндігі молайып, биіктеген сайын, оның қоғамдағы орны да 

жоғары болады. Адамның әлеуметтік және саяси мәртебесі оның саяси 

субъектілігінің негізгі өлшемі болып саналатын азаматтық-құқықтық заңда 

айқындалады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1 Саяси мәдениет терминін ғылыми айналымға енгізген кім? 

2 Саяси мәдениеттің танымдық  элементі дегеніміз не?  

3 Саяси мәдениеттің  белсенділік типіне анықтама беріңіз? 

4 Конвенционалдық саяси қатысу дегеніміз не? 

5 Тұлғаның саяси құрылымына жататындар? 
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12 тақырып. Саяси сана мен саяси идеология 

 

1 Саяси сана: түсінігі, құрылымы мен функциялары. 

2 Саяси сананың формалары мен деңгейлері. 

3 Қоғам мен саясаттағы идеологияның пайда болуы, алатын орны мен 

рөлі. 

 

Дәріс мақсаты:  саяси сананың мәні мен мазмұнын ашу, құрылымы мен 

атқаратын қызметтерін талдау және идеологияның қоғам өмірінде алатын 

орны мен рөлін зерделеу. 

 

 1. Саяси сана адамзат қауымдастығының рухани өмірінің маңызды 

элементі. Саяси сана жекелеген адамдардың және олардың әр түрлі 

қауымдастықтарының саяси билікке, мемлекетке және оның органдарына, 

партияларға, саяси ұйымдар мен қозғалыстарға, дәстүрлерге, саяси өмір 

нормаларына, саяси құндылықтарға қатынастарын көрсететін түсініктердің, 

көзқарастардың, мақсаттардың жиынтығы. Саяси сананың қайнар көзіне 

отбасы, индивидке әр түрлі деректерден келіп түсетін ақпарат және оның жеке 

басының өмір тәжірибесі жатады.  

Адамдар саясатты және саяси құбылыстарды моральдық категориялар – 

жақсылық пен жамандық, әділеттік пен әділетсіздік арқылы бағалайтын 

болғандықтан, саяси сана мейлінше моральдық көзқарастармен жиі қабысады. 

Ал, құқықтық сана мен саяси сана жарым-жартылай қиысады, өйткені 

көптеген саяси қатынастар құқықпен реттеледі, мемлекеттің көп қырлы 

қызметі құқықпен жанасады.  

Саяси сана құрылымы күрделі. Саяси сананың құрылымы қоғамдық 

қызметтің әр түрлі салаларын кеңінен қамтиды және жеке тұлғаның саяси 

процеске қатынасу үлгілерін қалыптастырады. Осылайша саяси сана 

құрылымының, келесі негізгі компоненттерін гносеологиялық, аксиологиялық 

және әлеуметтанулық деп бөліп көрсетуге болады.  

Саяси сананың гносеологиялық компоненті нақты шындықты сенімді 

бейнелеуі көзқарасы тұрғысынан саяси сана элементтері арасындағы 

айырмашылықтарды ашып көрсететінін ерекше атап айтамыз. Аталған 

құрылым саясат әлемінің әр түрлі жақтарын қандай да бір деңгейде 

бейнелейтін субъектілердің барлық көзқарастарын білім ретінде қарастыруды 

ұйғарады. Осы жерде,  саяси шындық пен жалған, саяси ақыл-ойдың адасуы 

және саяси әлем құпияларына оның ену күшінің арақатынасы, бейнелеудің 

мифологиялық, утопиялық және ғылыми типтерінің және т.б. арақатынасы 

мәселелері қарастырылады.  

Саяси сананың аксиологиялық құрылымы саяси саладағы рухани 

құбылыстарды танып білуші субъект үшін олардың тиімді немесе тиімсіздігі 

көзқарасы тұрғысынан бейнелейді. Яғни, осы құрылымда саяси түсініктер 

алуан түрлі пайымдаулар және баға беру ретінде түсіндіріледі, олар 

саясаттанушы субъектінің қайсыбір құнды басымдықтарын көрсетеді. 
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Сондықтан сол инститтуттарды, нормаларды, процестерді және өзге де 

құбылыстарды субъект жағымды бағалауы мүмкін (мысалы, демократиялық 

көзқарастың өкілі), ал басқаларына (басқа идеяларды және принциптерді 

ұстанғандарға) жағымсыз болуы ықтимал. Түптеп келгенде әр түрлі 

бағалаудың жиынтығы саяси сананың бүкіл көлемін толтыратын болады. 

Саяси сананың әлеуметтік құрылымы саяси сананың барлық 

элементтерін, олардың алатын орны, сонымен қатар практикада рухани 

құбылыстарды жүзеге асыру процесіндегі олардың ойнайтын рөліне деген 

көзқарас тұрғысынан сипаттайды. Бір жағынан алғанда, осы құрылым 

шеңберінде индивидуалдық, топтық немесе бұқаралық сананың әр түрлі 

формалары сипатталса, ал екінші жағынан – практика саласына адам ойының 

мазмұнының ауысу процесінің компоненттері, нақты айтқанда: идеалдар, 

принциптер, нормалар, нұсқаулар, мотивтер және т.б. түсіндіріледі.  

Саяси сананың идеологиялық, коммуникативтік, интегративтік, 

болжамдық, тәрбиелік функциялары бар.  

Аталған функцияларға мынадай сипаттама беруге болады: 

идеологиялық функциясы қоғамдық дамудың саяси саласындағы топтық 

мүдделерді қорғау процесін бейнелейді. Яғни,  саяси сана қоғамның саяси 

жүйесінің дамуы мен реформалануының әр түрлі доктриналарын тұтас 

идеологиялық құрылулар және саяси бағдарламалар етіп топтастырады және 

қорытындылайды; коммуникативтік функциясы саяси жүйенің әр түрлі 

элементтері арасындағы өзара әрекет ету процесін қамтамасыз етеді. Мұнда, 

бұл субъектілердің өз арасында және билік институттарымен саналы өзара 

әрекетін қамтамасыз ету болып табылады; интегративтік функциясы топтық 

саяси мүдделерді жүзеге асыру ісінде әр түрлі қоғамдық топтың, жіктің 

немесе таптың өкілдерінің өзара әрекетін үйлестіруге мүмкіндік береді; 

болжамдық функциясы саяси процестердің даму бағыттарын, болашақты 

бағалау мақсаттарын қалыптастырудағы индивидтер мен топтардың қабілетін 

білдіреді; тәрбиелік функциясы саяси билік субъектісі ретінде кез-келген 

әлеуметтік қауымдастық үшін аса сенімді саналатын сол бағыттың 

қажеттілігін білдіреді.  

2. Саяси сананың мәнін дұрыс түсіну үшін оның деңгейлері мен 

түрлерін қарастыру қажет. Саяси сананың мемлекеттік, теориялық, 

эмпирикалық және әдеттегі  қарапайым деңгейлерін бөліп көрсетуге болады.  

Саяси сананың мемлекеттік деңгейі – бұл ресми саясатты жасау мен 

негіздеудің іске асырылатын деңгейі. «Мемлекеттік» сана әр түрлі заң 

жобаларының, бағдарламалардың, конституциялардың және т.б. саяси 

қатынастарын реттейтінін айтуымыз керек. Саяси сананың осы деңгейінде 

өмірде бар саяси тәртіптер мен басқару принциптері мейлінше табанды түрде 

қорғалады.  

Саяси сананың теориялық деңгейін қоғамның саяси өмірін басқаратын 

заңдарды ашуға бағытталуы ерекшелендіреді. Сондықтан саяси сананың 

теориялық деңгейі саяси сипаты бар түрлі тұжырымдамалар, идеялар, 

көзқарастармен көрсетілген. Бұл деңгей ғылыммен және қайсыбір таптың, 
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билеуші топтың идеологиясымен тығыз байланысқан. Осымен байланысты 

теориялық деңгейде саясатты жете түсіну, біріншіден, іргелі-стратегиялық 

және ағымдағы тактикалық маңызды саяси мақсаттар мен міндеттерді қоюға 

және шешуге мүмкіндік береді, екіншіден, оларға жетудің құралдары мен 

әдістерін анықтайды, үшіншіден, пісіп-жетілген проблемаларды шешудің 

ұйымдық саяси қамтамасыз ету бағыттары мен жолдарын анықтайды.  

Саяси сананың эмпирикалық деңгейі тікелей саяси практикаға, саяси 

процеске жекелеген адамдардың және әртүрлі әлеуметтік қауымдастықтардың 

шын қатысуына негізделген. Ол саяси процеске қатысатын субъектілердің 

өздерінде пайда болатын бақылау, сезіну, елестету, сағым, әсерленушілік 

формасындағы саяси шындықты бейнелейді. Саясат саласындағы теориялық 

көзқарастармен қатар олар бұқарада саясат және саяси қайраткерлер жөнінде 

қоғамдық пікірді, ал кең көлемде – қоғамның саяси мәдениетін 

қалыптастырудың негіздік қызметін атқарады.  

Әдеттегі  қарапайым саяси сана қоғамның басым көпшілік мүшелерінде 

орнығады, оған күнделікті өмірде қалыптасу тән. Дегенмен саяси сананың 

қарапайым деңгейі саяси сананың эмпирикалық деңгейімен тығыз 

байланысқанымен бірқатар айырмашылықтары бар. Мысалы, саяси сананың 

эмпирикалық деңгейін субъектінің практикалық тәжірибесі сипаттайды. Ал 

әдеттегі қарапайым деңгейді қоғамдық таптың, әлеуметтік топтың немесе 

адам топтарының тікелей күнделікті өмірде пайда болатын идеяларының, 

көзқарастарының жиынтығы сипаттайды. Саяси сананың үйреншікті деңгейі 

эмпирикалық деңгейге қарағанда идеологиялық және теориялық 

элементтерінің болуымен айрықшаланады. Осы деңгейге анық көрінетін 

әлеуметтік-психологиялық белгілер: көңіл-күй, сезім, эмоция тән. Бұл оған 

саяси жағдайдағы өзгерістерді анық сезінудің ерекше динамикасын, қабілетін 

береді.  

Саяси сананың мәнін барынша толық түсіну үшін оның алуан түрлерін 

қарастыру орынды саналады. Саяси сананың субъектісін (алып жүруші) 

ескере отырып, индивидуалдық, топтық, бұқаралық және қоғамдық сана 

түрлерін бөліп көрсетуге болады.  

Индивидуалдық саяси сана қоғамның саяси дамуы  адамның жеке 

басының тәжірибесіне негізделген бағалау мен пікірлерден тұрады. Адамның 

өз саяси құқығы мен еркін меңгеруді, оларды нақты өмірлік жағдайда арнайы 

қолдана білуін атауға болады. Индивидуалдық саяси сананың дамуында 

индивидтің жеке өміріне мемлекеттің араласуын жоққа шығаратын, жеке бас 

бостандығына, индивидуализмге, тұлға автономиясына ерекше көңіл қоятын 

классикалық либерализм үлкен рөл атқарады.  

Топтық саяси сана бұл қоғамның кейбір әлеуметтік топтарының, 

таптарының, жіктерінің, кәсіби қауымдастығының және т.б. саяси түсінігі 

және сезімі. Жеке тұлға саяси тұрғыдан алғанда өзін жақын, 

айналасындағылардың көзқарастарынан, өзі тұрақты әрекет ететін және 

тұлғаның өзін-өзі тануына негіздік қызмет атқаратын локалды топтан «өсіп 

шығады». Бір әлеуметтік топтың саяси санасы басқа әлеуметтік топтың саяси 
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санасынан анағұрлым ерекшеленуі мүмкін. Мысалы, таптық қарама-

қайшылықтары анық байқалатын қоғамда таптардың саяси санасы айқын 

ерекшеленеді.  

Бұқаралық саяси сана мейлінше динамикалық құбылыс. Оған көптеген 

факторлар ықпал етеді: қайсыбір саяси партиялардың саяси бағыттары мен 

әрекет тактикасы, түрлі әлеуметтік өзгерістер, нақты тарихи жағдайдың 

мазмұны және басқа да факторлар. Бұқаралық саяси сана қоғамдық пікірден 

көрініс табатынын ерекше атау қажет. Қоғамдық пікір – бұл қоғамда тараған 

саясат туралы пікірлерді байқататын қоғамның әр түрлі топтарының саяси 

фактілер мен оқиғаларға жасырын және ашық қатынасы. Елдегі халықтың, 

құрлықтың, тарихи дәуірдің саяси санасын сипаттау үшін «қоғамдық саяси 

сана» ұғымы қолданылады.  

Қоғамның саяси санасы, жалпылама айтқанда, бұл көпшілік (бұқара) 

пен азшылықтың (элита) саяси билік, әлеуметтік процестер мен 

проблемаларды реттеу, мемлекетті және қоғамдық институттарды 

қалыптастыру бойынша қоғамдық қатынастарының психология мен 

идеологиядағы бейнеленуі мен көрінісі. Қазақстандық қоғамдық саяси санаға 

тарихи, әлеуметтік-мәдени және ұлттық дәстүрлер, ғасырдан-ғасырға берілген 

салттар, діни сенімдер, әдет-ғұрыптар, қоғамдық нұсқаулар, құндылықтар, 

идеялар және т.б. үлкен ықпал етті.  

  Адамдардың саяси санасына мақсатты бағытталған идеологиялық 

органдар, БАҚ және т.б. ықпалы зор рөл атқарады. Осымен байланысты 

идеологияның саяси сананың құрамдас бөлігі екенін атап айту қажет.  

3. Идеология саяси санада маңызды және ерекше орын алады. 

Идеология ұғымы гректің idea - түісінік, ұғым, бейне және логос - ілім, ғылым 

деген мағына береді. Философиялық сөздікте идеология – қоғамдық 

идеялардың, теориялардың, көзқарастардың жиынтығы ретінде анықталады. 

Бұл терминді ғылымға алғаш енгізген XVIII ғасырда француз ғалымы А. 

Дестют де Траси болды. Идеология саяси идеялардың, көзқарастардың, 

құндылықтардың және мақсаттардың жиынтығы ретінде, олардың жүйеге 

келтірілген түрі іспетті, индивидуалдық және қоғамдық сананың құрамды 

бөлігі болып табылады, онда саяси идеология түрінде көрінеді.  

Саяси идеологияны көбінесе саяси сананың «өзегі» деп атайды. 

Идеология және саясат – өте жақын, бірақ бір-біріне сәйкес келмейтін 

әлеуметтік құбылыстар және процестер, әрі ұғымдар. Олар өздеріне ғана тән 

ерекшеліктер мен заңдылықтар иемденген. Саясат пен саяси идеологияны 

ұқсастыру саяси қатынастар мен мемлекеттік құрылымды қисынсыз 

идеологизациялауға алып келеді. Сонымен бірге саясаттағы идеологиялық 

компонентті жоққа шығаруда негізсіздік болып табылады.  

Қоғам өмірінің барлық саласындағы, соның ішінде саясат пен 

идеологиядағы, түбегейлі қайта құрулар, қазіргі Қазақстанның күйін елеулі 

деңгейде анықтап отыр. Біздің еліміздегі идеологиялық жағдай посткеңестік 

кезеңде түбегейлі өзгерді, бірақ әлі де өтпелі, тұрақсыздық сипат алуда.  
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Бүгінде Қазақстан әлеуметтік-экономикалық және өзінің түп-тамыры 

мен салдарлары жағынан аса күрделі әрі шешімі қиын дүниетанымдық 

дағдарысты басынан кешіруде. Қазақстанның қазіргі жаңа тарихы 

дәлелдегеніндей, қоғамның табысты дамуы үшін, оның бірлігі мен 

тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін еліміздің көптеген азаматтарын және 

саяси күштерін өзінің төңірегіне біріктіретін саяси мақсаттардың, идеялардың 

және принциптердің қорытындыланған жүйесін жасау қажет. 

Болып жатқан қоғамдық өзгерістермен және Қазақстанның одан әрі 

дамуы үшін идеялық-саяси бағдар іздестірумен байланысты саяси 

идеологияны анықтаудың және қазіргі дүние жүзіне кең тараған саяси 

идеологиялармен танысудың маңыздылығы зор. 

Саяси идеология – бұл қайсыбір топтың билікке таласын немесе оны 

қолдануды негіздейтін және саяси әрекеттердің стратегиясын құрастыратын 

идеялардың, көзқарастардың, түсініктердің жүйесі. Жалпы саяси идеология 

мынандай негізгі құрылымдық элементтерден тұрады: біріншіден, 

бағдарламалық мақсаттар; екіншіден, бағдарламалық мақсаттарды жүзеге 

асыру стратегиясы; үшіншіден, үгіт-насихат; төртіншіден, бағдарламаны іске 

асыру бойынша нақтылы әрекеттер. Анық топтық сипат алған саяси 

идеология жүргізетін саяси бағыттардың жағымды бейнесін жасауы қажет 

және ол қайсыбір топтың, ұлттың, мемлекеттің мүддесіне сәйкестігін сақтауы 

тиіс. 

Осыған орай саяси идеологияның негізгі мақсаттары мыналар болып 

табылады: қоғамдық сананы меңгеру; оған өзінің құнды бағалауларын, саяси 

дамудың мақсаттары мен идеалдарын енгізу; азаматтардың мінез-құлқын осы 

бағалаулар, мақсаттар және идеалдар негізінде реттеу.  

Саяси идеологиялардың типтері тарихи жағдайға байланысты пайда 

болды, қалыптасты және дамыды. Олар: либерализм, консерватизм, марксизм 

(социализм), социал-демократизм және т.б. Бұлар саяси сананың 

идеологиялық компоненті болып саналады.  

Либерализм идеологиясы тарихтағы тұңғыш саяси идеология болды. 

Оны негіздегендер – Дж. Локк, Т. Гоббс және А. Смит. Оның негізгі 

классикалық принциптері адам және азамат құқы Декларациясында (1789 ж.) 

жарияланды және Франция Конституциясында (1791 ж.) бекітілді. 

Либерализм – бұл саяси партиялар, үкіметтер бағдарламаларына, әлеуметтік-

саяси доктриналарына негіз болған принциптер мен мақсаттардың кешені. 

Либерализм өзінің көп қырлылығына қарамастан белгілі бір 

тұжырымдамалар, идеялар, принциптер және идеалдар кешенінен тұрады. 

Либерализмнің дүниетанымдық негізіиндивидуализм, гуманизм және 

рационализм болып табылады. Либерализмнің негізгі ережесі мынадай: жеке 

бас бостандығын әмбәбап құндылық деп санау; индивидтің өзін-өзі бағалай 

білу идеясы және оның өз әрекетіне жауапкершілігі; жеке меншікке 

индивидуальдық еркіндіктің қажетті шарты ретінде қарау; еркін нарық, 

бәсекелестік және кәсіпкерлік; парламенттік демократия және биліктің 

бөлінуі; құқықтық мемлекет; тұлғаның негізгі құқығы мен бостандығына 
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кепілдік (ар-ұждан, сөз, жиналыс, ассоциациялар мен партиялар құру және 

т.б.); жаппай сайлау құқығы; азаматтық қоғам салаларын кеңейту.  

ХVIII ғасырдың соңына қарай қалыптасқан консерватизм 

идеологиясының дәстүрі жетерлік. Консерватизм идеологиясын ағылшын 

ойшылы Э.Берк, француздың қоғамдық қайраткерлері Ж. де Местор және Л. 

де Бональд жасады. Бұл идеологияның дүниетанымдық негізі дәстүрлі 

моральмен және материалдық құндылықтарға («өмірлік бастаулар») арқа 

сүйейтін қоғамды органикалық және тұтас жүйе ретінде мойындауда жатыр.  

Консерватизмнің саяси бағдарламасы әлеуметтік-саяси өзгерістерді 

салттарға, ұлттық дәстүрлерге, орнығып қалған қоғамдық-саяси 

институттарға, елдің социомәдени ерекшеліктеріне бейімдеуге бағыт ұстайды. 

Онда мемлекет пен отбасын нығайтуға, қауымды сақтауға, шіркеудің 

ұстанымы мен рөліне, қоғам өмірінің рухани-адамгершілік аспектілеріне  баса 

назар  аударылған.  

Марксизм (социализм) идеологиясының айтарлықтай тарихы бар. ХІХ 

ғасырдың орта тұсында Батыс Еуропада пайда болған маркстік (социалистік) 

идеология жетілмеген капиталистік қоғамның өткір таптық қарама-

қайшылықтары жағдайында қалыптасты. Оның дүниетанымдық негізі 

диалектикалық-материалистік түсінікпен және әлеуметтік-саяси процестерді 

таптық тұрғыдан талдаумен байланысқан. Марксизмнің саяси бағдарламасы 

биліктік және меншіктік қатынастарды революциялық жолмен өзгертуді талап 

етеді. Осы өзгертулерге коммунистік партияның жетекшілік жасауы қажеттігі 

жарияланған, кейін жалпы халықтық мемлекетке ұласатын, капитализмнен 

социализмге өтпелі кезеңде пролетариат диктатурасының мемлекетін құру 

идеясын ұсынады.  

Әлем бойынша социал-демократия идеологиясы кеңінен таралған. 

Э.Бернштейннің «Социализмнің алғы шарттары және социал-демократияның 

міндеттері» (1899 ж.) еңбегінде социал-демократия идеологиясының 

теориялық негіздері қаланды. Онда ол капитализмнің өзін-өзі дамыту қабілеті 

туралы тезисті негіздеді. Плюралистік дүниетанымға сүйене отырып (ерте 

марксизм, неокантшылдық, сыншыл рационализм және т.б.), қазіргі социал-

демократия бостандықты, әділеттілікті және ынтымақтастықты орталық 

идеялар ретінде жариялаған. Оның саяси бағдарламасы қоғамдық реформалар 

жүргізу, әлеуметтік әріптестік, құқықтық мемлекет, әлеуметтік бағыт ұстаған 

аралас экономика, саяси плюрализм мен демократия талаптарын өзіне қосқан. 

Социал-демократия идеологиясының маңызды компоненттері болып 

адамгершілік құндылықтар жүйесі мен саяси қызметтің этикалық 

ынталандырулары жатады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1  Саяси сана дегеніміз не? 

2  Саяси сананың қайнар көздеріне  жататындарды атаңыз? 

3  Саяси сананың әлеуметтік деңгейі дегеніміз не? 

4  Идеологияның анықтамасы қандай?  
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5  Либерализм идеологиясына анықтама беріңіз? 

 

13 тақырып.  Саяси даму және модернизация 

 

1  Модернизацияның негізгі тұжырымдары мен түрлері 

2  Саяси модернизация  мақсаты, негізгі бағыттары, түрлері. 

3  Қазақстан Республикасының саяси модернизациялануы. 

 

Дәріс мақсаты: саяси жаңару (модернизация) тұжырымдарымен 

танысып, олардың бағыттарын  айқындау және модернизацияны жүзеге 

асырудың жолдарын талдау.  Модернизация түрлерін анықтау. Тәуелсіз 

Қазақстанның қалыптасуының және оның сипатын бағдарлау, сонымен қатар, 

республикада жүзеге асатын саяси жаңарудың өте маңызды бағыттарын 

анықтау.  

 

1. Саясаттану ғылымында бір саяси жүйеден екінші саяси жүйеге ауысу 

«саяси даму» немесе «саяси жаңару» терминдерімен түсіндіріледі.  

«Модернизация» сөзінің этимологиялық ұғымы «modern» француз 

тілінен аударғада жаңа, қазіргі заманға сәйкес деген мағынаны білдіреді. Ал 

«modernize» жаңа талаптарға сәйкес, жетілдіру, жаңарту, өзгерту деген сөзден 

шыққан.  Модернизация  теориясын талдауда  әр түрлі көзқарастар Г. Алмонд 

және Д. Пауэлланың «Даму тұжырымдамасы тұрғысынан. Салыстырмалы 

саясаттану» (1966), Д.Аптердің «Жаңару саясаты» (1965), Ш. Эйзенштадтың 

«Саяси жаңару: қарсылық және өзгеріс» (1966), С. Хантингтонның «Өзгермелі 

қоғамның саяси тәртібі» (1968) және басқа еңбектерде жан-жақты баяндалған. 

Модернизация теориясы ХХ ғ. 50-60 ж.ж қоғамдық-тарихи даму 

теорияларының бір бағыты болды. Бұл теорияның басты белгісі 

универсалдық, яғни қоғам дамуын барлық елдер мен халықтар үшін ортақ 

заңдылықтар мен кезеңдер бар жалпы (универсалды) процесс ретінде 

қарастыру.  

Универсалдық әдістемелік негізі технологиялық детерменизм, яғни 

адамзат дамуын технология мен экономика прогресінен іздеу. Технологиялық 

детерменизм  - технологиялық өзгерістер қоғам дамуының негізі болып 

табылатын және әлеуметтік ұйымдастыру, экономика қоғамның мәденитіне 

және оның құндылықтарына елеулі ықпал ететін әдістеме. Технологиялық 

детерменизм техниканың қоғам өмірінің саласы ретінде дербестігіне, 

өзіндігіне сүйенеді. Технологиялық детерменизм жақтастары техносфераның 

дамуы техникалық ұтымдылықтың әмбебеп тиімділік, жүйелілік, сенімділік, 

сияқты критерилеріне бағынады деп есептейді, және ол әлеуметтік-саяси, 

экологиялық, моральдық және өзге де «сыртқы» факторладан тәуелсіз дейді. 

Д.Белл, өнеркәсіптік технологиялардың өзгермелілігіне сүйене отырып, 

индустрияға дейінгі, индустриалдық және постиндустриалдық қоғамдарды 

анықтайды.  
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Модернизацияның бірден-бір толық анықтамасын 1960 жылдарда 

зерттеуші Ш.Н.Эйзенштадт берді: «Тарихи тұрғыдан модернизация дегеніміз 

XVII ғасырдан XIX дейінгі Батыс Еуропа мен Солтүстік Америкада дамыған 

әлеуметтік, экономикалық және саяси жүйелер түрлерінің өзгеру процесі, 

оның басқа еуропалық елдерге, ал XIX ғасыр мен ХХ ғасырда Оңтүстік 

Америка, Азия мен Африка құрылықтарына таралуы». 

Ал модернизация ілімінің  американдық өкілі С Блэк модернизацияны 

дәстүрлі институттардың жаңа функцияларға икемделуі ретінде қарастыруды 

ұсынады. Ал М. Леви болса, модернизацияны қоғамның өзін қозғамайтын 

жалпы әлеуметтік төңкеріс деп қарастырады. 

Жалпы модернизация теориясы дәстүрлі қоғамнан адамның жеке 

меншік пен саяси биліктен жатсынуын арылтуға ұмтылатын қазіргі заманға 

өту үрдісін түсіндіруге  ұмтылатын қоғамдық даму тұжырымы. Дәстүрлі 

қоғам мен қазіргі заманды салыстырмалы түрде зерттеген М.Вебер және 

Т.Парсонс.  Сонымен 50-60 жылдардағы зерттеушілер қоғамның нақты 

саласындағы модернизацияларға сипаттама беруге тырысты.   

Әлеуметтік саладағы модернизация адамдардың, қоғамдық және 

мемлекеттік  институттардың қызмет түрлері бойынша мамандануы дамыған 

сайын жеке адамның жынысы, жасы, әлеуметтік шығу тегі, жеке 

байланыстарынан тәуелсіз оның қасиеттеріне, біліміне, талабына көбірек 

көңіл бөлінуі. Экономикалық модернизацияны дамушы елдерде  мынадай 

жолдармен жүргізуді ұсынады:  

1) Бұл елдерде индустрализация үшін капитал болмағандықтан, 

шетелдік капитал салуға мүмкіндік беру.  

2)  Кірістердегі  теңсіздікті қолдау жасау капитал салу мен ұлттық 

кірісті өсіруге қажетті жинақтарды жинауға мүмкіндік береді.  

3) Дәстүрлі қоғамда адамдар өздерінің кірістерін жинауға  

үйренбегендіктен, экономикалық дамуға жол ашатын кәсіпкерлер табының 

қалыптасуына көмек беру. Рухани модернизация, мәдени саладағы 

модернизация  мәдени және құндылық  жүйе мен бағдарды жіктеу, білімді 

зайырландыру мен сауаттылықты  арттырудың, философия мен ғылымдағы 

мектептермен бағыттырдың сан алуандығы, байланыс құралдары және 

мәліметті таратудың дамуы, мәдениет жетістіктеріне азаматтардың ірі 

топтарын тарту, индивидуалистік құндылықтарды  тарату. 

2. Саяси модернизация – жеке пән ретінде саясаттану ғылымының 

күрделі ажырамас бөлігінің бірі болып табылады. Адамзат тарихында 

алғашқы модернизация Батыс Еуропа елдерінде XVI-XVII ғғ. басталды. 

Модернизация  – дәстүрлі қоғамдағы артта қалушылықтан арылу және қазіргі 

кезеңдегі қоғамға өту процесі. Яғни, саяси модернизациялау теориясының 

маңызды мәселесі – дәстүрлі қоғамнан рационалды қоғамға өтудегі өтпелі 

кезеңнің саяси жүйесін зерттеу. 

Саяси модернизация, біріншіден, территорияны кеңейту және әкімшілік- 

саяси шекараны реттеу, ұлттық немесе федеративтік мемлекеттердің құрылуы, 

орталық (заң шығарушы, атқарушы да) биліктің күшеюі, сонымен бірге билік 
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бөлінісі; екіншіден, мемлекеттің қоғамның ішкі бірлігін және тұрақтылығын 

сақтай отырып экономика, саясат және әлеуметтік салалардағы құрылымдық 

өзгерістерге дайындығы; үшіншіден, саяси үрдіске тұрғындардың кеңінен 

қосылуы; төртіншіден, саяси демократияның орнауы немесе билікті 

заңдастыру тәсілдерін өзгерту. 

У. Ростоу өзінің «Экономикалық даму кезеңдері» еңбегінде қоғамдық-

экономикалық дамуды технологиялық прогресс негізінде зерттейді. 

Әрқайсысы өзінше, бірақ барлық елдер басынан кешіретін экономикалық 

өсудің бес универсалды кезеңін ұсынады.  

Бірінші кезең – қарапайым технология нагізіндегі дәстүрлі қоғам. Бұл 

жерде ауылшаруашылығы мен жанұялық, кландық байланыстар басым. 

Екінші кезең - өтпелі қоғам. Жаңа элита қалыптасып, өзгерістердің 

қозғаушы күші ұлтшылдық пайда болады. 

Үшінші кезең - өрлеу. Ұлттық кіріс салмағы өсіп, жаңа өндіріс салалары 

дамиды. Бұл кезең индустриализациядан басталады. 

Төртінші кезең – толысу. Экономикада шаруашылықтың көп салалы 

құрылым қалыптасып, химиялық, электротехникалық өндіріс, күрделі машина 

жасау пайда болады. 

Бесінші кезең  - көпшілік тұтынушылық қоғам қалыптасады. Экономика 

құрылымы қызмет көрсету саласы мен ұзақ пайдаланылатын күрделі 

тұтынушылық тауарларды өндіруге ойысады.  

Бұл ілімге сүйенер болсақ барлық елдер оқиғаның объективті дамуын 

күтпей – ақ келесі кезеңдерге жетуге ұмтылулары қажет деген қорытынды 

шығады. Сонымен модернизация дегеніміз қоғамның барлық саласын 

қамтитын көпқырлы процесс.  

Саяси модернизация теориясындағы бағыттар: либералдық бағыт және 

консервативті бағыт. Либералдық бағыттағы зерттеушілері (Р.Даль, 

Г.Алмонд) саяси модернизацияның мақсатын әр кезде өзгеріп отыратын 

әлеуметтік және саяси  талаптармен жұмыс істей алатын институттардың 

қалыптасуынан көреді. Билік өкілдері мен азаматтар арасындағы диалогтың 

орнауы.  Ал, консервативті бағыт өкілдері ( С. Хантингтон, Дж.Нельсон) тек 

қатаң тәртіп қана нарық пен ұлттық бірлікке өтуді қамтамасыз ете алады деп 

көрсетеді. Сондықтан, саяси модернизация жоғары орталықтандырылған 

саяси институттарды  талап етеді, яғни қоғамдық өзгерістер үшін ұйымдық 

құралдарды институттандыру қажет. Сондай-ақ,  модернизацияның 

органикалық және органикалық емес түрлері бар. Біріншісі қоғам дамуының 

өзіндік қажеттіліктерінен туындайды ал, екіншісі, дамыған елдер ықпалымен 

жүреді. 

3. Қазақстан тәуелсіздігін алғанға дейін одақтық республикалар 

қатарында болғандықтан бұрынғы КСРО-ның  саяси жүйесіне бағынды. Қазақ 

КСР Конституциясының 2, 78 бабына сәйкес саяси жүйе негізінде халық 

депутаттары кеңестері болды, бірыңғай жүйе сияқты мемлекеттік өкімет 

органдарының барлығы дерлік бақылауда болып, есеп беруге міндетті еді. 

Компартия саяси жүйе шешімімен өмір сүрді. Саяси оппозиция болған жоқ. 
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Барлық маңызды шешімді орталық билік қабылдады, ал одақтас 

республикаларда олардың шешімдері тек қайталанды және орындалды. 

Республикаларда экономикалық тәуелсіздікке шек қойылды. Ел үкіметі 

өнеркәсіпті кәсіпорындардың құрылысы туралы шешім қабылдауда орталық 

комитеттің келісіміне жүгінді. Еліміздің өз мәдениетін, тілін, дәстүрлерін 

дербес дамытуға мүмкіншіліктері болмады.  

 Қазақстанның саяси жүйесінің модернизациялануы КСРО-ның 

әлсіреуімен, ондағы саяси-экономикалық дағдарыстармен және ыдырауымен 

байланысты. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі 

республиканың мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылдады. 

Қазақстан мемлекеті дербестікке қол жеткізді. Сонымен қатар, декларация, 

жаңадан одақтық келісім-шарт қарастырылды. Басқару жүйесі туралы 

нақтылар болсақ, мемлекет басшысы болып парламентпен сайланған 

президент тағайындалатындығы мәлімделді.   

Қазақстанның саяси жүйелерінің қалыптасуы үшін екінші құжат – 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі (16.12.1991.) туралы конституциялық 

заңның қабылдануы болды. Бұл жас мемлекеттің сыртқы шарттарының 

өзгерісімен байланысты болатын: 1991 жылғы тамыздағы Мәскеудегі бүлік 

КСРО-дағы социализмді құлатты; 1991 жылғы 8-ші желтоқсандағы  оқиғаның 

болуы КСРО-ның ыдырауына алып келді. Жоғарғы кеңес оқиғаларды есепке 

ала отырып, конституциялық заңды қабылдады және 1991 жылдың 16-шы 

желтоқсанында атын өзгертіп, Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет 

болып жарияланды. Басқару жүйесі президенттік республикаға ауысуды 

құптады, үкімет президенттің және жоғарғы кеңестің алдында жауапты. 

Президентті халық сайлайды.  Қазақстанның саяси жүйесінің  тереңдеп дамуы 

1995 жылғы Конституциялық реформаға байланысты болды. 1995-жылдың 30 

тамызында бүкілхалықтық референдумда жаңа конституция қабылданған 

болатын. Конституцияда Қазақстан біртұтас демократиялық және ең бағалы 

адам өмірі, құқығы және бостандығы саналатын әлеуметтік мемлекет болып 

бекітілді. Мемлекеттік биліктің қайнар көзі халық болып табылады. Қазақстан 

Республикасында жеке меншік қорғалады. 1995 жылғы Конституцияға сәйкес 

президенттік билікке өту жүзеге асырылған. Демократия бағытында саяси 

тұрақтылық қамтамасыз етілді, көпұлттылық мақұлданып, елде бірнеше 

конфессиялардың құқықтары есепке алынды. 

Республикада мемлекеттік биліктің бөлінуі заң шығарушы, атқарушы 

және сот тармақтарымен  белгіленді. ҚР-ның орталық билік президент 

институты болып табылады. Конституцияның 40-бабына сәйкес президент 

мемлекеттік ішкі және сыртқы істердің барлығын анықтаушы болып 

табылады, ол сонымен қатар, мемлекеттік үкіметтің барлық тармақтарының 

қызметтерін үйлестіреді, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының 

кепілдігін  қамтамасыз етеді.  

1995 жылы жаңа Конституция бойынша екі палаталы парламент өмірге 

келді. Жоғарғы палата (Сенат) 47 депутаттан тұрады, оның 7 сенаторын 

Президент тағайындайды. Төменгі палата (Мәжіліс) 67 депутаттан тұрады. 
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1999 жылы жаңа парламенттік сайлау болды. Парламент мүшелерінің бір 

бөлігі партиялық тізім бойынша сайланды. Екі палаталы парламент заң 

шығаратын қызметті жүзеге асырып отыр. 

Елдің саяси жүйесін әрі қарай  демократияландыру, 2007 жылы 

құрылған реформада жақсы қарастырылған. 1995 жылғы ҚР конституциясына  

өзгертулер және қосымшалар екі рет енгізілген болатын (1998 ж. және 2007 

ж.). «Қазақстан Республикасының конституциясына қосымшалар және 

өзгерістер енгізу туралы» заң демократиялық дамудың жаңа кезеңі және 

тәуелсіз Қазақстанның саяси жаңаруларына жол ашты. 

Еліміздің тұңғыш президенті 2007 жылы мамыр айында,   Қазақстан 

Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген 

сөзінде жүріп өткен жолдардың  3 кезеңін көрсетті. 

Бірінші кезең (1991-1995) - дезинтеграциялық  процестердің  

басымдылығы Қазақстан мемлекеттілігінің негізі қалануы, бір партиялықтың 

үстемдігінен саяси плюрализмге өтуі және демократиялық  дамудың негізі 

қалыптасуымен сипатталады. Бұл кезеңнен алынған  тәжірибе ол күшті және  

тұрақты экономикасыз саяси даму жайлап күйзеліске ұшырап, мемлекетті 

дестабилизацияға алып келуі мүмкін. Сондықтан негізгі принціп «алдымен 

экономика, ал содан кейін саясат». 

Екінші кезең - 1995-2000жж. бұл кезеңде  басты міндет  1995 жылы 

қабылданған  Конституция негізінде, казір кезеңдегі  демократиялық  

институттар  мен жаңа саяси  мәдениеттің  қалыптасуын  нығайту. Осы 

жылдары Қазақстан жаңа ұлттық заңнаманың көмегімен азаматтарына  

еркіндік пен құқықтық кепілдік беретін, шынайы демократиялық институттар 

өмір сүретін елге айналды. Қол жеткізген  табыстар Қазақстанның  2030 

жылға  дейінгі әлеуметтік  экономикалық стратегияның  дамуын жүзеге асыру 

мен байланысты болды. Президенттік республика моделін таңдап  алу 

нәтижесінде, еліміз  посткеңестік экономикалық  және саяси хаостан шықты. 

Экономика көтеріліп,жаңа инфраструктуралар құрылып,  ауылшаруашылығы 

дамып, «орта тап» пайда болды. Сонымен бірге  мемлекет халықаралық 

позицияда  тұрақтылықпен қамтамасыз етілді. Осы жетістіктер Қазақстанның 

ары қарай демократиялық  дамуын жалғастыруға септігін тигізді. 

Үшінші кезеңде 2001-2006 жж., әлеуметтік - экономикалық  жағынан 

ілгері басып, мемлекеттілік қалыптасып, Қазақстан регионалды жетекші ел 

қатарына қосылды. Көпұлтты және көпконфессиалы Қазақстан қоғамында 

демократиялық дәстүрлер нығайтылды. Осы жылдары мемлекеттік басқару  

мен міндеттерге шек қою, жергілікті органдар өкілеттілігін  кеңейту шаралары 

қолға алынды. Тәжірибе ретінде кәсіби парламент  комитеттерінің  

отырысында Парламентке Үкімет мүшелерінің  кандидатурасын талқылау  

ұсынылды. Президент бастамасымен  әкімдер халық алдында есеп беретін 

болды. Сайлау заңдылықтары мен  тәжірибесі  жетілдірілді. Атқарушы 

биліктің міндеттері  айқын да анық жүргізіліп,  сапалы мемлекеттік қызмет 

көрсету бағытындағы терең  әкімшілік реформа басталды.  Сот статусы мен  

сот жүйесін жетілдіру, саяси  партиялар, БАҚ, мемлекеттік басқару  
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өкілеттіліктерін және  сайлау заңдылығын дамыту туралы қайта қаралып 

талқыланды. Бұның барлығы саяси  реформалардың жалпыұлттық 

бағдарламасы негізінде жасалды. Президент пікірі бойынша, Қазақстан 

демократиясы тарихында  ең негізгі кезеңнің бірі болып саналады.  

 Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасы Конституциясына  

өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын Парламентке 

ұсынды. Парламент біріккен екі палата отырысында заң жобасын бекітті. Бұл 

заң жобасы елде басталған  либералдық реформалардың заңдық негізін салып, 

қоғамдық және мемлекеттік мүдденің жаңа балансын енгізуге шақырып, 

Қазақстанның жаңа даму этапында мемлекеттік құрлыста тоқтату мен қарсы 

әсер етудің жаңа жүйесін қалыптастырыды. 

Барлық өзгертулер мен толықтыруларды бірнеше бағыттармен  

топтастыруға болады. 

Бірінші, билік өкілеттіліктері мен жауапкершіліктерін қайта  бөлу және 

Парламенттің  ролін көтеру. Тәжірибе жүзінде  республика моделі  

президенттіктен президенттік – парламенттікке ауысып, президент 

өкілеттілігінің мерзімі 7 жылдан 5 жылға қысқартылды. Мәжіліс 

депутаттарын сайлау пропорционалды сайлау жүйесі бойынша өткізіледі. Бұл 

елдің саяси жүйесінде саяси партияның ролін күшейтеді. Мәжіліс құрамы 107 

депутаттан тұрады, оның  9-ы  Қазақстан халықтары Ассамблеясынан. 

Үкіметтің қызметін тиімді қадағалауда парламенттің өкілеттілігін күшейту. 

Екінші, саяси партияның рөлін нығайту. Премьер-Министр 

парламенттен көпшілік орын алған партияны ұсынады, үкіметтің қалыптасуы 

партияның ролін нығайтады, яғни парламенттен басым көпшілік орын алып 

отырған партияға үкіметтің қалыптасып одан ары жүргізетін іс-әрекетін 

қадағалау жауапкершілігі жүктеледі. Саяси мақсаттарды жүзеге асыруда 

негізгі құрал болып табылатын фракцияның рөлі жоғарылайды. 

Үшінші. Жергілікті басқарудың дамуы. Маслихат келісімімен 

республикалық деңгейде қала, астана, облыс әкімдерін тағайындау ұсынылды. 

Маслихат  әкімге сенімсіздік білдіре алады. 

Төртінші. Сот жүйесін жетілдіру. Тұтқындаудың жазалау шараларының 

соттық кіріспесін қарау туралы заң қабылданды. 

Бесінші. Қазақстан халықтары Ассамблеясы мен ұлтаралық келісімді 

нығайтуды қамтамасыз ету. Конституцияда Ассамблеяны құру туралы 

нормалар енгізілген, оны Президент іске асырады. Ассамблея конституциялық 

статусы бар ұйым, ол елдің қоғамдық саяси өмірінде әр түрлі этникалық 

топтарды өкілдіктермен қамтамасыз етеді. 

Алтыншы. Азаматтық қоғам институтын ары қарай дамыту. Азаматтық 

қоғам институтын қолдау туралы жүйелік шаралар жасалып, бұқаралық 

ақпарат құралдарының рөлін көтеру нығайтылды. 

Жетінші. Азаматтардың еркіндігі мен құқықтарын қорғау жүйесін 

нығайту. Қазақстан өлім жазасын қолданбайтын мемлекет болып табылады. 
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Бақылау сұрақтары 

1  Модернизация термині кандай мағына береді? 

2  Модернизацияға берілген тарихи анықтаманы атаңыз? 

3  Саяси модернизация дегеніміз не? 

4  ҚР модернизациялануы кай кезеңнен бастау алды? 

5  Саяси модернизациядағы либералдық бағыт қандай? 

 

14 тақырып. Саяси шиеленістер мен дағдарыстар 

 

1  Саяси шиеленістер түсінігі, мәні мен сипаттамасы. 

2  Саяси шиеленістер мен дағдарыстардың түрлері, қызметтері. 

3  Саяси шиеленістерді шешу жолдары. 

 

 Дәріс мақсаты: шиеленістердің саясаттағы орны мен рөлін анықтау. 

Саяси шиеленістер  мен дағдарыстар  түсінігін талдап, мәнін ашу. 

Шиеленістер мен дағдарыстардың түрлерін, қызметін және шешу жолдарын   

талдау. 

 

1. Адамзат қоғамы таптар, ұлттар, ұлыстар, әлеуметтік топтар, 

мемлекеттер, саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктермен әлеуметтік 

қауымдастықтардан тұрады. Аталған адамдар топтарының әрқайсысының өзге 

қауымдастықтардың мақсат мүдделерімен және идеалдарымен сәйкес 

келмейтін жеке мүддесі мен идеалы бар. Осыдан кейін олардың арасында 

біртіндеп саяси жанжалдар мен дағдарыстық жағдайларға  апаратын пікір 

қайшылықтары мен ерегес туындайды. Ал оларды шешу үшін нақты әдіс-

тәсілдер мен шешу жолдары қажет болады. Шиеленіске адамзат өте ерте 

кезден мән берген. Мысалы, б.з.б. VII-VI ғасырларда қытай философтары 

дүниедегі нәрселердің барлығының қозғалыс көзі оң (ян) және теріс (инь) 

бастаулардан тұрады деп есептеді. Грек философы Гераклит заттар мен 

құбылыстардың дамуы қарама-қарсылықтардың күресінен туады деген 

болатын. Ал Г.Гегель қарама-қарсылықтардың қайшылықтары мен күресін 

жоғары бағалады.  Шиеленіс дегеніміз – әрбір қарсы жақты қолайсыз 

жағдайға ұшыратып,істі насырға шаптыратын  қарама-қарсы мүдделердің 

пікірлердің, көзқарастардың кайшы келуі, елеулі  келіспеушілік пен өткір 

талас болып табылады.  

Өткен ғасырдың 50-жылдарында американдық ғалым Л. Козер 

әлеуметтік шиеленістерге құндылықтар , мәртебе, билік, қаржы-қаражат үшін 

күресті жатқызады. Жалпы, мұндай көзқарастар батыста кең таралған.  Неміс 

әлеуметтанушысы Р. Дарендорф «қоғамның дау-дамайлық үлгісін» алға 

тартты. Ол өзінің «Индустриалдық қоғамдағы таптар мен таптық 

шиеленістер» деген  еңбегінде билікті бөлуге байланысты адамдар арасында 

теңсіздік пайда болады, яғни олар түсініспеушілікке  шиеленіске алып келеді. 

Соның нәтижесінде қоғамда құрылымдық өзгерістер жасалады. Капитализм 

біртіндеп терең өзгеріске ұшырайды делінген. Көтпеген қөзқарастарды 
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жүйелей келіп, саяси шиеленістердің негізгі сипаттамаларын бөліп көрсетуге 

болады:  

а) саяси шиеленістер – бұл билікке қатысты (билікті басып алу, ұстап 

тұру, бөліп алу және т.б.) жанжалдар;  

ә) егер шиеленістердің бір тарабы ретінде  билік қатысатын болса 

жанжал саяси сипатқа ие болады;  

б) кез-келген саяси шиеленіс ол субьектілердің өз жағына барынша көп 

жақтастарды тартуға тырысуы. Бұл көбінесе нақты ұстанымы жоқ адамдарға 

байланысты орын алады;  

в) саяси шиеленістер бұқаралық сипатқа ие болып,көзқарас 

қайшылықтары көпшілік көз алдында болады. Бұл демократиялық режимге 

тән;  

г) саяси шиеленіс әлемнің бөлінбес бөлігі. Нәижесінде билікпен 

реттелетін және бақыланатын құндылықтарды бөлу орын алатын, бір-бірімен 

қайшылықта болатын мақсат мүдделерді көздейтін субьектілер арасындағы  

күресті саясат деп айқындауға болады.   

Әлеуметтік саяси шиеленістердің бірнеше себептері бар:  

1) Адамдар арасындағы теңсіздік жағдайы. Себебі әр кімнің қоғамдағы  

мәртебесі, билікке қатынасы, қызметі әр түрлі болады. Біреулер билік етеді, 

екіншілері оған бағынады, өз дегендерін істейді. Саяси теңсіздікке үш үлкен 

фактор әсер етеді:  

- әртүрлі топтардың саяси мүмкіндіктеріндегі көрінеу 

айырмашылықтар; 

- билік органдарына барлық топтар мен  қоғам таптарының тең 

дәрежеде өкіл жіберу мүмкіндігінің болмауы; 

- жариялылық жағдайында әртүрлі мүдделер мен артықшылықтарды 

үйлестірудің  қиындығы. 

2) Идеологиялық себептерге баса назар аударылады. Қандай шиеленіс 

болмасын ол ашық немесе жабық түрде идеологиялық жағынана бағытталып 

отырады. Шиеленістердің идеологиялық жағынан бағытталуы оның 

өміршеңдігі мен қоғамда кеңтаралуының және азаматтардың әлеуметтік 

белсенділігіне  әсер  етеді.  

3) Әлеуметтік қажеттілік, мұқтаждықтың, талап – тілектердің өтелмеуі 

немесе қанағаттандырғысыз өтелуі жатады. 

4) Адамдар өздерін белгілі бір әлеуметтік, этникалық, діни т.б. 

бірлестіктердің  мүшесіміз деп санайды. Бұл олрдың өмірдегі орнын 

айқындайды және өздерінің жағдайын басқадан төмен сезініп, мүдделеріне 

қысым жасалды деп ұғады.  Батыс саясаттанушылары кейбір шиеленістерді 

адамның санасынан іздейді. Мысалы, жеке адам мен  қоғамдық құндылықтар 

туралы түсініктері сәйкес келмеуі, өмірден адамның бір нәтижені күтуі, ол 

шындығында басқаша шығуы, адамдардың өзара түсініспеушілігі, олардың 

ішкі сезімдерінің жетілмеуі және т.б. 
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Шиеленістер қоғам өмірінде  маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік 

бақылауға алынған шиеленіс адамдар мен  түрлі топтар арасында пайда 

болған жанжалдарды уақытында асқындырмай шешуге септігін тигізеді. 

2. Саяси шиеленістердің түрлерін анықтаудың талабы ретінде олардың 

таралу аясын алуға болады. Осыған орай ішкі  саяси (ұлттық, мемлекетшілдік) 

және сыртқы саяси (мемлекетаралық, халықаралық) дауларды бөліп көрсету 

қажет. Мұнда бірінші түріне бір мемлекет аумағында орын алатын 

жанжалдарды  жатқызамыз. Яғни  бір мемлекеттік лауазым мен  орынтаққа 

үміткерлер арасындағы күреске байланысты даулар көп кездеседі. Бұған саяси 

партиялардың саяси бәсекелестік бойынша жанжалдасуын немесе партия 

қайраткерінің партиядағы басшылыққа таласуын, бір мемлекеттегі  түрлі 

қоғамдық ұйымдардың әр түрлі саяси талаптар бойынша бір-бірімен 

қақтығысуын жатқызуға болады.  Ішкі саяси шиеленістер позициялық және 

оппозициялық болып бөлінеді.  Позициялық жанжалда оның қатысушылары 

бір иерархиялық деңгейде, ал оппозициялық жанжал әр түрлі деңгейде әрекет 

етеді. Сыртқы саяси шиеленістер ұлттық мемлекеттік шекара сыртында орын 

алады. Оларға жататындар: мемлекеттердің аумаққа қатысты даулары, ықпал 

ету аясын бөлісуге байланысты даулар, қол  қойылған келісім-шарттарды 

дербес түсіну, әскери-саяси топтар, мемлекеттер одақтары арасындағы даулар.  

Сытқы саяси даулар келесідей бөлінеді:  

1)  Бір мемлекет екінші мемлекеттің өз талаптарын орындауын талап 

ететін дағдарыс жағдайы – «соғыс алдындағы реттеу» (Мысал ретінде 1962 

жылғы Кариб дағдарысы). 

2) Қарсыласына орындалуы мүмкін емес талаптар қойып немесе оған 

қарсы соғыс ашу үшін арандатушылық ұйымдастырумен байланысты 

дағдарыс – «дұшпандық ниетті ақтау» (Мысал ретінде кезінде Гитлер 

Польшаға қарсы соғысты ақтап алу мақсатында Гляйвиц радиостанциясына 

қарсы шабуылды ұйымдастыруы).  

3) Әртүрлі дәрежедегі және көлемдегі соғыстар.  

4) Уақытына қарай тараптар арасындағы саяси шиеленістерді аз уақытқа 

созылатын (қандай да бір министрді немесе үкімет мүшелерін отставкаға 

кетіру  бойынша  шиеленіс) және ұзақ уақытқа созылатын (Израиль мен араб 

мемлекеттері арасындағы даулар) шиеленістер деп бөлінеді.  

5) Жүзеге асырылу нысанына қарай  ашық және жабық болып бөлінеді.  

Ашық түрінің институционалдық нысаны мен базасы бар. Олар митингтер, 

шерулер, манифестациялар түрінде көрініс табады. Жабық (латенттік) түрі 

жария сипатта болмайды, оның тараптары ақпараттың сыртқа шығып кетпеуін 

қатаң қадағалайды. 

«Дағдарыс»  ұғымы мен  оның әлеуметтік мазмұнына тоқталатын 

болсақ, бұл ұғым қандайда  болмасын құбылыстың деградацияға ұшырап өмір 

сүруі мен қызмет етуі мүмкін емес болатын ерекше күйін сипаттайды. Қоғам 

өміріндегі дағдарыстық құбылыстар бірден пайда болмайды, олар біртіндеп 

жетілу мен дамудың ұзақ жолынан өтеді. «Тоқырау», «қатер», «апат» сияқты 

ұғымдар қарапайым санада әлеуметтік дағдарыстың пісіп жетілуінің әр түрлі 
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сатысын көрсетеді. Қоғамдық өмірдегі дағдарыстар  көріну сфералары 

бойынша жіктелуі мүмкін:  экономикалық, әлеуметтік, саяси, идеологиялық, 

адамгершілік, экологиялық және т.б. Дағдарыстарды көлемі бойынша 

келесідей жіктеуге болады:  

1) Ғаламдық, яғни барлық адамзатты  қамтитын, адамдар 

қауымдастығының фундаменталдық бастауларына ықпалын тигізетін 

дағдарыс (экологиялық апаттар және  т.б.).  

2) Аймақтық, яғни белгілі бір аймақтың шеңберінде, геосаяси  кеңістікте 

көрінетін дағдарыстар.   

3) Жергілікті дағдарыстар. Олар  әр түрлі негіздерге ие болуы мүмкін: 

этникааралық, діни және т.б. бірақ саяси тұрғыдан көрінеді, себебі оларды 

жергілікті жердегі бұқара халық белсенді етеді және олар мемлекеттік 

құрылымдардан дағдарыстан шығуға бағытталған тиісті әрекеттерді талап 

етеді.  

Саяси шиеленістердің қызметі жағымды және жағымсыз деп екіге 

бөлінеді:  

1) Жағымды қызметіне жататындар: шиеленіс қордаланып қалған  өкпе-

ренішті өзге бағытқа бұрушының рөлін атқарғанда қарсыласушы тараптар 

арасындағы қысымды азайту; бұл саяси қажеттілік, саяси жүйенің, қоғамдық 

нормалардың және бұрынғы құндылықтардың өзгеруі мен қайта 

бағамдалуына негіз болады; топ ішіндегі тұлғаларды жақындастырып, олар 

өздерінің және қарсыластарының мүдделерін толық түсінеді.  

2) Жағымсыз қызметтеріне жататындар: саяси жүйенің тұтас 

интеграциялануына ықтимал қауіп төнгенде биліктік қатынастардың қажетті 

өзгеріске енуіне жағымсыз әсер етуі мүмкін; тұрақтылығы берік емес саяси 

топтар мен ұйымдарда, институттарда бүліншілік болуы мүмкін. Осыған 

байланысты саяси шиеленістерді басқарудың басты мақсаты оның кең етек 

жаюына жол бермеу қажет. 

3. Саяси шиеленістерді  шешудің басты шарттары жанжалға қатысушы 

саяси күштердің жіне өзге де жанжалдардың аяқталуына мүдделі  үшінші 

күштердің мақсатқа бағытталған әрекеттері болып табылады.  Шиеленістердің 

ұтымды шешілуі тараптардың және өзге де қатысушылардың  мүмкіндіктері 

мен олардың еркіне байланысты. Шиеленісті тоқтатудың басты жолы – сол 

жанжалдың шығуына жол ашып берген обьективтік себептерді жою болып 

табылады.Адамзатқа қазіргі кезде саяси өзара қатынастардың негізгі принципі 

ретінде және саяси мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының өзегі ретінде 

консенсус өте қажет. «Консенсус»  термині қайсыбір  мәселелерде саяси 

күштердің ортақ позициялық көзқарастарын  білдіреді. Сонымен қатар,  

консенсус - барлық жиналысқа, конференцияға  және басқа да форумдарға 

қатысушылардың бір келісімге келіп, алқа болып шешім қабылдау формасы 

болып табылады. Шиеленісті шешудің түпкі мәні – тараптар арасында 

туындаған мәселе бойынша келісімге кол жеткізу. Шиеленістерді   шешудің  

жолдары: 
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1) Шиеленісті мәмілеге келу арқылы бейбіт жолмен шешу. Мәміле деп  

жанжалға қатысушы жақтардың өзара кешірімділік білдіріп, ымыраға келуін 

айтады. Яғни екі жақ  бір бірін  ұғынып, өзара кешірімдік  жасап, ортақ 

келісімге келуге тырысады. 

2) Мәжбүрлеу зорлық негізінде бітістіру, келістіру.  Мұндай жағдай бір 

жақтың күші айтарлықтай басым болғанда, екінші жақ жеңілгенде немесе оны 

толық жойып жібергенде туады.  

3) Тараптар арасындағы келіспеушілікті шешу жолдарының ішіндегі ең 

тиімдісі - келіссөздер. Келіссөздер үрдісі келесі жағдайларда орын алуы 

мүмкін:  

- тараптардың қайшылықты мүдделерге қоса ортақ мүдделері де болуы 

мүмкін; 

- тараптар өзге жолдардан гөрі, өздері үшін нақты бір келісімге келудің 

мүмкіндігін сезінеді;  

- тараптар пікірталаста барлығын қанағаттандыратын шешім іздеуге 

тырысады.  

 

Бақылау сұрақтары 

1 Шиеленістердің пайда болуына идеологиялық себептердің әсері  

қандай? 

2  Шиеленіс дегеніміз не? 

3 Ғаламдық дағдарыстар сипаттамасы қандай? 

4  Консенсус терминінің мәні ? 

5 Саяси  теңсіздікке әсер етуші факторлар? 

 

15 тақырып.  Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар 

 

1  Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар  түсінігі, мәні, түрлері 

мен жүзеге асырылу формалары. 

2  Халықаралық қатынастар  жүйелерінің типтері мен ерекшеліктері. 

3  Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде. 

 

Дәрістің мақсаты: халықаралық қатынастар мен   халықаралық 

саясаттың мәні мен маңыздылығын ашып көрсету және Қазақстанның 

геосаяси жағдайының ерекшелігін айқындау.Сыртқы саясаттағы ұстанған 

принциптері талдау. 

 

1. Әлемдің саясат  - халықаралық қатынастар субьектілерінің, саяси 

акторлардың әлемдік мәселелерді, қауіптерді және қайшылықтарды бірлесіп 

шешуін ұйымдастырудың жолдары, бағыттыры және әдістері болып 

табылады.  Әлемдік саясат жаһандық мазмұндағы саясат.Өйткені ол барлық 

халықтар мен мемлекеттерге ортақ саяси шындыққа тікелей қатысты. Әлемдік 

саясат мақсаты – мемлекеттерді ғаламдық ортақ мәселелерді ұжымдық 

шешуге ұйымдастыру, олардың алдында бейбітшілік пен татулықты сақтау. 



85 
 

Халықаралық қатынастар әр түрлі күштердің яғни,  мемлекеттік, әскери, 

экономикалық, саяси, қоғамдық және интеллектуалдық т.б. күштер әр түрлі 

деңгейде (жаһандық, аймақтық, көп жақты және екіжақты) түйісетін және 

өзара әрекет ететін кеңістік болып табылады. Көбіне халықаралық 

қатынастардың мәнінің ерекшеліктерін анықтау барысында ғалымдар оның 

қатысушыларын бөліп көрсетуге тырысады. Олардың қатарында ең алдымен 

саяси, яғни, адамдардың мемлекеттік ұйымдасқан қауымдастығын атайды. 

Айталық, Р.Аронның көзқарасы тұрғысынан алғанда, мемлекеттердің 

арасындағы қатынастар халықаралық қатынастардың мазмұны болып 

табылады, да оның негізгі мысалы мемлекетаралық келісімдер болып 

табылады. Жалпы алғанда, мемлекетаралық қатынастар символдық 

кейіпкерлер – дипломат пен сарбаздың ерекше мінез-құлқында көрінеді. «Екі, 

тек екі адам, – деп жазады Р.Арон, – жай ғана өздері жататын 

қауымдастықтың өкілдері ретінде әрекет етпейді: елші өзінің қызметін 

орындау барысында өзі келіп тұрған жақтың атынан саяси өлшем бірлікті 

ұсынады; сарбаз соғыс алаңында сол сияқты өзін құрбан етушілердің атынан 

саяси өлшем бірлікті ұсынады». Яғни, мемлекеттердің арасындағы 

қатынастарды түсінудің мұндай тәсілімәні жағынан бейбітшілік пен соғыстың 

альтернативасынан тұрады. Халықаралық қатынастардың мәні жөнінде толық 

түсінік беру үшін халықаралық қатынастардың түрлерін бөліп көрсету қажет. 

Бұл – саяси, экономикалық және ғылыми-техникалық, идеологиялық, 

халықаралық құқықтық, әскери-стратегиялық, мәдени және басқа да 

қатынастар, бұлардың әрқайсысының өзіндік құрылымы, функциялары, өзінің 

даму процесі бар. 

 Саяси  қатынастар басты рөл атқарады және саяси жүйе элементтерінің, ең 

алдымен мемлекеттің шынайы саяси қызметінде өзіндік көрініс табады. Олар 

қауіпсіздікке кепілдік береді және қалған барлық қатынастардың дамуы үшін 

жағдай жасайды, яғни топтастырылған түрде ұлттық мүдделерді білдіреді.  Саяси 

қатынастар мынадай формаларда жүзеге асырылады: құқықтық, дипломатиялық, 

ұйымдастырушылық және т.б. 

Экономикалық және ғылыми-техникалық қатынастардың мәні көбінесе 

өндірістің және мемлекеттің өндіргіш күштерінің даму деңгейлерімен, 

экономиканың әр түрлі үлгілерімен, табиғи ресурстардың болуымен және 

басқа да секторлармен айқындалады. Экономикалық қатынастар, қаржылық, 

сауда, кооперативтік және т.б. формада жүзеге асырылады. 

Идеологиялық қатынастар – саяси қатынастардың біршама дербес 

бөлігі. Идеологиялық қатынастардың рөлі мен маңызы қоғамдағы 

идеологияның рөлінің өзгеруіне байланысты өзгеріске түсіп отырады. 

Идеологиялық қатынастар келісім, декларациялар, диверсиялар, 

психологиялық соғыс және т.б. формада жүзеге асырылады. 

Халықаралық-құқықтық қатынастар – халықаралық қатынас 

қатысушыларының өзара қарым-қатынасын осы қатысушылардың 

келіскендігі жөніндегі құқықтық нормалармен және ережелермен реттеуді 

көздейді. Халықаралық-құқықтық механизм қатысушыларға өздерінің 
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мүдделерін қорғауға, өзара қарым-қатынасты дамытуға, дау-жанжалдың 

алдын алып, даулы мәселелерді шешуге, барлық халықтардың мүдделерін 

ескеріп  құрметтеп, бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға мүмкіндік береді.  

Әскери-стратегиялық қатынастар, оған әскери күштерді тікелей немесе 

жанама құрумен, жетілдірумен, қайта бөлумен қайсыбір байланыстағы ерекше 

қоғамдық, халықаралық қатынастардың кең саласы жатады. Бұл қатынастар  

блоктар , одақтар және т.б. формада жүзеге асырылады. 

Мәдени қатынастар, оның негізінде қоғамдық өмірдің 

интернационализациалануы, мәдениеттердің, білім жүйелерінің өзара сіңісуі, 

бұқаралық ақпарат құралдарының қарқындап дамуы процестері жатыр. Бұл 

қатынастар гастрольдік сапарлар, ақпарат алмасу, көрмелер және т.б. формада 

жүзеге асырылады. 

Халықаралық саясат халықаралық қатынастар ядросын құрайды және 

өзімен соғыс пен достық мәселелерінің шешімімен, жалпыға бірдей 

қауіпсіздікті қамтамасыз етумен, қоршаған ортаны қорғаумен, кедейшілік пен 

артта қалуды, аштық пен ауруды жеңумен байланысқан халықаралық 

құқықтар субъектісінің саяси қызметін (мемлекеттердің, үкімет аралық және 

үкіметтік емес ұйымдардың, одақтардың және т.б) көрсетеді. 

2. Халықаралық қатынастар әр түрлі кең көлемді деңгейлерде дамып, 

өмір сүреді және де әр алуан топтық деңгейлерде байқалады. Географиялық-

кеңістіктік шектен шықпаушылығымен, аталмыш тұтастықты құратын 

мемлекеттің көлемімен және күш-қуатымен халықаралық жүйенің өлшемдері 

мен түрлері анықталады. Осы көзқарас тұрғысынан алғанда халықаралық 

қатынастардың жаһандық немесе жалпы планетарлық, халықаралық жүйесін, 

аймақтық және субаймақтық жүйесін  негіздеуге болады. 

Халықаралық жүйенің құрылымы деп ең алдымен «билік 

орталықтарының» немесе «күш орталықтарының», яғни барынша қуатты, 

халықаралық аренада үстемдік ететін мемлекеттердің өмір сүруін көрсететін 

оның қатысушыларының арасындағы күш ара салмағының үйлесімі 

түсіндіріледі. Құрылым халықаралық қатынастар жүйесіндегі ықпалы бірдей 

емес мемлекеттердің халықаралық аренадағы мінез-құлқының сипатын 

түсінуге және болжауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты ондағы 

үстемдік етіп тұрған мемлекеттердің санына байланысты халықаралық 

жүйенің алуан түрлісі болуы мүмкін. Аталған  өлшем бойынша халықаралық 

жүйелерді биполярлық, көп полярлық және бір полярлық немесе империялық 

деп ажыратуға болады. 

Биполярлық жүйеде, неғұрлым қуатты екі мемлекет үстемдік етеді. Егер 

олармен салыстыруға болатын күш-қуатқа басқа мемлекеттер де қол 

жеткізетін болса, онда халықаралық жүйе көпполярлыққа ауысады. Тепе-

теңдік көпполярлық жүйеде немесе күштер тепе-теңдігі жүйесінде бірнеше ірі 

мемлекеттер бір-біріне деген шамадан тыс талаптарға тыйым сала отырып, 

оқиғаның барысына шамамен бірдей ықпал етуін сақтайды. Сонымен қатар, 

империялық типтегі халықаралық жүйеде өзінің тұтас күш-қуаты бар барлық 

мемлекеттерді әлдеқайда басып озатын бірден-бір күшті держава үстемдік 
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етеді (мемлекеттің күш-қуатының көрсеткіштері қарулану деңгейі, 

экономикалық әлеуеті, табиғи ресурс қорлары, жер аумағының көлемі, 

халқының саны және т.б. табылатынын еске сала кетеміз). 

Халықаралық жүйелер объективті түрде бірқатар әлеуметтік 

функцияларды да орындайтындығын атап көрсету керек. Осы арқылы да 

осындай құрылымдардың өмір сүруінің мәні дәлелденеді. Бәрінен бұрын, бұл 

халықаралық қатынастардың тұрақтылығын қамтамасыз ету функциясы. Бұл – 

олардың басты міндеті. Аталған жағдайға әмбебап халықаралық ұйым – БҰҰ-

ның Жарғысынан үзіндімен нақты мысалдар келтіруге болады. Оның 

қызметінің негізгі мақсаты мынадай: халықаралық бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті қолдау және осы мақсатпен әлемге төнетін қауіптің алдын-алу 

мен оны болдырмау үшін тиімді ұжымдық шаралар қабылдау және 

басқыншылық актісі мен басқа бейбітшілікті бұзатын актілерді басу және 

әділеттілік пен халықаралық құқық ұстанымдарына сәйкес оны бейбіт жолмен 

жүргізу, бейбітшілікті бұзуға әкелуі мүмкін халықаралық дау-жанжалдар мен 

жағдайларды ретке келтіру мен шешу. Халықаралық жүйелердің басқа да 

функцияларының қатарында тағы да мыналарды атауға болады: 

экономикалық, әлеуметтік, мәдени және гуманитарлық сипаттағы 

халықаралық проблемаларды шешуде халықаралық ынтымақтастықты іске 

асыру; халықаралық қауымдастыққа кіретін мемлекеттердің тұтастығы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қайсыбір қауымдастыққа мүше-мемлекеттердің 

ішкі дамуындағы проблемаларды шешу үшін қолайлы сыртқы алғы шарттар 

жасау.  

Болашақтағы халықаралық жүйеге қатысты С.Хантингтонның 

түсініктерін назарға алайық.  Бұл көзқарастарын ол басында үлкен әсер 

тудырған «Өркениеттер қақтығысы» атты мақаласында (1993) баяндаған 

болатын, ал, бұл кейін осындай атпен шыққан кітабында (1996) бастапқы 

ойлары жалғасын тапты. Оның көзқарасы тұрғысынан алғанда, биполярлық 

жүйенің күйреуімен әлемнің неғұрлым ірі болса да, өркениеттік және саяси 

қарым-қатынастарда барған сайын бір-бірінен асып түсетін жекелеген 

мемлекеттерге, қауымдастықтарға бөлінуі жүріп жатыр. Мәселен, Хантингтон 

батыстық, яғни өзіне Солтүстік Америка мен Батыс Еуропаны қосып алатын 

атлантикалық өркениетпен қатар тағы да жеті өркениет өздері жөнінде айқын 

мәлімдейтіндігін болжап білуге болады деп есептейді. Олар: славяндық-

православтық; конфуциандық (қытайлық); жапондық; исламдық; индуилік; 

латын американдық және африкандық та болуы мүмкін. Саясаттанушы-ғалым 

өркениеттік жіктелу халықаралық қарама-қайшылықтар мен жанжалдардың  

бастау көзіне айналатынына сенімді және де ол келешектегі әлемдік саясатты 

өркениеттердің қақтығысы ретінде сипаттады. «Әлемдік саясат, – деп жазды 

Хантингтон, – жаңа сатыға көшуде... Мен пайда болған әлемде 

шиеленістердің негізгі көзі енді идеология мен экономика болмайды деп 

ойлаймын. Адамзатты бөліп тұратын маңызды шекаралар мен шиеленістердің 

басым түсетін қайнар көздері мәдениетпен айқындалатын болады. Ұлт-

мемлекет халықаралық істердегі басты әрекет етуші болып қалады, бірақ 
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жаһандық саясаттың неғұрлым маңызды шиеленістері әр түрлі өркениеттерге 

жататын ұлттар мен топтардың арасында үдей түсетін болады. Осыған 

байланысты халықаралық қатынастардың тұрақты даму мен жетілу үстінде 

болатындығын, жаңа элементтері мен  қарым-қатынастың деңгейлері пайда 

болып отыратындығын, олардың формалары жаңа мазмұнмен толығып 

отыратындығын атап көрсеткен жөн. Халықаралық қатынастар жүйесі 

мемлекеттердің, партиялардың және т.б. сыртқы саяси қызметінде өзін 

шынайы нақтылы түрде көрсетеді. Қазақстан да халықаралық қатынастар 

жүйесінің маңызды субъектілерінің рөлінде көріне алады. 

3. Бүгінде  Қазақстан Республикасы тәуелсіз, дербес мемлекет және 

аумағы үлкен, түрлі халықтардың тату-тәтті өмір сүруіне жол ашылуда. 

Қазақстан Республикасы өзін тәуелсіз деп жариялағаннан бастап, қысқа 

тарихи дәуірде өзін сенімді және жауапкершілігі мол мемлекет ретінде 

танытып отыр. ҚР Конституциясының 8-бабына сәйкес Қазақстанның сыртқы 

саясатының негізгі принциптеріне жататындар: халықаралық құқық 

нормаларын сақтау; мемлекеттер арасында  ынтымақтастық және көршілес 

елдермен қарым-қатынастарды жүргізу; халықаралық дауды бейбіт жолмен 

шешу; мемлекеттер теңдігі және бір-бірінің ішкі істеріне қол сұқпау. 

Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі ерекшеліктеріне жататындар: 

Қазақстан саяси, экономикалық және басқа да  мақсатқа жетудің құралы 

ретінде  барлық соғыстардан, әскери күш қолданудан бас тартады; біздің 

сыртқы саясатымыздың негізгі идеясы Қазақстан ешбір мемлекетке өзінің 

қарсыласы ретінде қарамайды; Қазақстан өзінің өмірлік маңызды мүдделерін 

қорғайтындығын мәлімдеді; сырқы саясат «шығынды» емес, өзара тиімді 

болуы тиіс. 

Азия және Еуропада геосаяси жағынан маңызды орынды иемдену, 

экономикалық және саяси қауіпсіздік принциптерін тұрақтандыру, тәуелсіздік 

пен дербестік және территориялық бүтіндікке назар аудару бүгінгі 

Қазақстанның негізгі мақсат-мұраты болып табылады. Қазақстанның 

дипломатиялық қызметі ҚР-ың әлемдік және аймақтық құрылымдардағы 

беделін нақтылап, барлық мемлекеттермен ынтымақтастықты нығайтты, 

посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттермен  интеграцияны орнықтырды. 

Дүниежүзілік аренаға Қазақстанның шығуы ең алдымен мемлекет 

басшысының сыртқы саяси қызметінің белсенділігі. 1990 жылдан бастап ҚР 

Тұңғыш Президенті 200-ден астам ең ірі мемлекеттерге ресми және іс 

сапарлар жасады.Қазақстан ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 

бар күш жігерін салды. Қазақстанның Ресей, АҚШ, Ұлыбритания жағынан 

қауіпсіздік кепілдіктері туралы Будапешттік меморандумға қол қоюға қолы 

жетті. Аталмыш кепілдіктер Франция және ҚХР-дан алынған болатын. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасын әлемнің 100-ден аса 

мемлекеті мойындады және олармен дипломатиялық қарым-қатынас 

тұрақталып орнады. 1992 жылдан бастап БҰҰ-ның белсенді және құқықтық 

мүшесі. БҰҰ-да мүше болған жылдарда Қазақстан халықаралық тыныштық 

және қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды үлес қосты. Біздің еліміз 
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ядролық қарудан өз еркімен бас тартты. Мұндай бейбітшіл талпынысты 

көптеген мемлекеттер адамгершілікпен бағалады. Біздің толерантты 

ниетімізді сезінген халықаралық қауымдастық өзінің жоғары бағасын беріп 

отыр. Әлемнің бізді жете тануының себебі, ол 2010 жылы Қазақстанның 

ЕЫҚҰ -на жетекшілік етуі. Бұл үлкен жауапкершілікті жүктейді. Ұйымның 

«үш корзинасын» толықтыруға ұмтылды. Біріншіден, діндер мен халықтар 

арасындығы диалогты күшейту. Қазақстан дәл бүгінгі күні өркениеттер 

сұхбатындағы Батыс пен Шығыстың арасын жалғастырушы көпір деп 

танылуда. Екіншіден,  1975 жылдан бастау алған Еуропадағы бейбітшілік пен 

қауіпсіздік Кеңесінің Хельсинки қорытынды актісінде көрсетілген 

демократияны, адам құқығын және азаматтық қоғамды дамыту идеяларына 

адалдық. Үшіншіден, сайлау жүйесіндегі тазалықты, ашықтықты және 

әділеттілікті қамтамасыз ету. Елбасымыздың өзі осындай сенімді нықтай түсу 

мақсатында көптеген халықаралық және аймақтық жобалардың ынталы 

көшбасшысына айналып отыр. Әлемдік саясатта Қазақстан көпбағыттылық 

саясат жүргізуі өзінің елеулі нәтижелерін беріп отыр. Бұл жоспарда ең басты 

орынды АҚШ-пен жасалған стратегиялық және демократиялық келісім болып 

табылады. Қазақстанның сыртқы саясат доктринасына оның Ресей және 

Қытаймен шекаралас болуы ерекше ескерілді. Ресей Федерациясымен  

еліміздің құрлықтағы шекарасының ұзындығы 7,2 мың шақырымдай болса, 

Қытай Халық Республикасымен 1,7 мың шақырымдай ортақ шекара бар. 

Сондықтан Қазақстан әлемдік басым державалар болып саналатын Ресей, 

Қытай мемлекеттерімен  бейбіт, тең және ынтымақтастық қатынастарды 

орнатуға ерекше мүдделі. Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Белоруссия, 

Украинамен жасалған кедендік келісім және т.б. Сыртқы саясат дамытуда 

басты орындарды ТМД елдерімен байланыс, БҰҰ-ғы қызметі, Еуропа және 

АҚШ-пен байланысы алады. Қазақстан Республикасының халықаралық 

байланысы барлық мемлекеттермен дұрыс жолға қойылған.  

Бүгінгі таңда әртүрлі діндер арасындағы сұхбатты тұрақтандыру өте  

қажет. Елбасының бастамасымен Астанада тұңғыш рет ғаламдық және 

дәстүрлі діндердің өкілдерінің қатысуымен съезд өткізілді. Бұл дәстүрге 

айналып отыр. Біртұтас мемлекет аймағындағы әртүрлі ұлттар мен 

ұлыстардың бейбіт түрлері үлгілі мемлекет мұратының негізгі нысаны.  

Бүгінде  ұлттық гуманистік қозғалыстар адами мәнге ие болып отыр. 

Қазақстан Республикасы Еуразия өркениетінің бір бөлігі, статусы жағынан 

еуразиялық мемлекет болып табылады. Қазақстанның дамуы тілі, салт-дәстүрі 

ортақ көпғасырлық тарихы бар көп ұлтты түркі-ислам мәдениетінен бастау 

алатыны сөзсіз. Ұлттық және азаматтық консолидация түріндегі келісімді 

жетілдіру мен орнықтыру мақсатында барлық жағдайлар жасалып отыр, жас 

мемлекеттің әлемдік даму контекстіндегі тұрақты және сенімді экономикалық 

өсімі, демократиялық және азаматтық қоғам институттарының дамуы, 

тұрақтылық, қауіпсіздік, егемендік идеяларының нығаюы осы бағыт үшін 

ынталанады. Жаһандану барысында бүгінгі Қазақстан өркениеттік дамудың өз 

жолын таңдауы және ол жол ұлттың төл мүддесіне сәйкес келуі тиіс.  
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Бақылау сұрақтары 

1  Әлемдік саясат дегеніміз не? 

2  Халықаралық  қатынастардың  биполярлық жүйесі қандай? 

3  Әскери-стратегиялық қатынастарды сипаттаңыз ? 

4  ЕЫҚҰ-ын мақсатын қандай? 

5  ҚР сыртқы саясатта ұстанған бағыттарын атаңыз? 
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