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БІЛІМДІ СТРАТЕГИЯМЕН ҰШТАСТЫРУДЫ МАҚСАТ ТҰТҚАН   
ЕУРАЗИЯ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ  

Еуразия аймағы əсіресе Кеңестік Социалис-
тік Республикалар Одағы ыдырағаннан кейін 
өте маңызды рөлге ие бола бастады. Аймақ 
өзінің əлеуметтік əрі экономикалық, мəдени 
мен саяси жəне қауіпсіздік мəселелерімен жə-
не энергетикалық ресурстарымен ұлы держа-
валардың назарын аударуда. Аймақтағы Ба-
тыс (əсіресе АҚШ) пен Ресей арасындағы бə-
секелестік, Путиннің басшылығымен Ресей-
дің жүргізіп отырған Еуразияшылдық саяса-
ты, Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразияшылдық са-
ясаты жəне Еуразиядағы түрік геосаясаты қа-
зіргі таңда ең қызу талқыланған тақырыптарға 
айналды. Түркия Еуропамен саяси əрі эконо-
микалық қарым-қатынастарын дамытса да, өз-
інің геосаяси жағдайына байланысты Азия ел-
дерін ескермеуі мүмкін емес. Осы орайда, ай-
мақ түрлі мүмкіндіктерге қоса, өз ішіндегі ма-
ңызды мəселелерді де шешуге талпынуда. 
Посткеңестік елдердің нарықтық экономикаға 
көшу кезінде тап болған мəселелері əрбір ел-
дің ерекшелігін назарға ала отырып жеке-же-
ке қарастырған абзал. Өзгеріске негізделген 
бұл үдеріс аймақ елдерінің саяси институтта-
рында, экономикалық құрылымдарында жəне 
сыртқы қарым-қатынастарында көрініс табу-
да. Сонымен қатар, еуразиялық елдерді қауіп-
тендіріп отырған саяси, экономикалық жəне 
этникалық мəселелер мен осы мəселелерге не-
гізделген басқа да қатерлер əлі күнге дейін өз-
ектілігін жоғалтқан жоқ. Социалистік кезең-
нен қалған мүдделі топтардың (саяси-эконо-
микалық) болуы, өтпелі кезеңнің нəтижесінде 
күшейген экономикалық құрылымдар мен жұ-
мыссыздық деңгейінің жоғары болуы, əртүрлі 
салдардан туындаған Ресейге деген тəуелділі-
ктің жалғасуы, табыстың əділетсіз бөлінісі, 
кедейшілік жəне осыған ұқсас басқа да мəсе-
лелер Еуразия аймағының тұрақтылығын сақ-
тау үшін талқыланатын басты мəселелер екені 
сөзсіз.  
Сонымен қатар, аймақтағы кейбір мемлекет-
тердің Еуропалық одаққа мүше болу перспек-
тивалары жəне осыған қатысты туындаған мə-
селелер, Ресей, Қазақстан, Беларустан бастау 
алған, уақыт өте Армения жəне Қырғызстан-
ның мүшелігімен кеңейген Еуразиялық эко-
номикалық одақтың (ЕЭО) одан əрі кеңеюі 
əлеуеті, Ресейдің бұл интеграцияға қатысты 
табанды ұстанымы - Еуразия елдерінің қауіп-
сіздік, сыртқы саясат жəне сыртқы сауда ст-
ратегияларын қайта қарастыруын талап етуде, 
сондай-ақ аймақтық жəне аймақтық емес ел-
дермен жасаған қарым-қатынастарының өзге-
руіне жол ашуда. Аймақтың динамикалық құ-
рылымы мен аймақтық əрі аймақтан тыс ел-
дердің Еуразияға деген қызығушылықтарын-
ың арта түсуі ЕЭО-мен қатар басқа да интег-
рациялық мүмкіндіктерді күн тəртібіне шыға-
руда. Еуразиялық кеңістіктегі бұл интеграци-
ялық ізденістер тек аймақ сарапшыларының 
ғана емес, сондай-ақ мəселеге қызуғышылық 
танытатын барлық ғалымдардың назарын ау-
даруда. Сондықтан, Еуразия аймағының өзге-

ру үдерістері Түркия үшін көптеген мүмкін-
діктер мен қауіп-қатерлерді əкелуде. Осы тұр-
ғыда Түркияның аймақтағы өзгерістерді мұ-
қият зерттеуі аса маңызды. Сондай-ақ, Еура-
зия елдерінің Түркиямен екіжақты жəне айм-
ақ шеңберіндегі қарым-қатынастарының бо-
лашағына қатысты дұрыс көзқарасты қалып-
тастырулары да маңызды болып табылады.  
Осы орайда, Түркия мен Қазақстан елдерінің 
бірлесіп құрған Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті жаны-
ндағы Еуразия ғылыми-зерттеу институты бі-
лімді өндіру жəне сол білімді талдау арқылы 
стратегиямен ұштастыруды мақсат тұтқан зе-
рттеу/стратегиялық орталық болып табылады. 
Сондықтан институттың ғылыми-зерттеу жұ-
мыстары аясында жоғарыда аталған маңызды 
мəселелер бірінші кезекте орын алуда. Инсти-
туттың мақсаты түрлі халықтар мен мəдени-
еттердің бірге өмір сүріп жатқан Еуразия ай-
мағында «бірлескен жобаларды іске асыру, 
ортақ сезім мен ортақ пікірдің дамуына атса-
лысады» деген идеямен бейбітшілік, тұрақты-
лық жəне тыныштыққа үлес қосатын зерттеу 
жұмыстарын жүргізу жəне осы бағыттағы тү-
рлі жобаларға қолдау көрсету болып табыла-
ды. 
Көптеген өзгерістердің орын алып жатқан бү-
гінгі күні, əсіресе Еуразия аймағындағы мəсе-
лелерге саналы жəне ақылға қонымды шешім-
дерге деген сұраныстың жоғары екендігін ес-
кере отырып, Еуразия ғылыми-зерттеу инсти-
туты 2014 жылдан бері түрлі идеологиялық 
жəне саяси ұстанымдардан аулақ тұрып, білі-
мді өндіру, тану, таныту жəне Еуразия айма-
ғындағы мəселелерге саналы жəне ақылға қо-
нымды шешімдерді өндіруге өз үлесін қосуға 
атсалысуда. Институттың негізгі міндеті – жа-
лпы Еуразия аймағына, оның ішінде түркі тіл-
дес мемлекеттер мен қауымдастықтарға қаты-
сты ғылыми зерттеулер жүргізу жəне стратег-
иялық ұсыныстар əзірлеу деп белгіленді. Ин-
ституттың мақсаты – экономика, қаржы, энер-
гетика, халықаралық қатынастар, қауіпсіздік, 
транспорт, технология, білім беру, өнер, тіл, 
дін, философия, социология, саясат, тарих, ар-
хеология мен экология салалары бойынша ха-
лықаралық деңгейде танылған маңызды ғыл-
ыми-зерттеу орталығы болу. Осы тұрғыда ин-
ститут өз қызметін үш ғылыми-зерттеу топта-
ры шеңберінде атқаруда: 1) Экономика, қар-
жы жəне энергетика салалары бойынша ғы-
лыми-зерттеу тобы; 2) Саясат, сыртқы саясат 
жəне қауіпсіздік салалары бойынша ғылыми-
зерттеу тобы; 3) Əлеуметтік жəне мəдени са-
лалары бойынша ғылыми-зерттеу тобы. 
Соңғы екі жыл ішінде институттың ең маңыз-
ды баспа қызметінің кітаптар мен аналитика-
лық баяндамалардың жарияланымы екені сөз-
сіз. Бүгінгі күнге дейін сыртқы саясат, энерге-
тика, экономика жəне тарих сияқты тақырып-
тарды қамтыған 8 кітап пен 2 аналитикалық 
баяндама жарық көрді. Ғылыми басылымда-
рымыз қазақ, орыс, түрік жəне ағылшын тіл-
дерінде жарық көруде. Институттың ғылыми-

зерттеу топтары шеңберінде талдаулар, дис-
куссиялық баяндамалар мен мақалалар жа-
риялануда. Осы күнге дейін жарияланған тал-
даулар, дискуссиялық баяндамалар мен мақа-
лалардың жалпы саны – 66. 
Институт ғылыми-зерттеу орталығы болумен 
қатар, қажеттілік туындаған жағдайда де-фак-
то стратегиялық зерттеу орталығы сияқты  ба-
сылымдар шығаруда. Осы тұрғыда институт 
саяси талдауларды, электрондық бюллетеньд-
ерді жəне ақпараттық сараптамаларды электр-
онды түрде жариялап, аймақтың ғылыми-зер-
ттеу институттарымен, ғалымдарымен, лауа-
зымды тұлғалары жəне саясаткерлерімен бө-
лісуде. Бүгінгі күнге дейін институт сарапшы-
лары тарапынан Еуразия аймағындағы ағым-
дағы оқиғаларға арналған 121 саяси талдаулар 
мен 430 ақпараттық-сараптама дайындалды. 
Бұған қоса институтта 2016 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап айлық «Азия Еуропа: Ақпарат-
тық-сараптама» журналы шығарылады. Жур-
налда сұхбаттар, саяси талдаулар, ақпаратты 
сараптамалар мен институттың ай сайын ат-
қарған қызметтері туралы мағлұматтар жари-
ялануда. Басылып шығарылатын «Азия Еуро-
па: Ақпараттық-сараптама» журналы Қазақс-
танның барлық мемлекеттік мекемелері мен 
жоғары оқу орындарына тегін жіберіледі. 
Институт қызметі семинарлар, конференциял-
ар, конгрестер, симпозиумдар, семинар-прак-
тикумдар, форумдар, сертификат беру бағдар-
ламалары, курстар жəне мəдени іс-шараларды 
қамтып кең ауқымда дамуда. Осы уақытқа де-
йін 59 семинар, 5 дөңгелек үстел, 1 форум, 3 
конгресс, 2 симпозиум, 3 семинар-практикум 
жəне 1 жазғы мектеп ұйымдастырылды. Сон-
ымен қатар Қазақстан университеттерінде ма-
гистратура жəне докторантурада білім алып 
жатқан жас ғалымдарға диссертацияның бір 
тарауын жоба ретінде институтта жазған жағ-
дайда стипендиялар тағайындалуда. Мұндағы 
мақсат Қазақстанда білім алып жатқан жас 
ғалымдарға қаржылық қолдау көрсету болып 
табылады. 
Еуразия ғылыми-зерттеу институты өзіне тəн 
модель қалыптастырды. Университет шеңбе-
рінде ғылыми-зерттеу институтын құрылым-
дау үшін ол институттың қаржылық, əкімші-
лік жəне академиялық автономиясын қамта-
масыз ету өте маңызды. Олай болмаған жағ-
дайда, академиялық басылымдарда, заманмен 
қатар жүруде жəне икемді əрекет етуде түрлі 
мəселелер туындап, басқа да ғылыми-зерттеу 
институттары / стратегиялық зерттеу орталы-
қтарымен бəсекеге түсу қиынға соғуы мүмкін. 
Қорытындылай келе, күні бүгінге дейін жан-
жалдар орын алған Еуразия аймағының қазір-
гі тұрақтылығының жалғасуы əрі еуразиялық, 
əрі көршілес елдер үшін өте маңызды екенін 
ескере отырып, Еуразия ғылыми-зерттеу инс-
титутының осы мақсаттарға сəйкес қызмет ет-
іп, бүгін жəне болашақта Еуразия аймағында 
ынтымақтастық, бейбітшілік жəне тұрақтыл-
ыққа үлес қосатын ғылыми зерттеулер жүргі-
зу мақсатын ұстануда. 



 

 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев халыққа арнаған жолдауында 
кейбір өкілеттіктерін Парламентке жə-
не Үкімет министрлеріне беру жос-
парларын жариялады. Қаңтар айында 
тағайындалған арнайы жұмыс тобы та-
рапынан дайындалған конституцияға 
өзгертулер енгізу жобасына сəйкес, 
Парламент Премьер-Министрді жəне 
бүкіл Үкімет министрлерін таңдауға 
уəкілетті болады. Сонымен қатар, жаңа 
конституциялық өзгертулер əлеумет-
тік-экономикалық дамуды қамтамасыз 
ету үшін Үкімет министрлеріне көбі-
рек өкілеттіктер мен міндеттер артады, 
ал Президент негізінен стратегиялық 
мəселелер, сыртқы саясат жəне ұлттық 
қауіпсіздікке назар аударатын болады. 

x «Еркін Қырғызстан» прогрессивті де-
мократиялық партиясы, «Таза Қыр-
ғызстан» партия мен «Ишеним» пар-
тиясы көшбасшыларының кездесуі ба-
рысында тараптар ағымдағы үкіметке 
қарсы сындарлы оппозиция ретінде 
əрекет ететін «көлеңкелі үкімет» құру 
туралы меморандумға қол қойды. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысында 
Өзбекстан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Саидикрам Ниязходжаев 
Түркіменстан Сыртқы істер министр-
лігінің жоғары лауазымды тұлғалары-
мен саяси консультациялар өткізді. 
Кездесуде екіжақты қарым-қатынас-
тарды одан əрі дамытудың перспекти-
валы бағыттары талқыланды. 

x Душанбеге ресми сапары барысында 
ЕО-ның Орталық Азия бойынша ар-
найы өкілі, елші Питер Буриан жəне 
Тəжікстан Президенті Эмомали Рах-
мон Тəжікстан үшін 2014-2020 жыл-
дарға арналған ЕО мульти индикативті 
бағдарламасы шеңберінде көпжақты 
ынтымақтастыққа байланысты мəселе-
лерге назар аудара отырып, Тəжікстан 
мен ЕО арасындағы ынтымақтастық-
тың қазіргі жағдайы мен оны одан əрі 
кеңейту перспективаларын талқылады. 

x Астанада өткен Сирия бойынша кез-
десуде Ресей, Түркия жəне Иран ара-
сында қол қойылған бірлескен мəлім-
демеге сəйкес, тараптар желтоқсан ай-
ының соңынан бері жалғасып жатқан 
атысты тоқтату режімін толық сақтау-
ды қамтамасыз ету жəне үдерісті ба-
қылау үшін үшжақты тетік құру тура-
лы келісті. Сонымен қатар, бұл үш ай-
мақтық күш Астана қаласында оппо-
зиция атынан əрекет ететін бүлікші 
топтардың келесі айда Женевада БҰҰ-
ның жетекшілігіндегі бейбітшілікті ке-
ліссөздердің жаңа турына қатысады 
деп келісті. 

x Ресей Қорғаныс министрлігі Сирияның 
Алеппо провинциясындағы Əл-баб ел-
ді мекенінде ДАИШ нысаналарына қа-
рсы ресейлік Су-24М шабуыл əуе ке-
мелері мен Су-35С əскери жойғыш ұш-

ақтары, сондай-ақ түрік F-16 жəне F-4 
көпмақсатты əскери ұшақтары тара-
пынан жүргізілген бірлескен əуе опе-
рациялары туралы мəлімдеді. Əуе ша-
буылдары нəтижесінде 58 ДАИШ ны-
санасы жойылды. 

x Моңғолия Қорғаныс министрлігі елдің 
Қарулы Күштерінің Америка Құрама 
Штаттары Тынық мұхитындағы арна-
йы операциялар командасымен (SOC-
PAC) «Бейбітшілік Қысы-17» атты бір-
лескен əскери оқу-жаттығу өткізгенін 
хабарлады. Сондай-ақ, бірлескен жат-
тығуларға Моңғолия Қарулы Күш-
терінің 150-ші, 330-шы жəне 350-ші 
бірліктерінің сарбаздары қатысты деп 
атап өтілді.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Қазақстан энергетика министрі Қанат 
Бозымбаев елдің төрелік талқылаула-
рына қарамастан «Шелл» жəне «Эни» 
бастаған Қарашығанақ консорциумы-
мен болған салық дауына қатысты ке-
ліссөздерді жалғастыруға келісті деп 
хабарлады. 2016 жылы Қазақстан Қа-
рашығанақ газ конденсаты кен орнын-
да өндірілген өнімдерді бөлісуде дау-
ласып, бұл кен орнын игеретін кон-
сорциумнан 1,6 млрд. доллар төлеуді 
талап етті. 

x Иран ұлттық газ компаниясының бас-
шысы Хамид Реза Араки ұзақ кү-
тілген құрылыс жұмыстарына байла-
нысты елдің Пəкістанмен газ құбыры 
туралы келісімінен бас тарту мүмкінді-
гін мəлімдеді. Иран «Бейбітшілік құ-
быры» жобасын аяқтау үшін ұзындығы 
180 шақырымнан асатын құбыр салу 
қажет. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында 
Иран Атом энергиясы ұйымының рес-
ми өкілі Бехруз Камалванди жəне Ро-
сатом басшысы Алексей Лихачев тұ-
рақты изотоптар жəне ядролық отын 
өндірісін қоса алғанда ядролық салада 
екі ынтымақтастық келісіміне қол қо-
йды. Тараптар сондай-ақ Бушерде екі 
жаңа электр станциясын салу жос-
парларын талқылады. 

x Тəжікстан Қаржы министрінің бірінші 
орынбасары Джамшед Каримзода 2016 
жылы Рогун су электр станциясының 
құрылысы үшін 214,5 млн. доллардан 
астам қаржы бөлінгенін мəлімдеді. Бұл 
көрсеткіш 2015 жылы осы мақсаттар 
үшін бөлінген 239,7 млн. доллармен 
салыстырғанда 25,2 млн. долларға тө-
мен. Рогун су электр станциясы 2018 
жылғы желтоқсанда пайдалануға бері-
леді деп жоспарланып отыр. 

x Əзірбайжан Экономика министрлігінің 
мəліметінше, ел бəсекеге қабілетті 
тауарлардың экспортын ынталандыру 
үшін 2017 жылдың бірінші тоқсанында 
Беларуста сауда үйін ашуды жоспар-
лап отыр. 

x Ашхабадта өткен Орталық Азия Мем-
лекетаралық су шаруашылығын үйлес-

тіру комиссиясының (МСҮК) ке-здесуі 
барысында МСҮК-ге мүше мемлекет-
тер 2016 жылғы вегетациял-ық кезең-
нің нəтижелерін, сондай-ақ суармалы 
аудандардың сулылығына əсер ететін 
Сырдария мен Əмудария өзендерінде 
2017 жыл үшін су бөгеттерінің лимит-
тері мен қойма каскадтарының болжам 
режімін талқылады. 

x Кабулға ресми сапары барысында Өз-
бекстан Сыртқы істер министрі Аб-
дулазиз Камилов жəне Ауғанстан пре-
зиденті Мохаммад Ашраф Ғани екі-
жақты ынтымақтастықты одан əрі да-
мыту бағыттарын талқылады. Соны-
мен қатар, сапар аясында ұйымдасты-
рылған отырыстарда тараптар екі елдің 
сауда айналымын 1,5 млрд. долларға 
дейін ұлғайтуға бағытталған екіжақты 
сауда-экономикалық келісімге қол қой-
ды. 2016 жылы қаңтар-қазанда Өзбек-
стан мен Ауғанстан арасындағы тауар 
айналымы 429 млн. долларды құрады. 

x Еуропа Қайта құру жəне даму банкі 
(ЕҚДБ) Баку кеңсесінің басшысы Ива-
на Дуарте ЕҚДБ-ның Əзірбайжанның 
екінші ірі қаласы Ганджа мен Грузия 
шекарасы арасында орналасқан M2 тас 
жолындағы 130 шақырымдық жолды 
қаржыландыру жоспары туралы жа-
рия-лады. Шығыс-Батыс дəлізінің бір 
бөлігі болып табылатын М2 тас жолын 
2017 жылдың басында Жібек жолы ар-
қылы тауар ағыны үшін пайдалану 
жоспарланып отыр. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
x Ресей Көлік министрінің орынбасары 

Шерали Ганджалзода Ресей мен Тəжік-
стан тəжікстандық «Сомон Эйр» əуе 
компаниясының Красноярск, Красно-
дар, Уфа жəне Орынбор төрт ресейлік 
қаласына рейстері бойынша шектеулер-
ді алып тастау туралы уағдаласты деп 
хабарлады. 

x Қазақстан Республикасы Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау министрлі-
гінің мəліметі бойынша, 2016 жылы 
16,417 отбасы немесе 33,754 этникалық 
қазақ отанына оралып, оралман мəр-
тебесін алды. Оралмандардың 65,5%-
дан астамы Өзбекстаннан, ал 24,9%-ы 
Қытайдан келді. Түркіменстан мен Мо-
ңғолиядан келген оралмандардың үлесі 
тиісінше 3,2% жəне 2,7%-ды құрады. 

x Бішкекте Қырғызстан Əділет министр-
лігі жанындағы Мемлекеттік сот ме-
дициналық сараптама орталығының ре-
сми ашылуы өтті. Қайта жөнделген объ-
ект АҚШ-тан қамтамасыз етілген қай-
ырмалдықпен қаржыландырылып, Бі-
ріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі жəне 
қылмыс жөніндегі кеңсесі (БҰҰ ЕҚБ) 
тарапынан жүзеге асырылды. 2014 жыл-
дан бастап АҚШ Мемлекеттік депар-
таменті Қырғызстан Əділет министрлі-
гіне шамамен 1,5 млн. доллар көлемінде 
техникалық көмек көрсетті. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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