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GİRİŞ 

Kursun sistemli şəkildə tədris olunmasını təmin edilməsi üçün “Beynəlxalq 

münasibətlər” ixtisası üzrə fəlsəfə doktorunun imtahan proqramının hazırlanması 

olduqca vacibdir. Proqram bu istiqamətdə mövcud olan müvafiq ədəbiyyata uyğun 

olaraq hazırlanmışdır.  

Proqramda mövzular və onların məzmunu konkret izah edilir, beynəlxalq münasibətlər 

elm sahəsinin yaranması və inkişafı, onun nəzəri-metodoloji əsasları, müasir beynəlxalq 

münasibətlər sistemi, müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas meylləri, 

beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəsizlik və silahlar üzərində nəzarət problemləri, 

beynəlxalq münaqişələr və beynəlxalq terrorizm, beynəlxalq münasibətlərdə 

demoqrafiya və ətraf mühit problemləri, beynəlxalq münasibətlərin iqtisadi məqamları, 

xarici siyasət və diplomatiya  və s., mövzular işlənilir.  

Proqramda hər bir mühazirə mövzusunun məzmunu konkret izah edildikdən sonra 

fəlsəfə doktorunun (dissertant və ya doktorant) imtahanlara hazırlaşması üçün və kursun 

dərindən öyrənilməsinə kömək məqsədilə ədəbiyyat siyahısı göstərilmişdir.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 

 

Mövzu 1. Beynəlxalq münasibətlər elm sahəsi kimi 

“Beynəlxalq münasibətlər” elm sahəsinin yaranmasını səbəbləndirən amillər; 

“beynəlxalq münasibətlər” elm sahəsinin formalaşması xususiyyətləri və onun digər 

elmi sahələrlə əlaqəsi; beynəlxalq münasibətlər fənninin predmetinin müəyyən 

edilməsinə dair müxtəlif yanaşmalar; “beynəlxalq münasibətlər” və “dünya siyasəti” 

fənləri, onların oxşar xüsusiyyətləri və fərqləri; 1990-2000-ci illərdə “beynəlxalq 

münasibətlər” fənninin inkişafının əsas xüsusiyyətləri; beynəlxalq münasibətlərdə 

təhlilin əsas səviyyələri; beynəlxalq münasibətlərdə elm-tədqiqat metodları və onların 

tədbiq olunmasıının əsas şərtləri. 

 

Mövzu 2. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri 

Klassik realizm nəzəriyyəsinin əsas ontoloji və metodoloji xüsusiyyətləri; Edvard Karrın 

realist təlimi; Hans Morgentaunun realist təlimi; siyasi realizmin altı prinsipi; klassik 

realismdə “hakimiyyət”, “milli maraq”, “milli güc”, “güvvələr balansı” konseptləri; 

neorealizmin əsas ontoloji və metodoloji xüsusiyyətləri; “müdafiə” və “hücum” 

neorealizmi; “neoklassik realizm” cərəyanı; neorealizmdə “beynəlxalq siyasi sistem” və 

“struktur” konseptləri; liberalizmin əsas ontoloji və metodoloji xüsusiyyətləri; klassik 

liberalizm və neoliberalizm; “iqtisadi qarşılıqlı asılılıq” nəzəriyyəsinin əsas müddəaları; 

“liberal institusionalizm” nəzəriyyəsinin əsas müddəaları; neomarksizmin əsas ontoloji 

və metodoloji xüsusiyyətləri;sosial konstruktivizm və antipozitivist nəzəriyyələr 

(postmodernizm, tənqidi nəzəriyyə, feminizm).      

 

 Mövzu 3. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi                   

“Dünya düzəni” anlayışı və onun qiymətləndirilməsinin əsas parametrləri; dünya 

düzəninə müxtəlif nəzəri istiqamətlərin yanaşmaları; dünya düzəninin tarixi tipləri; 



birqütblü dünya düzəninin əsas əlamətləri; ikiqütblü dünya düzəninin əsas əlamətləri; 

çoxqütblü dünya düzəninin əsas əlamətləri; müxtəlif dünya düzəni modellərində 

yetkinlik, sabitlik və münaqişəlilik; postbipolyar dünya düzəninə dair əsas 

konsepsiyalar; postbipolyar dünya düzəninin əsas xüsusiyyətləri; müasir beynəlxalq 

siyasi sistemin aktorları; dövlət müasir beynəlxalq siyasi sistemin aktoru kimi, adi dövlət 

(state) və böyük dövlət (power) anlayışları; böyük dövlətlərin təsnifatı; müasir 

beynəlxalq siyasi sistemin qeyri-dövlət aktorları; müasir beynəlxalq siyasi sistemin 

sabitliy və tranzitə doğru meylləri.           

  

Mövzu 4. İnteqrasiya, demokratikləşmə və qloballaşma müasir beynəlxalq 

münasibətlər sisteminin əsas meylləri kimi                   

İnteqrasiya proseslərinin öyrənilməsinə dair əsas yanaşmalar; müasir dünyada 

inteqrasiya proseslərini səbəbləndirən amillər; Avrapa inteqrasiyası müasir dünyada 

dərin inteqrasiya proseslərinin bariz nümunəsi kimi; Avropada inteqrasiya proseslərinin 

əsas mərhələləri; demokratiya və demokratikləşmə anlayışları; demokratik quruluşun 

əsas meyarları; müasir dünyada demokratikləşmə proseslərini səbəbləndirən amillər; 

Semyuel Hantinqtonun “demokratikləşmə dalğaları” konsepsiyası; “demokratik sülh” 

konsepsiyası; qloballaşma probleminə dair əsas elmi yanaşmalar; müasir dünyada 

qloballaşma proseslərini səbəbləndirən amillər; müasir dünyada qloballaşmanın əsas 

sahələri; qloballaşmanın əsas təzahürləri: iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət; qloballaşma 

və yeni texnologiyaların inkişafı; müasir dünyada qloballaşma meyllərinin qeyri-bərabər 

yayılması.  

 

Mövzu 5.  Beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəsizlik problemləri 

Beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəsizliyin öyrənilməsinə dair əsas yanaşmalar; 

təhlükəsizlik problemlərinin təhlilinin səviyyələri; milli və beynəlxalq təhlükəsizliyin 

anlayışları və qarşılıqlı əlaqəsi; təhlükəsizliyin dar və geniş konsepsiyaları; milli 

təhlükəsizliyin daxili sektorlar konsepsiyası və onun müasir şəraitdə yenidən 



qiymətləndirilməsi problemləri; milli təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi parametrləri; 

təhdidlər, həssas məqamlar və çağırışlar;  milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair əsas 

yanaşmalar; beynəlxalq təhlükəsizlik pozitivist və postpozitivist nəzəriyyələrdə; 

təhlükəsizlik və müdafiə dilemmaları; milli qüvvə, qüvvələr balansı və beynəlxalq 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi; demokratikləşmə, iqtisadi inkişaf və beynəlxalq 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi; müasir beynəlxalq münasibətlərdə qlobal təhlükəsizliyiə 

“sərt” və “yumşaq”  təhdidlər.       

 

Mövzu 6.  Beynəlxalq münasibətlərdə silahlar üzərində nəzarət problemləri 

Beynəlxalq münasibətlərdə hərbi gücün istifadəsi və onu müasir dövrdə məhdudlaşdıran 

amillər; silahların ümumi təsnifatı; adi və strateji silahlar; nüvə təhlükəsizliyi 

problemlərinin cari kompleksi; nüvə silahlarının yaranması və ikinci dünya 

müharibəsindən sonra formalaşan dünyada təhlükəsizlik şəraiti; “nüvə klubu”; nüvə 

silahlarının məhdudlaşdırılması prosesinin səbəbləndirən amillər; “güc paradoksu”; 

SSRİ və ABŞ arasında nüvə silahları sahəsində paritetin əldə olunması; nüvə silahlarına 

malik olan dövlətlərin bu silahların məhdudlaşdırılmasına dair qarşılıqlı öhdəlikləri; 

strateji-hücum silahlarının məhdudlaşdırılmasının beynəlxalq hüquqi bazası; raketlər 

əleyhinə sistem problemi və nüvə təhlükəsizliyi; əməliyyat-taktiki silahlara dair 

beynəlxalq sazişlər; nüvə silahlarınım yayılmaması rejimi: yaranma səbəbləri, cari 

vəziyyət və problemər; nüvə sınaqlarına ümumi qadağa qoyulması məsələsi; “nüvə 

terrorizminin”qarşısının alınması problemləri; kimyavi və bakterioloji silahlar üzərində 

nəzarətə dair beynəlxalq razılaşmalar; adi silahlar üzərində nəzarətə dair beynəlxalq 

razılaşmalar; Avropada Adi Silahların Məhdudlaşdırılması Müqaviləsi (AASMM) və 

adaptasiya olunmuş AASMM.   

 

Mövzu 7.  Beynəlxalq münaqişələr 



XX-XXI əsrlərdə beynəlxalq münaqişələrin əsas xüsusiyyətləri; siyasi, iqtisadi və 

ideoloji maraqların ziddiyyətləri əsasında yaranan münaqişələr; regional və lokal 

münaqişələr; açıq və latent münaqişələr; soyuq müharibənin başa çatmasından sonra 

beynəlxalq münaqişələr; sivilizasiyaların toqquşması konsepsiyası; etnosiyasi 

münaqişələr: anlayısı və cari xüsusiyyətləri; soyuq müharibədən sonrakı dünyada 

etnosiyasi münaqişələr probleminin aktuallaşmasını səbəbləndirən amillər; etnosiyasi 

münaqişələr beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid kimi; etnosiyasi münaqişələrin yeni dünya 

düzənində beynəlxalq təhlükəsizliyə digər təhdidlərlə müqaisəsi; etnosiyasi 

münaqişələrin idarə olunmasını çətinləşdirən və onların inkişafını təhlükəli edən amillər; 

müasir beynəlxalq münasibətlərdı separatizmin mahiyyəti və praktiki misalları; 

irredentizmin mahiyyəti və praktiki misalları. 

 

 

Mövzu 8.  Beynəlxalq terrorizm 

Beynəlxalq terrorizm qlobal təhlükəsizliyə yeni təhdidlər kompleksində; ənənəvi və 

beynəlxalq terrorizm; umuni cəhətlər və xüsusiyyətlər; beynəlxalq terrorizmin 

yaranması və postbipolyar dünya şəraitində aktuallaşması səbəbləri; beynəlxalq 

terrorizm dövlətlərarası hərbi-siyasi rəqabət aləti kimi; asimmetrik müharibə 

konsepsiyası; beynəlxalq terrorizmlə səmərəli mübarizəni əngəlliyən amillər; 

beynəlxalq terrorizmin müəyyən edilməsi və onunla mübarizəyə dair vahid yanaşmanın 

olmaması problemi; beynəlxalq terrorçu təşkilatlar; beynəlxalq terrorizmə dəstək verən 

dövlətlərlə mübarizənin xüsusiyyətləri; “izqoy-dövlətlər” (rogue-states) və “şər oxu” 

konsepsiyaları. 

 

Mövzu 9. Beynəlxalq münasibətlərdə demoqrafiya və ətraf mühit problemləri 

Müasir dünyanın əsas demoqrafik problemləri; ətraf mühit problemləri və bə beynəlxalq 

siyasi sistem; ətraf mühit problemlərinin qlobal aktuallaşmasının səbəbləri; iqtisadi 

inkişaf və ekoloji problemlərin kəskinləşməsi; təbii ehtiyatların tükənməsi və 



dövlətlərarası siyasi münaqişələr; müharibələr və dünyada ətraf mühit problemlərinin 

kəskinləşməsi; ətraf mühit təhlükəsizliyinə təhdidlərin əsas xüsusiyyətləri; antropogen 

və təbii təhdidlər;  “davamlı inkişaf” strategiyası və onun reallaşdırılmasının əsas 

problemləri; ətraf mühit və demoqrafiya problemlərinin həlli yolunda beynəlxalq 

əməkdaşlığı əngəlləyən problemlər və onların aradan qaldırılması yolları. 

 

Mövzu 10. Beynəlxalq münasibətlərin iqtisadi məqamları 

Beynəlxalq siyasətdə iqtisadi amillərin rolu; dünya siyasi iqtisadiyyatına əsas 

yanaşmalar; müasir beynəlxalq münasibətlərdə merkantilizm və liberalizm; beynəlxalq 

siyasi iqtisadiyyatda ictimai seçim nəzəriyyəsi; müasir beynəlxalq siyasi iqtisadiyyatının 

əsas inkişaf meylləri;  iqtisadi qarşılıqlı asılılıq və dövlətlərarası münasibətlər; 

beynəlxalq liberal-iqtisadi düzən anlayışı və onun müasir beynəlxalq siyasi sistemdə 

rolu; beynəlxalq ticarət və beynəlxalq maliyyə sistemləri; transmilli şirkətlər və onların 

müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində rolu; Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, 

Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının beynəlxalq siyasi sistemə təsiri.   

  

Mövzu 11. Beynəlxalq münasibətlərdə hüquq və əxlaq 

Beynəlxalq hüquq, əxlaq və anarxik təşkil olunmuş beynəlxalq siyasi sistemdə mövcud 

olan dövlətlərin milli maraqları; beynəlxalq hüququn anlayışı və təbiəti; beynəlxalq 

hüququn əsas mənbələri və normativləri; beynəlxalq hüququn subyektləri; beynəlxalq 

hüququn əsas prinsipləri; beynəlxalq hüquq və daxili hüquq; milli suverenlik və 

beynəlxalq hüquq; dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların özünümüəyyənetmə 

prinsipləri; müasir beynəlxalq hüquqda müharibə qanunları və adətləri; beynəlxalq 

hüququn müasir dünya siyasətində səmərəli tədbiq olunmasının əsas problemləri; müasir 

dünya siyasətinin əxlaqi məqamları. 

 

Mövzu 12. Xarici siyasət və diplomatiya 



Dövlətin milli maraqları və xarici siyasəti; xarici siyasət və diplomatiya: anlayışları və 

qarşılıqlı əlaqəsi; dövlətin xarici siyasət qərarlarının hazırlanması və qəbul edilməsi 

prosesinə dair əsas elmi yanaşmalar; rasional seçim prinsipi və dövlətin xarici siyasəti; 

institusional siyasət konsepsiyası və dövlətin xarici siyasəti; byurokratik kompromis 

konsepsiyası və dövlətin xarici siyasəti; dövlətin milli maraqları və diplomatiyası; açıq 

və qizli diplomatiya; diplomatik dialoq və söydələşmə; beynəlxalq forumlar 

çərçivəsində dövlətin diplomatik fəaliyyəti; çoxtərəfli diplomatiya və çoxtərəfli 

danışıqlar; çoxtərəfli diplomatiyanın əsas növləri; rəsmi diplomatiya və içtimai 

diplomatiya; ictimai diplomatiya dövlətin milli maraqlarının reallaşdırılması üsulu kimi. 

 

Mövzu 13. Beynəlxalq münasibətlərdə qlobal idarəetmə 

Qlobal idarəetmə anlayışı; qlobal idarəetmənin öyrənilməsinə dair əsas yanaşmalar; 

qlobal idarəetmə və qlobal (dünya) höküməti konsepsiyası; Millətlər Liqası və BMT-nin  

qlobal idarəetmə imkanları;  “konvergensiya” və “tarixin sonu” konsepsiyaları,  “yeni 

dünya düzəni” və “heqemonik sabitlik” konsepsiyaları; “dünya cəmiyyəti” konsepsiyası; 

“yeni çoxtərəflilik” konsepsiyası; milli dövlət və qlobal idarəetmə; qeyri-dövlət 

aktorlarının qlobal idarəetmə sisteminin formalaşmasında rolu; müasir dünya siyasətində 

qlobal idarəetmənin əsas problemləri.   
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