
6M050500 «Аймақтану» мамандығы бойынша түсу емтихандарының 

бағдарламасы 

 Аймақтану ғылымы. Негізгі санаттар (аймақ, аймақтандыру, аймақтық) 

және зерттеу әдістері. Аймақтандырудың негізгі факторлары: табиғи-

ресурстық, демографиялық, саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық. 

Батыс Еуропаның геосаяси ерекшеліктері. Табиғи-ресурстық әлеует. 

Индустиялық-ӛндірістік әлеуеттің динамикасы. Зияткерлік-басқару әлеуеті. 

Батыс Еуропа аймағының даму перспективалары. Батыс Еуропа елінің 

(елдерінің) ӛңірлік саясатының және ӛңірлік басқаруының тиімділігі. Кӛлік, 

энергетика, аймақтық дамудың демографиялық құрамдас бӛліктері. 

Аймақтық саясат, Ресейдегі аймақтық саясаттың ерекшеліктері мен негізгі 

бағыттары. 

 Дипломатия. Дипломатияның құқықтық негізі. Сыртқы қатынастар 

туралы заң тұжырымдамасы. Сыртқы байланыстар туралы заңның 

халықаралық-құқықтық тұжырымдамасының принциптері. Сыртқы байланыс 

органдарының жүйесі. Дипломатиялық құқық түсінігі. Дипломатиялық 

ӛкілдіктердің түрлері мен функциялары. Консулдық заң түсінігі. Консулдық 

қатынастар. Консулдық мекемелер. Консулдық функциялар. Халықаралық 

шарттар туралы заң тұжырымдамасы (түсінігі). Дипломатия мемлекеттік 

саясаттың мақсаттарына қол жеткізу үшін басқа тәсілдермен қатар сыртқы 

саясат құралы ретінде қолданылады. Дипломатиялық қызметтің мазмұны. 

Келіссӛздердің функциясы: қақтығыстар мен шиеленісті мәселелерді 

талқылау және шешімдерді қабылдау, ақпарат және байланыс, әрекеттерді 

үйлестіру, басқа да мәселелерді шешу. Дипломатияның ұлттық стилінің 

ерекшеліктері мен келіссӛздер: делегациялардың құрамы, олардың 

ӛкілеттіктері және еркіндік дәрежесі, құндылық бағдарлары және жеке стилі. 

 Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі мәселелері. Халықаралық 

қауіпсіздікті дәстүрлі түсіну. Қазіргі әлемдегі қауіпсіздік тұжырымдамасын 

қайта қарастыру. Қазіргі кезеңдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттері. 

«Жаңа» қауіпсіздік қатерлерінің үштігі. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 

аймақтық ұйымдардың рӛлі. Ұлттық қауіпсіздік тұжырымдамасы. 

Халықаралық жанжалдардың анықтамалары. Халықаралық жанжалдардың 

сипаттамалары: кеңістіктік ӛлшем, жанжалдардың даму динамикасы, жанжал 

туындайтын және туындаған себептері, қақтығыс функциялары. 

Шиеленістерді шешу процесі. Посткеңестік кеңістіктегі жанжалдарды 

реттеудегі Ресейдің рӛлі. 

 Халықаралық қатынастар теориясы. Мемлекеттің халықаралық 

қатынастардағы қатысушысы ретіндегі мәні мен рӛлі. Мемлекеттің негізгі 

ерекшеліктері, олардың тарихи эволюциясы. Әлемдік дамудың жаһандану 

дәуіріндегі мемлекет пен егемендік. Қазіргі халықаралық қатынастарда 

мемлекеттің рӛлін тӛмендету. Үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдар, 

олардың жіктелуі және халықаралық қатынастардағы негізгі функциялар. 

 Трансұлттық қоғамдық қозғалыстар (экономикалық мемлекеттік емес 

мекемелер, қайырымдылық ұйымдары және халықаралық қоғамдық 



қозғалыстар, трансұлттық корпорациялар, террористік топтар, қылмыстық 

топтар, діни ұйымдар). Халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары: 

халықаралық қатынастар субъектілерінің теңдігі, халықаралық қатынастар 

субъектілерінің тәуелсіздігі, халықаралық қатынастарды бейбіт реттеу. 

 Халықаралық қатынастардағы адамгершілік пен құқық. Халықаралық 

қатынастардың негізгі парадигмалары. Халықаралық қатынастар теориясы 

әдісінің мәселесі. Халықаралық қатынастарды талдау әдістері. Халықаралық 

қатынастарға жалпы философиялық, әлеуметтік, құқықтық, саяси, 

экономикалық, әлеуметтік-психологиялық кӛзқарас. 

 Шешімдер қабылдау процесін талдау. Суық соғыс аяқталғаннан кейінгі 

халықаралық қатынастардағы ӛзгерістер. Халықаралық қатынастарға, 

жаһандануға, интеграцияға, демократияландыруға қатысушылардың кӛптігі. 

«Халықаралық режим» түсінігі. Қазіргі халықаралық тәртіп пен оны қайта 

қарауға тырысу. Батыс Еуропа елдері: халықаралық қатынастар және сыртқы 

саясат тарихы. Халықаралық қатынастардағы Вестфальдық жүйе: 

қалыптасуы және дамуы. XVII-XVIII ғғ. Ресейдің Еуропадағы орны мен рӛлі. 

XVII-XVIII ғасырлардағы Еуропадағы буржуалық революциялар. 

Наполеондік соғыстар және Вестфальдық жүйенің дағдарысы. Вена конгресі 

және оның шешімдері. 

 XIX-ХХ ғасырдың басындағы халықаралық қатынастар. Версаль-

Вашингтон жүйесі және оның ішкі қайшылықтары. Кеңестік Ресейдің 

(КСРО) осы жүйеде орны. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде халықаралық 

қатынастар: Гитлерге қарсы коалицияны қалыптастыру мәселелері, «үлкен 

үштік» конференциясы және олардың шешімдері. Халықаралық 

қатынастардағы Ялта-Потсдам жүйесі. 1990-2000 жылдардағы Ресейдің 

сыртқы саясаты: басымдықтарды, негізгі бағыттарды және нәтижелерді 

трансформациялау. Ресейдің Батыс Еуропамен қарым-қатынасы: аймақтың 

жалпы сипаттамалары, Ресеймен қарым-қатынастың проблемалары мен 

перспективалары. Қазіргі әлемде сыртқы саяси шешімдерді дайындау және 

қабылдау үдерісінің әдіснамалық мәселелері. Халықаралық қарым-

қатынастар туралы неолиберальдық кӛзқарас және классикалық либералды 

кӛзқарас. Неолибералды кӛзқарас тұрғысынан халықаралық қатынастарда 

ұлттық мемлекеттер рӛлінің тӛмендеу себептері. Неореализм. Неомарксизм. 

Неоконсерватизм. Постмодернизмнің саяси теориясы. Саяси феминизм. 

 Халықаралық интеграцияның теориялық тұжырымдамалары. 

Халықаралық режимдер теориясы. Сыртқы саяси шешімдерді қабылдау 

үдерісіне қатысушы процестер, механизмдер, нұсқалар, факторлар. Батыс 

Еуропа елдеріндегі сыртқы саяси шешімдерді қабылдау үдерісін 

ұйымдастыру. Таңдалған мемлекеттің мемлекеттік органдары арқылы 

сыртқы саясатты іске асыру. Мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаттары 

мен міндеттері. Мемлекеттік дипломатиялық қызметті жүзеге асыруды 

реттейтін заңнама. Мемлекеттік дипломатияның принциптері, бағыттары, 

түрлері, әдістері, тиімділігі. Мемлекеттің дипломатиялық және консулдық 

қызметін ұйымдастыру. Батыс Еуропаның экономикасы. Ӛндіруші күштерді 

жаһандық бӛлу ерекшеліктері. 



 Қазіргі экономикалық интеграцияның тенденциялары мен қарама-

қайшылықтары. Ғылыми-технологиялық революция 20-шы ғасырдың екінші 

жартысында экономикалық қуат орталықтарының қалыптасуының 

алғышарты ретінде қалыптасты. Ғылыми-техникалық революцияның дамуы 

мен жетілу кезеңдері. Қырғи қабақ соғыс елдерінің қарсыласуы. Ғылыми-

технологиялық революцияның салдары. Индустриалды ӛркениетке кӛшу. 

Инновациялық даму түрі. Халықаралық сауда мәні және оның әлемдік 

экономикалық қатынастар жүйесіндегі рӛлі. Халықаралық сауда даму 

сатыларының хронологиясы. Қазіргі заманғы халықаралық сауда 

динамикасының және географиялық құрылымының ерекшеліктері. 

Экспортқа бағытталған даму мүмкіндіктері. Басымдылық. Трансұлттық 

корпорациялар. 

 Экономикалық дамудың ғаламдық мәселелері (энергетика, шикізат, 

азық-түлік, демографиялық және экологиялық). Батыс Еуропа елдерінің 

экономикалық-саяси және мәдени байланыстары. Ұлыбританияның 

экономикалық-саяси және мәдени байланыстары. Германияның 

экономикалық-саяси және мәдени байланыстары. Испанияның 

экономикалық-саяси және мәдени байланыстары. Италияның экономикалық- 

саяси және мәдени байланыстары. Францияның экономикалық-саяси және 

мәдени байланыстары. 

 Батыс Еуропаның сауда және ақша-қаржы қатынастары. Аймақтық 

экономикалық саясат. Мақсаты: жаһандық, аймақтық, жергілікті. Аймақтық 

экономикалық саясаттың модельдері. Аймақаралық ӛзара іс-қимыл. 

Аймақтық экономикалық саясатты іске асыру құралдары. Аймақтық 

экономикалық саясатты бағалау. Аймақтық саясаттың макроэкономикалық 

құралдары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


