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PРОГРАМЫ
Doktorantlıq minimumu proqramı maqistratura pilləsində iqtisadi-sosial və siyasi
coğrafiya üzrə tədris olunan nəzəri-metodoloji və regional kursların ümumiləşdirilməsi əsasında
hazırlanmışdır.Proqram iki hissədən ibarətdir: 1.Ümumi nəzəri metodoloji hissə; 2. Regional
coğrafiya.

I. Ümumi hissə
İqtisadi coğrafiyanın predmeti, vəzifələri. Əsas elmi anlayışları və sahələri/ Coğrafiya
elmi sahələrində baş verən yeniliklər. Siyasi coğrafiya və geosiyasət elmlərinin mahiyyəti,
formalaşması və vəzifələri. Sosial coğrafiya və onun inkişafı, predmeti, obyekti və vəzifələri.
Rayon lahiyələşdirilməsinin coğrafi əsasları. Regional siyasətin mahiyyəti və vəzifələri.
Ölkəşünaslığın əsasları və müasir problemləri.Təsərrüfat sahələrinin ərazi təşkili anlayışları.
İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırmanın əsasları,amilləri,prinsipləri və taksonomiyası. Region anlayışı
və dünyanın iri regionlara bölünməsinin əsasları. İqtisadi coğrafi və geosiyasi mövqe
anlayışı.İqtisadi coğrafiya elmlərinin formalaşması mərhələləri və elmi məktəbləri. İqtisadi
coğrafiyanın tədqiqat metodları. Coğrafi əmək bölgüsünün mahiyyəti və başlıca növləri .
Coğrafi mühit, təbii resurs anlayışları. Təbii ehtiyatların əsas növləri və coğrafi
yayılması. Dünyanın iri neft-qaz, kömür, filiz ehtiyatlarının coğrafiyası və yayıldığı iri regionlar.
Qlobal iqlim dəyişikliklırinin iqtisadiyyata təsiri.
Kompleks xarakterli təbii ehtiyatlar. Torpaqdan istifadənin qiymətləndirilməsi. Dünyanın
torpaq ehtiyatlarının coğrafiyası. Su ehtiyatları və dünyanın təmin olunmanın regional
xüsusiyyətləri. Səhralaşma prosesinin təbii və insan amilləri və ən geniş yayıldığı regionları.
Təbii və insan ehtiyatları ilə zəif təmin olunan, yüksək inkişaf etmiş və təbii və insan
ehtiyatları ilə bol təmin olunan lakin zəif inkişaf edən ölkə və regionlar. Təsərrüfatın
yerləşdirilməsinin təbii resurs amili. Alternativ enerji mənbələrinə aid olan ehtiyat növləri. Təbii
fəlakət hadisələrinin intensiv yayıldığı regionlar, onların iqtisadiyyata və sosial sahələrə
vurduqları zərərlər. Davamlı inkişaf konsepsiyası və ətraf mühitin qorunması.
Əhali artımının regional və sosial məsələləri. Əhali miqrasiyasının yaranma səbəbləri,
növləri və müasir vəziyyəti. Əmək ehtiyatları və onların istifadəsinin ayrı-ayrı ölkə qrupları üzrə
xüsusiyyətləri . Məskunlaşma sisteminin genişlənməsi mexanizmi. Şəhərlər sistemi. Qlobal
şəhərlər. Şəhər və aqlomerasiyaları əmələgətirən amillər. Şəhərlərin və aqlomerasiyaların
regionların formalaşması və inkşafına təsiri mexanizmi. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində orta və
kiçik şəhərlərin inkişafına tələbatın artması amilləri. Xidmət sahələri və onların yerləşməsi
xüsusiyyətləri. Məskunlaşma və ətraf mühitin mühafizəsi. Şəhər və kəndlərin ətraf mühitə təsiri.
Рекреасийа ъоьрафийасы, предмети вя вязифяляри. Тябии рекреасийа
ещтийатлары
вя
онларын
гиймятляндирилмяси.
Тарихи-мядяни
рекреасийа
ещтийатлары. Rekreasiya potensialı. Ərazi rekreasiya sistemləri. Азярбайъанын рекреасийа
потенсиалы вя истифадясинин вязиййяти. Дцнйанын башлыъа рекреасийа turizm region
вя ölkələrin səciyyəsi. Rekreasiya ehtiyatlarından istifadə və təbiətin mühafizəsi. Xüsusi mühafizə
olunan ərazilər. Rekreasiya rayonlaşdırılması.

İstehsalın ərazi təşkilinin müasir prinsipləri, amilləri və qanunauyğunluqları. Sosialiqtisadi ərazi sistemi anlayışının əsasları, səmərəli cəhətləri, müasir formaları. Coğrafi
klasterlərin əsas anlayışları, növləri və istifqadəsinin üstünlükləri.
Kənd təsərrüfatının inkişafı,ixtisaslaşması və ərazi təşkilinin təbii-iqtisadi amilləri.
Sənaye rayonları, sənaye parkları, azad-iqtisadi zonalar,istehsalın təmərküzləşməsi və
ixtisaslaşmasının coğrafi xüsusiyyətləri. Torpaq sahibkarlığının dünyada yayılmış əsas
formaları və aqrar-sənaye komplekslərin tərkibi. Dünyanın ərzaq təhlükəsizliyinin müasir
2

regional vəziyyəti və təminatının coğrafi amilləri. Dünya təsərrüfatı coğrafiyasının predmeti və
əsas sahələri.Dünyanın əsas qlobal coğrafi problemləri.Ticarətin ölkə və regionların iqtisadi
inteqrasiyasında rolu. Dünyanın qlobal iqtisadi inteqrasiyasında nəqliyyatın əhəmiyyəti.
Dünyanın qlobal nəqliyyat sistemində Azərbaycanın yeri və prespektivlər.Qlobal iqtisadi
inteqrasiyanın inkişaf amilləri və yeni formaları. Dünyanın ölkə və regionlarının iqtisadi
inkişafının coğrafi aspektləri.
Nəqliyyatın ölkə və regionların təsərrüfatının inkişafı, ixtisaslaşması və
yerləşdirilməsində əhəmiyyəti. Ölkənin vahid nəqliyyat sisteminin əhəmiyyəti və sturukturu.
Müxtəlif nəqliyyat növlərinin yükdaşınmasında payı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədaxili və
qlobal nəqliyyat dəhlizlərinə tələbatın artması səbəbləri.
II. Regional coğrafiya
Bu bölməyə üç ölkə qrupu daxil edilir: 1. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial
coğrafiyası; 2. Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası; 3.Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
(MDB) iqtisadi və sosial coğrafiyası.

1. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası
Azərbaycan Respublikasıın müasir iqtisadi və geosiyasi mövqeyinin vəziyyəti. Azərbaycanın
təbii resurslarının coğrafiyası. Azərbaycan Respublikasının əhali coğrafiyası və demoqrafik
inkişafı. Müasir urbanizasiyanın əsas anlayışları, xüsusiyyətləri və inkişaf perspektivləri.
Azərbaycan şəhərlərinin regional və funksional xüsusiyyətləri. Azərbaycanın yanacaq enerqetika
və sənaye kompleksləri. Azərbaycanın aqrar-sənaye komplekslərinin ərazi təşkili. Azərbaycanın
nəqliyyat sistemi coğrafiyası. Azərbaycan Respublikasının turzim-rekreasiya ehtiyatları və
turizmin müasir vəziyyəti. Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonları. Abşeron iqtisadi-coğrafi
rayonun səciyyəsi. Aran iqtisadi-coğrafi rayonu.

2. Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası
Ölkəşünaslıq müstəqil elm kimi. Ölkəşünaslıqda ərazinin, təbii ehtiyatların, əhalinin,
təsərrüfatın öyrənilməsi. Ölkəşünaslıqda tədqiqat üsulları.
Siyasi coğrafiya və onun predmeti, obyekti və vəzifələri. Dünya iqtisadiyyatı və siyasətində
Avropa regionunun yeri və rolu.
Almaniya Federativ Respublikası. Təbii ehtiyatları və təsərrüfatının inkişaf xüsusiyyətləri.
Ölkənin inkişaf tarixi və dövlət quruluşu. Əhalisi.
Fransa Respublikası. Yaranma tarixi və dövlət quruluşu. Əhalisi. Təsərrüfatı və onun
xüsusiyyətləri. İstehsalın və kapitalın yüksək səviyyədə təmərküzləşməsi. Sənaye rayonları və
mərkəzləri. Təbiətinin turizm inkişafına təsiri və kurort təsərrüfatının inkişafı. Nəqliyyat və iqtisadi
əlaqələri. İqtisadi rayonları.
Böyük Britaniya. Coğrafi mövqeyi və təbiəti. Ölkənin inkişaf tarixi və dövlət
quruluşu.Əhalisi. Milli tərkib. Emiqrasiya və imiqrasiya. Suburbanizasiya. Şimali İrlandiya –
münaqişə ocağı kimi. İqtisadi inkişaf modelinin xüsusiyyətləri. İqtisadi inkişaf tarixi və
idarəolunma sistemi
Dünya iqtisadiyyatı və siyasətində Asiya regionunun yeri və rolu. Asiyanın ümumi
iqtisadi-coğrafi səciyyəsi: ərazisi, sərhədləri, coğrafi mövqeyinin xüsusiyyətləri, təbii şəraiti və
ehtiyatları. Siyasi xəritəsinin formalaşması. Münaqişə ocaqları. Regional təşkilatlar. Əhalisi.
Emiqrasiya. Urbanizasiya. Aqlomerasiya. Sənaye. Kənd təsərrüfatı. Beynəlxalq turizm
mərkəzləri. Asiyanın subregionları.
Yaponiya. Coğrafi şəraitin xüsusiyyətləri və təbiəti. Seysmik şərait və onun təsərrüfata
təsiri. Əhalinin sayı, təbii artım. «Əhalinin qocalması» problemi: Sənayedən sonrakı inkişaf.
Yaponiya «iqtisadi möcüzəsi» və ölkənin mühüm sənaye qovşaqları. Nəqliyyat və xarici iqtisadi
əlaqələr.
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Çin. Coğrafi şəraiti və təbiəti. Dövlət quruluşu. Əhalinin sayı və təbii artımı. Demoqrafik
siyasət. Urbanizasiya. Şəhərləri. İqtisadi inkişafın istiqamətləri. İqtisadi islahatlar. İqtisadiyyatın
sahə və ərazi strukturunda dəyişikliklər. Aqrar münasibətlər. İqtisadi rayonları. Turizm imkanları.
Azad iqtisadi zonalar.
Türkiyə. Türkiyənin Yaxın və Orta Şərq regionunda strateji mövqeyi. Formalaşma tarixi və
dövlət quruluşu. Əhalinin sayı və etnik tərkibi. Miqrasiya. Şəhərləri. Təsərrüfatın formalaşma
mərhələləri. İqtisadi siyasətin inkişaf istiqaməti. Sənayenin sahə və ərazi strukturu. Turizmin
inkişafı.Xarici iqtisadi əlaqələri. Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri. İqtisadi rayonları.
Amerika regionunun dünya iqtisadiyyatı və siyasətində yeri və rolu. Amerikanın ümumi
iqtisadi-coğrafi səciyyəsi: iqtisadi-coğrafi şəraitinin xüsusiyyəti, relyefi, təbii ehtiyatları, iqlimi.
Siyasi xəritəsinin formalaşması. Dünya iqtisadiyyatında regionun rolu. İqtisadiyyatın inkişaf
xüsusiyyətləri.
Amerika Birləşmiş Ştatları. Coğrafi mövqeyi və təbiətinin xüsusiyyətləri. Amerika millətinin
formalaşması. Əhalinin sayı və təbii artım. Daxili və xarici miqrasiyalar. Urbanizasiya.
Meqalopolislər. Çoxsahəli sənaye. Kənd təsərrüfatının inkişafı və dünya bazarında bu sektorun
mövqeyi. Turizmin inkişafı. Nəqliyyat və xarici iqtisadi əlaqələri. İqtisadi rayonları.
Braziliyi Federativ Respublikası. Braziliyanın Latın Amerikasında sosial-iqtisadi inkişaf
səviyyəsinə görə mövqeyi. Təbii sərvətləri. İqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətləri.
Afrikanın subregionları.
Afrikanın subregionlarının sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi.
Subregionların xammalla təminat səviyyəsi. Regional münaqişə ocaqları. Rekreasiya-turizm
imkanları.

3.Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iqtisadi və sosial coğrafiyası
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) yaranmasının geosiyasi, iqtisadi və sosial coğrafi
nəticələri. Tərkibinə daxil olan ölkələr. MDB məkanı ölkələrinin təsnifatı və iqtisadi
inteqrasiyası.
Rusiya Federasiyasının iqtisadi-coğrafi səciyyəsi. İqtisadi-coğrafi mövqeyi və
geosiyasi vəziyyəti, təbii şəraiti və resurslarının müxtəlifliyi. Əhalisinin artım xüsusiyyətləri və
miqrasiyası, milli tərkibi və milli respublikaları. RF-nin şəhərləri. Sənaye və kənd təsərrüfatının
yerləşməsi, iri rayonları, nəqliyyatı və xarici iqtisadi əlaqələri,
iqtisadi rayonlarının
ixtisaslaşması.
Belorus, Ukrayna və Moldovanın iqtisadi-coğrafi səciyyəsi. İqtisadi-coğrafi mövqeyi
və təbii ehtiyatları. Əhalisi və şəhərləri. Sənayesi və kənd təsərrüfatının inkişafı və yerləşməsi.
Nəqliyyatı və xarici xarici iqtisadi əlaqələri.(Hər bir ölkəni ayrılıqda səciyyələndirmək)
Cənubi Qafqaz ölkələrinin: Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan iqtisadi-coğrafi
mövqeyi və təbii ehtiyyatları. Müasir geosiyasi vəziyyəti. Təbii şəraiti və resursları, əhalisinin
artımdinamikası, etnik tərkibi, miqrasiyası. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin coğrafiyası.
Tranzit nəqliyyat yolları. Xarici iqtisadi əlaqələri.(hər bir ölkəni ayrılıqda səciyyələndirmək)
Qazaxıstan və Orta Asiya ölkələrinin: Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan,
Qırğızıstan, Tacikistanın Coğrafi mövqeyi, təbii şəraitinin müxtəlifliyi və resurslarının
zənginliyi. Əhalisinin artım dinamikası, yerləşməsi, miqrasiyası, milli tərkibinin xüsusiyyətləri.
Sənayesi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyatı və xarici iqtisadi əlaqələri. Azərbaycanla ticarət
əlaqələrinin coğrafiyası. (hər bir ölkəni ayrılıqda səciyyələndirmək). Xəzər dənizinin MDB
ölkələrinin iqtisadi inkşafına təsiri.
Xəzər dənizinin region ölkələrinin: 1) İqtisadi inkişafına; 2) Regional və qlobal əlaqələrinə;
3) Sahil zonaları təsərrüfatlarına təsiri vasitələri.
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Imtahanı
SUALLARI
(2017-2018-ci tədris ili üçün)
Iqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları , məqsədi və vəzifələri.
Dünya əhalisinin regional məskunlaşma fərqləri və səbəbləri
Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonlaşdırılması
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaranma səbəbləri və daxil olan dövlətlər
Iqtisadi və geosiyasi mövqe və onların başlıca təsir sahələri
Təbii ehtiyatların növləri və istifadəyə görə təsnifatı
Azərbaycan Respublikasının ərazi iqtisadi-siyasi və geosiyasi mövqeyinin
xüsusiyyətləri
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8. Almaniya Federativ Respublikasının təsarüfatının inkişafı və yerləşmə
xüsusiyyətləri
9. Rusiya Federasiyasının nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrinin coğrafiyası
10. Əhali artımı və miqrasiyanın səbəbləri və müasir istiqamətləri.
11.Siyasi coğrafiyanın mahiyyəti və obyekti
12.Qlobal iqlim dəyişkənliklərinin iqtisadiyyat sahələrinə təsirinin coğrafiyası
13.Azərbaycanın sənaye strukturunun inkişaf xüsusiyyətləri və təkmilləşdirilmə
yolları
14.Beynəlxalq turizmin coğrafiyası və inkişafı yolları
15.Özbəkistanın coğrafi mövqeyi,təbii sərvətləri və əsas təsərrüfat sahələri
16.Coğrafi əmək bölgüsünün mahiyyəti və əsas növləri
17.Davamlı inkişaf konsepsiyası və ətraf mühitin mühafizəsi
18.Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafında neft amilinin rolu
19.Braziliyanın Latın Amerikasında sosial istisadi inkişaf səviyyəsinə görə
mövqeyi
20.Qazaxıstanın aparıcı sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri
21.Kompleks xarakterli təbii ehtiyatlar və onların istifadə xüsusiyyətləri
22.Xəzərin mineral-xammal resusları və ölkələrarası istifadəsinin iqtisadi və
geosiyasi şəraiti
23.Böyük Britaniyanın tarixi və idarəolunma sistemi
24.Cənubi Qafqaz ölkələrinin müasir vəziyyəti və iqtisadi-coğrafi səciyyəsi
25.Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin coğrafiyası
26.Yanacaq energetika ehtiyatları və dünyada yayılma xüsusuiyyətləri
27.Azərbaycan Respublikasının demoqrafik vəziyyəti, urbanizasiya prosesi və
miqrasiyanın vəziyyəti
28.Yaponiya “iqtisadi möcüzəsi” və ölkənin mühüm sənaye qovşaqları
29.Ukraynanın əsas sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin coğrafiyası.
30.Rayon və şəhər layihələndirilməsinin coğrafi əsasları
31.Dünyanın qlobal iqtisadi-coğrafi problemləri
32.Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin əsas növləri və funksiyası
33.Gəncə-Qazax iqtisadi coğrafi rayonunun turizm potensialı və müasir
vəziyyəti.
34.Rusiya Federasiyasının sənaye sahələri və iri sənaye rayonları
35.Ölkə və regionların qeyri-bərabər inkişafının səbəbləri və sosial nəticələri
36.Torpaqlardan istifadə sahələri və dünya torpaq ehtiyatının coğrafiyası
37.Azərbaycanda əhalinin yerləşməsi amilləri və coğrafi xüsusiyyətləri
38.Çin “iqtisadi möcüzəsi” və ölkənin demoqrafik vəziyyəti
39.Qırğızıstanın coğrafi mövqeyi və təbii ehtiyatları və başlıca təsərrüfat
sahələri
40.Dünya təsərrüfat coğrafiyasının predmeti, strukturu və əhəmiyyəti
41.Təsərrüfatın yerləşdirilməsində təbii resurs amili
42.Azərbaycanda iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya elminin inkişaf tarixi və bu
sahədə görkəmli alimləri
43.Italiyada iqtisadi rayonların inkişafı və dövlətin regional siyasəti
44.Moldova Respublikasının əhalisi və aparıcı təsərrüfat sahələri
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45.Azərbaycanın neft-qaz ixracat boru kəmərləri, liman və terminallarının
coğrafiyası
46.Alternativ enerji mənbələri və onlardan istifadənin prespektivləri
47.Azərbaycanda təbii resursların coğrafiyası
48.Dünya iqtisadiyyatı və siyasətində Asiya regionunun yeri və rolu
49.MDB məkanında münaqişə zonaları və onun müasir vəziyyəti.
50.Diyarşünaslığın əsasları və müasir problemləri
51.Dünya ölkələrinin əsas tipləri
52.Azad iqtisadi zonalar və texno parkların yaradılmasının üstün cəhətləri və
coğrafiyası
53.Aran rayonunun iqtisadi-coğrafi səciyyəsi
54.Rusiya Federasiyasının əhalisi və şəhərlərinin coğrafiyası
55.Təbii fəlakətlərin Azərbaycanda intensiv yayıldığı regionlar və vurduğu
zərərlər
56.Dünyanın siyasi xəritəsi və onun formalaşma mərhələləri
57.Təsərrüfatın ərazi təşkili, amilləri prinsipləri və qanunauyğunluqları
58.Azərbaycanda şəhərlərin yerləşməsi və funksional xüsusiyyətləri
59.Rusiya Federasiyasında təbii resurslarının zənginliyi və coğrafiyası
60.Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi, resursları və
təsərrüfatının coğrafiyası
61.Təbii şərait və təbii resursları tərkibi və onların təsərrüfata təsiri.
62.Qlobal nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması səbəbləri və coğrafiyası.
63.Dünya iqtisadiyyatı və ərzaq təhlükəsizliyi təminatında kənd təsərrüfatının
vəzifələri
64.Rusiya Federasiyasının kənd təsərrüfatı sahələri və rayonları
65.Səhralaşmanın zərərləri, ən geniş yayıldığı regionlar o cümlədən
Azərbaycanda
66.İqtisadi coğrafiya elminin formalaşması, mərhələləri elmi məktəbləri
67.Rekreasiya coğrafiyasının predmeti, obyekti və əhəmiyyəti
68.Azərbaycanın Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonunun təbii və iqtisadi
potensialı və təsərrüfatı
69.Amerika regionunun siyasi xəritəsinin formalaşması və müasir vəziyyəti
70.MDB ölkələri ilə Azərbaycanın qarşılıqlı əlaqələrinin coğrafiyası
71.İqtisadi rayonlaşdırmanın əsasları amilləri və taksonomiyası.
72.Su ehtiyatları və dünya regionlarının fərqli təminatı
73.Aran iqtisadi -coğrafi rayonunun təbii potensialı, suvarma mənbələri
74.Iran İslam Respublikasının idarəçilik sistemi, beynəlxalq problemləri və
təsərrüfatının inkişaf sahələri
75.Ermənistanın müasir sosial-coğrafi vəziyyəti
76.Region anlayışı və dünyanın iri regionlarının ayrılması prinsipləri.
77.Dünyada urbanizasiya problemləri, regional fərqlər və coğrafi səbəbləri
78.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunun səciyyəsi
79.Rusiya Federasiyasının ərazisi, sərhədləri, iqtisadi-coğrafi və geosiyasi
mövqeyi
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80.Şəhərlərin və aqlomerasiyaların regionların formalaşmasına və ərazi
fərqlərinə təsiri istiqamətləri.
81.Sosial-iqtisadi coğrafiyanın başlıca tədqiqat metodları
82.Dünya okeanının təsərrüfat əhəmiyyəti.
83.Azərbaycanın yanacaq energetika kompleksi və ölkə iqtisadiyyatında yeri
84.Amerika regionunun dünya iqtisadiyyatında və siyasətində rolu
85.Qafqaz regionunun coğrafi mövqeyi, daxil olan ölkələr , mühüm təsərrüfat
sahələri və nəqliyyat əlaqələri
86.Azərbaycanın xidmət sahələri və onların yerləşmə xüsusuiyyətləri
87.Azərbaycanın rekreasiya potensialı
88.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun təsərrüfatının ixtisaslaşması
89.İnsan fəaliyyətinin genişləndirilməsi və ətraf mühitin mühafizəsinin
vacibliyi.
90.Fransanın təsərrüfatı və onun xüsusiyyətləri
91.Rekreasiya potensialı və turizmin inkişafı
92.Dünya əhalisinin ərzaq təminatınıda regional fərqləri və yaranmasının
səbəbləri.
93.Azərbaycanda aqrar-sənaye kompleksinin ərzaq təhlükəsizliyinin
təminatında rolu
94.Cənub-Şərqi Asiya regionunun sosial-iqtisadi inkişafı xüsusiyyətləri
95.Belarusun coğrafi mövqeyi və təsərrüfatının sturukturu və yerləşməsi
96.Ticarətin qlobal iqtisadi inteqrasiyada rolu
97.Dünya əhalisinin artım dinamikasının regional xüsusiyyətləri
98.Azərbaycanın ixtisaslaşdırılmış kənd təsərrüfat sahələrinin əsas regionları
99.Afrikanın sub-regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının müqayisəli səciyyəsi
100.Orta Asiya ölkələri ilə Azərbaycanın iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
müasir vəziyyəti və perspektivləri
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