
«Bank işi»  kafedrası dissertasiya mövzularının nümunələri. 

 

“Bank işi”  magistr proqramı üzrə dissertasiya mövzularının nümunələri. 

 

Proqram üzrə magistrant bu siyahıya daxil edilməyən, lakin bank 

iqtisadiyyatı və maliyyə bazarlarının  nəzəriyyəsi və təcrübəsi ilə əlaqədar olan öz 

versiyasını təklif edə bilər. Bu halda mövzunun adı kafedra müdiri ilə razılaşdırılır. 

 MAGİSTR MÖVZULARI 

1. Azərbaycanda bank sektorunun müasir inkişaf xüsusiyyətləri. 

2. Müasir şəraitdə bankların maliyyə sabitliyinin təhlili və 

qiymətləndirilməsi . 

3. Bankların maliyyə sabitliyinin əsası kimi kredit siyasəti. 

4. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə 

əlaqədar bank sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri. 

5. Bank böhranları: məzmunu, səbəbləri, qarşısının alınması üzrə 

tədbirlər. 

6. Bank böhranları və kredit təşkilatlarının müflisləşməsi üzrə 

problemlər. 

7. Bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsi üçün antiböhran 

mexanizmlərin inkişafı. 

8. Azərbaycanda bank sisteminin maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi 

üçün imkanlar və perspektivlər. 

9. Bank sisteminin inkişafının yeni təzahürləri və meylləri 

10.  Müflisləşmənin meyarları və bankların iflas etməsinin 

proqnozlaşdırılması sistemi(yerli və xarici təcrübə). 

11.  İqtisadi böhranın yayılması ilə əlaqədar banklarda normativ tələblər 

üzrə dəyişikliklər. 

12.  Böhrandan sonrakı inkişaf dövründə bank sistemi. 

13.  Bank sektorunun sabitliyinin təmin edilməsində dövlət 

tənzimlənməsinin rolu. 



14.  Azərbaycan iqtisadiyyatında dövlət banklarının rolu və problemləri  

15.  Azərbaycanda tənzimləmənin keyfiyyəti və banklarda kapitalın 

kifayətliliyi üzrə beynəlxalq standartlarının həyata keçirilməsində problemlər. 

16.  Kommersiya banklarının fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarətinin 

təkmilləşdirilməsi problemləri. 

17.  Kommersiya banklarının investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi. 

18.  Azərbaycanın müasir şəraitində kredit təşkilatlarının iflas olmasının 

qarşısını almaq üçün yollar. 

19.  Sənaye və maliyyə qruplarının tərkib hissəsi kimi banklar: 

xüsusiyyətləri və problemləri. 

20.  Bank infrastrukturu və müasir şəraitdə onun inkişafı. 

21.  Xarici banklar və Azərbaycanda xarici bankların iştirakı: problemlər 

və perspektivlər. 

22.  Azərbaycanda bank sisteminin əsası kimi kapitallaşma. 

23.  Bank fəaliyyətinin səmərəliliyi: meyarları, göstəriciləri və 

qiymətləndirilməsi. 

24. Kommersiya banklarında korporativ idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

25.  Bank strategiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. 

26.  Bankın korporativ idarə etmə sistemində strateji planlaşdırma. 

27.  Əsas bank riskləri və Bazel III-ə uyğun olaraq onların 

məhdudlaşdırılması metodları. 

28.  Kredit riskləri və qeyri-sabit makroiqtisadi şəratidə idarə edilməsi 

metodları. 

29.  Qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə kommersiya banklarında risk-

menecment sisteminin yaradılması xüsusiyyətləri. 

30.  Kommersiya banklarında bazar risklərinin idarə edilməsi və 

qiymətləndirilməsi üsullarının təkmilləşdirilməsi. 

31.  Müxtəlif makroiqtisadi şəraitdə kommersiya banklarında risklərin 

idarə edilməsi strategiyası. 



32.  Maliyyə böhranı zamanı bank sektorunda likvidliyin idarə edilməsi. 

33.  Kommersiya banklarında qeyri-sabitliyin qiymətləndirilməsi: 

metodları və müasir inkişaf istiqamətləri. 

34.  Əməliyyat riskləri və kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarında 

onların minimumlaşdırılması. 

35. Kommersiya banklarında gəlirliliyin qiymətləndirilməsi və idarə 

edilməsi üsullarının inkişafı . 

36.  Kommersiya banklarının gəlirlərinin formalaşması : formalaşmanın 

modelləri və mənbəələrin keyfiyyəti. 

37.  Bankların maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində depozit siyasətinin 

rolu. 

38.   Azərbaycanın bank bazarında rəqabət və bankların rəqabət 

qabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi. 

39.  Bank bazarında qiymətləndirmə modelləri. 

40.  Kommersiya banklarında kredit məhsulları və onların inkişafı. 

41.  Kommersiya banklarında depozit məhsulları və onların inkişafı. 

42.  Kommersiya bankının resurs bazasının keyfiyyəti: anlayışı və 

qiymətləndirmə meyarları. 

43.  Azərbaycanın kommersiya banklarında marketinq fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri. 

44.  Azərbaycan iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi şəraitində layihələrin 

maliyyələşdirilməsi. 

45.  Pərakəndə bank xidmətlərində müasir meyllər. 

46.  Müasir bank məhsulları və texnologiyaların inkişaf tendensiyası. 

47.  Elektron (distant) bank xidmətlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf 

perspektivləri. 

48.  Elektron (distant) bank xidmətlərinə əsasən bankların innovativ 

inkişafı. 

49.  Pul-kredit tənzimlənməsi problemləri. 

50. Azərbaycanda pul tədavülünün stabilləşdirilməsi istiqamətləri. 



51. Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti. 

52.  İnflyasiya və ona qarşı mübarizə problеmləri. 

53. Azərbaycana kapital axını şəraitində monetar siyasət. problemlər və 

perspektivlər.  

54. İpoteka kreditləşməsi və onun inkişaf istiqamətləri. 

55. Bankın kredit siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

56. Bank kreditinin geri qaytarılması mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi. 

57. Faktorinq bazarının inkişaf perspektivləri və dünya təcrübəsi. 

58. Kommersiya banklarının etibarlılığı və onun qiymətləndirilməsinin reytinq 

sistemi. 

59. Kommersiya bankları və onların maliyyə dayanıqlığının təmin olunması. 

60. Mərkəzi Bankın açıq bazarda əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi. 

61.  Mərkəzi Bankın açıq bazardakı əməliyyatları. 

62. Kredit riskləri və onların idarə olunması. 

63. Əhalinin ipoteka kreditləşməsinin müasir vəziyyəti və inkişaf 

perspektivləri. 

64. Kommersiya banklarının depozit siyasəti. 

65. Kommersiya banklarının maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi  

66.  İstehlak krediti, onun təşkili və inkişaf perspektivləri. 

67. Qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması prinsipləri və modeli 

kommersiya banklarının idarə edilməsi sistemində. 

68. Azərbaycan iqtisadiyyitında bank sektorunun səmərəliliyinin artırılması 

yolları. 

69. Azərbaycanda nağdsız hesablaşmalar sistemi və onların təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri. 

70. İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank sisteminin rolu və onun 

yüksəldilməsi istiqamətləri. 

71. Qiymətli kağızlar bazarının iqtisadi inkişafda rolu və əhəmiyyəti. 

72.  Qiymətli kağızlar bazarı iqtisadi artım amilləri kimi. 

73. Kommersiya banklarında kreditləşmə sisteminin təkmilləşdirilməsi. 

74. İnvestisiya bazarı, onun formalaşması və inkişaf probləmləri. 

75. Kommersiya banklarının likvidliliyi və gəlirliliyinin idarə olunması. 



76. Kommersiya banklarında istehlak kreditləşməsi riski və onun idarə 

edilməsi. 

77. İnvestisiya layihələrinin  maliyyəşdirilməsi və kreditləşdirilməsi 

problemləri 

78. Qiymətli kağızlar bazarının müasir vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri. 

79. Beynəlxalq valyuta sisteminin təkmilləşdirilməsi probləmləri. 

80. Müasir bank xidmətlərinin təşkili və inkişaf perspektivlri. 

81. Bankların investisiya fəaliyyətinin problemləri. 

82. Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti. 

83. Mərkəzi Bank və onun pul-kredit tənzimlənməsində rolu. 

84.  Kredit münasibətləri və Azərbaycanda onun inkişaf meylləri. 

85. Kommersiya banklarının kreditləşmə əməliyyatlərı və onların 

təkmilləşdirilməsi. 

86. Kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatları və onların inkişaf 

istiqamətləri. 

87.  Kommersiya banklarının əsas əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi. 

88. 40. Bank likvidliyi və onun idarə edilməsi istiqamətləri. 

89. Kredit siyasəti və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 

90. Bank resursları və onun formalaşma problemləri. 

91. Bankın aktiv əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi. 

92. Bank əməliyyatları və onların vergiyə cəlb olunmasının xüsusiyyətləri. 

93. Milli iqtisadiyyatın banklar tərəfindən maliyyələşdirilməsi. 

94. Fond bazarı və onun iqtisadi inkişafda rolu. 

95. İpoteka kreditlərinin əhalinin sosial vəziyyətinin yüksəldilməsində rolu. 

96. Azərbaycanda bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin inkişaf 

qanunauyğunluqları. 

97. Banklarda korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. 

98. Azərbaycanın tədiyyə balansının müasir vəziyyəti və onun tənzimlənməsi 

probləmləri. 

99. Pul siyasəti və Azərbaycanda makromaliyyə sabitliyinin təmin edilməsində 

onun rolu. 

100. Azərbaycanın valyuta bazarı və onun inkişaf istiqamətləri. 



101. Müasir pul sisteminin kredit xarakterliliyinin səciyyələndirilməsi. 

102. Pul-kredit siyasətində çərçivə alətlərinin rolu. 

103. Pul-kredit siyasətinin transmissiya qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. 

104. Bank menecmenti və onun təkmilləşdirilməsi problemləri. 

105. Mərkəzi Bank və onun əməliyyatları. 

106. Müasir pul-kredit siyasəti alətlərinin kredit bazarının likvidliyinə təsir 

mexanizmi. 

107. Bank xidmətləri bazarında bank siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi. 

108. Kommersiya banklarında kredit prosesinin təşkili və onun 

təkmilləşdirilməsi yolları. 

109. Qlobal maliyyə böhranı və Azərbaycan Mərkəzi Bankının Makro-

Prudensial İdarəetmə Antikrizis Tədbirləri 

110. Bank sabitliyinin təminatında Mərkəzi Bankının pul siyasətinin rolu və 

əhəmiyyəti. 

111. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən qəbul edilmiş mühüm 

pul siyasəti və makro- prudensial idarəetmə qərarları. 

112. Azərbaycan Milli Ödəniş Sisteminin inkişaf tendensiyası: hüquqi və iqtisadi 

aspektlərin təhlili. 

113. Qlobal maliyyə böhranı və Azərbaycanda antiböhran siyasət modeli. 

114. Bank nəzarətinin  müasir vəziyyəti və perspektivləri 

115. Dövlətin kredit siyasəti: nəzəriyyə və praktika 

116. Bank menecmenti sistemində maliyyə dayanıqlığı konsepsiyası  

117.  Maliyyə təhlükəsizliyinin təminatından monetar siyasətinin rolu  

118.  Milli iqtisadiyyatda xarici bank kapitalının rolu  

119.  Müasir pul-kredit siyasəti: problemlər və perspektivlər  

120.  İnflyasiyanın tənzimlənməsi: dünya təcrübəsi və Azərbaycan praktikası 

121. Bank riskləri və onların idarə olunması 

122.  Müasir bank texnologiyası 

123.  Valyuta siyasətinin nəzəri və əməli problemləri 

124.  Pul siyasətinin nəzəri və əməli problemləri  

125. Qızıl bazarının müasir vəziyyəti: təhlil və qiymətləndirmə 



126. Beynəlxalq maliyyə institutlarının Azərbaycanda fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri 

127.  Beynəlxalq kredit və dünya iqtisadiyyatında xarici borc durumu 

129. Beynəlxalq bankçılıqda nəzarət sistemləri 

130. İPO - Azərbaycan şirkətlərinin beynəlxalq maliyyə bazarının girişinin 

əsası kimi. 

131. Qiymətli kağızlar bazarında bankların investisiya fəaliyyəti. 

132.İnvestisiya portfelini menecmenti və strategiyası. 

133.Azərbaycan maliyyə bazarının problemləri və perspektivləri. 

134. Qiymətli kağızların reyting qiymətləndirmə modeli. 

135.İnvestisiya bankının  fəaliyyəti: problemlər və perspektivləri. 

135. Qiymətli kağız bazarının fundamental təhlili. 

136. Qiymətli bazarının texniki təhlili və qiymətləndirilməsi. 

137. AB ölkələrində fond birjasının fəaliyyətinə nəzarət və tənzimlənmə. 

138. Fond bazarında rəqabət və monopoliya. 

139. Fond bazarında investisiyasında müasir meyllərinin təhlili. 

140.Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya problemləri. 

141.İnvestisiya inkişaf modeli: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan reallığı. 

142.Azərbaycanın Maliyyə bazarının müasir vəziyyəti və inkişaf 

perspektivləri. 

143. Fond bazar fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. 

144. Səhmləşdirmə prosesinin nəzəri- metodoloji əsaslari 

145. Səhmləşdirmənin iqtisadi məzmunu və funksiyaları 

146. Səhmlərin ilkin ictimai təklif üsulu ilə yerləşdirilməsi mexanizmləri 

147. Səmərəli korporativ idarəetmə sisteminin formalaşması və inkişafında  

IPO mexanizminin rolu  

148. Səhmlərinin ilkin ictimai təklif üsulu ilə yerləşdirilməsinin şirkətin 

investisiya  imkanlarina təsirinin qiymətləndirilməsi 

149. Səhmlərin dəyərinə makro və mikro amillərin təsiri  

150. IPO bazarlarında inkişaf meylləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan 



reallığı  

151. Azərbaycan Respublikasında səhm bazarının təşəkkülü və müasir 

inkişaf meylləri 

152. Azərbaycan emitentlərinin ilkin ictimai təklif üsulu ilə yerləşdirmə 

alətindən  istifadənin perspektiv istiqamətləri  

153. Postqlobal maliyyə böhranı şəraitində   Azərbaycan səhm  bazarının 

inkişaf perspektivləri  

154. Azərbaycan şirkətlərinin beynəlxalq kapital bazarlarına 

inteqrasiyasında İPO alətindən istifadənin perspektiv istiqamətləri   

 

 

 

 

 

 

 


