
“Maliyyə” ixtisası üzrə Dövlət  İmtahanı  

 sualları 

1. Maliyyənin iqtisadi mahiyyəti və zəruriliyi. 

2. Maliyyənin digər dəyər kategoriyaları ilə qarşılıqı əlaqəsi. 

3. Pulun yaranmasının obyektiv səbəbləri. 

4. Maliyyənin bölgu funksiyası və ümumdaxili məhsulun bölgüsü və yenidən 

bölgüsündə onun rolu. 

5. Maliyyənin nəzarət funksiyası, onun rolu və əhəmiyyəti. 

6. Pulun formaları və növlərinin təkamülü. 

7. Maliyyə siyasətinin mahiyyəti və vəzifələri. 

8. Maliyyə mexanizmi və maliyyə siyasətinin həyata kecirilməsində onun rolu. 

9. Pulun funksiyaları. 

10. Maliyyə siyasətinin prinsipləri və tərkibi. 

11. Maliyyə sisteminin bölmələrinin xarakteristikası və onların qarşılıqlı əlaqəsi. 

12.  Sərbəst dönərli valyutalar. 

13. Ev təsərrüfatının maliyyəsinin gəlirləri və xərcləri. 

14. Azərbaycanda maliyyənin idarə edilməsi. 

15. Geniş təkrar istehsal prosesində pulun rolu. 

16. Maliyyənin strateji və operativ idarə olunmasının mahiyyəti. 

17. Maliyyə nəzarəti: mahiyyəti, formaları və metodlari. 

18. Pulun emissiyası və onun kanalları. 

19. Maliyyə nəzarəti cari və perspektiv idarəetmə vasitəsi kimi. 

20. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin inkişafı istiqamətləri. 

21. Pul kütləsi və onun aqreqatları. 

22. Müəssisələrdə maliyyənin mahiyyyəti və təşkilinin əsasları. 

23. Müəssisələrin pul fondları və ehtiyatları. 

24. Nəğd hesablaşmalar. 



25.  Müəssisələrin əsas və dövriyyə kapitalı, onların təşkili mənbələri. 

26. İctimai təşkilatların maliyyəsinin mahiyyəti və təşkili xüsüsiyyətləri. 

27. Nəğdsiz hesablaşmalar. 

28. Müəssisələrin gəlirləri və onun bölüşdürülməsi.  

29. Müəssisələrin vergi ödəmələri, onların mənbələri. 

30. Banklararası hesablaşmalar. 

31. Dövlət maliyyəsinin mahiyyəti və tərkibi. 

32. Dövlət gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu. 

33. Pul sisteminin elementləri. 

34. Dövlət xərcləri, onun tərkibi və quruluşu. 

35. Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin tərkibi və qurulması 

prinsipləri. 

36. Azərbaycan Respublikasının  pul sistemi. 

37. AR büdcə sisteminin formalaşması mərhələləri. 

38. Büdcə kəsiri: yaranması səbəbləri və maliyyəşdirilməsi mənbələri. 

39. Bazar inflyasiyası. 

40. Büdcə nizamlaşdırılması, gəlirlərin və xərclərin büdcə həlqələri arasında 

bölüşdürülməsi üsulları. 

41. Büdcə prosesinin mahiyyəti və mərhələrinin xarakteristikası . 

42.  Antiinflyasiya tədbirləri. 

43. Vergi sistemi, onun qurulması və vəzifələri. 

44. Vergi siyasəti dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi kimi. 

45. Kreditin yaranmasi zəruriliyi. 

46. Büdcə xərclərinin iqtisadi mahiyyəti. 

47. Büdcə xərclərinin tərkibi və quruluşu. 

48. Müasir şəraitdə kreditin mahiyyəti. 

49. Büdcədənkənar dövlət pul fondlarının mahiyyəti və vəzifələri. 



50. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təşkili və istifadəsi. 

51. Bank krediti və onun mahiyyəti. 

52. Dövlət Neft Fondunun yaradılmasının zəruriliyi və rolu. 

53. Dövlət kreditinin mahiyyəti, zəruriliyi və rolu. 

54. İpoteka krediti. 

55. Dövlət borcu və onun idarə edilməsi. 

56. Təhsil xərclərinin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi. 

57. Sindikatlaşdırılmış kredit. 

58. Səhiyyə xərclərinin planlaşdırılması və maliyyəşdirilməsi. 

59. Büdcədən maliyyəşdirmənin əsas prinsipləri və üsulları. 

60. Maliyyə bazarının strukturu. 

61. Sığorta fondu, onun yaradılması və istifadəsi metodları. 

62. Sığortanın sosial-iqtisadi mahiyyəti və  funksiyaları. 

63. Korperativ qiymətli kağızlar. 

64. Şəxsi sığorta, onun növləri və təkminləşdirilməsi yolları. 

65.  Sığorta nəzarəti və onun funksiyaları. 

66. İnvestisiyalar. 

67. Əmlak sığortasının mahiyyəti və iqtisadi rolu. 

68. Məcburi sığortanın prinsipləri və sığorta məsuliyyətinin səviyyəsi. 

69. Kommersiya bankları. 

70. Sosial sığortanın mahiyyəti və funksiyaları. 

71. Maliyyə bazarının mahiyyəti və formalaşması mərhələləri. 

72. Mərkəzi banklar. 

73. Maliyyə bazarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

74. Dövlət xəzinədarlığı: mahiyyəti, funksiyaları və zəruriliyi. 

75. Kommersiya banklarınin əməliyyatları. 

76. Dövlət xəzinədarlığının mərhələləri. 



77. Dövlət xəzinədarlığının sisteminin təkmilləşdirilməsi. 

78. Kommersiya banklarınin nizamnamə fondu. 

79. Dövlətin tədiyə balansı, onun tərkibi və quruluşu. 

80. Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin formaları. 

81. Valyuta məzənnəsinin mahiyyəti. 

82. Vergilərin mahiyyəti və funksiyaları. Vergi sistemi. 

83. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin investisiya siyasətinin əsas 

istiqamətləri. 

84. Valyuta siyasətinin növləri. 

85. Büdcə kəsirinin inflyasiya ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

86. Azərbaycanda pensiya təminatı. 

87. Tədiyə balansı. 

88. Vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

89. İctimai təkrar istehsalda maliyyənin rolu. 

90. İkipilləli bank sistemi. 

 

 

 

 

  

 

 


