
“Bank işi” kafedası üzrə yekun dövlət attestasiya   imtahan sualları 
 

1. İqtisadi həyatda pulun istifadəsi 

2. Barter iqtisadiyyatının  problemləri 

3. Pulun forma və növləri 

4. Pulun funksiyaları.  

5. Pulun  dəyər ölçüsü funksiyası, qiymət miqyası, hesab pulları  

6. Pul  mübadilə vasitəsi kimi.  

7. Pulun yığım vasitəsi funksiyası. 

8. Pul gələcək ödəmələr üçün ölçü vahidi kimi 

9. Dünya pul funksiyası 

10. Pul haqqında nəzəri baxışlar 

11. pul sistemi və onun tipləri 

12. Pul sisteminin idarəetmə prinsipləri.  

13. Pul sisteminin elementləri.  

14. Pul aqreqatları. Pul bazası.  

15. Pul tədavülünün sürəti. Pul tədavülünün qanunu.  

16. Pul kütləsinə təsir edən amillər.  

17. Pula tələb və təklif.  

18. Pul miqdarı ilə qiymətlər arasındakı nəzəri münasibətlər.  

19. İnflyasiya haqqında nəzəri düşüncələrin təhlili.  

20. İnflyasiyanın mahiyyəti. İnflyasiyanın formaları. 

21. İnflyasiyanın iqisadiyyata təsiri.  

22. Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasəti 

23. Pul siyasəti haqqında nəzəri prinsiplər.  

24. Pul siyasətinin məqsədi.  

25. Pul siyasətinin alətləri.  

26. Pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri (operating targets).  



27. Pul siyasətinin vasitəçi hədəfləri (intermediate targets).  

28. Azərbaycanda MB pul siyasətinin məqsəd və alətləri  

29. Yığım-investisiya əlaqəsi.  

30. Yığımı və investisiyanı stimullaşdıran amillər.  

31. Kredit sisteminin iyerarxiya həlqələri.  

32. Kreditin mahiyyəti, prinsipləri, forma və növləri.  

33. Kredit qanunları. Kreditin prinsipləri  

34. Kreditin forma və növləri.  

35. Faiz dərəcələri və müddət.  

36. Faiz dərəcələrinə təsir edən amillər  

37. Inflyasiya və faiz arasında əlaqə  

38. Bank sisteminin tərkibi.  

39. Fəaliyyət növlərinə görə Banklar  

40. Azərbaycan respublikasında bank fəaliyyətinin hüquqi əsasları.  

41. Azərbaycanda bank sistemi və maliyyə sabitliyi.  

42. Azərbaycan Mərkəzi Bankının  məqsəd və vəzifələri.  

43. Azərbaycan Mərkəzi bankının məqsədləri və pul siyasəti rejimi  

44. Azərbaycan Mərkəzi Bankının pul siyasətinin alətləri  

45. Kommersiya banklarının mahiyyəti 

46. Kommersiya banklarının funksiyaları 

47. Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları 

48. Kommersiya banklarının passiv əməliyyatları 

49. Kommersiya banklarının balansdankənar əməliyyatları 

50. Kommersiya banklarının xidmət və məhsulları.  

51. Banklarda CAMEL metodu.  

52. Bankların investisiya prosesində iştirakı.  

53. Banklarda korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi qaydaları  



54. Bank sistemində risk anlayışı.  

55. Banklarda bazar riski  

56. Banklarda likvidlik və əməliyyat riski 

57. Kredit riski və onun idarə edilməsi  

58. Maliyyə böhranı anlayışı və onun komponentləri  

59. Əmanət sığorta sisteminin mahiyyəti 

60. Pul və kapital bazarının işləmə mexanizmi 

61. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkişafı  

62. Fond birjası iqtisadi barometr kimi  

63. Birjaların iqtisadiyyata saxladığı xidmətlər  

64. Valyuta sistemlərinin tarixi inkişafı 

65. Beynəlxalq likvidlik 

66. Beynəlxalq finansda əsas paritet şərtləri 

67. Azərbaycanın tədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq investisiya 

mövqeyi 

68. Makroiqtisadi tarazlığın təminatında valyuta siyasətinin rolu və əhəmiyyəti 

69. Valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti 

70. Valyuta siyasətinin formaları  

71. Məzənnə siyasətinin fəlsəfəsi 

72. Azərbaycanda valyuta siyasətinin əsas vəzifələri 

73. Azərbaycanda valyuta nəzarətinin məqsəd və istiqamətləri 

74. Azərbaycanda valyuta nəzarəti orqanları və agentlərin səlahiyyətləri 

75. Dünya və regional əhəmiyyətli maliyyə - kredit qurumlarının məqsədləri 

76. Beynəlxalq kreditin mahiyyəti 

77. Beynəlxalq bankların institisuonal xidmət vahidləri 

78. Dövlət idarəetmə sistemində tədbirləri 

79. Bank sistemində təcili antiböhran tədbirləri 



 

80. Bank işininin fəlsəfi mahiyyəti.  

81. Bank sisteminin təsnifatı.  

82. Bank sisteminin təşkili və insitutsional  həlqələri.  

83. Bank sisteminin tarixi inkişafı.  

84. Azərbaycanda bank sisteminin tarixi inkişafı.  

85. Azərbaycanda bank sisteminin fəaliyyətinin hüquqi əsasları.  

86. Bank sistemində böhran anlayışı.   

87. Əmanətlərin sığortalanması sisteminin məqsədi. 

88. Əmanət siğorta fondu və onun Azərbaycanda  fəaliyyəti. 

89. Mərkəzi Bankın  məqsədləri 

90. Mərkəzi Bankın    funksiyaları 

91. Mərkəzi Bankın monetar  siyasətinin alətləri 

92. Pul siyasəti və maliyyə sabitliyi komitəsinin vəzifələri. 

93. Mərkəzi Bank dövlətin maliyyə agenti kimi. 

94. Mərkəzi Bank - sonuncu instansiya kreditoru kimi.  

95. Beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının idarə olunması. 

96. Ödəniş sistemlərinin təşkili. 

97. Bankların idarəetmə strukturu 

98. Banklarda mühasibat uçotu və hesabat. 

99. Bankların fəaliyyətinə nəzarət.  

100. Banklara təsir tədbirləri və sanksiyalar. 

101. Banklarin maliyyə sağlamlaşdirilmasi. 

102. Bankların iflası.  

103. Ödəniş sistemı və nağdsız hesablaşma sistemi anlayışlarının 

məzmunu. 

104. Bankların resurs bazası.   



105. Bankın məcmu kapitalının mahiyyəti. 

106. Bank fəaliyyətində  əmanətin önəmi və əmanətin tərkibi.  

107. Kommersiya banklarının depozit siyasəti.   

108. Banklarэn resurs bazasэnэn formalaşması 

109. Məcmu цhdəliklərin strukturu.   

110. Azərbaycan Bank sektorunun öhdəliklərinin strukturu.  

111. Azərbaycan banklarında  əmanətlərin  strukturu. 

112. Aktiv əməliyyatların mahiyyəti.  

113. Bank aktvlərinin strukturu:  

114. Aktiv göstəricilərinin keyfiyyəti.  

115. Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə ölçülməsi.  

116. Bankda likvidliyin mahiyyəti.  

117. Bank likvidliyinin göstəriciləri.  

118. Bank xidmətlərinin növləri.  

119. Kreditin  mahiyyəti, prinsipləri, forma və növləri.  

120. Kreditləşmənin təşkili.  

121. İstifadə formasına görə kreditlər 

122. Təminat  formasına görə 

123. Kreditin iqtisadiyyatda rolu.   

124. Problemli kreditlərin həlli yolları. 

125. Kredit multiplikatoru.  

126. Kreditləşmənin  iqtisadi  əhəmiyyəti  və  kredit  tələblərinin  

dəyərləndirilməsi.  

127. Bankların investisiya prosesində  iştiraki.  

128. Bankların qiymətli kağız bazarında əməliyyatı.  

129. Bankların valyuta əməliyyatı.  

130. Azərbaycan Bank sektorunun aktivlərinin strukturu.  



131. Banklar tərəfindən  qiymətli kaрэzlarlarla əməliyyat.  

132. İnvestisiya anlayışının məzmunu. 

133. Kapital qoyuluşunun təsnifatı və məzmunu.  

134. Bankların investisiya əməliyyatı.  

135. Investiya qoyuluşunun məqsədi.  

136. Birbaşa və portfel investisiyası.  

137. Bankların investisiya əməliyyatının məqsədləri. 

138. Эnvestisiya banklarэnэn məqsəd və vəzifələri.   

139. Beynəlxalq bank anlayışı.  

140. Beynəlxalq bankların insitisuonal  xidmət vahidləri.  

141. Valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti orqanlarэnэn səlahiyyətlərini və 

funksiyalarэ.  

142. Mərkəzi  Bankэ Azərbaycan Respublikasэnda valyuta tənzimini 

həyata keçirən əsas orqan kimi. 

143. Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri. 

144. Müvəkkil bankların valyuta nəzarəti agenti funksiyalarını yerinə 

yetirməsi qaydaları.  

145. Banklar və beynəlxalq pul köçürmələri.    

146. Bankların pul və kapital bazarında fəaliyyət növləri. 

147. Bankların investisiya əməliyyatı.  

148. Qiymətli kağız portfel menedcmenti.  

149. Azərbaycan  banklarının maliyyə bazarında fəaliyyəti.  

150. Banklar fond bazarında inventor və anderrayter kimi.  

151. Banklar tərəfindən pul və kapital bazarında investisiya imkanların 

təhlili.  

152. Bank portfelində qiymətli kağızların menedcmenti.  

153. Azərbaycan banklarının qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyəti. 



154. Qiymətli kağızlar bazarında bankların  investisiya siyasəti. 

155. Banklarda təminat praktikasından istifadə. 

156. Bank menedcmentinin mahiyyəti.  

157. Bank menedcmentinin məqsəd və vəzifələri.  

158. Bank fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.  

159. CAMEL – bank etibarlılıq ölçüsü.  

160. Bank aktivlərinin idarəedilməsi prinsipləri.  

161. Bank mənfəətinin menedcmeti.  

162. Bank fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.  

163. Bankda maliyyə nəzarətinin təşkili.  

164. Banklarda daxili nəzarət  və daxili auditin təşkili.  

165. Bank fəaliyyətinin idarəetmə sistemində bank  marketinqi.  

166. Banklarda marketinq  fəaliyyətinin özəllikləri.  

167. Banklarda kommunikasiya siyasəti  

168. Bank sistemində maliyyə hesabatlarэnэn tərtib və təqdim olunmasэ.  

169. Banklarda mühasibat uçotunun əsas  prinsiplərı.  

170. Bank fəliyyətinin  maliyyə nəticələrinin  təhlilinin nəzəri əsasları.   

171. Bank balanslarının təhlili.  

172. Banklarda  maliyyə təhlilinin informasiya bazası.   

173. Bank  sisteminin maliyyə dayanığlığı.  

174. Bankın  ödəniş qabiliyyətinin mahiyyəti.  

175. Banklarda istifadə edilən CAMEL metodu.  

176. Bank risklərinin mahiyyəti.  

177. Bank risklərinin çeşidləri.  

178. Bank Fidusiar vəzifələr  

 

179. Valyuta sisteminin elementləri və növləri. 



180. Beynəlxalq Valyuta sistemlərinin tarixi inkişafı. 

181. Beynəlxalq likvidlik. 

182. Tədiyə balansı anlayışı.  

183. Azərbaycanın tədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq investisiya mövqeyi.  

184. Makroiqtisadi tarazlığın təminatında valyuta siyasətinin rolu və əhəmiyyəti.  

185. valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti.  

186. İnkişaf dərəcələrinə görə fond birjalarının təsnifatı. 

187. Dünya və regional əhəmiyyətli maliyyə - kredit qurumları.  

188. Beynəlxalq Pul Fondunun quruluşu, məqsədi və fəaliyyəti.  

189. Dünya bankının quruluşu, məqsəd və fəaliyyəti.  

190. Beynəlxalq hesablaşmalar Bankı.  

191. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. 

192. Regional miqyaslı beynəlxalq maliyyə qurumları.  

193. Paris və London klublarının məqsəd və fəaliyyəti.  

194. Azərbaycanda Beynəlxalq maliyyə– kredit təşkilatlarının fəaliyyəti.  

195. Beynəlxalq likvidlik. 

196. Tədiyə balansı anlayışı 

197. Azərbaycanin tədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq investisiya mövqeyi 

198. Sabit kurs sistemi. 

199. Üzən kurs sistemi. 

200. Valyuta kursuna təsir edən amillər 

201. Nominal və real valyuta kursları 

202. valyuta siyasətinin rolu və əhəmiyyəti 

203. Valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti.  

204. Valyuta siyasətinin istiqamət və formaları 

205. Məzənnə siyasətinin fəlsəfəsi 

206. Beynəlxalq bankçılığın mahiyyəti 

207. Beynəlxalq bankların insitisuonal xidmət vahidləri. 

208. Valyuta bazarınin funksiyaları.  

209. Beynəlxalq kapital bazarları 

210. İnkişaf dərəcələrinə görə fond birjalarının təsnifatı 



211. Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimlənməsi.  

212. Azərbaycanda valyuta nəzarətinin məqsəd və istiqamətləri.  

213. Azərbaycanda valyuta nəzarəti orqanları və agentlərin səlahiyyətləri.  

214. Beynəlxalq kreditin mahiyyəti. 

215. Beynəlxalq kreditin şərtləri.  

216. Beynəlxalq borc böhranı 

217. Beynəlxalq portfel investisiyası və risk 

218. Beynəlxalq maliyyə – kredit təşkilatları: ümumi anlayış və qruplaşdırma 

219. Dünya Bank Qrupunun məqsəd və fəaliyyəti 

220. BVF-nin məqsəd və fəaliyyəti 

221. Bankçılıq sektorunda böhranların səbəb və nəticələri 

222. AMB və Avropa Mərkəzi Banklar Sisteminin əsas məqsəd və vəzifələri 

 

 


