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1. «Bank-maliyyə böhranı» anlayışının elmi şərhi
2. «Bank-maliyyə böhranı» haqqinda nəzəri fikirlərin təhlili
3. K.Marksın əsərlərində bank böhran mövzuları
4. Xarici ədəbiyyatlarda “bank böhranı” anlayışının elmi şərhi
5. Maliyyə böhraninin komponentləri
6. Bank krizisləri
7. Valyuta böhrani
8. Borc böhrani
9. Fond böhrani
10. Dünya iqtisadiyyatında bank-maliyyə böhranlarının genezisi və inkişafı
11.İlk dövri böhran: 1825-ci ildə İngiltərə
12.1900-1903, 1907, 1920-ci illərdə yaşanan iqtisadi böhranlar
13.1929 -1933-cü illərdə - müasir tarixdə ən iri dünya maliyyə böhranı
14.1994-1995-ci illərdə Latın Amerikası ölkələrində yaşanan iqtisadi böhran
15.1997 -1998-ci illərdə cənubi Asiya ölkələrində yaşanan maliyyə böhranı
16.Qlobal maliyyə böhranı (2007-2008)
17.Müasir qlobal (2008) maliyyə böhranlarinin səbəb və nəticələri
18.Maliyyə bazarinda böhranlarin səbəbləri və ifadə formalari
19. Böhranın maliyyə kanalı vasitəsi ilə yayğınlaşması
20.Müasir maliyyə böhrani dərinliyinin müəyyənləşdirilməsi qaydasi
21.ABŞ maliyyə sektorunda böhranin əmələ gəlməsinin və təzahürünün
səbəbləri
22.Dünya maliyyə böhraninin avropa ittifaqinin yeni üzvlərinin iqtisadiyyatlarina təsiri
23.Qlobal maliyyə böhraninin MDB üzv ölkələrinin iqtisadiyyatina təsiri
24.Qlobal maliyyə böhraninin rusiya maliyyə sisteminə təsiri
25.Azərbaycanin iqtisadiyyati dünya maliyyə böhrani şəraitində

26.Bank sektorunda bazar riski kateqoriyalari
27.Risk anlayışı
28.Faiz dərəcəsi riski
29.Xarici valyuta riski
30.Kapital riski
31.Əmtəə-mal riski
32.Bank fəaliyyətində (ayri-ayri fərdi əməliyyat səviyyəsində) risklərin növləri
və risklərin idarə edilməsi sistemi
33.Kredit riski,
34.Əməliyyat riski
35.Nüfuz riski
36.Strateji risk
37.Likvidlik riski
38.Kredit risklərini müəyyən edən ölçülər
39. Likvidlik riski
40.Əməliyyat riski
41.İnsan resursu riski – bankın əməkdaşları tərəfindən bank fəaliyyəti ilə bağlı
normativ hüquqi sənədlərdə müəyyən edilmiş tələblərin, habelə bankdaxili
qaydaların pozulması ilə əlaqədar xərclərin (zərərin) yaranması riskidir;
42.Sistem riski – bankda mövcud sistem və ya texnologiyalarda hər hansı təqsir
olmadan baş verən problemlərlə əlaqədar xərclərin (zərərin) yaranması
riskidir. Hər hansı bir niyyətlə sistem və ya texnologiyalarda baş verən
itkilər insan resursu riski və ya kənar risk kimi təsnifləşdirilməlidir.
43.Proses riski - qayda və prosedurlarda olan boşluqlar və ya müxtəlif
əməliyyat və fəaliyyət növlərini əhatə edən qaydaların olmaması ilə əlaqədar
yaranan riskdir.
44.Kənar risklər - üçüncü tərəf və ya təbiətin vurduğu ziyan nəticəsində xərclərin (zərərin) yaranması riskidir.
45.Nüfuz riski və Strateji risk
46.Risklərin idarə edilməsi sistemi

47.Risklərin idarə edilməsi sistemi
48.Bank fəaliyyətində mövcud olan risklərin idarə edilməsi məqsədilə bankda
kredit riskinin səmərəli idarə edilməsi ilə bağlı Kredit komitəsi, likvidlik və
bazar risklərinin idarə edilməsi bağlı Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi
yaradılır.
49.Risklərin idarə edilməsi strukturu
50.Risklərin idarə edilməsi komitəsi
51.Risklərin idarə edilməsi bölməsi
52.Bankların qiymətləndirilməsinin reytinq sistemləri
53.Maliyyə koeffisenti və qrup şəklində analiz sistemi
54.Bank risklərinin qiymətləndirilməsinin kompleks sistemi
55.Statistik modellər
56.Azərbaycan Bank sektorunda maliyyə sabitliyi siyasəti
57.Qloballaşma və liberallaşma proseslərinin bank böhranına təsiri
58. Maliyyə böhranının hərarət dərəcənin şıddətlənməsinə təsir edən amillər
59.Bank sistemində antiböhran idarəetmə və maliyyə sabitliyi
60.Mərkəzi bankların antiböhran strategiyaları
61.Bank sisteminin təcili xilasetmə tədbirləri
62.Monetar siyasət tədbirləri
63.Tələbi stimullaşdırmaq və real msektora yönəlik tədbirlər planı.
64.Əhalinin neqativ və ya olumsuz gözləmələrinə qarşı tədbirlər.
65.MDB ölkələrində dünya maliyyə böhraninin nəticələrinin neytrallaşdirilmasi
üzrə tədbirlər
66.Azərbaycanda tətbiq olunan antiböhran siyasətin nəticələri
67.Bank sistemində nəzarət modelləri
68.Əmanət siğorta fondunun fəaliyyəti
69.Azərbaycanda maliyyə sabitliyi siyasətinin istiqamətləri

