
İmtahan sualları üçün nümunə siyahısı 

 

1. Beynəlxalq bank əməliyyatlarının anlayışı : mövcud yanaşmalar. 

2. Beynəlxalq kommersiya bankı anlayışı . 

3. Beynəlxalq bankların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. 

4. Maliyyə konqlomeratı anlayışı. 

5. Maliyyə konqlomeratının növləri. 

6. Transmilli bank anlayışı. 

7.  Beynəlxalq bank fəaliyyətinin institusional quruluşu. 

8. BBF sferasının institusional strukturunun fərdi elementlərin funksional rolu. 

9. Beynəlxalq kommersiya banklarının təşkilati və struktur bölmələri. 

10. Beynəlxalq kommersiya banklarının təşkilati və struktur bölmələrinin 

məqsədi, funksional xüsusiyyətləri və fəaliyyətinin nəticələri. 

11. Beynəlxalq bankın biznes strukturu. 

12. Beynəlxalq bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə 

yanaşmalar. 

13. Beynəlxalq bankın etibarlılığını qiymətləndirən əsas parametrləri. 

14. Transmilli bankların fəaliyyətində risklərin əsas növləri. 

15. BBF sferasının inkişafının dövrləri və mərhələləri: ümumi xarakteristika. 

16. BBF sferasının birinci mərhələsi: Ümumi xarakteristikası və xüsusiyyətləri. 

17. BBF sferasının ikinci mərhələsi: Ümumi xarakteristikası və xüsusiyyətləri. 

18. BBF sferasının üçüncü mərhələsi: Ümumi xarakteristikası və xüsusiyyətləri. 

19. BBF sferasının inkişafının üçüncü mərhələsinin birinci dövrü: inkişaf 

xüsusiyyətləri. 

20. Avrobazar: anlayışı, tarixi və meydana gəlməsi faktorları. 

21. Avrobazar: anlayışı, inkişaf tarixi. 



22. Avrobazarın yaranmasının 60-70-ci illərdə ABŞ-ın bank-kredit 

tənzimləməsinə təsiri. 

23. Avrobazarın yaranmasının səbəbləri və amilləri: mövcud yanaşmalar. 

24. BBF sferasının inkişafının üçüncü mərhələsinin ikinci və üçüncü dövrlərinin 

ümumi xarakteristikası və xüsusiyyətləri. 

25. BBF sferasının inkişafının üçüncü mərhələsinin dördüncü dövrünün ümumi 

xarakteristikası və xüsusiyyətləri. 

26. BBF sferasının inkişafının dördüncü mərhələsinə keçidinin səbəbləri və 

əlamətləri. 

27. İri beynəlxalq bankların iflası: risklər əsas növləri. 

28. İri beynəlxalq bankların iflası: tənzimlənməsində əsas nöqsanlar. 

29. Beynəlxalq bank böhranları : səbəb və amillər. 

30. 2008-2009-cu illər qlobal maliyyə böhranı və iri beynəlxalq bankların iflası. 

31. Beynəlxalq bank tənzimləməsi və nəzarət: müəyyən edilməsi, məqsədləri və 

inkişaf amilləri. 

32. Bank tənzimlənməsi və nəzarətin beynəlxalq strukturunun inkişaf tarixi. 

Formalaşdırılması məqsədləri və fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. 

33. Beynəlxalq bank tənzimləməsi və nəzarətinin fərdi regional hökumətlərarası 

orqanlarının funksional xüsusiyyətləri. 

34. Bazel Komitəsi çərçivəsində beynəlxalq bank tənzimlənməsi konsepsiyası. 

Əsas məqsədi, forması, tənzimləyici və nəzarət fəaliyyətinin meyarları və 

normativləri. 

35. Konkordat 1975-ci il: əsas prinsiplərin və işlənib hazırlanması prinsiplərinin 

məzmunu. 

36. Konkordat 1983-cü il: əsas prinsiplərin və işlənib hazırlanması prinsiplərinin 

məzmunu. 



37. AB çərçivəsində bank tənzimlənməsi konsepsiyası. Əsas məqsədi , forması, 

tənzimləyici və nəzarət fəaliyyətinin meyarları və standartları. 

38. AB-nin birinci bank direktivi: əsas vəziyyəti və nöqsanlarının məzmunu. 

39. AB-nin ikinci bank direktivi: əsas prinsiplərinin məzmunu. 

40. AB-nin vahid lisenziya anlayışı, məqsədi və həyata keçirilməsi. 

Lisenziyanın fəaliyyətinin prinsipləri, mövcud lisenziya çərçivəsində bank 

əməliyyatlarının həcmi. 

41. AB-də prudensial nəzarətin minimal standartalrı. 

42. Xarici ölkələrdə bank nəzarətinin struktur orqanları və onların vəzifələri.  

43. Xarici ölkələrin nəzarət orqanlarının əsas səlahiyyətləri və funksiyaları. 

44. Bank tənzimlənməsi və nəzarəti sisteminin ümumi sxemi. 

45. Müxtəlif ölkələrdə bankın maliyyə vəziyyəti və etibarlılığı haqqında ilkin 

məlumatların formaları və rolu. 

46. Bankın struktur şöbələrinin yaradılmasına (lisenziyalaşdırılmasına) və 

genişləndirilməsinə nəzarət. 

47. Bankın xüsusi kapitalının kifayətlilik normativi. Bazel komitəsinin tövsiyəsi 

ilə hesablama metodikasının xüsusiyyətləri. 

48. Xüsusi kapitalın tərkibinin üç səviyyəli təyininin Bazel modeli. Azərbaycan 

bank təcrübəsində modelin tətbiqi və istifadəsinin sərhədləşdirilməsi 

zərrurəti. 

 


