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«Пул вя банклар» фянни цзря дярс саатларынын бюлэцсц 

 

Сыра 
№ 

Мювзулар  Жями  О жцмлядян 
мцщазиря семинар 

 1 2 3 4 
 Эириш  1 1 - 

1. Пулун йаранмасы, мащиййяти, функсийалары вя ролу 4 2 2 

2. Пул тядавцлц 4 2 2 

3. Пул системи 4 2 2 

4 Пул дювриййяси вя наьдсыз щесаблашмалар системи 6 4 2 

5. Инфлйасийа, пул ислащатлары вя диэяр антиинфлйасийа тядбирляри 
 

6 4 2 

5. 
 

Борж капиталы вя фаиз 4 

 

2 

 

2 

 

6. Кредитин зярурилийи, мащиййяти вя функсийалары 4 2 2 

7. 

 

Кредитин формалары, нювляри вя ролу 4 
 

2 
 

2 
 

8. Банкларын йаранмасы, мащиййяти вя онларын инкишафында 
эедян башлыжа просесляр 

4 
 

 

2 
 

 

2 
 
 

9. 

 

Банк системи 4 

 
2 
 

2 

 

10. Мяркязи банклар вя онларын фяалиййятинин ясаслары 4 2 2 

10. Kommerssiya bаnklarının və ixtisaslaşdırılmış kredit maliyyə 

təşkilatlarının fəaliyyətinin əsasları  

6 

 
4 2 

 

11. Мяркязи Банкын пул-кредит сийасяти 4 2 2 

12. Айры-айры юлкялярин пул-кредит системинин хцсусиййятляри 4 4 - 

13 Пул-кредит бющранлары вя антибющран тядбирляри 4 2 2 

14. Бейнялхалг валйута-кредит мцнасибятляри 
 

6 4 
 

2 

15. Пул-кредит нязяриййяляри 
 

2 2 - 

 Cəmi 75 45 30 
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Эириш 

«Пул вя банклар» фяннинин предмети. Малиййя вя кредит ихтисасы цчцн, щабеля 

игтисадиййат факцлтяляриндя тящсил аланлар цчцн «Пул вя банклар» фяннинин юйрянилмясинин 

ящямиййяти. Бу фяннин тядрисинин мягсяд вя вязифяляри. Ихтисас биликляринин формалашмасында 

вя мющкямляндирилмясиндя «Пул вя банклар» фяннинин ролу. Пул тядавцлц вя банк 

фяалиййятинин юйрянилмяси цчцн кредитин нязяри ясаслары цзря мцкяммял билэиляря йийялянмяйин 

важиблийи. Пул вя банкларын кредитля вящдятинин изащы. 

«Пул вя банклар» фяннинин диэяр фяннлярля цмумян ялагяси. «Пул вя банклар» фяннинин 

«Банк иши» фяннинин юйрянилмяси цчцн нязяри база тяшкил етмяси.  

Пул, банклар вя кредит проблемляринин мцхтялиф сявиййяли мясялялярля баьлылыьы. 

«Пул вя банклар» фяннинин структуру. Бу програмын яввялиндя эюстярилян мювзулар 

онун тяркиб щиссялярини тяшкил етмякля, ардыжыл юйрянилир. Програмда ящатя олунан мясяляляр 

мцяййян едиляркян Азярбайжан Республикасында олан кредит институтларынын нязяря алынмасы, 

онун реаллыгларына ясасланма. Харижи юлкялярин мцсбят тяжрцбясинин, бейнялхалг валйута-

кредит тяшкилатлары иля ялагялярин юйрянилмяси. 

Банк системинин структурунун юйрянилмясиндя Азярбайжан Республикасынын Мяркязи 

Банкы иля кредит тяшкилатлары арасында вязифя вя фяалиййят сащяляринин бюлэцсцня хцсуси диггят 

верилмяси. 

«Пул вя банклар» фяннинин характери нязяря алынмагла онун юйрянилмясинин тямин 

едилмяси цчцн нязярдя тутулан тяшкилати, методики вя гиймятляндирмя мейарлары щаггында 

мялуматландырма. 

Бу програмда гойулан мясялялярин мцяллим вя тялябяляр цчцн важиб олмасындан 

ялавя пул, банклар вя кредит мцнасибятляри сащясиндя биликлярини дяринляшдирмяк истяйянляр 

цчцн файдалы олмасы. 

Програм щазырланаркян бязи мювзулара  даир кафедра цзвляринин (аидиййяти цзря) 

фикирляри нязяря алынмышдыр. 

Mövzu 1. Pulun yaranması, mahiyyəti, funksiyaları və rolu 

 

1. Pulun yaranması                                                                          

Пулун иштиракы олмадан бартер игтисадиййаты. Тямиз бартер вя тижарят бартери. Тижарят 

бартеринин мцсбят вя мянфи тяряфляри. Пулун еволйусийа эцжцнцн ясаслары. Дяйярин илкин 

инкишаф формасы, садя дяйяр формасы. Дяйярин икинжи мцбадиля формасы – там вя йа дольун 

дяйяр формасы. Дяйяр формаларынын инкишафы вя цмуми дяйяр формасы. Цмуми еквивалент рол 

ойнайан хцсуси бир ямтяя – пул. 
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2. Pulun mahiyyəti xarakterstikası                                                                

Ямтяя дяйяринин пулла ифадяси – гиймят. Гиймят мигйасы – пул кими ганунла гябул 

олунан гызыл чякиси. Тядавцл васитяси кими каьыз пуллар. Пул ващиди. 

3. Pulun funksiyaları                                                                                            

Пул – дяйяр юлчцсц кими. Пул тядавцл васитяси кими. Пулун йыьым васитяси функсийасы. 

Тядиййя васитяси  функсийасы. Дцнйа пуллары. Харижи валйута анлайышы. Пулун функсийаларынын 

гаршылыглы ялагяси. Пулун сатыналма эцжц паритети. 

4. Pulun ролу                                        

Пулун ижтимаи ролу. Пулун базар игтисадиййатынын тякамцлцндя ролу вя ящямиййяти. 

 

Mövzu 2. Pul tədavülü 

1. Pul  tədavülü anlayışı. Nağd-pul dövriyyəsi. Nəğd-pul dövriyyəsinin strukturu. Nağd 

pulun  funksional növləri. Nağd – pul dövriyyəsinin vəziyyətinin proqnozlaşdırılması və 

qiymətləndirilməsi.  

Nağdsız  pul dövriyyəsinin  anlayışı,  onun nаğd pul tədavülü ilə əlaqəsi. 

2. Pul tədavülü qanunları. Pul tədavü qanunu. Müxtəlif növ pulların tədavülü şəraitində 

pul tədavülü qanunунун meydana çıxma xüsusiyyətləri, qanunun tələbləri. Ondan 

yayınmaların mənfi nəticələri. Kopernik –Qreşama qanunu.   

3.  Pul kütləsinin müfəssəl xarekteristikası.  Pul kütləsi anlayışı. Pul aqreqatılarının 

mahiyyəti və əhəmiyyəti. Pul aqreqatlarının müxtəlifliyi:  aqreqatların sayı, onların təmsil 

etdiyi pul kütləsinə эюря ölkələr üzrə fərqlərin səciyyəsi.  

Azərbaycanın Respublikasında  pul aqraqatları. Pul bazası. 

4. Pulun dövretmə sürəti göstəriciləri və onlara təsir edən amillər. Göstəricilərin və 

onlara təsir edən amillərin müfəssəl səciyyəsi. Pulun dövr sürətinin dəyişilməsinin əməli 

nəticələri. İqtisadiyyatın müxtəlif modellərində pul dövriyyəsinin xüsusiyyətləri.  

5. Pul tədavülünün təşkili prinsipləri və əsasları. Pul proqnozları, əhalinin pul gəlirləri və 

xərcləri balansı.  

6. Azərbaycan Respublikasında pul tədavülünün  təşkili əsasları.  Pul vahidi. Pul 

tədavülünün təşkili. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması. Pul 

nişanlarının dəyişdirilməsi və məhvi. İqqtisadiyyatın nağd pula tələbatının ödənilməsi. 

Nağd pul sferasının idarə olunması. Pul və məzənnə siyasəti. Pul təklifi. Monetar şərait.  
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Mövzu 3. Pul sistemi 

1. Pul sisteminin yaradılamsı və mahiyyəti. Pul sistemi anlayışı. Pul sisteminin 

mahiyyəti.   

2. Pul sisteminin tipləri. Metal пул tədaüvülü sistemi. Kağız-pul tədavülü sistemi. 

Bimetallizm və monometallizm.  Kağız-pul tədavülü sistemi. İqtisadiyyatın inzibati-

bölgü tipli pul sistemi. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin pul sistemi.  

3. Pul sisteminin elementlərinin səciyyəsi.  Pul vahidinin adı. Pul nişanələrilə-təminat 

qaydası. Emissiya mexanizmi. Tədavüldə olan pul kütləsinin quruluşu. Proqnoz 

planlaşdırma qaydası. Pul sisteminin təşkili əsasları.   

4. Pul emissiyasının müvəssəl xarakteristikası. Pulun dövriyyəyə buraxılması. Pulun 

emissiyası. Nağdsız pul emissiyası.  

5. Azərbaycan Respublikasında pul sistemi. Pul sisteminin quruluşu. Pul nişanələrinin 

müdafiəasinin əsas amilləri. Pul banknotlarının keyfiyyəti və müadfiəsi.  

Azərbaycan Respublikasında kassa dövriyyələrinin müfəssəl xarakteristikası.  

 

Mövzu  4.Pul  dövriyyəsi və nağtsız hesablaşmalar sistemi 

 

1.Pul dövriyyəsi anlayışının səciyyəsi                                                         

Pul dövriyyəsi anlayışı, onun məzmunu və tədiyyə dövriyyəsi, pul tədavülü anlayışlarından 

fərqi. Pul dövriyyəsinin nizamlanması. Tədavülə lazım olan pulların miqdarının müəyyən 

edilməsi qaydası 

2.Pul dövriyyəsinin sturukturu                                                            

Pul dövriyyəsinin quruluşu ödəniş dövriyyəsi onun əhatə dairəsi. Nağdsız pul dövriyyəsi, nağd 

pul dövriyyəsi- məcmu pul dövriyyəsinin tərkib hissəsi kimi onun fəaliyyət sferası. 

3.Nağdsız hesblasma sisteminin mahiyyət xarakteristikası                                                                                             

Nağdsız hesablaşmaların mahiyyəti onun iqtisadiyyatda rolu və pul kütləsinə təsiri.  

4.Nağdsız hesablaşmaların prinsipləri                                                          

Nağdsız hesablaşmalar sisteminin prinsipləri. Bu prinsiplərin iqtisadiyyatda rolu. Hesablaşma 

formalarının seçimi, ödəyicinin ödənişə razılığı. Müddətlilik və təminatlılıq. Pl vəsaitinin 

hesabdan silinməsi növbəbəliyi. 

5.Ölkədaxili hesablaşma formalrının ümumi səciyyəsi                         
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Nağdsız hesablaşmaların formaları: ödəniş tapşırıqları inkasso sərəmcamları, imkasso, 

akkreditiv üzrə hesablaşmaların aparılma qaydaları. Sənəd dövriyyəsi banklararası 

hesablaşmalar. Elektron hesablaşmalar sistemi.  

6.Azərbaycan Respublikasında hesblaşmaların təkmilləsdirilməsi tədbirləri və onların 

əhəmmiyyəti                  

Azərbaycan Respublikasında hesablaşmaların təkmilləşdirilməsi tədbirləri və onların 

əhəmiyyətinin xarakteristikası. 

 

Mövzu 5. Inflyasiya, pul islahatları və digər  

antiinflyasiya tədbirləri 

1.Inflyasiyanın  dünyəvi elmi anlayışı                                                                    

Инфлйасийа щалларынын тарихи нцмуняляри. 

Инфлйасийа анлайышынын йаранма тарихи. 

Капитализмин инкишафы иля инфлйасийа просесляриндяки дяйишикликляр. 

Мцасир дюврцн инфлйасийасынын мащиййяти, тязащцр формалары. 

Мцасир игтисадийатда инфлйасийа потенсиалынын формалашмасы сябябляри. 

Инфлйасийа щаггында елми тясяввцрлярин формалашмасы вя онларын ижмалы 

2.Inflyasiyanın amilləri                                                                          

Цмумигтисадi амилляр. 

Пеал сектордакы амилляр. 

Малиййя секторундакы амилляр. 

Харижи игтисади амилляр. 

Гейри-игтисади просеслярин инфлйасийа амилляринин жанланмасына тясири. 

3.Inflyasiyanın növlərinin fərqləndirilməsi meyarları                                 

Игтисадиййатда цмуми гиймят сявиййясинин галхмасы: мясряфляр инфлйасийасы; мютядил, 

чапараг вя щиперинфлйасийа. 

Жямиййятдя эялирлярин артмасы: тяляб инфлйасийасы. 

Гиймят сабитлийи шяраитиндя инфлйасийа: эизли инфлйасийа, кейфийят инфлйасийасы, мяжбури 

яманятляр. 

Харижи игтисади тясирлярдян эялян инфлйасийа: ихраж едилян вя идхал едилян инфлйасийа. 

4.Inflyasiya prosesi, hədlərin aşılması və pul böhranına çatması                                                                                            

Инфлйасийанын инкишаф ганунауйьунлуглары: пул кцтлясинин динамикасы иля гиймят динамикасы 

арасындакы нисбятлярин дяйишмясинин мярщяляляри. 

Мютядил инфлйасийанын чапараг инфлйасийайа чеврилмяси. 



8 

 

  

Инфлйасийанын чапараг щалдан щипер дурума кечмяси. Щиперинфлйасийанын суперинфлйасийа 

варианты. 

Инфлйасийа бющранынын мютядил сявиййяйя ендирилмяси. 

«Ямяк щаггы – гиймят» силсиляси. 

5.Inflyasiyanın bütün istiqamətlərdə təsirlərinin səciyyəsi 

Инфлйасийанын игтисади силсиляйя тясири. 

Инфлйасийанын игтисадийатын реал секторуна тясири. 

Инфлйасийанын игтисадиййатын малиййя секторуна тясири. 

Инфлйасийанын сосиал фясадлары. 

Инфлйасийанын юлкянин харижи игтисади мювгеляриня тясири. 

6.Pul islahatları və digər antiinflyasiya tədbirləri                                            

Инфлйасийа сявиййясинин юлчцлмяси. 

Антиинфлйасийа сийасятинин методлары, сярщядляри вя зиддиййятляри. 

Пул ислащатларынын мащиййяти, нювляри, методлары. 

Уьурлу пул ислащатынын илкин шяртляри. 

Пул ислащатларынын тарихи нцмуняляри. 

7.Azərbaycan Respublikasında inflyasiyanın  məhdudlaşdırılması və pul tədavülündə sabitliyin 

qorunması 

Азярбайжан Республикасында постсовет дюврцндя баш вермиш инфлйасийа просесляринин 

сяжиййяляндирилмяси вя хцсусиййятляри.  

Инфлйасийанын юлкядяки сосиал-игтисади дурума тясири. 

Азярбайжан Республикасында мцасир мярщялядя инфлйасийа просесляринин мящдудлашдырылмасы 

вя пул тядавцлцнцн  sabitliyinin qorunub saxlanması мясяляляри. 

 

Mövzu 6. Borc kapitalı və faiz 

Borc kapitalının müfəssəl xarakteristiaksı. Sələm kapitalı borc kapitalının sələfi kimi. 

Onun yaranması və istifadəsi üçün şərait. Sələm kapitalının xarakteristikası. Kapitalizm 

dövründə sələm kapitalının borc kapitalı tərəfindən sıxışdırılması və onun məhdudlaşdırılması. 

Kapitalist kreditinin sələm kreditdindən fərqlərinin səciyyəsi. Borc kapitalı, onun sənaye 

və ticarət kapitalından fərqləri. Borc kapitalının xüsusiyyətləri. Borc kapitalının mənbələri. Borc 

kapitalının puldan fərqlərinin səciyyəsi. 

Borc faizi və onun rolu. Borc kapitalının dəyəri və istehlak dəyəri. Borc faizinin ödənilmə 

mənbələri. Borc faizinin səviyyəsinə təsir edən amillər. Borc faizi dərəcəsinin hesablanması. 

Faiz dərəcəsinin hədləri. Borc faizinin funksiyaları. 
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Borc faizinin rolunun xarakteristikası. Azərbaycan Respublikasında borc faizinin 

xüsusiyyətləri. 

Borc kapitalları bazarı. Borc kapitalları bazarlnın nəzəri anlayışı. Borc kapitalalrı 

bazarının funksional və təsisat cəhətlərindən mənalandırılması. 

Borc kapitalları bazarının pul tədavülü ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

Borc kapitalları bazarının iqtisadiyyatıda rolunun xarakteristikası. Milli borc kapitalları 

bazarının inkişafını müəyyən edən amillər. Azərbaycan Respublikasında borc kapitalalrı 

bazarının səciyyələndirilməsi. 

 

 

Mövzu 7. Kreditin zəruriliyi, mahiyyəti və funksiyyaları 

Kreditin zəruriliyi. Kredit münasibətlərinin meydana gəlməsi və təsərrüfatda ondan 

istifadə olunmasının obyektiv xarakteri. Kreditin zəruriliyinin istehsal və tədavül fondlarının 

dövranı ilə əlaqəli izahları. Pul vəsaitlərinin sərbəstləşməsi, əlavə kapitala və pula ehtiyacın 

əmələ gəlməsi qanunauyğunluqları. 

Kreditin mahiyyəti. Kreditin ümumən tanınmış olması. Kredit münasibətləri. İqtisadi 

kateqoriyalar sırasında kreditin mövqeyi. Kreditin onlarla müqayisəsi və fərqlərinin səciyyəsi. 

Kreditin elmi anlayışı. Kreditin prinsiplərinin müfəssəl xarakteristikası. 

Kreditin strukrunun müfəssəl xarakteristikası. 

Kreditin hərəkəti mərhələləri. 

Kreditin funksiyaları. Kreditin funksiyalarının obyektiv xarakter daşıması, dəyanətliyi və 

əhatə dairəsi. Kreditin funksiyalarına yanaşmaların müxtəlifliyi. Kreditin yenidənbölüşdürmə 

funksiyasının müfəssəl səciyyəsi. Kreditin nağd pula qənaət funksiyasının xarakteristikası. 

Kreditin təmərküzləşmə və mərkəzləşməni sürətləndirmə funksiyası haqqında. Kreditin 

müvəqqəti azad pulların akkumulyasiyası funksiyası haqqında izahlar. 

 

Mövzu 8. Kreditin formalari, növlяri və rolu 

Kreditin formaları və növləri. Onların tətbiqi və istifadəsinin hədləri. Kreditin 

formalarının təsnifatının meyarları. Kreditin əmtəə və pul formaları. Kommersiya kreditinin 

mahiyyəti, obyektləri, subyektləri, məqsədləri, zəruriliyi və istifadəsi sferaları. Kommersiya 

kreditinin xüsusiyyətləri. 

Kommersiya kreditinin məhdudluqları və bunun səbəbləri. 

Kommersiya kreditinin hərəkəti qanunauyğunluqları və bundan irəli gələn veksel tədavülü. 
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Azərbaycan Respublikasında kommersiya krediti. 

Bank kreditinin mahiyyəti. Onun üstünlüklərinin səciyyəsi. Bank krediti ilə kommersiya 

krediti arasında bağlılıq və fərqləndirici cəhətlər. 

Dövlət krediti. Onun ümumi səciyyəsi. Dövlət kreditinin məqsədli xarakteri, subyektləri 

və xüsusiyyətləri. Dövlət kreditinin idarəçiliyi. 

İstehlak krediti. Istehlak kreditinin mahiyyət xarakteristikası. Məqsədləri və 

xüsusiyyətləri. Istehlak kreditləri üzrə faizin formalaşması xüsusiyyətləri. İstehlak kreditləri 

sahəsində Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi, onun durumu və inkişafı meylləri. 

İpoteka krediti. İpoteka  kreditinin ümumi səciyyəsi. İpoteka kreditlərinin təşkili üzrə 

dünya təcrübəsi. İpoteka kreditləri şərtlərinin müxtəlifliyi şəraitində onun təməl əsaslarının 

qorunub saxlanılması. Azərbaycan Respublikasında ipoteka krediti. 

Beynəlxalq kredit. Beynəlxalq kreditin mahiyyəti və funksiyalarının ümumi səciyyəsi. 

Banklararası kredit. Banklararası  kredit ümumi səciyyəsi. 

Kreditin formalarının  borca verilən dəyərin növünə görə müəyyən edilməsi. Kreditin 

formalarının onun strukturundan asılı olması. Digər yanaşmalar barəsində məlumatlandırma. 

Kreditin növləri. Kreditin növlərinin fərqləndirilməsi əsasları: kreditin sahəvi 

istiqamətindən asılı olaraq kreditin növləri; kreditin obyektlərinə görə növıərə ayrılması; 

borcalanların qrupundan asılı olmaqla fərqləndirilmə; müddətinə görə; təminatına görə; 

ödənişlərin hansı şəkildə aparılmasına görə kreditin növləri. 

Kreditin ayrı-ayrı formaları çərçivəsidnə növlərinin olması hallarının səciyyəsi. 

Kreditin tətbiqi və istifadəsinin hədlərinin səciyyəsi. Kreditin tətbiqi və istifadəsi 

hədlərinə riayət olunmasının əhəmiyyəti. Kreidtin sərhədlərinin müəyyən edilmə səviyyələri və 

onlara riayət olunması. 

Kreditin rolu. Kreditin rolunun ümumi anlayışı və səciyyəsi. Kreditin ayrı-ayrı 

formalarında kreditin rolunun meydana çıxması. 

Kredit münaisbətlərində ziddiyətli proseslər və böhranlı hallar. Kredit islahatları dövründə 

kredit münasibətlərinin bazar iqtisadiyyatı xarakteri alması və müasir vəziyyəti. 

 

Mövzu 9. Bankların yaranması, mahiyyəti və onlarin inkisafinda gedən başlıca proseslər 

1. Bankların yaranması. Bankların yaradılması prosesi.   

Bankların fəaliyyət spesifikası 

Bankların inkişafında başlıca mərhələlər 

Bank işində universallaşma və ixtisaslaşma  
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Qloballaşma və bank fəaliyyətinin əsas prioritetləri.                                                                             

 

2. Bankların mahiyyət xarakteristikası və fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətləri. Bankların 

mahiyyətinin izahları:                                                                     

Banklar kommersiya müəssisələri kimi, təşkilat və idarə kimi səciyyəsi. Bank fəaliyyətinin 

spesifik xüsusiyyətləri.  

Azərbaycan Respublikasında bankların yaradılması və fəaliyyəti üzrə tələblər.                                                                 

 

3.Banklarin inkişafında gedən başlica proseslər 

Elektron bank işinin yaranması. 

Qlobal bankların yaranması şərtləri. 

Bank fəaliyyətində informasiya təhlükəsizliyinin qorunması. 

 

Mövzu 10. Bank sistemi 

Kredit sistemi anlayışı                                                                  

Bank sistemi anlayışı 

İkipilləli bank sistemi  

 

2.Bank sisteminin formalaşması və mahiyyəti 

Bank sisteminin transfarmasiyası 

Bankların müasir vəziyyəti 

 

3.Bank sisteminin tiplərinin mufəssəl xarakteristikası                                        

Bankların təşkilatı-hüquqi forması 

Bankların tipləri   

 

4.Azяrbaycan Respublikasыnыn bank sistemi                                               

Azərbaycan Respublikasında bank sisteminin formalaşdırılması. Onun indiki vəziyyətinin təsisat 

baxımından səciyyəsi.  

Bank olmayan kredit təşkilatları anlayışı, onların bank sistemində yeri və rolu.  

 

Mövzu 11. Mərkəzi banklar və onların fəaliyyətinin əsasları 
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1.Mərkəzi bankların ümumi xarakteristikası. Mərkəzi bankların yaranması və inkişafı. 

Mərkəzi bankların mahiyyəti, Mərkəzi bankların fəaliyyət xüsusiyyətləri, onun digər maliyyə-

kredit institutlarından fərqləndirici xüsusiyyətləri. Mərkəzi bankın funksiyaları. Onun strukturu. 

Mərkəzi bankların dövlətlə münasibətləri. 

2.Mərkəzi bankların məqsədləri, vəzifələri və funksiyaları                                                                                                      

Mərkəzi bankların vəzifələrinin istiqamətləri: bütövlükdə iqtisadiyyat, hökumət və bank sistemi 

ilə əlaqədar olan vəzifələr. Mərkəzi bankların məqsədləri, fəaliyyət prinsipləri və fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edən qaydalar.   

3.Mərkəzi bankların əməliyйatlarının səciyyəsi 

Mərkəzi bankların aktiv və passiv əməliyyatlarının səciyyəsi. Mərkəzi bankın tədavülə pul 

buraxmaq, kredit, hesablaşma, kassa və depazit əməliyyatları. Mərkəzi bankın qiymətli kağızlar, 

xarici valyuta, qiymətli metallarla əməliyyatları.                                                      

4.Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının məqsədləri, xüsusiyyətləri, yerinə yetirdiyi 

aktiv-passiv əməliyyatlar və kredit təşkilatlarinin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi mexanizmi. 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi bankının müvafiq məsələlər üzrə xarici ölkələrin mərkəzi 

bankları ilə, beynəlxalq və reqional valyuta kredit təşkilatları ilə əlaqələri.   

 

Mövzu 12. Kommerssiya bаnklarının və ixtisaslaşdırılmış kredit -maliyyə təşkilatlarının 
fəaliyyətinin əsasları 

 

1. Kommersiya banklarının мащиййяти вя funksiyaları                                           

Яманятчи вя боржлулар арасында гаршылыглы ялагяляр. Боржалан вя боржверян арасында 

щярякяти низамлайан кредит тяшкилаты. Рисгин даьылымы. Ихтисаслашма. Фондларын бюлцшдцрцлмя 

просеси. Банкларын ясас принсипи: ликвидлик, тящлцкясизлик вя мянфяят. Банкларын яманят 

функсийасы. Кредит функсийасы, кючцрмя вя щесаблашмалар функсийасы. Вясаитлярин 

менежменти. 

2. Коммерсийа банкларында идарячилийин цмуми сяжиййяси 

Банкларын идаряетмя структуру. Сящмдарларын цмуми йыьынжаьы. Мцшащидя Шурасы. 

Банкын Идаря Щейяти. Банкын Аудит Комитяси. Банкын дахили комитяляринин фяалиййяти. 

3. Банк фяалиййятиндя рискгляр вя онларын идаря едилмяси системи. 

Банк системиндя рисгляр: базар рисги, фаиз дяряжяси рисги, валйута рисги, капитал рисги, 

ямтяя рисги.  

Банк фяалиййятиндя рисгляр: кредит рисги, ямялиййат рисги, ликвидлик рисги. 



13 

 

  

4. Kommersiya  banklarının fəliyyətində  kapital təminatı və  likvidliyin rolu                                                                                        

Банк капиталынын функсийасы: мцдафия, оператив вя тянзимлямя. Капитал 

кифайятлилийинин цмуми щесабланма гайдасы: Кук ямсалы. Банк капиталы вя онун адекватлыг 

ямсалы. Банкларын ликвидлийи. Йцксяк ликвидли ющдяликляр. Орта ликвидли ющдяликляр. Ашаьы 

ликвидли ющдяликляр. 

5. Kommersiya banklarının  əməliyyatlarının təsnifləşdirilməsi. Passiv və aktiv əməliyyatların  

ümumi xarakteristikası.                                                                                      

Банкын балансы. Банкларын ющдяликляри вя капиталынын тяркиби. Малиййя щесабатларында 

ющдяликлярин тяснифаты. Банкларда актив ямялиййатларын мащиййяти. Активлярин 

тяснифляшдирилмяси. Активлярин рисг дяряжяси цзря юлчцлмяси. Банк кредитляринин ясас нювляри. 

Банкларын васитячилик ямялиййатлары: лизинг, факторинг, форфейтинг. 

6. Azərbaycan Respublikasında kommersiya  bankları.                                                       

Дювлят сярмайяли банклар. Азярбайжан Бейнялхалг Банкынын ясас фяалиййяти. Юзял 

сярмайяли банклар: Капитал Банкын ясас фяалиййяти. Харижи сярмайяли банкларын ясас фяалиййяти. 

Харижи банкларын Азярбайжанда фяалиййят эюстярян филиаллары. 

7. İxtisaslaşdırılmış kredit-maliyyə institutları. Azərbaycan Respublikasında bank olmayan 

kredit təskilatları. 

Яманят гябул етмяйян малиййя-кредит тяшкилатлары: инвестисийа банклары, инкишаф 

банклары, инвестисийа фондлары, пенсийа фондлары, сыьорта ширкятляри. Азярбайсанда банк 

олмайан кредит тяшкилатларынын фяалиййяти 

Яманят гябул кредит тяшкилатлары: яманят банклары; яманят вя кредит рисгляри, почт-

банк малиййя тяшкилатлары. Почт рабитясинин милли оператору. 

 

Mövzu 13. Мяркязи Банкын pul-kredit siyasəti 

1. Pul-kredit tənzimlənməsi                                                 

Мяркязи Банкын йаранма тарихи. Мяркязи Банкын мягсяд вя вязифяляри. 

Азярбайжанда Мяркязи Банкын фяалиййятинин щцгуги ясаслары. Мяркязи Банкын ямялиййатлары. 

АР МБ тяшкилатыи структуру 

2. Pul-kredit siyasəti                                                                                      

Пул сийасяти игтисаи сийасятин тяркиб щиссяси кими. Пул сийасятинин мягсяди. Пул 

сийасятинин алятляри: ачыг базар ямялиййатлары, фаиз дяряжясинин мцяййянляшдирилмяси, мяжбури 

ещтийат нормасы; йенидян малиййяляшмя; депозит ямялиййатлары вя банк ямялиййатларынын  

мящдудлашдырылмасы. 

3.Azərbaycan Respublikasının Мərkəzi Бankının pul siyasəti   
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Azяrbaycan Respublikasында пул сийасятинин ясас истигамятляри. МБ «фаиз дяряжяляри 

дящлизи» йанашмасынын тятбиги. Пул сийасяти вя малиййя сабитлийинин горунмасы иля баьлы 

гярарлар. 

 

Mövzu 14. Ayrı ayrı ölkələrin pul-кредит sisteminin xüsusiyyətləri 

1. ABШ-ыn pul-кредит sistemi                                                                              

Америка долларынын йаранмасы тарихи. АБШ-да мяркязи банкын йаранма тарихи. 

Федерал Ещтийат системинин йаранма тарихи. ФЕС-ин мягсяд вя вязифяляри. ФЕС-ин тяшкилати 

структуру. 

2 . Иngiltərənin pul-кредит sistemi                                                                 

Инэилтярядя каьыз пулун тядавцлдя истифадясинин тарихи инкишафы. Инэилтярядя малиййя-

кредит тяшкилатларынын фяалиййятиня нязарят едян тяшкилатлар. 

3. Rusiya Federasiyasının pul sistemi 

Рубл – РФ-нын милли пул ващиди кими. Русийанын пул-кредит системинин щцгуги ясасы. 

Русийа Мяркязи Банкын фяалиййяти. РФ Милли Банк Шурасынын мягсяд вя вязифяляри. 

4. Yaponiyanın pul-кредит sistemi 

Yaponiyanыn pul-кредит sistemiнин тарихи инкишафы. Йапон банкларынын игтисадиййатын 

инкишафында ящямиййятли ролу. 

5. Türkiyənin pul-кредит sistemi 

Османлы империйасы дюврцндя пул-кредит системи. Тцркийя Мяркязи Банкынын 

гурулушу, тарихи вя мягсяди. ТЖ кредит системинин гурулушу. Тцркийядя ислам банкларынын 

фяалиййяти. 

6. Avrzonanın səciyyəsi 

АБ юлкяляринин игтисади вя жоьрафи эюсиярижисиня эюря тяснифаты. Аврозона 13 цзв 

юлкясинин монетар сийасятин щяйата кечирилмясиндя жавабдещ олан Авропа Мяркязи Банкы. 

Авропа Мяркязи Банклар системи. 

 

 

Mövzu 15. Pul-kredit böhranları və antiböhran tədbirləri. 

1. Pul-kredit böhranlarının ümumi səciyyəsi. 

Pul-kredit bюhranlarыны ачыглайан нязяри дцшцнжялярин тящлили. Pul-kredit bюhranынын 

компонентляри. Pul-kredit bюhranынын сябябляри. Валйута бющраны, банк бющраны. Борж 

бющраны. Биръа бющраны. 
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Банк системинин бющранлы вязиййятинин яламятляри. Банк бющранынын дювлят вя 

жямиййятя йцклядийи малиййя аьырлыьы.  

Валйута бющранларынын тяснифаты. Борж бющранынын сябяб вя нятижяляри. Фонд 

бющранынын сябяб вя нятижяляри. 

2. Antiböhran tədbirləri 

Банк системинин тяжили хиласетмя тядбирляри. Банкын рекапитализасийасы. Стабилизасйон 

кредит хятти. Монетар сийасят тядбирляри. Мяркязи банкларын антибющран сийасятинин ясас 

алятляри. Глобал бющранларла баьлы Э-20 Саммитинин антибющран стратеэийасынын ясас 

истигамятляри. 

3. Azərbaycan Respublikasında antiböhran tədbirlərinin xüsusiyyətləri 

Глобал пул-кредит бющранынын Азярбайжана тясир каналлары. АР Мяркязи Банкы 

тяряфиндян гябул едилмиш мцщцм пул сийасяти вя макро-пруденсиал идаряетмя гярарлары.  

Малиййя сабитлийинин горунмасы иля баьлы гярарлар. 

Азярбайжанда яманят сыьорта фондунун мягсяд вя вязифяляри. 

 

 

Mövzu 16. Бейнялхалг валйута-кредит мцнасибятляри. 

1. Валйута системинин мащиййяти, нювляри вя елементляри. 

   Валйуталарын мащиййяти. Валйуталарын тяснифаты. Бейнялхалг валйута     мцнасибятляринин 

хцсусиййятляри вя мащиййяти. Бейнялхалг валйута мцнасибятляриндя гызылын ролу. 

2. Валйута мязянняси. Валйута тянзимлянмяси. 

    Валйута мязяннясинин мащиййяти вя она тясир едян амилляр. Валйута мязянняляринин 

формалашмасы механизми. Валйута мязянняляринин нювляри. Валйуталарын конвертасийа 

едилмясинин нювляри. Бейнялхалг     валйута кредит мцнасибятляриня валйута мязянняляринин 

тясири. 

3. Бейнялхалг кредит мцнасибятляри.  

Бейнялхалг кредитин ролу, функсийалары вя  мащиййяти. Бейнялхалг кредитин формалары. 

Бейнялхалг кредитин валйута-малиййя вя   юдяниш шяртляри.  

4.   Бейнялхалг щесаблашмалар.  

Бейнялхалг щесаблашмаларын мащиййяти.   Харижи игтисади ялагялярин валйута малиййя вя 

юдяниш шяртляри. Бейнялхалг наьдсыз         щесаблашмаларын формалары вя принсипляри. 

5. Тядийя балансы.  Тядийя балансынын мащиййяти.  Бейнялхалг щесаблашмалар 

балансы системи. Тядийя балансынын тянзимлянмясинин мащиййяти, структуру, ясас бюлмяляри. 

6. Бейнялхалг кредит-малиййя институтлары.  
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Бейнялхалг кредит-малиййя институтларынын мащиййяти. Бейнялхалг валйута фонду. Дцнйа 

банкы групу.   Бейнялхалг щесаблашмалар банкы. 

7. Реэионал валйута-кредит институтлары.  

Авропа Мяркязи Банкы. Реэионал банклар вя инкишаф фонду. Бейнялхалг валйута 

малиййя интеграсийасында мяркязи банкларын фяалиййяти. 

8. Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг валйута-кредит мцнасибятляри вя сийасяти.  

Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг валйута кредит мцнасибятляриндя иштиракы. 

Азярбайжанын реэионал банкларда иштиракы зярурилийи. Бейнялхалг валйута фондунун 

азярбайжан игтисадиййатында ролу. Дцнйа банкынын Азярбайжан игтисадиййатынын йенидян 

гурулмасында фяалиййяти. 

 

Mövzu 17. Pul-kredit nəzəriyyələri 

Пулун тякамцлц щаггында нязяриййяляр. Пул щаггында игтисадчы алимлярин нязяри 

фикирляринин тящлили. Йени классиклярин пул щаггында нязяриййяси. Пулун номиналист нязяриййяси. 

Метал пул нязяриййяси. Пулун мцасир нязяриййяси. Нейтрал пул нязяриййяси. 

Кредитин тядгигиндя нязяри жяряйанларын методолоъи ясаслары. Фаиз щаггында игтисадчыларын 

нязяри дцшцнжяляринин тящлили. Кейнсин фаиз щаггында нязяри фикирляринин тящлили. Кредит фаиз 

дяряжяси вя инфлйасийа арасында илишкилярин нязяри аспектляри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядябиййат 

Ы. Ганунлар вя диэяр норматив актлары 

1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы 
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2. Азярбайжан Республикасы Мяркязи Банкы щаггында 10 декабр 2004-жц ил тарихли Гануну 

(ялавя вя дяйишикликлярля) 

3. Банклар щаггында Азярбайжан Республикасынын 16 йанвар 2004-жц ил Гануну (ялавя вя 

дяйишикликлярля) 

4. Валйута тянзими щаггында Азярбайжан Республикасынын 21 октйабр 1994-жц ил Гануну 

(ялавя вя дяйишикликлярля) 

5. Банк олмайан кредит тяшкилатлары щаггында Азярбайжан Республикасынын 25 декабр 2009-

жу ил Гануну (ялавя вя дяйишикликлярля) 

6. Инвестисийа фяалиййяти щаггында Азярбайжан Республикасынын 13 йанвар 1995-жи ил Гануну 

(ялавя вя дяйишикликлярля) 

7. Харижи инвестисийаларын горунмасы щаггында  Азярбайжан Республикасынын Гануну (ялавя 

вя дяйишикликлярля) 

8. Ипотека щаггында Азярбайжан Республикасынын 15 апрел 2005-жи ил Гануну (ялавя вя 

дяйишикликлярля) 

9. Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжялляси 

10. Азярбайжан Республикасынын Мцлки-Просессуал Мяжялляси 

11. Азярбайжан Республикасында пул нишанларынын номинал дяйяринин вя гиймятляр 

мигйасынын дяйишдирилмяси (деноминасийасы) щаггында Азярбайжан Республикасы 

Президентинин 7 феврал 2005-жи ил фярманы. 

12. Азярбайжан Республикасында ипотека кредитляри системинин йарадылмасы щаггында 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 16 сентйабр 2005-жи ил фярманы 

13. Азярбайжан Республикасынын Милли Банкы няздиндя  Азярбайжан Ипотека Фонду 

щаггында Ясаснамя. Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 декабр 2005-жи ил 

тарихли фярманы иля тясдиг едилмишдир. 

14. Азярбайжан Республикасы Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси 

щаггында Ясаснамя. 26 ийул 1999-жу ил (ялавя вя дяйишикликлярля). 

15. Яманятлярин сыьорталанмасы щаггында Азярбайжан Республикасынын Гануну (ялавя вя 

дяйишикликлярля) 

16. Банклар щаггында норматив-щцгуги актлар топлусу (З.Ф.Мяммядовун редакторлуьу иля 

щазырланмыш). Бакы, «Ганун» няшриййаты, 2009. 

 

ЫЫ. Дярсликляр, дярс вясаитляри вя диэяр елми мянбяляр 

Дярсликляр вя дярс вясаитляри 

1. Деньги, кредит, банки. Под ред. Г.Н.Белоглазовой, М., Юрайт, 2009 
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2. Деньги, кредит, банки. Под ред. Е.Ф.Жукова, М., «Юнити», 1999 

3. Деньги, кредит и банки. Под ред. В.В.Иванова, Б.И.Соколова, М., «Проспект», 2008 

4. Деньги, кредит, банки. Под ред. О.И.Лаврушина, М., Финансы и статистика, 2009 

5. Ясэярова Р.В. Пул, кредит вя банклар. Бакы, Мцтяржим, 2007 

6. Гящряманов С.Ж., Мустафайев Р.Н. ССРИ-нин пул-кредит системи тарихи. 

Н.А.Вазнесенски адына ЛМИИ-нун Бакы филиалынын (РФ Тящсил Назирлийинин тясдиги иля) 

няшри, Бакы – 1989. 

7. Мяммядов З.Ф. Пул, кредит вя банклар. Бакы – 2010 

8. Мяммядов З.Ф. Пул. Кредит. Банк. Бакы, «Ябилов», 2006 

9. Мяммядов З.Ф. Бейнялхалг валйута-кредит мцнасибятляри вя харижи юлкялярин пул-

кредит системляри. Бакы. «Ганун» няшриййаты, 2001 

10. Общая теория денег и кредита. Под ред. Е.Ф.Жукова, М., «Юнити», 1995 

11. Пул вя банклар. Мцяллифляр колл. Р.А.Бяшировун редактяси иля, Бакы, «Игтисад 

Университети» няшриййаты, 2012 

12. Пул, кредит вя банклар. Мцяллифляр колл. Р.М.Рзайевин редактяси иля, Бакы, «Ганун» 

няшриййаты, 2000 

13. Садыгов М.М., Балайева Е.Я., Щямишяйева Ш.Ц. Бейнялхалг валйута-кредит 

мцнасибятляри вя харижи юлкялярин пул-кредит системи. «Игтисад Университети» няшриййаты, 

2003 

14. Садыгов. Е.М. Банк ямялиййатлары, Бакы, 2010. 

 

Диэяр елми мянбяляр 

1. Ибращимов З.Щ. Пул, кредит вя банклар (суаллара жаваб) Бакы, 2009 

2. Ибращимов З.Щ. Глобал малиййя бющраны: сябяб вя нятижяляр. «Малиййя вя учот», 

№12, 2009 

3. Казакович В.П. Проблемы международных  денег при капитализме. М., 1987 

4. Критика  буржуазных теорий финансов, денег и кредита. Под ред. Солюса Г.Л. М., 

1978. 

5. Гящряманов С.Ж. ССРИ-дя кредит системинин инкишафы, зиддиййятляри вя чятинликляри.  

Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин няшриййаты. Бакы. 1991. 

6. Гящряманов С.Ж. Пул-кредит бющранларынын спесификасы вя нязяри тящлили. «Игтисад 

елмляри: нязяриййя вя практика» № 1-2 (2005-жи ил), Бакы – 2006 

7. Мяммядов З.Ф. Глобал бющраны вя дювлятин антибющран стратеэийасы: дцнйа 

тяжрцбяси вя Азярбайжан реаллыьы. «Дювлят идарячилийи» № 1, 2010 
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8. Мяммядов З.Ф. Азярбайжан Милли юдяниш системинин тенденсийасы: щцгуги вя 

игтисади аспектлярин  тящлили. Ганун – 2009, № 10. 

9. Матюхин Г.Г. Проблемы кредитных денег при капитализме. М. 1995. 

10. Нерущенко И.Б. Теория инфляции и антиинфляционная политика. М., 1987 

11. Никитин С.М., Гельвановский М.И. Инфляция и хозяйственный механизм. М., 

1983 

12. Податкина Л.С. Современная денежно-кредитная система капитализма. М., 1982 

13. Поляков В.П., Москвина Л.А. Структура и функции центральных банков. М., 1999 

14. Шенаев В.Н. Международный рынок ссудных капиталов. М., 1985 

15. Усоскин В.М. Теория денег. М. 1994 

16. Вялийев Д.Я. Азярбайжанын глобал игтисадиййата интеграсийасы. «Адилоьлу» няшриййаты, 

Бакы, 2008 

17. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. М. 1994 

 

 

 


