
“Pul və banklar” fənni üzrə imtahan sualları 

 

1. Pulun yaranması,mahiyyəti, funksiyaları və rolu. 

2. Pulun dəyər ölcüsü funksiyası, qiymət miqyası, hesab pulları. 

3. Pulun tədiyə vasitəsi funksiyası. 

4. Pulun yığım funksiyası, onun yaranma zərurəti. 

5. Dünya pulu funksiyası. 

6. Пулун емиссийасы. 

7. Metal pulların tədavülü şəraitində pulun dəyər ölçüsü funksitasına xas olan başlıca 

xüsusiyyətlər. 

8. Pul haqqında nəzəri baxışlar. 

9. Metal pul nəzəriyyəsi. 

10. Metal pul nəzəriyyəsinin meydana gəlməsinin səbəbləri, mahiyyəti. 

11. Pulun Keyns nəzəriyyəsi. 

12. Pul tədavülü. 

13. Muasir pul emissiyasının kanalları. 

14. Qiymətli kağızların pul kütləsi və pul tədavülü ilə bağlılığı. 

15. İqtisadiyyatın pula olan tələbatı və tədavülə pulun faktiki daxil olması arasındakı 

tarazlığın əhəmiyyəti. 

16. Pula tələb və pul təklifi. 

17. Pul dövriyyəsi və pul hesablaşmaları. 

18. Pul dövriyyəsi anlayışı və onun məzmunu. 

19. Nağdsız pul dövriyyəsinin xarakteristikası. 

20. Nağdsız hesablaşmaların formalarının ümumi səciyyələndirilməsi. 

21. Nağd –pul dövriyyəsinin təşkili prinsipləri və əsasları. 

22. Pul sistemi. 

23. Pul sisteminin mahiyyəti və məzmunu. 

24. Pul sisteminin ünsürləri. 

25. Pul sisteminin funksiyaları. 

26. Bimetalizmin mahiyyəti və növləri. 

27. İnflyasiya, pul islahatları və digər antiinflyasiya tədbirləri. 

28. İnflyasiyanın amilləri. 

29. İnflyasiyanın növləri, tipləri və formaları. 

30. Pul islahatlarının mahiyyəti və növləri, onların aparılması metodları. 



31. Антиинфлйасийа тянзимлянмяси 

32. Инфлйасийанын дахили вя харижи амилляри. 

33. İnflyasiyanın ölkədəki sosial iqtisadi vəziyyətə təsiri. 

34. Borc kapitalının dəyəri və isyehlak dəyəri. 

35. Borc kapitalı bazarı, onun müasir quruluşu. 

36. Azərbaycanda borc kapitalları bazarının müasir vəziyyətinin səciyyələndirilməsi. 

37. Borc kapitalı və real kapital. 

38. Müasir Azərbaycanda borc faizinin xüsusiyyətləri. 

39. Sələm kreditnin mahiyyəti. 

40. Kreditin zəruriliyi. mahiyyəti və funksiyaları. 

41. Müasir şəraitdə kreditin mahiyyəti. 

42. Коммерсийа кредити. 

43. Kreditin meydana gəlməsinin obyektiv zəruriliyi və mümkünlüyü. 

44. Kreditin strukturu. 

45. Kreditin funksiyalarının iqtisadi islahatlar şəraitində inkişafı imkanları. 

46. Pul vəsaitlərinə əlavə tələbatın yaranma səbəbləri. 

47. Kreditin formaları, növləri və iqtisadiyyatda rolu. 

48. Kreditin əmtəə və pul formaları. 

49. Pul borcu və kapital borcu. 

50. Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasında bank kreditinin rolu. 

51. Beynəlxalq kredit, onun mahiyyəti. 

52. Komersiya krediti ilə bank krediti arasındakı bağlılıq və fərqləndirici cəhətlər. 

53. Dövlət krediti, onun məqsədli xarakteri və subyektləri. 

54. Kredit haqqında nəzəri baxışlar. 

55. Makroiqtisadi səviyyədə kreditin sərhədlərinin növləri. 

56. Qiymətli kağızlar və onların bazarı. 

57. Гиймятли каьызларын сяжиййяляндирилмяси. 

58. Гиймятли каьызлар базарында коммерсийа банкларынын иштиракы. 

59. Гиймятли каьызлар базарынын функсийалары. 

60. Гиймятли каьызларын илкин базарынын мащиййяти. 

61. Гиймятли каьызларын икинжи базары. 

62. Fond birjası, onun mahiyyəti. 

63. Birja möhtəkirliyi. 

64. Korporativ istiqrazların mahiyyəti, təsnifatı və onların növlərinin səciyyələndirilməsi. 

65. Гиймятли каьызларын тямял кейфиййятляри. 



66. ГКБ-нын пешякар иштиракчылары. 

67. Гиймятли каьызлар базарында дилерлярин ролу. 

68. İnvestisiya sferasında pul-kredit münasibətləri. 

69. İnvestisiya mahiyyətcə səciyyələndirilməsi. 

70. İnvestisiya mühiti, onun iqtisadi məzmunu və növləri. 

71. İnvestisiya metodları. 

72. Bank Lizinqi. 

73. Bankların yaranması, fəaliyyət spesifikası və onların inkişafında gedən başlıca 

proseslər. 

74. Bankların meydana gəlməsinin obyektiv səbəbləri. 

75. Bankların mənşəyi və inkişafı. 

76. Bank işində rəqabət və inhisarlaşma. 

77. Банк щесаблары. 

78. Kredit və bank sistemləri, onların elementləri. 

79. Kredit sistemi anlayışı. 

80. Bank sistemi, onun ünsürləri və nişanələri. 

81. Kredit sisteminin tipləri. 

82. Bank sisteminin inkişafı. 

83. Kommersiya banklarının və ixtisaslaşdırılmış kredit təşkilatlarının fəaliyyyətinin 

əsasları. 

84. Kommersiya banklarının bazar iqtisadiyyatındakı rolu və kredit sistemindəki yeri. 

85. Beynəlxalq valyuta – kredit və maliiyə münasibətlərinin əsasları. 

86. Valyuta məzənnəsinin iqtisadi kateqoriya kimi mahiyyəti. 

87. Valyuta münasibətlərinin istehsal və ticarətlə qarşılıqlı əlaqəsi. 

88. Beynəlxalq valyuta – kredit və maliyyə təşkilatları. 

89. Òÿäèééÿ âÿ ùåñàáëàøìà áàëàíñû. 

90. Áàíêëàðûí äåïîçèò âÿ ÿìàíÿò ñåðòèôèêàòëàðû. 

 


