MÜASİR MALiYYƏ –KREDİT İNSTİTUTLARININ FƏALİYYƏT
İSTİQAMƏTLƏRİ (Magistratura üçün)
1. Yığım- investisiya əlaqəsi.
2. Yığımı və investisiyanı stimullasdıran amillər.
3. İnvestisiyanın stimullasdırılması
4. İnvestisiyaprosesininmaliyyətəminatı.
5. Evtəsərrüfatlarınınborcyüküvətransmissiya.
6. Maliyyəxidmətləritəklifedəntəskilatlar.
7. Maliyyəbazarlarındaəmanəttoplayanqurumlar.
8. Müddətindənasılıolaraqfinansbazarınıntəsnifatı
9. Maliyyəalətlərininistifadəsinəgörəbazarlar
10.Kapital bazarının funksiyaları.
11.Kapital bazarının növləri.
12.Qiymətli kagız bazarlarının quruluşu.
13.Qiymətlikağızbazarlarınınkapitalbazarınatəsiri
14.Qiymətlikağızlarınreytinqi.
15.Qiymətlikağızlarbazarınıniştirakçıları.
16.Qiymətlikağızlarbazarınındövləttənzimlənməsi.
17.Sığortasistemivəsığortahaqqındaqanunvericilik.
18.Sığortanıniqtisadi-nəzəriəsasları.
19.Sığortaisinintəskilininprinsipvəfunksiyaları.
20.Sığorta işinin təşkili.
21.Sığorta agenti.
22.Sığortabrokeri.
23.Aktuarivəsığortaeksperti.
24.XaricihüquqivəfizikişəxslərinAzərbaycanRespublikasındasığortafəaliyyəti.
25.. Sığortamüqaviləsininməzmunu.
26.Sığortalınınvəsığortaçınınvəzifələri.
27.SığortafəaliyyətininəsaslarIvəsabitliyi.
28.Sığortafəaliyyətinədövlətnəzarəti.

29.Arbaycandasığortafəaliyyətinintəsnifatı.
30.Sığortabazarıvəonunsosial-iqtisadiməzmunu.
31.Sığortabazarınınstrukturu.
32.Sığortabazarındarisklərinidarəedilməsivətəsnifatı.
33.Sığortafəaliyyətinintəşkilatıvəhüquqiəsasları.
34.Sığortaşirkətlərinintəşkilati-hüquqiformalari.
35.Millisığortasistemindəsığortabazarınınrolu.
36.Sığortafəaliyyətininaparılmasında DSN-in rolu.
37.Təkrarsığortanıniqtisadiyyatdarolu.
38.Sosialsığortaninmahiyyətivəprinsipləri.
39.Sosialsığortaninistirakçilari, onlarınhüquqvəvəzifələri.
40.Bank sistemindəantiböhrantədbirlərproqramı.
41.Bank sistemindənəzarətmodelləri.
42. Bank sistemindəəmanətlərinsığortalanmasi
43.Azərbaycanrespublikasının bank sistemininhüquqiəsasları
44.Mərkəzibanklarıninməqsədvəvəzifələri.
45.MərkəziBankınidarəHeyətininsədrininsəlahiyyətləri.
46.MərkəziBankınfəaliyyətininəsasməqsədi.
47.Mərkəzi Bank funksiyaları
48.AzərbaycanMərkəziBankıPulsiyasətininalətləri
49.QlobalBöhranlarınşiddətlənməsiMühitindəAzərbaycanMərkəzBankininPulsiyas
ətininistiqamətləri
50.Ödənişsistemihaqqindaümumiməlumat.
51.Milli Ödənis Sisteminin arxitekturasının əsasını təskil edən Real Vaxt
Rejimində Banklararası Hesablasmalar Sistemi (AZIPS).
52.Kütləvi Ödənislər üzrə Mərkəzləsdirilmis informasiya Sisteminin mahiyyəti.
53.Bank hesablarının növləri
54.beynəlxalq kart təskilatlari.
55.SWIFT beynəlxalq maliyyə ödənislərlərini həyata keçirən təskilat kimi.
56.SWIFT-in əsas məqsədi

57.Bankçılıgın əsas prinsipi və funksiyaları.
58.Bankların təşkili və idarə edilməsi.
59.Bankların idarəetmə strukturu
60.Bankların öhdəlikləri
61. Mühasibat balansına öhdəliklər və kapital üzrə
62.maddələr.
63.Aktivlərin təsnifləşdirilməsi. Təsnifləşdirmə prosesində təminatın rolu
64.Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə ölçülməsi.
65. Bank aktivlərinin təhlükəsizliyini təmin edən nəzarət mexanizmi: daxili audit
66.Ödəniş tapşırıqlarının təsnifatı
67.Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşma
68.Kreditin mahiyyəti və prinsipləri
69. Kreditin forma və növləri.
70. Kreditləşmənin iqtisadi əhəmiyyəti və kredit tələblərinin dəyərləndirilməsi.
71. Kreditlərin verilməsi meyarlarına təsir edən amillər
72.Kreditlərin verilməsi üzrə bankdaxili qaydalar.
73.Mərkəzləsdirilmis kredit reyestri haqqinda qaydalar
74. Qiymətli kagizlarıntəsnifləsdirilməsi.
75. Qiymətli kağızlar bazarının investisiya potensialı
76.Qiymətli kagizlar bazarında investisiya riskinin qiymətləndirilməsi.
77.İnvestisiya riskinin qiymətləndirmə metodu.
78.Qiymətli kagizlar bazarınin investisiya imkanlarınin fundamental və texniki
təhlili.
79.Bankların qiymətli kagizlar bazarında fəaliyyəti.
80.Bank portfelininəsasfunksiyalari.
81. Bankin investisiya fəaliyyətinin gəlir və riski.
82.Bankininvestisiyasiyasəti
83.Beynəlxalq bank işi və bankların valyuta əməliyyatları.
84. Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimlənməsi.
85.Valyuta nəzarəti orqanları və agentləri.

86.Qeyri-rezidentlərin AzərbaycanRespublikasında valyuta əməliyyatları.
87.Valyuta mövqeyi .Azərbaycan respublikasi müvəkkil banklarınin açiq valyuta
mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi.
88.Beynəlxalq bankçılığın mahiyyəti.
89. Beynəlxalq bankların insitusional xidmət vahidləri.
90.Beynəlxalq portfel investisiyasi.
91.Beynəlxalq investisiyalarda risklərin qruplaşması.
92.Beynəlxalq finans bazarlari. Finans bazarınin qloballasmasi .
93.Xarici bankların Azərbaycan bank sistemində yeri xarici ticarətdə istifadə
edilən hesablasmaların formalari
94.Valyuta böhranı.
95.Banklarda valyuta mübadilə əməliyyatlarınin aparilmasi qaydalari
96.Maliyyə hesabatlarının məqsədi və tərtib olunma prinsipləri.
97. Maliyyə hesabatı elementlərinin qiymətləndirilməsi.
98.Maliyyə kapitalının saxlanması konsepsiyası və mənfəətin müəyyən olunmasi.
99. Maliyyə hesabatlarının tərikibi.
100. Banklarda mühasibat uçotunun əsas vəzifələri və mühasibat xidmətinin
təskili
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

MB haqqında qanun
Banklar haqqında qanun
Mülki məcəllə
Əmanətlərin sığortalanması haqqında qanun
İpoteka haqqında qanun
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik
Valyuta qanunvericliyi
AMB-nin kapital və likvidliyin idarə edilməsi üzrə normativ sənədləri
AMB-nin kreditləşmə üzrə normativ sənədləri
AMB-nin Korporativ idarəetmə standartları
AMB-nin risklərin idarə edilməsi normativ sənədləri
AMB-nin mühasibat uçotu və hesabatı üzrə normativ sənədləri
AMB-nin nağd pul dövriyyəsi və nağdsız ödəmələr üzrə normativ sənədləri

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

bank sektorunda (ümumi bank səviyyəsində) bazar riski kateqoriyalari
maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsində istifadə edilən indekslər
maliyyə sabitliyinə təsir edən risk mənbələri
azərbaycanda maliyyə sabitliyinin təminatinda mərkəzi bankin rolu
bank sistemində stress test sistemi
bank sistemində böhran
bank sistemində antiböhran tədbirlər proqrami

azərbaycan respublikasinin mərkəzi bankin fəaliyyətinin ümumi əsaslari və əməliyyatlari
mərkəzi bankin təşkilati strukturu və idarə olunmasi
azərbaycan mərkəzi bankinin məqsəd və funksiyalari
mərkəzi bankin pul siyasəti
qlobal böhranlarin şiddətlənməsi mühitində azərbaycan mərkəz bankinin pul siyasətinin
istiqamətləri
126. bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair ümumi qaydalar
127. bank fəaliyyətinin özəllikləri
128. bankçiliğin əsas prinsipi və funksiyalari
129. bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziya
130. banklarintəşkilivəidarəedilməsi
131. bank fəaliyyətində (ayri-ayri fərdi əməliyyat səviyyəsində) risklərin növləri və risklərin
idarə edilməsi sistemi
132. bankın fəaliyyətinin yoxlanılması
133. maliyyə hesabatlarının məqsədi və tərtib olunma prinsipləri

121.
122.
123.
124.
125.

134.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

maliyyə hesabati elementlərininqiymətləndirilməsi
135. maliyyə hesabatlarinin istifadəçilərə təqdim edilməsi
pul vəsaitlərinin hərəkəti
banklarda mühasibat uçotunun əsas vəzifələri
Riskin mahiyyəti və zəruriliyi
Bazel 1, Bazel 2 və Bazel 3
Risklərin idarə edilməsi üzrə Bazel Komitəsinin prinsipləri
Kredit riskləri üzrə
Likvidlik riskləri üzrə
Əməliyyat riskləri üzrə
Stress testlər üzrə
Risklərin növləri
Kredit riskləri
Likvidlik riskləri
Bazar riskləri
Əməliyyat riskləri
Strateji və digər xüsusi risklər

