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Fənn 2308 - Ehtiyatların idarə edilməsi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Əhmədova T.

Testlərin vaxtı 10 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 375 (75 %)

Suallardan 500

Bölmələr 15

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi biznesin bütün sahələrinə təsir edir ki, bura xüsusi olaraq aiddir 
(Çəki: 1)

nəqliyyat xidməti
təmir xidməti
istehsal, marketinq və maliyyə 
istehsalın yenidən qurulması
kənd təsərrüfatı

Sual: İstehsal ehtiyatlarının idarə edilməsi bu sahələr üçün daha aktualdır (Çəki: 1)
ticarət və kənd təsərrüfatı müəssisələri
kənd təsərrüfatı müəssisələri və emal sənayesi
tikinti, ticarət və kənd təsərrüfatı müəssisələri
ticarət müəssisələri və emal sənayesi
emal sənayesi



Sual: Satış həcminin artırılması üçün yüksək səviyyədə ehtiyatların olması lazımdır (Çəki: 1)
maliyyə baxımından 
maliyyə və marketinq baxımından
marketinq baxımından 
yalnız maliyyə baxımından
menecment baxımından

Sual: Ehtiyatların aşağı səviyyədə olması daha yaxşıdır (Çəki: 1)
marketinq baxımından
maliyyə və marketinq baxımından
maliyyə baxımından
yalnız marketinq baxımından
menecment baxımından

Sual: İstehsal baxımından ehtiyatların səviyyəsi istehsalın effektivliyi üçün … olmalıdır (Çəki: 1)
aşağı 
yüksək
kifayət qədər
yalnız yüksək
tam yüksək

Sual: Ehtiyatların yaradılmasının əsas səbəbləri … bərabərdir (Çəki: 1)
3
5
4
2
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Sual: Ehtiyatların yaradılmasının səbəbləri bunlardır (Çəki: 1)
qənaətcil istehsalın uçotu
tədarük 
qeyri-müəyyənlikdən qorunmaq
tələb və təklifin gözlənilən dəyişməsinin qorunması 
yükdaşımalarının uçotu 

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsində həlli tələb olunan ən mühüm problemlərdən biridir (Çəki: 1)
istehsaldan hansı çeşidi çıxarmalı
işə kimi qəbul etməli
anbarda hansı məhsulu saxlamalı 
istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini təkmilləşdirməli
satışı artırmalı

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsində əsas problemlərdən biridir (Çəki: 1)
istehsal nizam-intizamı 
işə kimin qəbul edilməsi
nə qədər sifariş vermək lazımdır 
istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini təkmilləşdirməli
satışı təkmilləşdirməli



Sual: Ehtiyatların idarə edilməsində həll olunan problemlər (Çəki: 1)
sifarişin qeyri-müəyyən olunması
nə qədər sifariş verilməlidir
hansı məhsulu anbarda saxlamaq lazımdır
hansı nəzarət sistemindən istifadə edilməlidir 
nə vaxt sifariş verilməlidir

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi – (Çəki: 1)
menecmentin əsas funksiyası deyil 
marketinq kompleksinin elementidir 
idarəetmənin əsas funksiyasıdır
reklam elementidir 
istehsalın əsas funksiyasıdır

Sual: Ehtiyatlar – (Çəki: 1)
rəqabətin stimullaşdırılması elementidir
böyük həcmdə kapital tələb etmir
böyük həcmdə kapital tələb edir
işçi qüvvəsi tələb edir
reklam elementidir

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi əsasən təsir edir …… (Çəki: 1)
nəqliyyat xidmətinə
təmir xidmətinə
istehsala
istehsalın yenidən silahlanmasına
elmə

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi əsasən təsir edir …… (Çəki: 1)
təmir xidmətinə 
nəqliyyat xidmətinə
marketinqə
istehsalın yenidən silahlanmasına
tədrisə

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi əsasən təsir edir …… (Çəki: 1)
istehsalın yenidən silahlanmasına
kənd təsərrüfatına
maliyyə
təmir xidmətinə 
nəqliyyat xidmətinə

Sual: Müəssisə istehsal proseslərinin idarə edilməsini həyata keçirir (Çəki: 1)
dövri olaraq
fasilələrlə
fasiləsiz fəaliyyəti təmin etmək məqsədi ilə
vasitəçilərin iş qrafikini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə
mütəmadi



Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi və onun optimallaşdırılması …… məşğul olmağa imkan verir 
(Çəki: 1)

digər biznes prosesləri ilə ziddiyyətli fikirlərin yaranmasıyla 
digər biznes prosesləri ilə qismən ziddiyyətli fikirlərin yaranmasıyla 
digər biznes prosesləri ilə qismən ziddiyyətli fikirlərin yaranmamasıyla
digər biznes prosesləri ilə ziddiyyətli fikirlərin yaranmasına baxmayaraq
digər biznes prosesləri ilə ziddiyyətli fikirlərin yaranmasına baxmayaraq

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi və onun optimallaşdırılması …… məşğul olmağa imkan verir 
(Çəki: 1)

original variantların yaranmasına baxmayaraq
digər biznes prosesləri ilə qismən ziddiyyətli fikirlərin yaranmasıyla 
dar ixtisaslaşdırılmış və geniş miqyaslı fəaliyyətlə
digər biznes prosesləri ilə ziddiyyətli fikirlərin yaranmasına baxmayaraq
digər biznes prosesləri ilə ziddiyyətli fikirlərin yaranmasıyla

Sual: Lagistik fəaliyyətdən başqa mal-material ehtiyatlarının idarə edilməsi ola bilər (Çəki: 1)
yalnız maliyyə cəhətdən
yalnız marketinq cəhətdən
maliyyə və marketinq cəhətdən
yalnız mədəni cəhətdən
menecmentdən

Sual: Ehtiyatların optimal idarə edilməsində nəzərdə tutulan siyasətdir – (Çəki: 1)
yalnız anbarda ehtiyatların optimallaşdırılması
təchizatın müəyyən cəhətlərinin əlaqələndirilməsi 
ehtiyatların anbarda optimallaşdırılması deyil, həm də bütün cəhətlərin əlaqələndirilməsi
təchizatın bütün cəhətləri əlaqələndirilir
tranzit daşımaları əlaqələndirir

Sual: Ehtiyatlar özündə əks etdirir (Çəki: 1)
xammal və tamamlanmamış istehsalı 
xammal və hazır məhsulları
xammal, tamamlanmamış istehsal və hazır məhsulları
tranzit daşımaları 
hazır məhsulları və tamamlanmamış istehsalı

Sual: Ehtiyatların yaradılmasında məqsədi – (Çəki: 1)
xüsusi sahələrin yaradılması
müəyyən sahələrin təşkil edilməsi
müəyyən bufer yaradılması
mal partiyalarının böyüdülməsi
mövsümi ehtiyatın yaradılması

Sual: İstehsal ehtiyatlarıdır – (Çəki: 1)
texniki kütlənin məcmusu
satılan texnikanın məcmusu
istehsal kütləsinin məcmusu
planlaşdırılmamış məhsul
planlaşdırılmış məhsul



Sual: İstehsal ehtiyatları (Çəki: 1)
texniki kütlənin məcmusu
satılan texnikanın məcmusu
istehsal prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulan istehsal kütlələrinin məcmusu
rəqiblərin bazar üçün planlaşdırdığı məhsul
vaxtıkeçmiş məhsul

Sual: İstehsal ehtiyatları (Çəki: 1)
istehsalın fasiləsizliyini təmin etmək funksiyasını yerinə yetirmir
hər hansı bir funksiyanı yerinə yetirmir
geniş istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək funksiyasını yerinə yetirir
istehsalın qaydaya salınması funksiyasını yerinə yetirir
anbar dövriyyəsini yerinə yetirir

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi nəzəriyyəsi …… (Çəki: 1)
anbar dövriyyəsini yerinə yetirir
istehsal proseslərinin tənzimlənməsi metodlarını göstərir
ehtiyatların tənzimlənməsi məqsədi ilə özündə təhlil metodlarını birləşdirir
istehsalın əsaslı təhlilini göstərir
istehsal məqsədlərinin texniki təhlilini göstərir

Sual: Adətən tələb hesab edilir – (Çəki: 1)
nisbi kəmiyyət
daimi kəmiyyət
təsadüfi kəmiyyət
dəyişməz kəmiyyət
mütləq kəmiyyət

Sual: Malların çatdırılması vaxtı ola bilər …… (Çəki: 1)
yalnız təsbit edilmiş müddətdə
yalnız təsadüfi müddətdə
təsbit edilmiş və ya təsadüfi müddətdə
təsbit edilməmiş və təsadüfi olmayan müddətdə
təsadüfi olmayan müddətdə

Sual: Xammal ehtiyatı istehsalçını …… ayırır (Çəki: 1)
alıcılardan
işçilərdən
malgöndərənlərdən
mütəxəssislərdən
peşəkarlardan

Sual: Hazır məhsul ehtiyatı istehsalçını ayırır …… (Çəki: 1)
peşəkarlardan
işçilərdən
istehlakçılardan
mütəxəssislərdən
alıcılardan



Sual: Tamamlanmamış istehsal ehtiyatları istehsalçını …… ayırır (Çəki: 1)
mütəxəssislərdən
peşəkarlardan
istehsalın müxtəlif mərhələlərindən
alıcını malgöndərəndən 
vasitəçilərdən

Sual: Qeyri-müəyyənlikdən müdafiə (Çəki: 1)
ehtiyatların yaradılmasının səbəblərindən biri deyil
ehtiyatların yaradılması səbəbinə aid deyil
ehtiyatların yaradılması səbəblərindən biridir
ehtiyatların yaradılmasının yeganə səbəbidir
tranzit daşımaların səbəbidir

Sual: Qənaətli istehsalın və tədarükün uçotu (Çəki: 1)
ehtiyatların yaradılması səbəbinə aid deyil
ehtiyatların yaradılmasının səbəblərindən biri deyil 
ehtiyatların yaradılması səbəblərindən biridir
tranzit daşımaların səbəbidir
ehtiyatların yaradılmasının yeganə səbəbidir

Sual: Tələbin və malgöndərmənin gözlənilən dəyişməsinin təmin edilməsi …… (Çəki: 1)
ehtiyatların yaradılmasının səbəblərindən biri deyil
tranzit daşımaların səbəbidir
ehtiyatların yaradılması səbəblərindən biridir
ehtiyatların yaradılmasının yeganə səbəbidir
ehtiyatların yaradılması səbəbinə aid deyil

Sual: Malların daşınmasının uçotu …… (Çəki: 1)
ehtiyatların yaradılmasının səbəblərindən biri deyil
ehtiyatların yaradılması səbəbinə aid deyil
ehtiyatların yaradılması səbəblərindən biridir
ehtiyatların yaradılmasının yeganə səbəbidir
malların saxlanmasının səbəbidir

Sual: İstehsalın yerləşməsi …… (Çəki: 1)
ehtiyatların səviyyəsinə təsir etmir
ehtiyatların səviyyəsinə qismən təsir edir
ehtiyatların səviyyəsinə təsir edir
əhəmiyyət kəsb etmir
ehtiyatların kəmiyyətinə təsir edir

Sual: Malgətirənlərin seçilməsi …… (Çəki: 1)
vacibdir
ehtiyatların səviyyəsinə qismən təsir edir
ehtiyatların səviyyəsinə təsir edir
əhəmiyyət kəsb etmir
ehtiyatların səviyyəsinə təsir etmir



Sual: İstehsalın bir mərhələsindən digər mərhələsinə hərəkət edən ehtiyatlar bir müəssisə 
çərçivəsində təsnifləşdirilə bilər (Çəki: 1)

qeyri-tranzit ehtiyatları
rəqiblərin ehtiyatları
tranzit ehtiyatları
vasitəçilərin ehtiyatları
istehsal ehtiyatları

Sual: Elə məhsulları anbarda saxlamaq olar ki, o …… (Çəki: 1)
istehsal üçün problem yaratmır
həlli mümkün olmayan problemdir
elə problemdir ki, onun həlli vacibdir
həlli qeyri-mümkün olan problemdir
həlli əhəmiyyət kəsb etmir

Sual: Nə qədər sifariş verilməlidir ki, o …… (Çəki: 1)
həlli qeyri-mümkün olan problemdir 
həlli olmayan problem olsun
həlli vacib olan problemdir
istehsal üçün problem yaratmasın
həlli əhəmiyyət kəsb etmir

Sual: Sifarişlər qəbul edilərkən bu, …… (Çəki: 1)
həlli qeyri-mümkün olan problemdir 
həlli əhəmiyyət kəsb etmir
həlli vacib olan problemdir
həlli olmayan problem olsun 
istehsal üçün problem yaratmasın

Sual: Hansı nəzarət sistemindən istifadə edilməlidir ki, bu …… (Çəki: 1)
həlli əhəmiyyət kəsb etmir
həlli olmayan problem olsun
həlli vacib olan problemdir
həlli qeyri-mümkün olan problemdir
istehsal üçün problem yaratmasın

Sual: Mal alışının predmeti …… (Çəki: 1)
xərclərin strukturuna aid deyil
xərclərin strukturunun yeganə növüdür
xərclərin struktur növlərindən biridir
xərclərin strukturuna qismən aiddir
gəlirin tərkibi

Sual: Sifarişlərin tərtib olunması xərcləri – (Çəki: 1)
xərclərin strukturuna aid deyil
xərclərin strukturunun yeganə növüdür
xərclərin struktur növlərindən biridir
xərclərin strukturuna qismən aiddir
dövriyyənin tərkibinə aiddir



Sual: Ehtiyatların saxlanması xərcləri – (Çəki: 1)
istehsal xərclərinə aiddir
xərclərin strukturunun yeganə növüdür
xərclərin struktur növlərindən biridir
xərclərin strukturuna qismən aiddir
xərclərin strukturuna aid deyil 

Sual: Ehtiyatlar olmadıqda xərclər …… (Çəki: 1)
xərclərin strukturuna aid deyil
istehsal xərclərinə aiddir
xərclərin struktur növlərindən biridir
xərclərin strukturuna qismən aiddir
xərclərin strukturunun yeganə növüdür

Sual: Ehtiyatlara çəkilən xərclərin strukturuna aiddir (Çəki: 1)
istehsal xərcləri
sifarişlərin tərtibatı xərcləri
mal alışı predmetinin dəyəri
ehtiyatların saxlanma xərcləri 
ehtiyatlar olmadıqda yaranan xərclər

Sual: Ehtiyatların saxlanma xərcləri (Çəki: 1)
sığorta xərcləri
anbar xərcləri
ehtiyatlarda investisiyalaşdırılan kapitalın dəyəri
vergi və sığorta
ehtiyatların dəyərinin düşməsi

Sual: Sifarişlərin tərtibatına çəkilən xərclər (Çəki: 1)
idarə xərcləri
nəqliyyat xərcləri
sifarişlərin tərtibatı üzrə çəkilən idarə xərcləri
yüklərin qəbuluna çəkilən xərclər
tədavül xərcləri 

Sual: Mal alışı predmetinin dəyəri asılı ola bilər (Çəki: 1)
gəlirin səviyyəsindən
sifarişin ümumi dəyərindən
bir sifariş üzrə mal alışı predmetinin miqdarından
ilin dövrlərindən
sifarişlərin yerləşdiyi ilin dövründən

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 78

Maksimal faiz 78

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Lagistik sistemlər əsas …bloklardan ibarətdir (Çəki: 1)
5
4
3
2
6

Sual: İstehsal proseslərində lagistik sistemlər aşağıdakı bloklardan ibarətdir (Çəki: 1)
istehsal, satış 
təchizat, satış
təchizat, istehsal, satış
təchizat, tənzimləmə, satış
satış, istehsal

Sual: İstehsala lagistik yanaşmadır (Çəki: 1)
istehsal xərclərin maksimum məbləği
istehsala sərf olunan xərclərin azaldılması
istehsal xərclərin minimum məbləği 
xərclərin artırılması 
xərclərin azaldılması

Sual: Lagistik sistemlər bəzi xassələrlə xarakterizə olunur (Çəki: 1)
sistem elementlərinin uyğunluğu 
sistem elementlərinin qeyri-uyğunluğu
lagistik sisteminin elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi
sistemin bütün elementləri konkret olaraq bir-birilə bağlıdır
inteqral xassələr

Sual: Sistemdə lagistik həlqələrin növündən asılı olaraq lagistik sistemlər bölünür (Çəki: 1)
dəqiq və çevik lagistik sistemlər
eşelonlaşdırılmış və lagistik sistemlər
birbaşa təsərrüfat əlaqələri ilə lagistik sistemlər və çevik, eşelonlaşdırılmış sistemlər
passiv, eşelonlaşdırılmış və lagistik sistemlər
lagistik sistemlər

Sual: Məhsul ehtiyatlarının saxlanmasına sərf olunan xərclər … dəyərindən ibarətdir (Çəki: 1)
avadanlığın və sifarişin yerinə yetirilməsi 
ehtiyatların saxlanması və sifarişlərin toplanması 
sifarişlərin yerinə yetirilməsi və ehtiyatların saxlanması
sifarişlərin yerinə yetirilməsi
ehtiyatların saxlanması

Sual: Lagistik sistemlərin obyektləridir (Çəki: 1)
dəmir yolu
avtomobil yolu
sənaye 



metro
topdan-satış təşkilatları 

Sual: Lagistik sistemlərdən kənarda fəaliyyət göstərən bütün obyektlər xarici mühitinə aiddir və 
… (Çəki: 1)

digər lagistik sistemlərə aid deyil
digər idarəetmə sistemlərinə aid deyil
digər lagistik sistemlərə aiddir
digər idarəetmə sistemlərinə aiddir
təchizat sisteminə aiddir

Sual: İstehlakçılarla və malgöndərənlərlə idarəetmə əlaqələrinə lagistik yanaşma üçün … aiddir 
(Çəki: 1)

vahid lagistik həlqənin vahid sistemi 
heç bir lagistik həlqə və ya sistem 
vahid sistem, vahid lagistik həlqə və digər sahələrdən ayrı-ayrı müəssisələr
vahid lagistik həlqə sistemi
digər sahələrdən ayrı-ayrı müəssisələr

Sual: Birbaşa təsərrüfat əlaqələrində lagistik sistemlərdir (Çəki: 1)
yalnız «məhsul istehsalçıları – alıcılar»
yalnız «vasitəçi – alıcı»
«əmtəə istehsalçıları – alıcılar», «vasitəçi – alıcı»; belə əlaqələr sadə təşkilati əlaqə ilə 

xarakterizə olunur
«vasitəçi – alıcı»
«əmtəə istehsalçıları – alıcılar»

Sual: Eşalonlaşdırılmış sistem lagistik əlaqələrlə xarakterizə olunur … (Çəki: 1)
orta ağırlıqda 
ciddi çətinliklərlə 
orta çətinliklə 
orta yüngüllüklə
ağır çətinliklə

Sual: Eşalonlaşdırılmış sistem o təşkilatlarda qəbul edilir ki, … (Çəki: 1)
vasitəçilərdən xammal və material alınarkən, öz məhsulunu göndərərkən vasitəçidən 

istifadə edilmədikdə 
başqasının məhsulunu apararkən vasitəçidən istifadə edildikdə 
öz məhsulunu apararkən və ya xammal və materialı vasitəçidən alarkən vasitəçi iştirak 

etdikdə 
vasitəçidən istifadə etməməklə 
vasitəçinin iştirakı ilə

Sual: Çevik lagistik sistemdir (Çəki: 1)
birbaşa lagistik əlaqələr və orta ağırlıqlı əlaqələr olmadıqda 
birbaşa sadə lagistik əlaqələr və qarışıq sistemlər olmadıqda
birbaşa sadə lagistik əlaqələr və qarışıq sistemlər olduqda
qarışıq sistemlər olduqda
orta ağırlıqlı əlaqələr olmadıqda



Sual: Çevik sistemlərdir (Çəki: 1)
daha az yayıldıqda 
təsadüfi qəbul edildikdə 
daha çox yayıldıqda
qəbul edilmədikdə 
qismən qəbul edildikdə

Sual: Lagistik sistemdə mikro lagistik sistemdir (Çəki: 1)
bir neçə təşkilata aid olan maddi ehtiyatların idarə edilməsi 
bir müəssisəyə aid olan maddi ehtiyatların idarə edilməsi 
bir müəssisəyə aid maddi ehtiyatların idarə edilməsi və mal axınlarına nəzarət edilməsi
mal axınlarına nəzarət edilməsi
maddi ehtiyatların idarə edilməsi

Sual: İstehsal daxili lagistik sistemlərdir (Çəki: 1)
istehsalın texnoloji tsiklindən kənarda 
istehsal rayonu ərazisində 
istehsalın texnoloji tsikli daxilində
sənaye rayonunun sərhədlərində
regiondan kənarda 

Sual: Məhsul ehtiyatlarının saxlanması xərcləri ibarətdir (Çəki: 1)
yalnız sifarişin yerinə yetirilməsindən
ehtiyatların saxlanmasından
sifarişin yerinə yetirilməsindən, ehtiyatların saxlanmasından
xammaldan 
materiallardan

Sual: Məhsul ehtiyatlarının saxlanması dəyəri ibarətdir (Çəki: 1)
bütün anbar xərclərindən
əlavə sığorta xərclərindən 
məhsul ehtiyatlarına investisiya qoyuluşundan
əlavə anbar xərclərindən
məhsulun emalına əlavə xərclərdən

Sual: Mal ehtiyatlarına lagistik xərclərdir (Çəki: 1)
maddi köhnəlmə
əlavə sığorta xərcləri
mənəvi köhnəlmə və ehtiyatın keyfiyyətinin itirilməsi
anbar xərclərinin əlavə artırılması 
emal xərclərinin əlavə artırılması

Sual: Ehtiyatların saxlanması və formalaşmasına çəkilən xərclərdir (Çəki: 1)
fiziki şəxslərin dövriyyə vəsaitlərinə çəkdiyi xərclər
müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin azaldılması ilə bağlı xərclər
müəssisənin məhsul ehtiyatlarına sərf etdiyi dövriyyə vəsaitləri ilə bağlı xərclər
dövriyyə vəsaitlərinin artırılması ilə
dövriyyə vəsaitlərinin azaldılması ilə



Sual: Ehtiyatların saxlanması və formalaşmasına çəkilən xərclərin bir hissəsidir (Çəki: 1)
daimi xarakterli xərclər
dəyişən xərclər
şərti-daimi və dəyişən xərclərin bir hissəsi
yalnız şərti-daimi xərclər
yalnız şərti-dəyişən xərclər

Sual: Tədarük xərcləridir (Çəki: 1)
alıcıların seçilməsi 
alıcıların qiymətləndirilməsi
alış üçün sərf olunan poçt-teleqraf və ezamiyyət xərcləri
anbarın taarif qiymətləri 
təbii itkidən artıq olan xərclər

Sual: Malların saxlanmasına çəkilən xərclərə aiddir (Çəki: 1)
anbar xərcləri
qeyri-anbar xərcləri
anbar işçilərinin əmək haqqı 
sığorta ödəmələri və vergilər
istehsal fondlarına ödəmələr

Sual: Mal qıtlığından yaranan xərclər (Çəki: 1)
belə xərclər yoxdur
belə xərclər bəzi hallarda olur
belə xərclər mövcuddur
müəssisə üçün sərfəlidir
izafi xərclər 

Sual: Mal qıtlığı ilə bağlı xərclərdir (Çəki: 1)
satışın azalması ilə bağlı 
alıcının itirilməsi ilə bağlı 
satışın azalması ilə, sifarişin yerinə yetirilməməsi ilə və sifarişçinin itirilməsi ilə 
maliyyənin olmaması ilə 
maliyyə artıqlığı ilə 

Sual: Ehtiyatların saxlanmasına çəkilən xərclərin azaldılması üsulu (Çəki: 1)
hər ehtiyata çəkilən vaxt itkisinin azaldılması
texnoloji proseslərin mərhələlərinin azaldılması
daimi xərclərin mal ehtiyatlarının saxlanmasına çəkilən xərclərlə optimal əlaqəsinin 

saxlanması
istehsal prosesi mərhələlərinin azaldılması
istehsal xərclərin artırılması

Sual: Lagistik idarəetmənin geniş yayılmış təşkilat forması (Çəki: 1)
idarəetmənin mərkəzləşdirilmiş sistemi 
idarəetmənin qeyri-mərkəzləşdirilmiş sistemi
idarəetmənin matris sistemi 
idarəetmənin demokratik sistemi
idarəetmənin bürokratik sistemi



Sual: Müəssisənin inkişaf strategiyasının hazırlanmasında xidmət funksiyalarından biridir (Çəki: 
1)

texniki-təmir 
təhlükəsizlik
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
istehsal-texniki

Sual: Təşkilati və biznes proseslərinin yerinə yetirilməsində xidmət funksiyala-rından biridir 
(Çəki: 1)

təhlükəsizlik 
texniki-təmir
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
istehsal-texniki

Sual: Təşkilati-texniki imkanların inkişaf etdirilməsində funksiyalarından biridir (Çəki: 1)
istehsal-texniki 
texniki-təmir
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
təhlükəsizlik

Sual: Normativ və metodik işlərin qəbuluna nəzarət xidmət funksiyalarından biridir (Çəki: 1)
təhlükəsizlik 
istehsal-texniki
lagistika 
lagistika 
texniki-təmir 

Sual: Lagistik informasiya sistemlərinin inkişafı üçün tədbirlər xidmət funksiyalarından biridir 
(Çəki: 1)

istehsal-texniki
texniki-təmir
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
təhlükəsizlik 

Sual: Mal göndərilməsinin baza şərtlərindən və nəqliyyat şərtlərinin hazırlanması xidmət 
funksiyalarından biridir (Çəki: 1)

təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı
texniki-təmir
lagistika 
təhlükəsizlik 
istehsal-texniki

Sual: İxtisaslaşdırılmış firmanın – nəqliyyat, ekspeditor, sığorta və s. seçilməsi xidmət 
funksiyalarından biridir (Çəki: 1)



istehsal-texniki
texniki-təmir
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
təhlükəsizlik 

Sual: Köməkçi əməliyyatların seçilməsinin təşkili xidmət funksiyalarından biridir (Çəki: 1)
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı
texniki-təmir
lagistika 
təhlükəsizlik 
istehsal-texniki

Sual: Maldaşınması üsulunun və optimal marşurutların seçilməsi xidmət funksiyalarından biridir 
(Çəki: 1)

təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı
texniki-təmir
lagistika 
nəqliyyat 
istehsal-texniki

Sual: Mal daşınmasında əlaqələndirmə işinin təşkili xidmət funksiyalarından biridir (Çəki: 1)
nəqliyyat 
texniki-təmir
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
istehsal-texniki

Sual: Nəqliyyat və malları müşayiət edən sənədlərin hazırlanması xidmət funksiyalarından 
biridir (Çəki: 1)

istehsal-texniki 
texniki-təmir
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
nəqliyyat

Sual: Gömrük və sığorta işlərinin təşkili xidmət funksiyalarından biridir (Çəki: 1)
texniki-təmir 
nəqliyyat
lagistika 
təsərrüfat bölmələrinin inzibatçılığı 
istehsal-texniki

Sual: Malların qəbul prosesinə nəzarət və qəbulun hazırlanması nəzarət funksiyalarından biridir 
(Çəki: 1)

malların keyfiyyətcə qəbulu
lazımi miqdarda yükboşaldan postların olması
informasiya texnologiyalarının köməyi ilə idarəetmə effektivliyinin yüksəldil-məsidir
malların qəbulundan sifarişin verilməsinə qədər olan günlərin sayı
malların miqdarca qəbulu 



Sual: Malların qəbulu prosesinə nəzarətdir (Çəki: 1)
mal qəbulu prosesində mal artıqlığı və əskik gəlmə olduqda 
anbarda məhsul qəbulu zamanı sənədlərin doldurulması
malların miqdarca qəbul müddəti
sənədlərin saxlanma müddəti
malların keyfiyyətcə qəbul müddəti

Sual: Malların göndərilməsi prosesinin hazırlanması və nəzarət (Çəki: 1)
saxlama yerindən malların seçilməsi prosesi 
partiyalarla malların komplektləşdirilməsinə nəzarət 
malların kəmiyyət və keyfiyyətcə partiyalar üzrə yığılmasına nəzarət prosesi
malların qorunması
malların əskik gəlməsi və keyfiyyətsiz malların seçilməsinə nəzarət

Sual: Malların göndərilməsi və nəzarət prosesi əhatə edir (Çəki: 1)
sənədləşdirmə 
malların qablaşdırılması
normativ sənədlər və yükün reqlamentə uyğun göndərilməsi
keyfiyyətcə malların yoxlanması
məhsulların keyfiyyətinin termiki yoxlamması

Sual: Mal göndərilməsi prosesinin hazırlanması və nəzarətidir (Çəki: 1)
təchizatın idarə edilməsi effektivliyinin yüksəldilməsi
bütün istehsal prosesi
lazımi miqdarda mal göndərilməsi üçün postların olması, informasiya texnolo-giyasının 

köməyi ilə idarəetmə effektivliyinin yüksəldilməsi və sifarişin qəbul olunduğu andan malın 
göndərilməsi

əmək haqqının ödənilməsi 
idarəetmənin səmərəliliyi

Sual: Lagistik xidmətin öhdəliyinə aiddir (Çəki: 1)
nəqliyyat növünün seçilməsi
yükləmə-boşaltma işinin səmərəli təşkili 
biznes-proses üçün əməliyyatların ardıcıllığının müəyyən edilməsi
post-terminalın qurulması
dispetçer işlərinin kompüterləşdirilməsi

Sual: Lagistik xidmət nəzarət edir (Çəki: 1)
təhlükəli yüklərin daşınmasına 
təhlükəli yüklərin məhv edilməsi
təhlükəli yüklərin daşınmasında təhlükəsizliyə
malların göndərilməsi qaydalarına 
narazılığın aradan qaldırılmasına

Sual: Saxlama xidməti nəzarət edir (Çəki: 1)
yalnız malların uçotuna 
yalnız malların yerləşdirilməsinə 
malların qəbuluna və onların saxlama yerində yerləşdirilməsinə 



yalnız malların qəbuluna 
malların göndərilməsinə

Sual: Mal göndərilməsində mütəxəssislər iştirak edir (Çəki: 1)
anbardar
nəzarətçilər
növbə rəisi 
dispetçerlər
yükləyicilər

Sual: Nəzarətçilər qrupuna aiddir (Çəki: 1)
əmtəəşünaslar 
sürücülər
nəzarətçilər, laborantlar
sınaq xidməti 
standartlar və nümunələr xidməti

Sual: Qablaşdırma xidmətinin tərkibində çalışır (Çəki: 1)
çilingər, yükləyicilər
rəssamlar, qablaşdırıcılar
qablaşdırıcılar, yükləyicilər, texnoloqlar
dizaynerlər, texnoloqlar
mühafizəçilər

Sual: Ekspeditor xidmətidir (Çəki: 1)
istehsalçı ilə anbar arasında vasitəçilik B) vasitəçi ilə istehsalçı arasındakı vasitəçilik
vasitəçi ilə istehsalçı arasındakı vasitəçilik
mal göndərənlə anbar arasında vasitəçilik 
broker fəaliyyəti
makler fəaliyyəti

Sual: Ekspeditor xidməti işinin uğuru … xidməti işçiləri ilə əməkdaşlıqdan asılıdır (Çəki: 1)
lagistika 
tədarük
sifarişçi və mal göndərənlə
anbar
sürücülərin

Sual: Ekspeditor xidməti əməliyyatı arasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Çəki: 1)
malların qəbul olunması qrafikinin tərtibi 
markirovkanın yoxlanması
malların yüklənməsi üçün əlverişli vaxtın və yerin müəyyən edilməsi
mallar hazır olarkən qəbul komissiyasına məlumatın verilməsi 
taraların, qablaşdırmanın yoxlanması

Sual: Ekspeditor xidmətinin funksiyalarıdır (Çəki: 1)
yükdaşımaların təşkili 
malların daşınması ilə bağlı işlərin əlaqələndirilməsi
nəqliyyat-texnoloji marşrutların texniki-iqtisadi əsaslandırılması



malların boşaldılması işinin təşkili
malların yüklənməsi işinin təşkili 

Sual: Daxil olan malların qəbulu üçün fəaliyyət göstərən komissiyanın vəzifəsi (Çəki: 1)
şifahi sərəncamlar vermək
sifahi rəhbərlik etmək 
müəssisə üzrə əmrlər vermək
şöbə rəislərinin işlərinə nəzarət
istehsal rəhbərlərinə sərəncam vermək

Sual: Malları qəbul edən komissiyanın nümunəvi tərkibi (Çəki: 1)
komissiya sədri 
əmtəəşünaslar
malların çəkilməsi, bükülməsi və qablaşdırılması üzrə işçilər
keyfiyyət üzrə ekspertlər
sənədlərin işlənməsi ilə məşğul olan işçilər

Sual: Malların qəbul komissiyasının sədri hazırlıq işlərini təşkil edir (Çəki: 1)
malların qəbulu vaxtı keyfiyyət dəyişmələrini müəyyən etmək
malların analizi üçün avadanlıqları hazırlamaq 
əlverişli vaxtda mütəxəssisləri dəvət etmək
malların qəbulu vaxtı kəmiyyət dəyişmələrini müəyyən etmək
malların qəbul müddətini müəyyən etmək

Sual: Yükdaşıma xidməti müəssisələrdə təşkil edilir (Çəki: 1)
sənaye 
nəqliyyat
emal, ticarət və s.
tədarük
aqrar

Sual: Yükdaşıma xidmətinin əsas funksiyalarıdır (Çəki: 1)
yükboşaltma işini müəyyən etmək
yükləmə texnologiyasını müəyyən etmək 
yükləmə üçün lazım olan maşınların sayını müəyyən etmək
sənədlərin rəsmiləşdirilməsi
iş qrafikinin müəyyən edilməsi

Sual: Yükdaşıma xidmətinin rəhbəri bilməlidir (Çəki: 1)
metroloji işləri
yükləmə qaydalarını 
yüklərin texniki xarakteristikasını
çəki cihazlarına texniki xidməti
texniki təhlükəsizlik qaydalarını

Sual: Yükdaşıma qaydalarına aiddir (Çəki: 1)
Yükdaşıma qaydalarına aiddir 
yolda yüklərin qorunması qaydaları 
istehsalla bağlı xoşagəlməz halların izlənməsi qaydaları haqqında təlimat



nəqliyyat növləri
əmək məcəlləsinin əsasları 

Sual: Yükdaşıma xidmətinin rəhbəri (Çəki: 1)
lazım olan nəqliyyat vasitələrinin müəyyən edilməsi və sifarişlərin verilməsi 
malların istehlak xassələrini
yükdaşıma xidmətlərinə operativ nəzarətin həyata keçirilməsi
mütəxəssisləri digər strukturlardan dəvət etmək 
yükləmə-boşaltma vasitələri üçün istehsal sahələrindən istifadə effektivliyini təmin etmək

Sual: Lagistik menecment yüklə bağlı əsas amilləri bilməlidir (Çəki: 1)
hava məlumatı
vaxt
hərəkət
say 
boş sahə 

Sual: Yükləmə-boşaltma ərazisi təbii və süni işıqlandırmaya malik olmalıdır (Çəki: 1)
20 %-dən çox
20 %
10 %-dən çox
20 %-dən az
40 %

Sual: Yüklərin yerləşdirilməsi üçün nəqliyyat vasitələri arasında məsafənin eni ən azı … metr 
olmalıdır (Çəki: 1)

6
4
3
2
5

Sual: Planlaşdırma və dispetçer işi üçün növbəti əməliyyat və proseslər yerinə yetirilməlidir 
(Çəki: 1)

iş planı və qrafiklərin müəyyən edilməsi prinsiplərinin hazırlanması
dispetçer işinin keyfiyyətinin artırılması üçün kompüterləşdirmənin tətbiqi
əməliyyatların yerinə yetirilməsi ardıcıllığının və biznes-proseslər üçün normativlərin 

hazırlanması
planlaşdırma işinin keyfiyyətinin artırılması üçün kompüterləşdirmənin tətbiqi 
malların saxlanması və yerdəyişməsi üçün ən qısa marşrutların tapılması

Sual: Dispetçer xidmətinin funksiyalarıdır (Çəki: 1)
bölmələrin fəaliyyətinin operativ tənzimlənməsinin təşkili 
malların qəbulu
bölmələrin materialla, avadanlıqla və yükləmə-boşaltma vasitələri ilə təmin edilməsi
yükgöndərən və yükalanlar üzrə informasiyanın hazırlanması
işin həcminin icraçılar arasında bölüşdürülməsi

Sual: İddia xidməti növbəti məsələləri həll edir (Çəki: 1)



arbitrajlığı
iddia işlərinin və cavabların yoxlanmasının təşkili 
malların keyfiyyət və kəmiyyət üzrə qəbulu zamanı aktların tərtibi
arbitraj qaydasında işlərin həlli qaydalarının təşkili 
arbitraj qaydasında iddiaların ödənilməsinə nəzarətin təşkili 

Sual: Malgöndərilməsində təchizat özündə əks etdirir …… (Çəki: 1)
xammalı
materialları
komplektləşdiriciləri
nəqliyyatı
ehtiyat hissələri

Sual: Məhsulların satışı nəqletmədə əks etdirir …… (Çəki: 1)
məhsulu
nəqliyyat növünün seçilməsini
müqavilənin bağlanmasını
malgöndərənin seçilməsini
qablaşdırmanın seçilməsini

Sual: İstehsaldaxili lagistik sistemlərin texnoloji dövrüdür …… (Çəki: 1)
satış 
təchizat
istehsal
lagistika
konveyer

Sual: Anbar xərcləridir (Çəki: 1)
anbar sahəsinə görə ödəmələr
tədavül xərcləri
enerji təchizinə görə ödəmələr
su və kanalizasiya xərcləri
istilik xərcləri

Sual: Lagistika xidməti əlaqələndirir (Çəki: 1)
malların anbara daxil olmasını 
malların anbardan yüklənib göndərilməsini
yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının həyata keçirilməsini
dozirovkanı 
malların anbarda qəbulu-ötürülməsi

Sual: Lagistika xidməti sığortalanmasını təmin edir …… (Çəki: 1)
işçilərin
malların
avadanlıqların
xammalın
yüklərin

Sual: Qablaşdırma xidməti növbəti məsələləri həll edir (Çəki: 1)



malların dozirovkasını
markalanmaya texniki tələblərin müəyyən edilməsini
qablaşdırmaya texniki tələblərin müəyyən edilməsini
malların göndərilməsində yüklərin tamlığının qorunmasını
anbara yerləşdirmədə yüklərin tamlığının qorunmasını

Sual: Ekspeditor xidməti malların …… daşınmasını təmin edir (Çəki: 1)
avtomobilə
dəmir yolu ilə
aviasiya və poçt xidməti ilə
dəniz və çay nəqliyyatı ilə
eşalonla

Sual: Ekspeditor xidməti …… nəqliyyat vasitələrinin fraxt edilməsini təşkil edir (Çəki: 1)
avtomobil
vaqon
dəniz və çay nəqliyyatı
franko
avianəqliyyat

Sual: Ekspeditor xidməti təşkil edir (Çəki: 1)
mal daşınmasının optimallaşdırılmasını
tələb olunmayan yüklərin reallaşmasını
yüklərin ünvana göndərilməsini
yüklərin axtarıb tapılması ilə bağlı işləri
nəqliyyat vasitələrinin axtarıb tapılması ilə bağlı işləri

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Maddi ehtiyatların yaradılmasında əsas səbəblərdir (Çəki: 1)
mal alışına qənaət 
gəlirin artırılması
malların göndərilməsi xərclərinin azaldılması
istehsal və satışa təminatın təmin edilməsi 
mövsümi dəyişmələrdə istehsal və satışın tərəddüdlərinin uçotu 

Sual: Lagistik kanallarda (həlqələrdə) məhsulun yerinə görə ehtiyatları qrupa bölmək olar (Çəki: 
1)

maddi resursların ehtiyatı 
xammal
başa çatmamış istehsal
hazır məhsul 



tara

Sual: Lagistik əməliyyatlara münasibətdə ehtiyatları qrupa bölmək olar (Çəki: 1)
təchizatda ehtiyatlar
istehsal ehtiyatları 
satış (ticarət) ehtiyatları
qeyri-istehsal ehtiyatları
nəqliyyat ehtiyatları 

Sual: Funksional baxımından ehtiyatları qruplara bölmək olar (Çəki: 1)
cari ehtiyatlar
sığorta ehtiyatları 
köhnə ehtiyatlar
mövsümi ehtiyatlar
yeni ehtiyatlar

Sual: Təchizat ehtiyatlarıdır (Çəki: 1)
resurslar və yolda olan mallar
maddi resurslar və lagistik kanalda olan mallar
maddi resurslar, lagistik kanalda olan mallar və istehsal prosesini davam etdirmək üçün 

ehtiyatlar 
istehsal ehtiyatları 
yolda olan mallar

Sual: İstehsal ehtiyatlarıdır (Çəki: 1)
xammal
materiallar
komplektləşdirici məlumatlar
nəqliyyat
taralar

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsinin həll etdiyi ən mühüm problemdir (Çəki: 1)
istehsal nizam-intizamı 
işə kimin qəbul edilməsi?
nə vaxt sifariş vermək lazımdır? 
istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini təkmilləşdirməli
sifarişin icrası

Sual: İstehsal ehtiyatları bölünür (Çəki: 1)
cari 
sığorta
mövsümi və köhnə
hazırlıq
yolda olan

Sual: İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsinə təsir edir (Çəki: 1)
müəssisənin maddi resursları 
qeri-maddi resurslar
məhsul istehsalının dövrəliliyi (fasiləsizliyi)



anbarın xarakteristikası
istehsalın mövsümiliyi və satışın mövsümiliyi

Sual: Satış ehtiyatları bölünür (Çəki: 1)
ardıcıl
təminatlı 
hazırlıqlı
köhnə
mövsümi 

Sual: Funksional baxımdan ehtiyatlar aşağıdakı növlərə bölünür (Çəki: 1)
cari ehtiyatlar
dövri ehtiyatlar
sığorta ehtiyatları
hazırlıqlı ehtiyatlar
mövsümi ehtiyatlar

Sual: Mal qıtlığının müxtəlif növləri fərqləndirilir (Çəki: 1)
texnoloji, süni, texniki
təbii, texnoloji, sintetik
təbii, texnoloji, süni
təbii, normal, süni 
təbii, yolverilən, gözlənilən

Sual: Sadə ehtiyatlardır (Çəki: 1)
istehlak üçün nəzərdə tutulan qeyri-material resurslar
istehsal üçün nəzərdə tutulan qeyri-material resurslar
istehsal istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş maddi resursların müxtəlif növləri
istehlak üçün nəzərdə tutulan maddi resurslar
bütün maddi resurslar

Sual: Adi ehtiyatların yaradılması üçün əsas şərtlər (Çəki: 1)
satış həcmlərinin fərqli olması
malların daşınması vaxtının fərqli olması
istehsal və satış həcmlərinin fərqli olması
nəqliyyat xərclərinin azaldılması
ərazinin iqlim şəraiti 

Sual: İstehsal ehtiyatları əhatə edir (Çəki: 1)
cari ehtiyatlar 
hazırlıq ehtiyatı 
sığorta və ya təminat ehtiyatları
təminat ehtiyatları
mal ehtiyatları 

Sual: Ehtiyatın hər bir növü ölçülə bilər (Çəki: 1)
dəyər ölçüsü ilə 
gün hesabı ilə 
gün hesabı ilə dəyərin natural formasında 



yalnız dəyər ölçüsündə 
yalnız gün hesabı ilə 

Sual: Mal-material ehtiyatlarının əsas növləridir (Çəki: 1)
xammallar mallar – hansıki hazırlanma mərhələsindədir 
xammal və xammal olmayan materiallar 
xam materiallar mallar – hansıki hazırlanma mərhələsindədir hazır məhsullar 
hazırlanma mərhələsində olan mallar 
yalnız hazır mallar

Sual: Lagistik sistemin bir sahəsindən digər sahəsinə hərəkət edən ehtiyatdır (Çəki: 1)
«virtual»
cari
texnoloji
mövsümi
ləğv edilməyən 

Sual: İstehsalın orta statistik dövründə yaradılan ehtiyatdır (Çəki: 1)
mövsümi 
texnoloji
cari 
«virtual»
ləğv edilməyən

Sual: İstehsal istehlakı üçün nəzərdə tutulan ehtiyatdır (Çəki: 1)
cari 
texnoloji
istehsal 
mövsümi
ləğv edilməyən

Sual: İstehlakın fasiləsiz təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan və bölgü kanallarında olan 
ehtiyatdır (Çəki: 1)

istehsal 
texnoloji
mal
mövsümi
ləğv edilməyən

Sual: «Virtual» ehtiyatdır (Çəki: 1)
anbarlarda olan faktiki ehtiyatlar 
topdan satış müəssisələrində olan ehtiyatlar 
faktiki əsas anbarda olan və virtual mənbədə yerləşdirilən mal ehtiyatları 
virtual satış nöqtəsində olan ehtiyatlar 
əsas anbarda olan faktiki ehtiyatlar 

Sual: Hazırlıq (bufer) ehtiyatlarıdır (Çəki: 1)
malın daşınması və istifadəsi zamanı əlavə hazırlığa ehtiyac olunmadıqda 
malın daşınması və istifadəsi zamanı əlavə hazırlığa ehtiyac olunduqda



istehsala gətirilmə və istifadə zamanı əlavə hazırlıq tələb edən ehtiyatlar 
daşınma zamanı əlavə xərc tələb edən ehtiyatlar 
malın daşınması

Sual: İstehsalın mövsümi xarakterindən asılı olaraq yaradılan ehtiyatdır (Çəki: 1)
istehsal 
texnoloji
mövsümi
ticarət
məhv edilən 

Sual: Hesabat dövrünün sonunda mal qalığı hesabına yaradılan ehtiyatdır (Çəki: 1)
texnoloji
istehsal 
keçid
ticarət
məhv edilən 

Sual: Reklam kompaniyası nəticəsində istehlakçı tələbinin yüksək səviyyədə ödənilməsi üçün 
yaradılan ehtiyatdır (Çəki: 1)

ticarət 
məhv edilən 
reklam
istehsal
texnoloji

Sual: Uzun dövrdə istifadə edilmədikdə mal ehtiyatı yararlılığını itirdikdə yaranan ehtiyatdır 
(Çəki: 1)

mövsümi 
texnoloji
məhv edilən
ticarət
istehsal

Sual: Tələb ola bilər (Çəki: 1)
yalnız asılı 
yalnız sərbəst 
asılı və sərbəst
silinmiş və ya silinməmiş
neytral

Sual: Tələbdən asılı olaraq istifadə olunan mallardır (Çəki: 1)
keyfiyyətli nümunələr
ehtiyat hissələrinin nümunələri 
qovşaqlar və komplektləşdirici hissələr
keyfiyyətsiz detallar 
son məhsulun nümunələri

Sual: Ehtiyatların planlaşdırılması və nəzarət metodları müəyyən edir (Çəki: 1)



ehtiyatların xarakteristikasını
işin xarakterini 
bu ehtiyata olan tələbin xarakterini 
təklifin xarakterini 
istehlakın xarakterini

Sual: Qovşaq və ehtiyat hissələrinə olan tələbin həcmi müəyyən edir (Çəki: 1)
hazır məhsulların satışını 
istehlakın xarakterini 
hazır məhsulların istehsalını 
zay məhsulu 
satışı

Sual: Əgər hər maşın üçün beş təkər lazım olursa, avtomobil partiyalarının istehsalı üçün lazım 
olan həcm müəyyən olunmalıdır. Məsələn, 200 maşın üçün tələb olunur (Çəki: 1)

800
1200
1000
500
1500

Sual: Sərbəst tələbin predmetləridir (Çəki: 1)
keyfiyyətsiz yarımfabrikatlar
qovşaq və komplektləşdirici hissələr
hazır məmulatlar, son məhsullar 
zay qovşaq və komplektləşdirici hissələr
süni məmulatlar

Sual: Tələbdə adətən iştirak edən elementdir (Çəki: 1)
təsadüfi olmayan 
münaqişə
təsadüfi
danışıqlar
fikir müxtəlifliyi 

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsində sərbəst tələb mühüm rol oynayır (Çəki: 1)
planlaşdırmada 
strateji planlaşdırmada 
proqnozlaşdırmada 
taktiki planlaşdırmada 
variasiyada

Sual: Ehtiyatlar mal yeridilişinin …… mərhələsində yaradılır (Çəki: 1)
tədavül sferasından istehsal sferasına kimi olan
texnoloji zəncirin 
istehsal sferasından tədavül sferasına kimi olan bütün 
emal prosesinin
istehsal prosesində



Sual: İstehsal ehtiyatları prosesində …… (Çəki: 1)
istehsalçının malgöndərəndən asılılığı azalmır
istehsalçının rəqibdən asılılığı azalır
istehsalçının malgöndərəndən asılılığı azalır
istehsalçının rəqibdən asılılığı azalmır
istehsalçının bazardan asılılığı azalır

Sual: Malgöndərənlərin ehtiyatı …… üzrə ehtiyat növüdür (Çəki: 1)
lagistik zəncirdə məhsulun yeri 
funksional əhəmiyyət
lagistik sistemə nisbət
lagistik əməliyyata nisbət
tədavül sferasına nisbət

Sual: İstehlakçıların ehtiyatı …… üzrə ehtiyat növüdür (Çəki: 1)
lagistik zəncirdə məhsulun yeri 
funksional əhəmiyyət
lagistik sistemə nisbət
lagistik əməliyyata nisbət
struktur əhəmiyyət

Sual: Ticarət vasitəçilərinin ehtiyatı …… üzrə ehtiyat növüdür (Çəki: 1)
lagistik zəncirdə məhsulun yeri 
struktur əhəmiyyət
lagistik sistemə nisbət
lagistik əməliyyata nisbət
funksional əhəmiyyət

Sual: Cari ehtiyatlar …… üzrə ehtiyat növüdür (Çəki: 1)
struktur əhəmiyyət
lagistik sistemə nisbət
funksional əhəmiyyət
lagistik əməliyyata nisbət
lagistik zəncirdə məhsulun yeri

Sual: Sığorta ehtiyatları …… üzrə ehtiyat növüdür (Çəki: 1)
lagistik zəncirdə məhsulun yeri 
lagistik sistemə nisbət
funksional əhəmiyyət
struktur əhəmiyyət
lagistik əməliyyata nisbət

Sual: Hazırlıq ehtiyatları …… ehtiyat növlərindən biridir (Çəki: 1)
lagistik əməliyyata nisbət 
lagistik sistemə nisbət
funksional əhəmiyyət
struktur əhəmiyyət
lagistik zəncirdə məhsulun yeri



Sual: Mövsümi ehtiyatlar …… üzrə ehtiyat növlərindən biridir (Çəki: 1)
lagistik sistemə nisbət 
lagistik əməliyyata nisbət
funksional əhəmiyyət
lagistik zəncirdə məhsulun yeri 
struktur əhəmiyyət

Sual: Hazır məhsulların hərəkəti …… üzrə ehtiyat növüdür (Çəki: 1)
struktur əhəmiyyət
lagistik sistemə nisbət
funksional əhəmiyyət
lagistik zəncirdə məhsulun yeri 
lagistik əməliyyata nisbət

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 78

Maksimal faiz 78

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Müəssisədə … həcmdə mal qrupu ehtiyatları yaradılmalıdır (Çəki: 1)
6
4
2
3
5

Sual: Müəssisənin anbarında yaradılan ehtiyatların səbəblərini … qrupa bölmək olar (Çəki: 1)
6
2
4
3
5

Sual: Seriyalı ehtiyatların yaradılmasında yuvarlaq olmalıdır (Çəki: 1)
sifarişdən az 
sifariş olmayandan çox 
sifarişdən çox 
sifariş olmayandan az
sifariş qədər

Sual: Seriyalı ehtiyatlarda məhdudiyyət qoyulan cəhətdir (Çəki: 1)
keyfiyyət
psixoloji
kəmiyyət 
texniki 



kimyəvi

Sual: Dövri ehtiyatlarda məhdudiyyət qoyulan cəhətdir (Çəki: 1)
kəmiyyət
psixoloji
müvəqqəti
texniki
keyfiyyət

Sual: Müəyyən tezlikdə malların daşınması və istehsalı üçün yaradılan ehtiyatdır (Çəki: 1)
seriyalı 
seriyalı və dövri 
dövri
yalnız seriyalı 
daimi 

Sual: Maddi-texniki təchizatın forma və mənbələri müxtəlif olur (Çəki: 1)
maddi resursların idarə edilməsi sisteminin formalaşması prosesinin çətinliyi 
ekspeditorların işinin çətinliyi 
maddi resursların idarə edilməsi sisteminin formalaşması və fəaliyyəti prinsiplərindən biri 
menecerin işinin çətinliyi 
fəaliyyət prinsipləri

Sual: Mal göndərən müəssisələrin sərbəstliyi maddi və maliyyə resurslarından istifadəni 
xarakterizə edir (Çəki: 1)

ekspeditorların işini çətinliyi 
maddi resurslardan istifadə sisteminin formalaşması prosesini çətinləşdirir
maddi resursların idarə edilməsi sisteminin formalaşması və fəaliyyəti prinsiplərindən biri 
menecerin işinin çətinliyi 
fəaliyyət prinsipləri

Sual: İstehsalın maddi resurslarla balanslaşdırılmasının uğurlu olması üçün özünü tənzimləmə 
prinsipindən istifadə (Çəki: 1)

menecerin işinin çətinliyi 
ekspeditorların işini çətinliyiekspeditorların işini çətinliyi
maddi resursların idarə edilməsi sisteminin formalaşması və fəaliyyəti prinsiplərindən biri 
maddi resurslardan istifadə sisteminin formalaşması prosesini çətinləşdirir
fəaliyyət prinsipləri

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir
sifarişlərin təsdiq edilməsi
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının planlaşdırılması
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi
resursların toplanması

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir
sifarişlərin təsdiq edilməsi



ehtiyacın spesifikasından asılı olaraq maddi-texniki resurslara sifarişlərin tərtib edilməsi 
alışın maliyyələşdirilməsi
satışın stimullaşdırılması

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
sifarişlərin təsdiq edilməsi 
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi
təchizat planlarının reallaşdırılması üçün operativ fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
alışın maliyyələşdirilməsi
satışın stimullaşdırılması

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
alışın maliyyələşdirilməsi 
sifarişlərin təsdiq edilməsi
maddi resursların qəbula hazırlanması, saxlanması, yerləşdirilməsi, qəbulu və sexlər 

arasında bölüşdürülməsi 
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi
satışın stimullaşdırılması

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi
sifarişlərin təsdiq edilməsi
müəssisənin plan-iqtisadiyyat, maliyyə və texniki şöbələri ilə razılaşdırılmış şəkildə mal 

ehtiyatı normalarının diferensiallaşdırılması
alışın maliyyələşdirilməsi
satışın stimullaşdırılması

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
sifarişlərin təsdiq edilməsi 
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi
texniki-təşkilati tədbirlərin hazırlanmasında iştirak 
alışın maliyyələşdirilməsi
satışın stimullaşdırılması 

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
satışın stimullaşdırılması 
sifarişlərin təsdiq edilməsi
maddi-texniki resursların sexlər arasında bölüşdürülməsinə nəzarətin təşkili 
alışın maliyyələşdirilməsi
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin funksiyasına aiddir (Çəki: 1)
alışın maliyyələşdirilməsi 
sifarişlərin təsdiq edilməsi
müəssisəyə maddi-texniki resursların qəbulunun operativ uçotunun aparılması 
müəssisənin maddi-texniki resurslara olan ehtiyacının təsdiq edilməsi
satışın stimullaşdırılması

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin təchizat quruluşu … tipdən asılıdır (Çəki: 1)



məhsul
mal
istehsal
texniki
avadanlıq

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin təchizat quruluşu … asılıdır (Çəki: 1)
avadanlıq 
mal
istehsalın miqyasından
texniki
məhsul

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin təchizat quruluşu … asılıdır (Çəki: 1)
texniki 
mal
istifadə olunan xammal və materialların nomenklaturasından
məhsul
avadanlıq

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin təchizat quruluşu … asılıdır (Çəki: 1)
mal 
məhsul
malgöndərənlərin kooperasiya səviyyəsindən
texniki
avadanlıq

Sual: Maddi-texniki təchizat şöbəsinin təchizat quruluşu … asılıdır (Çəki: 1)
texniki 
mal
müəssisənin təchizat formasından 
məhsul
avadanlıq

Sual: Baş müəssisənin istehsal birliyində (Çəki: 1)
mərkəzləşdirilmiş təchizat xidməti olmur
təchizat xidmətində səyyarə işləri olmur
təchizat xidmətində mərkəzləşdirilmiş fəaliyyət olur
təchizat xidmətində sığorta xidməti olmur
təchizat xidməti olur

Sual: Maddi-texniki təchizat xidmətinin tərkibində olur (Çəki: 1)
layihə qrupu 
mühəndis texnoloq
plan-iqtisadiyyat qrupu 
istehsal laboratoriyası 
sınaq laboratoriyası

Sual: Maddi-texniki təchizat xidmətinin tərkibində olur (Çəki: 1)



laboratoriya
mühəndis-texnoloq
materialların növündən asılı olaraq maddi qruplar
xüsusi istehsal laboratoriyaları 
layihə qrupu 

Sual: Maddi-texniki təchizat xidmətinin tərkibində olur (Çəki: 1)
xüsusi istehsal laboratoriyaları
mühəndis-texnoloq
dispetçer qrupu
laboratoriya 
layihə qrupu

Sual: Maddi-texniki təchizat xidmətinin tərkibində olur (Çəki: 1)
mühəndis-texnoloq
xüsusi istehsal laboratoriyaları 
mal anbarları
layihə qrupu
mühəndis qrupları

Sual: Müəssisədə maddi-texniki təchizatın idarə edilməsi tapşırılır (Çəki: 1)
baş dispetçerə
baş mühəndisə 
müdir müavininə 
baş texnoloqa 
istehsal şöbəsinin rəisinə 

Sual: . Maddi-texniki resurslara sifarişlərin sayı, tələb və təhlili müəyyən edir (Çəki: 1)
satış şöbəsi 
təchizat və satış şöbəsi 
təchizat şöbəsi 
plan və təchizat şöbəsi 
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi

Sual: Təchizatın forma və metodunu müəyyən edir (Çəki: 1)
plan və təchizat şöbəsi 
təchizat və satış şöbəsi 
təchizat şöbəsi 
satış şöbəsi
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi

Sual: Maddi resursları göndərənləri müəyyən edir (Çəki: 1)
plan və təchizat şöbəsi 
təchizat və satış şöbəsi 
təchizat şöbəsi 
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi
satış şöbəsi

Sual: Sifariş olunan ehtiyatları, mal göndərənlərlə müqavilələri və qiyməti razılaşdırır (Çəki: 1)



təchizat və satış şöbəsi 
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi
təchizat şöbəsi 
plan və təchizat şöbəsi 
satış şöbəsi 

Sual: Ehtiyatların göndərilmə müddətini, kəmiyyət və keyfiyyətə nəzarəti təşkil edir (Çəki: 1)
satış şöbəsi 
təchizat və satış şöbəsi 
təchizat şöbəsi 
plan və təchizat şöbəsi
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi

Sual: Müəssisənin anbarında resursların yerləşməsini təşkil edir (Çəki: 1)
plan və təchizat şöbəsi 
təchizat və satış şöbəsi 
təchizat şöbəsi 
satış şöbəsi
keyfiyyətə nəzarət şöbəsi

Sual: Lazım olan maddi resursların növünü, istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təmin olunması 
üçün prosesi müəyyən edir (Çəki: 1)

hazır məhsulun satışı 
reklam
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
istehsalda məhsulun çıxarılması 
keyfiyyətə nəzarət

Sual: Maddi resurslara olan ehtiyacı və istehsal proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün 
resursların həcmini müəyyən edən prosesdir (Çəki: 1)

keyfiyyətə nəzarət
reklam
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
istehsalda məhsulun çıxarılması 
hazır məhsulun satışı 

Sual: Maddi resurslara tələb və resursların daxilolma müddətini müəyyən edən prosesdir (Çəki: 
1)

istehsalda məhsulun çıxarılması 
reklam
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
hazır məhsulun satışı
keyfiyyətə nəzarət 

Sual: Mal göndərənlərin və onların imkanlarının müəyyən edilməsi prosesidir (Çəki: 1)
keyfiyyətə nəzarət
reklam
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
istehsalda məhsulun çıxarılması 
hazır məhsulun satışı 



Sual: Maddi resursların saxlanması üçün anbar sahəsinin müəyyən edilməsi prosesidir (Çəki: 
1)

istehsalda məhsulun çıxarılması 
reklam
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
hazır məhsulun satışı
keyfiyyətə nəzarət 

Sual: Maddi-texniki təchizata xərclərin müəyyən edilməsi prosesidir (Çəki: 1)
keyfiyyətə nəzarət 
reklam
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
hazır məhsulun satışı
istehsalda məhsulun çıxarılması

Sual: Bəzi maddi-resurslarla müəssisənin istehsal imkanlarının müəyyən edilməsi prosesidir 
(Çəki: 1)

istehsalda məhsulun çıxarılması 
hazır məhsulun satışı
maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması 
reklam
keyfiyyətə nəzarət 

Sual: Maddi resurslara sifarişlərin müəyyən edilməsi metod və metodikası asılıdır (Çəki: 1)
istehlakçıların istəyindən 
mal göndərənlərin istəyindən
müəssisənin profilindən
mal göndərənlərin qərarından 
arbitrajın qərarından

Sual: Maddi resurslara sifarişlərin müəyyən edilməsi metod və metodikası asılıdır (Çəki: 1)
arbitrajın qərarından 
mal göndərənlərin istəyindən
sifarişçinin imkanlarından
istehlakçıların istəyindən
mal göndərənlərin qərarından

Sual: Maddi resurslara sifarişlərin müəyyən edilməsi metod və metodikası asılıdır (Çəki: 1)
mal göndərənlərin qərarından
mal göndərənlərin istəyindən
istehsal olunan məhsulun növündən
arbitrajın qərarından 
istehlakçıların istəyindən

Sual: Maddi resurslara sifarişlərin müəyyən edilməsi metod və metodikası asılıdır (Çəki: 1)
istehlakçıların istəyindən 
mal göndərənlərin istəyindən
müəssisənin anbarlarının növündən və sayından



mal göndərənlərin qərarından 
arbitrajın qərarından 

Sual: Maddi resurslara sifarişlərin müəyyən edilməsi metod və metodikası asılıdır (Çəki: 1)
mal göndərənlərin qərarından 
arbitrajın qərarından 
ehtiyatların durumuna görə nəzarət sistemindən 
istehlakçıların istəyindən
mal göndərənlərin istəyindən

Sual: Bəzən təchizat forma və metodlarından istifadə olunur (Çəki: 1)
maddi resurslara nəzarət 
maddi-resursların təmizlənməsi
maddi resursların bir partiyada alınması və böyük həcmdə malların göndə¬ril-məsi 
maddi resursların ədədlə alınması 
maddi resursların keyfiyyət üzrə qəbulu

Sual: Bəzən təchizat forma və metodlarından istifadə olunur (Çəki: 1)
maddi resursların keyfiyyət üzrə qəbulu
maddi-resursların təmizlənməsi
xırda partiyalarla ardıcıl olaraq malların alınması 
maddi resurslara nəzarət 
maddi resursların ədədlə alınması

Sual: Bəzən təchizat forma və metodlarından istifadə olunur (Çəki: 1)
maddi resursların keyfiyyət üzrə qəbulu
maddi-resursların təmizlənməsi
qiymət komissiyasının müəyyən etdiyi qiymətlə gündəlik malların alınması 
maddi resurslara nəzarət 
maddi resursların ədədlə alınması

Sual: Bəzən təchizat forma və metodlarından istifadə olunur (Çəki: 1)
maddi resursların ədədlə alınması 
maddi resurslara nəzarət
lazımi miqdarda malların alınması 
maddi resursların keyfiyyət üzrə qəbulu
maddi-resursların təmizlənməsi

Sual: Potensial alıcılarda təklifin alınması və qiymətləndirilməsi təşkil olunur (Çəki: 1)
yalnız rəqabətli mallarla 
yazılı razılaşma ilə 
rəqabətli mallarla və razılaşma ilə 
istehlakla 
xarici müşahidəçilərlə 

Sual: Alıcılar və istehlakçılar arasında şifahi danışıqlar … üsulla təşkil olunur (Çəki: 1)
4
3
2



5
6

Sual: Danışıqlar prosesində təşəbbüsçü kimi iştirak edir (Çəki: 1)
mal istehlakçıları 
ekspertlər
mal göndərənlər
auditorlar 
təftişçilər

Sual: Danışıqlarda təşəbbüsçü kimi iştirak edə bilər (Çəki: 1)
təftişçilər 
auditorlar
alıcılar
ekspertlər 
mal istehlakçıları

Sual: Təklifin qiymətləndirilməsi potensial alıcılarla aparıla bilər (Çəki: 1)
vahid üsulla 
nümunə və səhv metodu ilə 
müxtəlif üsullarla 
dolayı üsullarla 
müşahidə metodu ilə 

Sual: Alıcıların müəyyən edilməsinin əsas meyarıdır (Çəki: 1)
yalnız mal və xidmətlərin müəyyən edilməsində qiymət metodu 
xidmətin keyfiyyəti 
mal və xidmətlərin müəyyən edilməsində qiymət metodu, xidmətin keyfiyyəti
həcm 
miqdar

Sual: Mal-material ehtiyatlarının dövrəliliyi düsturla müəyyən edilir (Çəki: 1)
OTMZ = SRP + UZ
OTMZ = SRP - UZ
OTMZ = CRP / UZ
SRP = OTMZ/ UZ
UZ = SRP / OTMZ

Sual: Ehtiyatların saxlanma müddətini müəyyən edir (Çəki: 1)
SXZ = P + OTMZ
SXZ = P - OTMZ
SXZ = P / OTMZ
P = SXZ / OTMZ
OTMZ = P / SXZ 

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsinin məqsədidir (Çəki: 1)
səmərəli reklam 
münaqişələri tənzimləmək 
istehlakçılara xidmət etmək 



istehsal güclərini yükləmək 
rəqiblərə xidmət etmək

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsinin məqsədidir (Çəki: 1)
istehsal güclərini yükləmək 
münaqişələri tənzimləmək 
ehtiyatların minimum yerləşdirilməsi 
rəqiblərə xidmət etmək
səmərəli reklam 

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsinin məqsədidir (Çəki: 1)
münaqişələri tənzimləmək
rəqiblərə xidmət etmək 
təşkilati işlərin maksimum effektivliyi 
səmərəli reklam 
istehsal güclərini yükləmək

Sual: İqtisadi strategiyanın işlənməsi fəaliyyətin ümumi istiqamətini müəyyən etməklə 
tamamlanır (Çəki: 1)

rəqibləri 
emiqrantları 
müəssisənin 
tərcüməçiləri
münsifləri

Sual: Strategiyanın işlənməsi prosesdir (Çəki: 1)
qısamüddətə, əməktutumlu 
uzunmüddətə, asan
uzunmüddətə və əməktutumlu
tamamlanan 
qısamüddətə və asan

Sual: .Karlov istənilən firma və müəssisənin strategiyasını müəyyən edərkən müəssisənin 
xüsusiyyətindən asılı olaraq əsas … amil müəyyən etmişdir (Çəki: 1)

6
7
9
8
5

Sual: Firmanın istehsal resursları bazarı ilə fəaliyyət strategiyasında qarşılıqlı əlaqələr özündə 
əks etdirir (Çəki: 1)

məhsul satışı üçün effektiv prinsiplərin seçilməsi 
effektiv satış formaları və təlimatların seçilməsi 
ehtiyatların effektiv bölünməsində səmərəli prinsiplərin seçilməsi 
sənədlərin sürətli işlənməsi 
sənədlərin saxlanması



Sual: Firmanın istehsal resursları bazarı ilə qarşılıqlı əlaqələrinin seçilməsi strategiyasıdır 
(Çəki: 1)

məhsulun effektiv satılması 
istehsalda çalışanlar üçün təlimatların işlənməsi 
istehsal resursları göndərənlərin daha məqsədyönlüsünün seçilməsi
keyfiyyət üzrə standartların işlənməsi 
sənədlərin sürətli işlənməsi

Sual: Xərclərin azaldılması strategiyalarının işlənməsində məqsədyönlü reqlamentin seçilməsi 
(Çəki: 1)

mal göndərilməsi üzrə iclasın keçirilməsi 
təchizat şöbəsi işçilərinin yığıncağı 
hüquqi müqavilələrin hazırlanması və bağlanması prosesinin həyata keçiril¬məsi 
torqların keçirilməsi 
hərracın keçirilməsi

Sual: Xərclərin azaldılması strategiyalarının işlənməsində məqsədyönlü reqlamentin seçilməsi 
(Çəki: 1)

hərracın keçirilməsi
torqların keçirilməsi 
özünü doğrultmayan əməkdaşların bahalı məzuniyyətlərinin azaldılması 
təchizat şöbəsi işçilərinin yığıncağı
mal göndərilməsi üzrə iclasın keçirilməsi

Sual: İstehsal ehtiyatlarının formalaşması sistemi (Çəki: 1)
alt sistemdir 
ola bilməz 
mövcuddur
formalaşır
formalaşmır

Sual: Mal ehtiyatlarının formalaşması sistemi (Çəki: 1)
formalaşmır 
ola bilməz 
mövcuddur
formalaşır
alt sistemdir

Sual: Mal və istehsal ehtiyatlarının formalaşması sistemi (Çəki: 1)
ola bilməz 
formalaşır
mövcuddur
alt sistemdir 
formalaşmır

Sual: Mal və istehsal ehtiyatlarının formalaşması mexanizmi (Çəki: 1)
formalaşmır 
ola bilməz 
mövcuddur
formalaşır



alt sistemdir

Sual: İstehsal ehtiyatlarının formalaşması mexanizmi (Çəki: 1)
ola bilməz 
formalaşır
mövcuddur
alt sistemdir 
formalaşmır

Sual: Mal ehtiyatlarının formalaşması mexanizmi (Çəki: 1)
formalaşır 
ola bilməz 
mövcuddur
alt sistemdir
formalaşmır

Sual: Ehtiyatların həcminə təsir edən amillər (Çəki: 1)
yoxdur
müəyyən qədər var 
vardır
ola bilər
ola bilməz

Sual: Təchizatın forma və metodlarının müəyyən edilməsi (Çəki: 1)
mümkün deyil 
müəyyən qədər mümkündür
mümkündür
bəzi hallarda mümkündür
xarakterik deyil

Sual: Ehtiyatların ölçüsünü müəyyən edən amillər və şərtlər (Çəki: 1)
özünəməxsus deyil 
xarakterik deyil
özünəməxsusdur
yoxdur
mümkündür

Sual: Malların partiyalarla hazırlanması, təchizatı və yüklərin göndərilməsi sxemi, aşağı 
partiyalarla malların istehlakında göndərilmə-yığım-istehlak sxeminə …… (Çəki: 1)

uyğun gəlmir
cavab vermir
uyğun gəlir
əsasən hesablanır
əsasən hesablanmır

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 48

Maksimal faiz 48



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Ehtiyat normasıdır (Çəki: 1)
xammal və komplektləşdirici materialların minimum həddi 
xammal və komplektləşdirici materialların maksimum həddi
xammal və komplektləşdirici materialların minimum həddinin hesablanması 
xammal və komplektləşdirici materialların maksimum həddinin hesablanması
komplektləşdirici materiallar

Sual: Əgər ehtiyatların idarə edilməsi sahəsində qarşıya qoyulan məsələ kifayət qədər 
çətindirsə, onda istifadə oluna bilər (Çəki: 1)

geniş mexanizmdən
müəssisənin bir mütəxəssisin təcrübəsindən
bir və bir neçə mütəxəssisin təcrübəsindən 
müxtəlif mexanizmlərdən 
ekspeditorun təcrübəsindən 

Sual: Seçilmiş qruplar üçün ehtiyatlar ayrıca hesablanmalıdır (Çəki: 1)
sığorta 
cari
mövsümi ehtiyatlar
gündəlik
bu qrupun elementləri 

Sual: Mal və məhsullara tələb hər şeydən əvvəl əks etdirir (Çəki: 1)
təsadüfi olmayan prosesi 
texnoloji prosesi 
təsadüfi prosesi 
qeyri-texniki prosesi 
qeyri-qanuni prosesi 

Sual: Əvvəlki dövrlərlə müqayisədə ekstropolyasiya metodu əsasında ehtiyatların həcmi 
düsturla müəyyən edilir (Çəki: 1)

Y5 = 0,5 (2Y4+Y3+Y1)
Y5 = 5 (2Y4+Y3-Y1)
Y5 = 0,5 (2Y4+Y3-Y1)
Y5 = 2 (2Y4+Y3-Y1)
Y5 = 0,2 (2Y4+Y3-Y1)

Sual: Altıncı dövr üçün ehtiyatların səviyyəsini proqnozlaşdırmaq üçün düsturdan istifadə 
olunur (Çəki: 1)

Y6 = 5 (2Y5 + Y4 - Y2)
Y6 = 0,5 (2Y5 + Y4 +Y2) 
Y6 = 0,5 (2Y5+ Y4 - Y2)
Y6 = 0,2 (2Y5 + Y4 - Y2) 
Y6 = 2 (2Y5 + Y4 - Y2) 



Sual: İstehsal ehtiyatlarının idarə edilməsi funksiyası sıx surətdə bağlıdır (Çəki: 1)
emalla 
satışla
müəssisədə ehtiyatın normalaşdırılması ilə 
təchizatla 
reklamla

Sual: İstehsal ehtiyatlarının miqdarı istehsal prosesində növbəti istifadə anına qədər adlanır 
(Çəki: 1)

müvəqqəti 
dəyişən
statik 
artan
azalan

Sual: İstehsal ehtiyatlarının ümumi miqdarı düsturla müəyyən edilir (Çəki: 1)
İE = TZ + Zpo - Zst
İE = TZ - Zpo + Zst
İE = TZ + Zpo + Zst
İE = TZ - Zpo - Zst
İE = TZ + Zpo + İst

Sual: Sığorta ehtiyatlarının həcmi cari ehtiyatların …%-i qədər olmalıdır (Çəki: 1)
10-20
20-30
50-100
40-50
50-80

Sual: Hazırlıq ehtiyatlarının həcmi … gün qəbul edilmişdir (Çəki: 1)
3
5
1-2
6
7

Sual: İstehsal ehtiyatlarının öyrənilməsi normalaşdırılan və normalaşdırılma¬yan ehtiyatlara 
bölünməklə məlumat əsasında tapılır (Çəki: 1)

təşkilatın yarımillik və illik balansı 
təşkilatın rüblük və yarımillik balansı
təşkilatın rüblük və illik balansı 
təşkilatın aylıq və illik balansı
pul gəlirləri balansı ilə

Sual: İstehsal ehtiyatlarının normalaşdırılması məqsədilə müəyyən edilir (Çəki: 1)
gün hesabı ilə ehtiyat 
istehsal prosesini təmin edən ehtiyat 
ən az xərclə istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün orta günlük ehtiyat 
ən az xərclə istehsal prosesini təmin etmək üçün orta günlük ehtiyat



normativ

Sual: Hər bir müəssisə üçün istehsal ehtiyatlarının normasını (Çəki: 1)
dövlət müəyyən edir
hökumət hesablayır 
iş şəraitində müəyyən olunur
rəqiblər müəyyən edir
istehlakçılar müəyyən edir

Sual: Faktiki ehtiyatların dinamik sırası … ötən illərin illik dövriyyəsi əsasında müəyyən edilir 
(Çəki: 1)

2
1
3-5
4
3

Sual: Ehtiyatların planlaşdırılmasının ümumi əsasları – (Çəki: 1)
mövcud deyil
effektiv deyil
mövcuddur
qismən mövcuddur
optimaldır

Sual: Ehtiyatların normalaşdırılmasının ümumi əsasları – (Çəki: 1)
effektiv deyil 
optimaldır
mövcuddur
qismən mövcuddur
mövcud deyil 

Sual: Mal ehtiyatların normalarının müəyyən edilməsi metodları – (Çəki: 1)
qismən mövcuddur 
effektiv deyil
mövcuddur
mövcud deyil
əsasən hesablanır

Sual: Ehtiyatların texniki-iqtisadi hesablanması – (Çəki: 1)
əsasən hesablanır 
qismən mövcuddur
mövcuddur
mövcud deyil 
effektiv deyil

Sual: Ehtiyatların normalaşdırılması xüsusiyyətləri – (Çəki: 1)
effektiv deyil 
əsasən hesablanır
mövcuddur



qismən mövcuddur
mövcud deyil

Sual: Mal ehtiyatlarının normasını müəyyən edərkən …… qrup metodlarından istifadə edilir 
(Çəki: 1)

2
4
3
5
7

Sual: Evristik metod …… qrup metodlarından biridir – (Çəki: 1)
ehtiyatların müəyyən edilməsinin
mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasının
mal ehtiyatlarının normasının müəyyən edilməsinin
taranın müəyyən edilməsinin
istehsalın inkişafının 

Sual: Texniki-iqtisadi hesablamalar metodu …… qrup metodlarından biridir (Çəki: 1)
istehsalın inkişafının
mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasının
mal ehtiyatlarının normasının müəyyən edilməsinin
taranın müəyyən edilməsinin
ehtiyatların müəyyən edilməsinin

Sual: İqtisadi-riyazi metodlar …… qrup metodlarından biridir (Çəki: 1)
ehtiyatların müəyyən edilməsinin
istehsalın inkişafının
mal ehtiyatlarının normasının müəyyən edilməsinin
taranın müəyyən edilməsinin
mal ehtiyatlarının normalaşdırılmasının

Sual: Evristik metod …… təcrübəsindən istifadəyə əsaslanır (Çəki: 1)
veteranların
ictimaiyyətin
mütəxəssislərin
şagirdlərin
vasitəçilərin

Sual: Ehtiyatların normasını evristik metodla müəyyən edilməsində …… rəyindən istifadə edilir 
(Çəki: 1)

təşkilatın işçilərinin
təşkilatın işçilərinin
ehtiyatlara görə məsul olan müəssisə işçilərinin
anbar işçilərinin
respondentlərin

Sual: Təcrübi-statistik metod evristik metodlar qrupuna …… (Çəki: 1)
aid deyil



evristik metod deyil
aiddir
reyazi metoddur
evristik metoddur

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi sahəsində qarşıya qoyulan tapşırıq çətindirsə, onda bir neçə 
mütəxəssisin rəyindən …… (Çəki: 1)

istifadə edilmir
zəmanət verilmir
istifadə oluna bilər
bəzən istifadə olunur
istifadəsinə yol verilmir

Sual: Düzgün qərarın əldə edilməsi üçün ekspertlərin vəziyyəti subyektiv qiymətləndirilməsində 
istifadə etmək …… (Çəki: 1)

subyektiv fikir deyil
çətindir
ola bilər
ümumiyyətlə çətindir
ekspert rəyidir

Sual: Ekspert qiymətləndirmə metodu evristik metodlar qrupuna …… (Çəki: 1)
evristik metoddur
qrupa bölünür
aiddir
qrupa bölünmür
evristik metod deyil

Sual: Texniki-iqtisadi hesablama metodu ehtiyatların məcmusunun məqsəddən asılı olaraq 
…… bölünməsini tələb edir (Çəki: 1)

iki hissəyə
dörd qrupa
ayrı-ayrı qruplara
üç qrupa
altı qrupa

Sual: Ehtiyatların ayrı-ayrı qrupları üçün …… (Çəki: 1)
ayrı-ayrı ehtiyatlar hesablanmır
ayrı-ayrı ehtiyatlar hesablanır
sığorta ehtiyatı ayrıca hesablanır
əvvəlki ehtiyat tələb edilir
mövsümi ehtiyat hesablanır

Sual: Ehtiyatların ayrı-ayrı qrupları üçün …… (Çəki: 1)
əvvəlki ehtiyat tələb edilir
ayrı-ayrı ehtiyatlar hesablanır
cari ehtiyat ayrıca hesablanır
mövsümi ehtiyat hesablanır 
ayrı-ayrı ehtiyatlar hesablanmır



Sual: Ehtiyatların ayrı-ayrı qrupları üçün …… (Çəki: 1)
mövsümi ehtiyat hesablanır 
əvvəlki ehtiyat tələb edilir 
mövsümi ehtiyat ayrıca hesablanır
ayrı-ayrı ehtiyatlar hesablanmır 
ayrı-ayrı ehtiyatlar hesablanır

Sual: Ayrılmış ehtiyatın bəzi elementlərə bölünməsi …… (Çəki: 1)
elementlərə bölünmür
ola bilməz 
elementlərə bölünür
vacibdir
nisbidir

Sual: Texniki-iqtisadi hesablamalara metodu ehtiyatların zəruri ölçüsünü dəqiq müəyyən 
etməyə …… (Çəki: 1)

imkan vermir
ümumiyyətlə imkan vermir
imkan verir
bəzən imkan verir
qanunla tənzimlənir

Sual: Texniki-iqtisadi hesablamalar metodu …… (Çəki: 1)
əmək tutumlu deyil
bəzən əmək tutumludur
əmək tutumlu prosesdir
ümumiyyətlə çətin proses deyil
optimaldır

Sual: Bir partiyada malların alınması …… (Çəki: 1)
üstünlüyə malik deyil
optimaldır 
çatışmazlığı vardır
nə üstünlüyü, nə də çatışmazlığı yoxdur
yalnız üstünlüyə malikdir

Sual: Ekstrapolyasiya metodu iqtisadi-riyazi metodlar qrupuna …… (Çəki: 1)
inteqral göstəricidir
inteqral göstərici deyil
iqtisadi-riyazi metoddur
deferensial göstəricidir
deferensial göstərici deyil

Sual: Silmə metodu iqtisadi-riyazi metodlar qrupuna …… (Çəki: 1)
deferensial göstərici deyil
inteqral göstərici deyil
iqtisadi-riyazi metoddur
deferensial göstəricidir
inteqral göstəricidir 



Sual: İstehsal ehtiyatları öz ölçüsünü …… (Çəki: 1)
dəyişmir
heç vaxt dəyişmir
dəyişir
bəzən dəyişir
nisbidir

Sual: Ehtiyatların daimi artımı …… (Çəki: 1)
yol verilməzdir
ola bilməz
mümkündür
xarakterikdir
xarakterik deyil

Sual: Cari mal ehtiyatları …… (Çəki: 1)
təşkilatın ehtiyatlarının əsası deyil
təşkilatın əsas hissəsidir
təşkilatın ehtiyatlarının əsasıdır
təşkilatın ehtiyat hissəsidir
ehtiyat sayılmır

Sual: Sığorta ehtiyatı sahibkara özünü rahat hiss etməyə …… (Çəki: 1)
imkan vermir
əsas metod olaraq qalır
özünəməxsus qaydada rahat hiss edir
bəzən bufer rolunu oynayır
bufer rolunu oynamır

Sual: Mövsümi ehtiyatlar mövsümi istehlak xarakterinə görə …… (Çəki: 1)
yaranmır
ehtiyac yoxdur
yaranır
xüsusidir
dövridir

Sual: Mövsümi ehtiyatlar mövsümi yük daşımalarının xarakterinə görə …… (Çəki: 1)
ehtiyac yoxdur
dövridir
yaranır
xüsusidir
yaranmır 

Sual: . Yolda olan ehtiyatlar normalaşdırılan istehsal ehtiyatlarına …… (Çəki: 1)
xüsusidir 
dövridir 
yaranır
yaranmır
ehtiyac yoxdur



Sual: Anbarda olan ehtiyatlar normalaşdırılan istehsal ehtiyatlarına …… (Çəki: 1)
xüsusidir 
dövridir 
yaranır
yaranmır
ehtiyac yoxdur

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Mal ehtiyatı normalarının müəyyən edilməsi metodları … qrupa bölünür (Çəki: 1)
6
4
3
2
5

Sual: Mal ehtiyatı normalarının müəyyən edilməsinin əsas metodlarından biridir (Çəki: 1)
analitik
sintetik 
evristik 
abstrakt
tarixi

Sual: Mal ehtiyatı normalarının müəyyən edilməsinin əsas metodlarından biridir (Çəki: 1)
abstrakt 
sintetik 
texniki-iqtisadi hesablamalar
analitik
tarixi 

Sual: Mal ehtiyatı normalarının müəyyən edilməsinin əsas metodlarından biridir (Çəki: 1)
tarixi 
sintetik 
iqtisadi-riyazi hesablamalar
abstrakt
analitik

Sual: Mal ehtiyatları normasının müəyyən edilməsində evristik metod təcrübədən istifadəyə 
əsaslanır (Çəki: 1)

maklerlərin
tədarükçülərin



mütəxəssislərin 
istehsalçıların 
ekspeditorların

Sual: Texniki-iqtisadi hesablama metodu ümumi ehtiyatların … qrupa bölünməsinə əsaslanır 
(Çəki: 1)

ümumi
likvid
ayrı-ayrı
qeyri-likvid
oxşar

Sual: Texniki-iqtisadi metod (Çəki: 1)
lazım olan ehtiyatın həcmini müəyyən etmir 
maddi ehtiyatların təhlili üçün əlverişli deyil
ehtiyatların lazımi həcmini dəqiq müəyyən etməyə kifayət qədər imkan verir
ehtiyatların həcmini dəqiq müəyyən etməyə imkan vermir 
ehtiyatların təhlili üçün əlverişlidir

Sual: Ehtiyatların həcminin müəyyən edilməsində daha sadə iqtisadi-riyazi metoddur (Çəki: 1)
müşahidə 
sorğu 
ekstrapolyasi 
istismar
statistik 

Sual: İstehsal ehtiyatları normativlərinin hesablanmasının bir neçə metodu məlumdur (Çəki: 1)
iqtisadi
texniki 
analitik
normativ 
əmsal metodu 

Sual: Ehtiyatların normallaşdırılmasında analitik və ya təcrübi-statistik metoddur (Çəki: 1)
müəssisənin təşəbbüsünə əsaslanan 
təşkilatın istehsalının vəziyyəti 
istehsal ehtiyatlarının təchizat sistemi 
istehsal ehtiyatlarının təchizinin təşkili dinamikası 
reklama əsaslanan

Sual: Analitik metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsal ehtiyatlarının təhlili zamanı istifadə 
olunur (Çəki: 1)

yalnız ehtiyatların faktiki miqdarı korrektə edilir
lazım olmayan ehtiyatlar çıxarılır
ehtiyatların faktiki miqdarı korrektə edilir, lazım olmayan ehtiyatlar çıxarılır
ehtiyatların faktiki miqdarı korrektə edilmir
ehtiyatlar yaradılır

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701



Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Ehtiyatda olan mal ehtiyatlarının miqdarı topdan ticarətə gətirilən malların …% həcminə 
bərabər olmalıdır (Çəki: 1)

10
20
20-25
30
35

Sual: Mal ehtiyatlarının normativi topdan ticarətdə … müəyyən edilir (Çəki: 1)
hesablanmış mal ehtiyatı normativinin topdan mal ehtiyatının plan üzrə bir günlük 

dövriyyəsinə nisbətlə 
müqayisə ilə 
gün hesabı ilə müəyyən edilmiş mal ehtiyatı normativinin plan üzrə bir günlük dövriyyəyə 

hasili ilə 
istehsal ehtiyatlarının hesablanması ilə 
tədavül xərcləri ilə

Sual: Topdan mal dövriyyəsinin planlaşdırılmasında son mərhələ adlanır (Çəki: 1)
yalnız mal təminatının hesablanması 
yalnız ticarət təşkilatına gətirilən malların mənbəyinin müəyyən edilməsi 
mal təminatının hesablanması, ticarət təşkilatına gətirilən malların mənbəyinin müəyyən 

edilməsi
məhsulun maya dəyərinin hesablanması 
reklam

Sual: Konkret mal qrupu üzrə mal ehtiyatı normativi hesablanır (Çəki: 1)
həftəlik 
saatlarla 
günlə 
ayla 
saniyələrlə 

Sual: Topdan ticarət dövriyyəsinin malla təmin edilməsində hesablanır (Çəki: 1)
hesablanmır
yalnız natural göstəricilərlə hesablanır
həm natural, həm də dəyər göstəriciləri ilə hesablana bilər
təsadüfi hallarda hesablama aparılır
yalnız dəyər göstəricisi ilə hesablana bilər

Sual: Topdan dövriyyə göstəricilərinin balans asılılığı müəyyən edir (Çəki: 1)
topdan satış dövriyyəsinin miqdarı planlaşdırılmış 
yalnız topdan satış dövriyyəsinin miqdarı planlaşdırılır



topdan satışın yalnız miqdarı deyil, həm həcmi, həm quruluşu, həm də ticarət təşkilatına 
daxil olması planlaşdırılır

mal alışının quruluşu müasirləşir
topdansatış müəssisəsinə daxil olmalar təkmilləşdirilir

Sual: Topdan ticarət dövriyyəsinin balans göstəriciləri qarşılıqlı əlaqələrə imkan verir (Çəki: 1)
topdan ticarətə daxil olmaları təkmilləşdirməyə 
yalnız topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmağa 
topdan satışın həcmini əvvəlcədən planlaşdırmağa 
mal alışının quruluşunu təkmilləşdirməyə 
topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmamağa

Sual: Topdan ticarət dövriyyəsinin balans göstəriciləri qarşılıqlı əlaqələrə imkan verir (Çəki: 1)
yalnız topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmağa 
topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmamağa
topdan ticarət təşkilatlarına daxil olmaları əvvəlcədən planlaşdırmaq
mal alışının quruluşunu təkmilləşdirməyə 
topdan ticarətə daxil olmaları təkmilləşdirməyə 

Sual: Topdan ticarət dövriyyəsinin balans göstəriciləri qarşılıqlı əlaqələrə imkan verir (Çəki: 1)
mal alışının quruluşunu təkmilləşdirməyə 
yalnız topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmağa 
mal alışının quruluşunu və həcmini əvvəlcədən planlaşdırmağa 
topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmamağa
topdan ticarətə daxil olmaları təkmilləşdirməyə 

Sual: Topdan ticarət dövriyyəsinin balans göstəriciləri qarşılıqlı əlaqələrə imkan verir (Çəki: 1)
topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmamağa 
topdan ticarətə daxil olmaları təkmilləşdirməyə
topdan ticarət təşkilatlarına malların daxil olması tezliyi çərçivəsində daxilol-maların 

planlaşdırılması 
mal alışının quruluşunu təkmilləşdirməyə 
yalnız topdan satış dövriyyəsinin həcmini planlaşdırmağa 

Sual: Rentabelliyin qiymətləndirilməsi … köməkliyi ilə həyata keçirilir (Çəki: 1)
vahid göstərici ilə 
iki göstərici ilə 
çoxsaylı göstəricilərlə 
üç göstərici ilə 
beş göstərici ilə

Sual: Rentabellik effektivliyi, gəlirliliyi … müəyyən etməyə imkan verir (Çəki: 1)
yalnız resurslardan istifadəni 
yalnız cari xərcləri 
resurslardan istifadəni, cari xərcləri
nəqliyyat təşkilatlarını 
tədavül xərclərini

Sual: İqtisadi planda mal dövriyyəsi və mənfəət fəaliyyətin son göstəricisidir (Çəki: 1)



nəqliyyat təşkilatının 
tikinti təşkilatının 
ticarət təşkilatının 
konsaltinq təşkilatının
logistikanın

Sual: Rentabellik göstəricisi … cari xərclərin istifadə effektivliyini əks etdirməyə imkan verir 
(Çəki: 1)

nəqliyyat vasitələrindən 
yalnız icarə resurslarından 
xüsusi resurslardan, icarə resurslarından
yalnız xüsusi resurslardan
texniki vasitələrdən 

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi sistemi tədbirlər kompleksidir (Çəki: 1)
təchizatın planlaşdırılması, nəzarət, ehtiyatların yaradılması
təchizatın planlaşdırılması və nəzarətin fasiləsiz təşkili 
ehtiyatın yaradılması və artırılması, daimi nəzarətin təşkili və mal göndəril-məsinin operativ 

planlaşdırılması 
istehsalın planlaşdırılması və fasiləsiz nəzarət 
fasiləsiz nəzarət

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi sisteminin əsas mexanizmi reallaşmaqdan ibarətdir (Çəki: 1)
hazır məhsulların 
yarımfabrikatların 
əks-əlaqə prinsiplərinin
birbaşa əlaqə prinsiplərinin 
qeyri-likvidlərin 

Sual: Ehtiyatların idarəetmə sisteminin əsasını təşkil edir (Çəki: 1)
ehtiyatların formalaşdırılması üzrə qərarların qəbul olunması 
işçilərin fəaliyyətinin təhlili 
ehtiyatların vəziyyətinin texnoloji təhlili, xarici mühit və eyni zamanda ehtiyat-ların 

formalaşdırılması üzrə qərarların qəbulu 
ekspeditorların fəailiyyətinin təhlili 
xarici mühit

Sual: Ehtiyatların tənzimlənməsi prosesində müxtəlif ehtiyat səviyyələri ayrılır (Çəki: 1)
orta, keçid ehtiyatı 
maksimum, orta ehtiyat 



maksimum, orta, keçid və minimum ehtiyatlar 
maksimum və minimum ehtiyat 
orta ehtiyatlar

Sual: Ehtiyatın maksimum səviyyəsi ilə müəyyən edilmiş və növbəti mal partiyası üçün sifariş 
verilirsə, bu … (Çəki: 1)

sifarişin həcmidir
sifariş bəndidir
sifariş nöqtəsidir
sifarişin qəbuludur
məhsulun verilməsidir

Sual: Sifariş veriləcək ehtiyatların miqdarıdır (Çəki: 1)
sifariş nöqtəsi
sifariş bəndi
sifarişin həcmi
sifarişin qəbulu 
məhsulun verilməsi 

Sual: Sifarişin həcmini tənzimləmək üçün dəyişdirilə bilər (Çəki: 1)
nəqliyyatın vəziyyəti 
müəssisənin əmtəə bazarında vəziyyəti 
mal partiyasının həcmi, maldaşımaları arasındakı interval və həcmin dəyişməsi 
satışın həcmi 
təmir işlərinin həcmi 

Sual: Tələbin ödənilməsi səviyyəsi bəzi hallarda …% olur (Çəki: 1)
90
85
90-95
85-90
91

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi həyata keçirilərkən məhdudiyyətlər olur (Çəki: 1)
sifarişin verilməsi müddətində 
ehtiyatların gətirilmə tezliyində
sifarişlərin icra olunmasında
mal partiyalarının həcmində qənaət 
ehtiyatların səviyyəsinə 

Sual: Sifariş verilən məmulatların sayı razılaşma əsasında müəyyən edilir (Çəki: 1)
satıcı və alıcılar arasında 
icraçı və layihəçilər
tədarükçü və alıcılar 
alıcı və layihələşdiricilər
rəqiblər 

Sual: Anbara malların gətirilməsi intervalı … intensivliyindən asılıdır (Çəki: 1)
maddi resursların qəbulu 



informasiya 
maddi resursların istehlakı 
işçilərin öyrədilməsi 
problemin öyrənilməsi

Sual: Təcrübədə ehtiyatların vəziyyəti üzərində nəzarət sistemi üçün qəbul edilir (Çəki: 1)
ehtiyatların olmaması nəticəsində itkilərin böyük həcmdə olması 
itkilərin orta həddinin olması
ehtiyatların saxlanması üzrə yüksək xərclər
sifariş olunan malların yüksək dəyəri 
tələbin qeyri-müəyyənlik dərəcəsi

Sual: Ehtiyatlara yüksək tələb bəzi hallarda tamamlanır (Çəki: 1)
tələbin tədricən azalması ilə 
tələbin bərabər azalması ilə 
tələbin birdən-birə düşməsi ilə 
qeyri-bərabər artımla 
tədricən artımla 

Sual: «Minimum-maksimum» sistemdə ehtiyatların idarə edilməsi parametr¬ləri üçün lazımdır 
(Çəki: 1)

təminatlı ehtiyat
minimum və maksimum ehtiyatlar və sifarişlərin həcmi
maddi resurslara tələb və orta günlük xərclər
hazırlıq və sığorta ehtiyatlarının həcmi ilə 
ehtiyatların minimum həcmi ilə 

Sual: Lagistik sistemlərdə ehtiyatların idarə edilməsi üçün istifadə olunan amillər (Çəki: 1)
istehsal gücləri 
satış həcmi
müəyyən dövrdə istehsalın həcmi
ehtiyatların cari səviyyəsi 
təminatların ehtiyatların dövrəlilik əmsalı 

Sual: Ehtiyatlar … əsasında planlaşdırılır (Çəki: 1)
istehsal gücləri 
tələb olunan işçilər
son məhsula olan tələb 
nəqliyyata olan ehtiyac 
anbara olan ehtiyac

Sual: Dəyişən ehtiyatların idarə edilməsində əsas məsələdir (Çəki: 1)
resursların göndərilmə tezliyi
resursların daxil olma tezliyi
daxil olan resursların həcmi
məhsulun hazırlıq səviyyəsi 
resursların daxilolma müddəti 

Sual: Ehtiyatların idarə olunması məsələsi yaranır (Çəki: 1)



bütün sahələrdə 
bəzi sahələrdə 
lazım olduqda 
ayrı-ayrı sahələrdə 
xüsusi sahələrdə 

Sual: «Dəqiq vaxtında» konsepsiyasıdır (Çəki: 1)
minimum ehtiyat miqdarına olan tələb aradan götürülmür 
minimum ehtiyat tələb olunur
minimum ehtiyat miqdarına olan tələb aradan götürülmür 
maksimum ehtiyat tələb olunur
heç nə tələb olunmur

Sual: «Dəqiq vaxtında» konsepsiyasını xarakterizə etmək üçün əsas cəhətlər tələb olunur 
(Çəki: 1)

hazır məhsul 
qısa istehsal tsikli 
hazır məhsulların böyük partiyada olması
hazır məhsulların kiçik partiyada olması
effektiv informasiyanın olması 

Sual: «Dəqiq vaxtında» konsepsiyası imkan verir (Çəki: 1)
malları optimal daşımaq
hazır məhsulun keyfiyyətini artırmaq 
ehtiyatların səviyyəsini minimuma endirmək
xidmət səviyyəsini yüksəltmək 
menecmentin üsulunu dəyişmək

Sual: Dünya təcrübəsinin təhlili göstərir ki, KANBAN mikrolagistik sistemi istehsal ehtiyatlarını 
…% azaltmağa imkan verir (Çəki: 1)

20
30
50
40
45

Sual: Dünya təcrübəsinin təhlili göstərir ki, KANBAN mikrolagistik sistemi ticarət ehtiyatlarını …
% azaltmağa imkan verir (Çəki: 1)

10
12
8
9
7

Sual: Ehtiyatların tənzimlənməsinin … əsas strategiyaları ayrılır (Çəki: 1)
3
4
2
5
6



Sual: Sifarişlərin həcminin reallaşması sistemidir (Çəki: 1)
tənzimləmə prinsipi 
ehtiyatların tənzimlənməsi funksiyası
ehtiyatların tənzimlənməsi strategiyası
taktika və strategiya
taktika 

Sual: Sifarişlərin dövrəliliyi sistemi həyata keçirilir (Çəki: 1)
taktika və strategiya 
ehtiyatların tənzimlənməsi funksiyası ilə 
ehtiyatların tənzimlənməsi strategiyası
tənzimləmə prinsipi ilə
taktika

Sual: Maddi-texniki təchizatın forma və mənbəyinin plüralizmidir (Çəki: 1)
maddi resursların idarə edilməsi funksiyalarından biri 
təchizat proqramlarının əsas hissəsi 
maddi resursların idarə etmə sistemlərinin formalaşması və həyata keçirilməsi 

prinsiplərindən biri 
satış proqramının elementidir
müqavilə bəndidir

Sual: Mal göndərən müəssisələrin sərbəstliyidir (Çəki: 1)
satış proqramının elementidir 
təchizat proqramlarının əsas hissəsi 
maddi resursların idarə etmə sistemlərinin formalaşması və həyata keçirilməsi 

prinsiplərindən biri 
maddi resursların idarəetmə funksiyası
müqavilə bəndidir

Sual: İdarə edənin köməyi ilə özünü tənzimləmə həyata keçirilir (Çəki: 1)
müqavilə bəndidir 
təchizat proqramlarının əsas hissəsi 
maddi resursların idarə etmə sistemlərinin formalaşması və həyata keçirilməsi 

prinsiplərindən biri 
satış proqramının elementidir
maddi resursların idarəetmə funksiyası

Sual: Xərclərin azaldılması və ehtiyatların qənaet edilməsidir (Çəki: 1)
təchizat proqramlarının əsas hissələrindən biri 
maddi resursların idarə edilməsinin funksiyalarından biri
maddi resursların idarə edilməsi sistemlərinin formalaşması və əsas fəaliyyət 

prinsiplərindən biri
satış proqramının elementləri 
müqavilə bəndi

Sual: Komplektlilik adlanır (Çəki: 1)
satış proqramının elementləri 



təchizat proqramlarının əsas hissələrindən biri 
maddi resursların idarə edilməsi sistemlərinin formalaşması və əsas fəaliyyət 

prinsiplərindən biri
maddi resursların idarə edilməsinin funksiyalarından biri
müqavilə bəndi 

Sual: Operativlilikdir (Çəki: 1)
təchizat proqramlarının əsas hissələrindən biri 
satış proqramının elementləri
maddi resursların idarə edilməsi sistemlərinin formalaşması və əsas fəaliyyət 

prinsiplərindən biri
maddi resursların idarə edilməsinin funksiyalarından biri 
müqavilə bəndi 

Sual: Hər bir müəssisə elə işləməlidir ki, onun xərcləri … (Çəki: 1)
müəssisənin gəlirlərinə bərabər olsun
rəqiblərin xərclərinə bərabər olsun
müəyyən edilmiş ictimai ehtiyacların səviyyəsini üstələməsin
gəlirlərdən artıq olmasın
ehtiyacları ödəsin

Sual: Xərclərin zəruri-ictimai səviyyəsi rəqib mal istehsalçıları üçün artıra bilər (Çəki: 1)
məhsulun maya dəyərini aşağı salınmasını 
müflisləşməyə gətirib çıxara bilməyən neqativ hallara 
müflisləşməyə gətirib çıxaran neqativ iqtisadi fəaliyyətə 
yalnız neqativ iqtisadi fəaliyyətə 
intensive inkişafı

Sual: Material istehlakı ola bilər (Çəki: 1)
determinant 
xaotik 
sabit və qeyri-sabit
bərabər və qeyri-bərabər 
ritmik və qeyri-ritmik

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Loqistikada ABC təhlili sadə variantdır (Çəki: 1)
30/70
40/60
20/80
50/50



90/10

Sual: Bəzi şirkətlərdə bir göstəriciyə görə əhəmiyyətlilik … (Çəki: 1)
kifayətdir
çətindir
kifayət deyil
çətin deyil
zəruridir

Sual: Pareto qanununa görə (Çəki: 1)
dəqiqlilik bəzi hallarda qəbul edilir
dəqiqlilik bəzən şübhə doğurur 
menecmentin digər elementlərinə uyğun olaraq ümumi halda qəbul edilir
fərdilik pis hallarda qəbul edilir
ziddiyətlər mövcuddur

Sual: Təhlil zamanı irəli getmək lazımdır … (Çəki: 1)
həmin anda 
tədricən
bir göstərici üzrə tədricən və sonra ikinci
sürətlə 
dalğavari

Sual: ABC təhlili kifayətdir (Çəki: 1)
məlum olmadan 
mürəkkəbdir
geniş mənada məlumdur
geniş izah edilməmişdir
qismən izah edilməlidir

Sual: Ehtiyatlar lagistik zəncirin o hissələrində vacibdir ki, orada … yaranır (Çəki: 1)
mübahisə 
əminlik
qeyri-müəyyənlik
inam
konkretlik

Sual: Variasiya əmsalıdır (Çəki: 1)
orta kənarlaşma 
orta kvadratik kənarlaşma
orta kvadratik kənarlaşmanın riyazi gözləməyə olan nisbəti
riyazi gözləmə
riyazi statistika 

Sual: Təsadüfi kənarlaşma asılı ola bilər (Çəki: 1)
istehsalda xammala olan tələb və satış
xammala olan tələb və mal daşınması 
istehsalda xammala olan tələb, satış və malların daşınması
satış və mal daşınması



resurslardan

Sual: Bəzi hallarda qeyri-müəyyən mübahisələrə baxılır (Çəki: 1)
vaxtında 
yerində
istehsal və daşınmada 
danışıqlarda 
reklamda

Sual: Laqistik mal axınlarında qeyri-müəyyənliyin uçotu üçün qəbul edilir (Çəki: 1)
MMM - təhlil
DDD - təhlil
XYZ - təhlil
AAA - təhlil
MMD – təhlil

Sual: Eyni vaxtda ABC və XYZ təhlili qəbul edilir (Çəki: 1)
qəbul edilmir
arzu edilmir
qəbul edilə bilər
qadağandır
icazə verilə bilər

Sual: Ehtiyatın elə səviyyəsi ola bilərmi ki, xərclər minimum həddə çatsın (Çəki: 1)
mümkün deyil
qismən mümkündür
mümkündür
şərti hallarda mümkündür
bəzi hallarda mümkündür

Sual: Bütün hallarda ehtiyatların idarə edilməsi modeli iki suala cavab verməlidir (nə vaxt və nə 
qədər) (Çəki: 1)

bir modeldir
üç modeldir
modellərin nisbi sayıdır
dörd modeldir
bir neçə modeldir

Sual: Mal ehtiyatlarının idarə edilməsi modellərinin təsnifləşdirilməsi üçün əsas şərtdir (Çəki: 1)
təklifin xarakteri 
istehsalın stimullaşdırılması
saxlanılan məhsullara tələbin xarakteri 
sahənin xüsusiyyəti 
bütün tələbin xarakteri

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi modelləri tələbin xarakterindən asılı olaraq ola bilər (Çəki: 1)
determinantlı 
ehtimallı 
determinantlı və ehtimallı



təsadüfi 
xüsusi və təsadüfi

Sual: Determinantlı tələb ola bilər (Çəki: 1)
statistik 
dinamik
statistik və dinamik
xüsusi 
yavaş

Sual: Həqiqi tələb ola bilər (Çəki: 1)
sabit
qeyri-sabit
sabit və qeyri-sabit
statistik və dinamik
yavaş

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi modeli qurularkən digər amillər nəzərə alınmalıdır … (Çəki: 1)
sifarişin yerinə yetirilmə müddəti 
ehtiyatların gətirilmə prosesi 
dövriyyə vəsaitlərinə məhdudiyyətlərin həcmi
dövriyyə vəsaitlərinin həcmi
anbar sahəsinə məhdudiyyətin həcmi

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi modelinin sadə xarakteri … xüsusiyyəti ilə fərqlənir (Çəki: 1)
2
4
3
5
6

Sual: Tələbin vaxtında və daimi olması xarakterikdir (Çəki: 1)
idarəetmə modelinin mürəkkəb tipi ilə 
müəyyənedici sahə ilə 
ehtiyatların idarə edilməsinin sadə tipi ilə 
həlledici elementlə
ehtiyatların mürəkkəb tipi ilə

Sual: Ehtiyatların ani olaraq gətirilməsidir (Çəki: 1)
müəyyənedici sahə ilə 
idarəetmə modelinin mürəkkəb tipi ilə
ehtiyatların idarə edilməsinin sadə tipi ilə 
həlledici elementlə
ehtiyatların mürəkkəb tipi ilə

Sual: Mal defisiti olmur (Çəki: 1)
idarəetmə modelinin mürəkkəb tipi ilə 
müəyyənedici sahə ilə 
ehtiyatların idarə edilməsinin sadə tipi ilə 



həlledici elementlə
ehtiyatların idarə edilməsinin mürəkkəb tipi ilə

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsi modelinin sadə tipi növbəti amillərlə xarakterizə olunur (Çəki: 
1)

tələb vaxtında və daimi olduqda
ehtiyat həmin anda gətirildikdə 
tələb vaxtında və daimi olduqda, ehtiyat həmin anda gətirildikdə və defisit olmadıqda 
ehtiyatların həmin an qəbul edilməsində 
ehtiyatların həmin an qəbul edilməsində 

Sual: Malların saxlanmasının dəyəri, sifarişin dəyəri və tələb … (Çəki: 1)
dəqiq göstəricilərdir
qapalı göstəricilərdir
istiqamətverici göstəricilərdir
əlverişli informasiyadır 
açıq göstəricilərdir

Sual: Sifarişin həcmini hesablamaq lazımdır (Çəki: 1)
dəqiq 
dəqiq və təqribi 
təqribi göstəricilərlə 
mürəkkəb elementlərlə 
qarışıq elementlərlə

Sual: Sifarişlərin həcminin sadələşdirilməsi mümkündürmü (Çəki: 1)
mümkün deyil
nəzərə alınmır
mümkündür
ayrı-ayrı sahələrdə mümkündür
vacib deyil

Sual: Sadə statistik model … xüsusiyyətə malikdir (Çəki: 1)
5
6
3
4
2

Sual: Əgər istehsal və istehlakın artım tempi bərabərdirsə (Çəki: 1)
ehtiyat istehsal həcmi səviyyəsində olmalıdır
ehtiyat istehlak həcmi səviyyəsində olmalıdır
ehtiyat yaratmaq lazım deyil
ehtiyatlar ixtisar olunmalıdır
işçilər ixtisar olunur

Sual: İstehsal prosesinə avadanlıqların hazırlanmasıdır (Çəki: 1)
əlavə mərhələ 
lazımsız mərhələ 



alətlərin dəyişdirilməsi və sazlanması
həmişə tələb olunmur
alətlərin yenilənməsi

Sual: Təcrübədə əksər hallarda ehtiyacdır (Çəki: 1)
gündəlik dəyişən və daim artan 
gündəlik dəyişməyən və daim artan 
gündəlik dəyişən və fasilələrlə artan 
dəqiqləşməsi tələb olunmayan
sabit artan

Sual: Mal ehtiyatlarının optimal səviyyəsi … (Çəki: 1)
xərclərin yalnız bir növü üzrə 
bəzi hallarda xərclərin iki növü üzrə 
xərclərin hər iki növü üzrə 
gəlirin növləri üzrə 
rentabelliklə

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Ehtiyatların uçotu və maddi dəyərlilərin hərəkəti özündə … xüsusiyyətləri əks etdirir (Çəki: 
1)

iki 
üç
bir neçə 
dörd 
altı

Sual: Maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu özündə əks etdirir (Çəki: 1)
qəbul olunmuş malların əllə hesablanması
qəbul olunmuş malların avtomatik hesablanması
malgöndərənlərdən maddi dəyərlilərin qəbulunun uçotu
qəbul olunmuş orderlərə möhürün vurulması
digər sənədlərin qəbul edilməsi

Sual: Alıcılara mal anbarlarından malların göndərilməsinin uçotu, qaimələrin möhürlənməsi, 
müşahidə edən sənədlər və s. (Çəki: 1)

maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu deyil
istehlakçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotunun tərkib hissəsidir
yalnız vasitəçilərin uçotudur
istehsalçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır



Sual: Maddi dəyərlərin zavoddaxili yerdəyişməsinin uçotu … (Çəki: 1)
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu deyil
istehlakçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotunun tərkib hissəsidir
yalnız vasitəçilərin uçotudur
istehsal amillərinin uçotu

Sual: Maddi məsul şəxslər və bölmələr üzrə sənədlərin reyestridir (Çəki: 1)
ehtiyatların uçotudur
istehlakçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotunun tərkib hissəsidir
yalnız vasitəçilərin uçotudur
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu deyil 

Sual: Təsərrüfat əməliyyatlarının tipik mexanizmi mühasibat uçotunun köməyi ilə aparıldıqda … 
(Çəki: 1)

maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu deyil
istehlakçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotunun tərkib hissəsidir
yalnız vasitəçilərin uçotudur
ehtiyatların uçotudur

Sual: Mal ehtiyatlarının saxlanmasının müxtəlif formasıdır (Çəki: 1)
yalnız vasitəçilərin uçotudur 
istehlakçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotunun tərkib hissəsidir
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu deyil
ehtiyatların uçotudur

Sual: Mal ehtiyatlarının hərəkəti və qalığının hesabatının aparılmasının formalaşmasıdır (Çəki: 
1)

ehtiyatların uçotudur
istehlakçılar tərəfindən uçotun aparılmasıdır
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotunun tərkib hissəsidir
yalnız vasitəçilərin uçotudur
maddi dəyərlilərin hərəkəti və ehtiyatların uçotu deyil 

Sual: Bir neçə xüsusi imkanlar mövcuddur … (Çəki: 1)
bir neçə ölçü vahidinə uyğun olaraq materialların hərəkəti və saxlanmasının uçotunda
ehtiyat qaydada saxlanmasında
qəbul olunan sənədlərin real və «ehtiyat» qaydada saxlanmasında
materialların zavoddaxili yerləşdirilməsinin təsdiqi rejimi
maddi dəyərlilərin yüklənməsi və göndərilməsi 

Sual: Mal qalığının müxtəlif variantları istifadə olunur (Çəki: 1)
oxşar qiymətlər üzrə
nomenklatur nömrələr üzrə 
fərdi qiymətlər üzrə
orta qiymət üzrə 



istehsal xərclərinin şifrələri üzrə 

Sual: Mal qalığının müxtəlif variantları istifadə olunur (Çəki: 1)
texnoloji əməliyyatlar üzrə
istismara verilmə müddəti üzrə 
sifariş üzrə
texniki əməliyyatlar üzrə
rekvizitlərin sərbəst verilməsi üzrə

Sual: Xüsusi xidmət funksiyaları mövcuddur (Çəki: 1)
müxtəlif bölmələr üzrə
aylıq hesabatların bağlanması 
aylıq hesabatların ayrı-ayrı bölmələri üzrə aparılması
materialların kartotekalarda yerləşdirilməsi
sənədlərin kütləvi olaraq fərqli olması

Sual: Kartoteka və sənədlərin hərəkəti əsasında növbəti hesabat formalaşır (Çəki: 1)
beş mərhələ üzrə əks-saldo
ayrı-ayrı mal qrupları üzrə qarışıq hesabatların aparılması
iki mərhələ üzrə əks-saldo
bölmələr üzrə hesabatın aparılması
sənədlərin sərbəst reyestrinin aparılması

Sual: Mal ehtiyatları … növ üzrə təsnifləşdirilir (Çəki: 1)
2
4
3
5
6

Sual: Xammal mal ehtiyatlarının növlərindən biri ola bilərmi (Çəki: 1)
ehtiyatların növləri ola bilməz
xammalın bəzi növləridir 
ehtiyatların növləridir
xammalın xüsusi növləridir 
xammalın emal edilməyən növləridir 

Sual: Başa çatmayan istehsal mal ehtiyatlarının növlərindən biri ola bilərmi (Çəki: 1)
xammalın emal edilməyən növləri 
xammalın bəzi növləri 
ola bilər 
xammalın xüsusi növləri 
ehtiyatların növləri ola bilməz

Sual: Hazır məhsul mal ehtiyatlarının növlərindən biri ola bilərmi (Çəki: 1)
xammalın bəzi növləri 
ehtiyatların növləri ola bilməz
ola bilər
xammalın xüsusi növləri 



xammalın emal edilməyən növləri

Sual: İki və daha çox sahibkarın resursları və istedadı bir məqsəd üçün birləşdikdə … (Çəki: 1)
AO
MMC
yoldaşlıq
kooperasiya
assosiasiya

Sual: Material xərclərinin hesabatı … metodika üzrə aparılır (Çəki: 1)
1
2
bir neçə
3
1-2

Sual: Material xərclərinin qiymətinin hesablanması metodlarından dəyərin eyniləşdirilməsi … 
(Çəki: 1)

eyniləşdirilə bilməz
eyniləşdirilir
ola bilər
uyğun deyil
vacib deyil

Sual: Orta qiymət metodu material xərclərinin qiymətinin hesablanması metodlarından biri … 
(Çəki: 1)

vacib deyil
eyniləşdirilir
ola bilər
uyğun deyil
eyniləşdirilə bilməz 

Sual: LİFO metodu material xərclərinin qiymətinin hesablanması metodlarından biri … (Çəki: 1)
eyniləşdirilir 
eyniləşdirilə bilməz
ola bilər
uyğun deyil
vacib deyil

Sual: FİFO metodu material xərclərinin qiymətinin hesablanması metodlarından biri … (Çəki: 1)
uyğun deyil 
eyniləşdirilir
ola bilər
vacib deyil
eyniləşdirilə bilməz 

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 20



Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Ehtiyatların qiymətləndirilməsində hesabda olan ehtiyatların dəyəri müəyyən edilməlidir 
(Çəki: 1)

limanda olan ehtiyatlar
satış kanallarında ehtiyatlar 
ehtiyatların ümumi həcmi
yolda olan ehtiyatlar 
anbarda olan ehtiyatlar

Sual: Nəğd ehtiyatlardır (Çəki: 1)
yalnız cari ehtiyatlar
yalnız sığorta ehtiyatları 
cari, sığorta (o cümlədən mövsümi) və məhv edilməyən ehtiyatlar 
yalnız mövsümi ehtiyatlar
yalnız məhv edilən ehtiyatlar

Sual: yalnız məhv edilən ehtiyatlar (Çəki: 1)
cari ehtiyatlar 
yalnız diler tərəfindən satışa verilən ehtiyatlar 
diler tərəfindən satışa verilən ehtiyatlar və yolda olan ehtiyatların cəmi
məhv edilməyən ehtiyatlar
yolda olan ehtiyatlar

Sual: Ehtiyatların uçotu metodu işlənərkən nəzərə almaq lazımdır (Çəki: 1)
müəssisənin vəziyyətini 
vasitəçilərin münasibətini 
hər bir ehtiyatın xüsusiyyətini nəzərə alaraq 
işçilərin münasibətini 
hər bir ehtiyatın xüsusiyyətini nəzərə almadan

Sual: Torpaq və digər daşınmaz əmlakı yenidən satmaq üçün … nəzərdə tutulur (Çəki: 1)
ehtiyat nəzərə alınmadan 
müəyyən qədər ehtiyat adlanır
həmçinin ehtiyat adlanır
şərti ehtiyat adlanır
qeyri-ehtiyat adlanır

Sual: Satış üçün nəzərdə tutulan və əldə olunan istənilən əmtəə … (Çəki: 1)
şərti olaraq ehtiyat adlanır 
müəyyən hissəsi ehtiyat adlanır
həmçinin ehtiyat adlanır
ehtiyat adlanmır
qeyri-ehtiyat adlanır



Sual: Pərakəndə satış müəssisəsi tərəfindən alınan mallar və digər mallar … (Çəki: 1)
qeyri-ehtiyat adlanır 
müəyyən hissəsi ehtiyat adlanır
həmçinin ehtiyat adlanır
şərti olaraq ehtiyat adlanır
ehtiyat adlanmır

Sual: Müəyyən edilmiş standartlarla ümumi prinsiplər iki səbəbdən ehtiyatları qiymətləndirməyə 
imkan verir (Çəki: 1)

ilkin və əlavə dəyərlə
əlavə və pərakəndə qiymətin bir hissəsi ilə 
ilkin dəyər və təmiz satış dəyəri ilə 
yarımfabrikat və xammalın dəyəri ilə 
köməkçi materialların və yarımfabrikatların dəyəri ilə 

Sual: Satışın təmiz dəyərinə aiddir … (Çəki: 1)
mühafizə
saxlama
malların alınması
təmizlənmə
 reklam

Sual: Ədalətli dəyər formalaşır … (Çəki: 1)
qonşuluq əsasında 
qeyri-işgüzarlıq əsasında
kommersiya əsasında
dostluq əsasında 
ictimai əsasda

Sual: İstehsal ehtiyatlarının xərcləri … əhatə edir (Çəki: 1)
nəqliyyat
ikinci dərəcəli
qaimə 
birinci dərəcəli 
üçüncü dərəcəli

Sual: Qaimə xərcləri … xərclərə əsasən bölünür (Çəki: 1)
çoxluğa əsasən
mərkəzləşdirilmiş
qeyri-proporsional
stabil
proporsional

Sual: İstehsalın daimi qaimə xərcləridir (Çəki: 1)
yalnız nəqliyyat
ikinci dərəcəli
dolayı xərclər
birinci dərəcəli
üçüncü dərəcəli



Sual: Yekcins ehtiyatlar üçün standart göstərir … (Çəki: 1)
eyni metodun istifadə edilməməsini
yarımfabrikatların qiymətləndirilməsi üçün eyni metoddan istifadəni
maya dəyərinin qiymətləndirilməsində eyni metoddan istifadəni 
müxtəlif metodlardan istifadəni 
qarışıq metodlardan istifadə

Sual: Mal ehtiyatlarının satışı maya dəyərindən aşağı satıldığı halda … (Çəki: 1)
maya dəyəri artırılmalıdır
anbarda ehtiyatların maya dəyəri artırılmalıdır
anbarda ehtiyatların maya dəyəri azaldılmalıdır
ticarət dayandırılmalıdır
ticarət dayandırılmamalıdır

Sual: Ehtiyatların maya dəyəri aşağı salına bilər o halda ki, … (Çəki: 1)
ehtiyatlar fiziki cəhətdən zədələndikdə 
müəyyən qədər mənəvi cəhətdən köhnəldikdə
fiziki cəhətdən zədələndikdə, tam və ya qismən mənəvi köhnəldikdə və ya satış qiyməti 

aşağı düşdükdə 
satış qiyməti aşağı düşdükdə 
təklik çox olduqda 

Sual: Mal qalığının tam dəyərinin qiymətləndirilməsi … aparılır (Çəki: 1)
xammalın qiyməti ilə
köməkçi materialların qiyməti ilə 
ümumi satış qiyməti ilə 
yarımfabrikatların qiyməti ilə 
resursların qiyməti ilə 

Sual: Maliyyə hesabatlarında növbəti informasiyalar açıqlanmalıdır (Çəki: 1)
tədavül xərclərinin dəyəri
ehtiyatların ümumi balans dəyəri 
ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün hesablamaların prinsipləri
ehtiyatların balans dəyəri 
hesabat dövründə aid olan xərclərə və ehtiyatların dəyəri

Sual: Ehtiyatların satılmasında balans dəyəri … hesabat dövrünü əhatə etməlidir (Çəki: 1)
növbəti 
keçmiş
eyni zamanda
gündəlik 
həftəlik

Sual: Birbaşa eyniləşdirmə metodunda nəzərə alınmalıdır … (Çəki: 1)
ayrı-ayrı mal qruplarının hərəkəti 
malların keyfiyyəti 
bütün malların faktiki hərəkəti
xammalların hərəkəti
nəqliyyatın hərəkəti



BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Malların vəziyyətinə nəzarət və sifarişlərin formalaşdırılması həyata keçirilə bilər (Çəki: 1)
2 dəfə
3 dəfə 
dövri olaraq
qeyri-ardıcıl
hər növbədə

Sual: Operativ idarəetmə sistemi … dövrlərdə həyata keçirilə bilər (Çəki: 1)
vaxtından əvvəl qərarların qəbulu
«sifariş vermək» 
operativ qərarların qəbulu
«sifariş verməmək»
mallar vahidləri hansı miqdarda sifariş edilməlidir

Sual: Malların müntəzəm göndərilməsi sistemidir (Çəki: 1)
istənilən mal vahidini hansı müddətdən sonra sifariş etmək olar 
müntəzəm vaxt məhdudiyyətində mal vahidləri göndərilə bilər
mal vahidlərinin daimi miqdarı bərabər vaxt çərçivəsində göndərilə bilər
mal vahidlərinin miqdarı daimi sifariş verilə bilər
istənilən sayda mal vahidi sifariş verilə bilər

Sual: Malların maksimum səviyyəyə qədər daxil olması sistemidir (Çəki: 1)
mal partiyalarının təcili sifarişi
mal partiyalarının istənilən vaxt sifarişi
mal partiyaları bərabər vaxt çərçivəsində göndərilir ki, malların maksimum səviyyəsi faktiki 

səviyyəyə həmin anda bərabər olur
qeyri-bərabər vaxt çərçivəsində mallar göndərilir
bərabər vaxt çərçivəsində göndərilmələr

Sual: Sifarişin həcmi … ehtiyatların həcmindən çox olur (Çəki: 1)
proqram üzrə
plan üzrə 
sifariş üzrə 
normadan 
işdən

Sual: Sifarişlərin müəyyən həcmdə partiyalar üzrə qəbulu … (Çəki: 1)
dəyişir
baxılır



bütün dövrlərdə eyni saxlanılır
azalır
artır

Sual: Malların sifariş olunmuş həcmi bəzən minimal həcmdən çox olur (Çəki: 1)
satışda
dəyişir
sifariş verilir
azalır 
artır

Sual: Vaxt intervalında sifarişlərin müəyyən olunması həcmi … aparılır (Çəki: 1)
müxtəlif olmadan 
həmcins olmadan 
müxtəlif ola bilər
müəyyən oluna bilər
praporsional

Sual: Mal ehtiyatlarının vəziyyətinə nəzarət sistemi effektiv ola bilər (Çəki: 1)
mexaniki 
texnoloji
lagistik
nəqliyyat
yol

Sual: Mal ehtiyatlarına nəzarət sistemi sifarişlərin dövrililiyi şəraitində qəbul edilə bilər (Çəki: 1)
gətirilmə tezliyi ilə
sifarişlərin yerləşdirilməsi xərci ilə 
mal ehtiyatlarının artım tempi ilə
mümkün defisit olmadıqda 
nisbətən mal daşınması ritmik olmadıqda

Sual: Mal ehtiyatlarına nəzarət sistemi təcrübədə bəzi hallarda qəbul edilir (Çəki: 1)
mal ehtiyatı kiçik partiyalarla olduqda
ehtiyatların saxlanma xərcləri çox olduqda 
mal ehtiyatı böyük partiyalarla olmadıqda
sifariş olunan malların qiyməti yüksək olduqda 
tələb qeyri-müəyyən olduqda

Sual: Mal ehtiyatlarına görə nəzarət sistemi bəzən … bunkerli adlanır (Çəki: 1)
3
4
2
1
5

Sual: Mal ehtiyatlarının idarə edilməsi uğurlu olur (Çəki: 1)
təfsilatı ilə 
ehtiyat hissələrlə 



lazım olan malla 
komplektləşdirici malla 
əvəzedici malla 

Sual: Ehtiyatların optimal səviyyəsinin nisbəti ola bilər (Çəki: 1)
yüksək və aşağı 
orta və aşağı 
«həddən artıq yüksək» və «həddən artıq aşağı»
yüksək və orta 
«birincili» və «ikincili»

Sual: Ehtiyatların daxil olmasının təşkili … parametrlərlə xarakterizə olunur (Çəki: 1)
texniki
texnoloji
dəqiq və təsadüfi
yalnız təsadüfi 
yalnız dəqiq

Sual: Əksər müəssisələr çalışır ki, təmin etsin (Çəki: 1)
maksimum riski
ehtiyatların pul ölçüsü ilə minimum göstərilməsini 
hazır məhsulların daimi yüklənməsini
minimum riski 
sifarişlərin fasiləsiz olaraq yerinə yetirilməsini

Sual: Ehtiyatların minimum səviyyədə saxlanması … adlanır (Çəki: 1)
gəlirin azalması
sadə artım
gəlirin artması 
malların xüsusiyyətinin qorunması
zay məhsulların azalması

Sual: Mal ehtiyatlarının optimal səviyyəsinin saxlanması üçün əsas məsələdir (Çəki: 1)
ayrı-ayrı mallar
xüsusi mallar
hər bir mal
yarımfabrikatların müəyyən hissəsi 
vxammalın müəyyən hissəsi 

Sual: Satışın fasiləsizliyini təmin etmək üçün hər bir mal qrup üzrə bilmək lazımdır (Çəki: 1)
müəyyən malın xərclənməsi statistikasını 
müəyyən malın xüsusiyyətini 
hər bir malın xərclənməsi statistikasını
müəyyən malın xassələrini 
müəyyən malın xarakteristikasını 

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 37



Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Dövriyyə kapitalının normalaşdırılması ehtiyatların iqtisadi xüsusiyyət¬lərini müəyyən edir 
(Çəki: 1)

əsas vəsaitlərin mövqeyini 
əsas vəsaitlərin elementlərini 
müəssisənin normal fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan dövriyyə vəsait¬lərinin 

elementlərini
əsas vəsaitlərin elementlərini 
dilerlərin normal fəaliyyəti üçün əsas vəsaitlərin elementlərini 

Sual: Normallaşdırmada əsas məqsəd … səmərəli ölçüsünü müəyyən etməkdir (Çəki: 1)
istehsal sferasında müəyyən müddətə cəlb edilmiş əsas vəsaitlərin 
istehsal sferasında müəyyən müddətə cəlb edilmiş dövriyyə vəsaitlərinin
istehsal və tədavül sferasında müəyyən müddətə cəlb edilmiş əsas vəsaitlərin
tədavül sferasında müəyyən müddətə cəlb edilmiş əsas vəsaitlərin
tədavül sferasında müəyyən müddətə cəlb edilmiş dövriyyə vəsaitlərinin

Sual: Normallaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinin siyahısına aiddir (Çəki: 1)
yalnız dövriyyə istehsal fondları 
yalnız hazır məhsullar
dövriyyə istehsal fondları və hazır məhsullar
yalnız tədavül fondları 
dövriyyə fondları

Sual: Normallaşdırılan dövriyyə vəsaitləri … müəyyən etməyi nəzərdə tutur (Çəki: 1)
ay hesabı ilə dövriyyə vəsaitlərinin normasını
bütün dövriyyə vəsaitlərinin pul formasında normativlərini 
gün hesabı ilə dövriyyə vəsaitlərinin normasını
hər bir elementi 
dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyat normasını 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin gün hesabı ilə əsas materiallar və xammallarla norması əks etdirir 
(Çəki: 1)

anbar dövriyyəsinə 
yolda olan ödənilmiş material qiymətlilərinin daxil olma müddətini 
nəqliyyat ehtiyatlarını
yük dövriyyəsinin davametmə müddətini 
sənəd dövriyyəsinin vaxtını 

Sual: Sığorta ehtiyatı cari ehtiyatın … % nisbətində ola bilər (Çəki: 1)
10
20
50
30
40



Sual: Müəssisənin normativinin həcmi ehtiyacları … hesabına ödəməlidir (Çəki: 1)
tərəfdaşların vəsaiti 
rəqiblərin vəsaiti
xüsusi vəsaitlər
vasitəçilərin vəsaiti
mal göndərənlərin vəsaiti 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin normallaşdırılması … istifadə effektivliyinin yüksəldilməsinə şərait 
yarada bilər (Çəki: 1)

xammaldan
materialdan
dövriyyə vəsaitlərindən
nəqliyyatdan
anbardan

Sual: Müəssisədə dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılmasının genişləndirilməsi mane olur … 
(Çəki: 1)

kreditə
debitor borcları sahəsində statistik uçota 
material xərcləri üzrə normativ bazaya
pul vəsaitlərinə
müəssisənin inkişafına 

Sual: Dövriyyə vəsaitləri … prosesin daimi olmasını təmin edir (Çəki: 1)
yalnız istehsal
yalnız məhsul satışı 
istehsal və məhsul satışı
istehsalın təkmilləşməsi 
satışın təkmilləşdirilməsi

Sual: Sənaye müəssisələrinin dövriyyə vəsaitlərinin tərkibidir (Çəki: 1)
yalnız dövriyyə fondları 
yalnız tədavül fondları
dövriyyə fondları və tədavül fondları
ehtiyat fondlar
inkişaf fondları 

Sual: Dövriyyə vəsaitləri istehsal prosesində yeni yaranan məhsula öz dəyərini … keçirir (Çəki: 
1)

natural formada 
dəyərini saxlamaqla 
özünün natural formasını saxlamadan
artırmaqla 
azaltmaqla

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin natural-mal formasıdır (Çəki: 1)
istehsal vasitələri
istehsal prosesində iştirak edən əmək predmetləri



əmək predmetləri
tamamlanmamış məhsullar 
xüsusi istehsalın yarımfabrikatları 

Sual: İstehsal və satış prosesində fasiləsizliyi təmini edir … (Çəki: 1)
yalnız inkişaf fondları 
yalnız sosial fondlar 
həmçinin tədavül fondları 
həmçinin müdafiə fondları 
satış fondları

Sual: Tədavül fondları dövriyyə fondlarının o hissəsidir ki, o … (Çəki: 1)
uzun müddətli qiymətli kağızlardır
alıcı tərəfindən ödənilməyən, lakin yüklənən maldır
müəssisənin anbarında hazır məhsul qalığıdır
müəssisənin bank hesabında pul vəsaitlərinin qalığıdır
qısamüddətli qiymətli kağızlardır

Sual: İstehsal ehtiyatlarıdır (Çəki: 1)
daşınmaz əmlak
əsas materiallar
xammal
alınmış yarımfabrikatlar
komplektləşdirici məmulatlar və s.

Sual: İstehsal ehtiyatları elə bir əmək predmetləridir ki, hansı ki, istehsal prosesinə daxil 
olmayıb və … yerləşir (Çəki: 1)

təcriddə 
vasitəçilərin anbarında 
anbar ehtiyatı kimi müəssisədə 
rəqibin anbarında
ticarətçinin anbarında 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin … üzrə təsnifat əlamətləri (Çəki: 1)
anbarlar
planlaşdırma metodu 
dövriyyə vəsaitlərinin tənzimlənməsinin təşkili
formalaşdırma mənbəyi
elementlər

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin tərkibi istehsal fondlarının dövriyyə elementləridir (Çəki: 1)
əvəz olunan fondlar
istehsal amilləri 
tədavül fondları 
sosial fondlar 
xeyriyyə fondları 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin quruluşu əks etdirilir ... (Çəki: 1)
yalnız müəyyən hissə ilə 



yalnız faizlə
müəyyən hissə ilə və ya faizlə
müqavilə şərti ilə
müqayisə ilə 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin quruluşuna və həcminə müxtəlif amillər təsir edir. Məsələn: (Çəki: 
1)

ailə tsikli
istehsal tipi 
hazır məhsulun xüsusiyyətləri
istehsal tsiklinin müddəti 
yeni məhsulun mənimsənilməsi

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin quruluşuna və həcminə müxtəlif amillər təsir edir (Çəki: 1)
alıcıların ödəmə qabiliyyəti
satış və təchizat şəraiti 
məhsul istehlakçılarının yerləşməsi
buraxılan məhsulun keyfiyyəti 
müəssisənin ödəmə qabiliyyəti 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin quruluşunda mal-material ehtiyatları … dəyərinin xüsusi çəkisi 
təşkil edir (Çəki: 1)

əsas materiallar
başa çatmamış istehsal 
istehsal ehtiyatları
xammal
alınmış yarımfabrikatlar

Sual: Sənaye sahələrinin müxtəlif müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin quruluşu … (Çəki: 1)
fərqləndirilmir
eynidir
fərqləndirilməlidir
qismən fərqləndirilməlidir
qismən oxşardır

Sual: Müəssisədə dövriyyə vəsaitlərinin planlaşdırılmasının əsasıdır (Çəki: 1)
rəqiblərin gəliri 
skayner etmək
normalaşdırmaq
xərclər
anbardakı qalıqlar

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin normallaşdırılması … əsas məsələni həll edir (Çəki: 1)
3
4
2
3
5



Sual: Normallaşdırmanın birinci məsələsi dövriyyə vəsaitlərində minimum ehtiyacı təmin 
etməlidir (Çəki: 1)

müqavilə şərtini
malları 
material dəyərlərinin ehtiyatını 
yardımçı vəsaitləri 
komplektləşdirici materiallarını 

Sual: Normallaşdırmanın digər əsas məsələsi … idarə edilməsinin normallaşdırılması köməyi 
ilə aparılır (Çəki: 1)

texnoloji proseslərin 
texniki vəsaitlərin 
ehtiyatların ölçüsünün 
nəqliyyat vəsaitlərinin 
xammalın

Sual: Dövriyyə vəsaitləri təşkili prinsiplərinə görə … bölünür (Çəki: 1)
normalaşdırılan və planlaşdırılan
normallaşdırılmayan və planlaşdırılan
normallaşdırılan və normallaşdırılmayan
xüsusi və normallaşdırılan 
universal və xüsusi

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin normallaşdırılması normallaşdırılan qrup üzrə norma və 
normativlərin müəyyən edilməsi prosesidir (Çəki: 1)

məhsul 
mal
dövriyyə vəsaitləri
hissələr
qovşaqlar

Sual: Təcrübədə dövriyyə vəsaitlərinin normallaşdırılması üçün … metodlardan istifadə olunur 
(Çəki: 1)

birbaşa hesab 
analitik hesab 
hesabat-statistik, əmsal
təcrübə-laboratoriya
xüsusi əmsal

Sual: Birbaşa hesab metodu faktiki istehlakına əsaslanır (Çəki: 1)
xammal
yarımfabrikat
dövriyyə vəsaiti 
nəqliyyat vəsaiti 
istehsal

Sual: Analitik metod dövriyyə vəsaitlərinin … qrupa bölünməsini müəyyən edir (Çəki: 1)
3
4
2



5
6

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması ayrı-ayrı mal-material dəyərlilərinin növü üzrə … 
müəyyən edilir (Çəki: 1)

saatla 
dəqiqə ilə
günlə 
manatla
ədədlə

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin normativlərinin … 
hesablanmasına əsaslanır (Çəki: 1)

günlə
dəqiqə ilə
pul formasında 
ədədlə
doğru cavab yoxdur

Sual: Hər bir müəssisə üzrə dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması növbəti göstəricilərə 
əsaslanır (Çəki: 1)

istehsalın həcmi 
satılan məhsulların həcmi 
məhsulların satışı və saxlanması xərcləri
məhsulun saxlanma xərcləri
dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyat norması 

Sual: Dövriyyə vəsaitlərinin normasının hazır məhsul üzrə normalaşdırılma¬sının amilləridir 
(Çəki: 1)

markirovka
komplektləşdirici malların yüklənməsi 
hazır məhsulların vaxt üzrə yüklənməsi
məhsulların qablaşdırılması 
malların daşınması vaxtı 

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %

Sual: Anbar əsas elementlərdən biridir (Çəki: 1)
nəqliyyat sisteminin 
mexaniki sistemin
lagistik sistemin 
texniki sistemin



yol sisteminin

Sual: Ehtiyatların idarə edilməsinin ənənəvi məsələsidir (Çəki: 1)
anbar sahəsində minimum istifadə
yükləmə-boşaltma işlərinin səmərəli təşkili 
anbar sahəsində maksimum istifadə
anbar avadanlığından səmərəli istifadə 
mal itgilərinin aradan qaldırılması

Sual: Məsələnin lagistik cəhətidir (Çəki: 1)
istehlakın xoşagəlməz hallardan qorunması
optimal xərclərlə ehtiyatların gətirilməsi və cəmləşdirilməsi 
mal və xidmətlərin istehlakçılara vaxtında təqdim edilməsi
istehsalın xoşagəlməz hallardan qorunması 
mal partiyalarının cəmlənməsi

Sual: Anbar və ya anbarların məcmusu xidmət infrastrukturu ilə birlikdə təşkil edir (Çəki: 1)
istehsal təsərrüfatı 
nəqliyyat mərkəzi
anbar təsərrüfatı 
dəmiryol mərkəzi
təsərrüfatçılığı 

Sual: Yüklərin işlənməsi xüsusiyyətindən asılı olaraq anbarların lagistik təchizatı … qrupa 
bölünür (Çəki: 1)

4
3
2
5
6

Sual: Lagistikada anbarlar oynayır … (Çəki: 1)
yalnız müsbət rol 
yalnız mənfi rol
həm müsbət, həm də mənfi rol 
hiss olunmayan rol 
eksperimental rol

Sual: Anbar təsərrüfatının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, anbarda baş verir … (Çəki: 1)
tranzit qaydaların təkmilləşdirilməsi
çeşidin formalaşması
resursların cəmlənməsi
yüklərin tranzit qaydada komplektləşdirilməsi
bütün zəruri materiallarla istehsalın təmin edilməsi

Sual: Anbarlar … problemləri həll etməyə imkan verir (Çəki: 1)
cari
kənar
müvəqqəti



kəmiyyətcə
keyfiyyətcə

Sual: Lagistik sistemdə yerindən asılı olaraq anbarlar müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir (Çəki: 
1)

gündəlik mal çeşidlərinin formalaşması
ehtiyatların cəmlənməsi 
zəruri mal çeşidlərinin formalaşması
mal partiyalarının məhv edilməsi 
lagistik xidmətin göstərilməsi 

Sual: Anbarlar məhsul növünə görə fərqləndirilir (Çəki: 1)
komplektləşdirici məmulatlar
istehsalı başa çatmayan mallar üzrə anbarlar 
xammal, yarımfabrikat və komplektləşdirici məmulatlar
hazır məhsul və alətlər 
taralar və mal qalığı

Sual: Mənsub olma formasına görə anbarlar fərqlənir (Çəki: 1)
bələdiyyə anbarları
kooperativ
fərdi istifadə üçün
icarə olunan anbarlar
dövlət anbarları 

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 0

Maksimal faiz 0

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 100 %


