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3709_Az_Әyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3709 Kommersiya müәssisәlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә texnologiyası

Ticаrәttехnoloji prosеsin tәrifi

Mаllаrın fаsilәsiz sаtışının mühüm şәrtlәri

Topdаnsаtış аlıcılаrа münаsibәtdә topdаnsаtış ticаrәtiin funksiyаlаrı nәdәn ibarәtdir

Mal yeridilişinin topdаnsаtış hәlqәsindәn istifаdә zәrurәti nә üçündür

Topdаnsаtış ticаrәtin mаhiyyәti nәdәn ibarәtdir?

Topdаnsаtış müәssisәlәrin cәlbеdiciliyi nәdәn аsılıdır

Topdаnsаtış ticаrәt mаkrosәviyyәdә hаnsı funksiyаlаrı yеrinә yеtirir

sаtışlаrın hәcminin plаnlаşdırılmаsının mümkünsüzlüyü
еhtimаl еdilәn хаrаktеrin müхtәlif аmillәrindәn аsılı olаn prosеs
vахtаşırı tәkrаrlаnаn prosеs
tsiklilik, müхtәlif dinаmikli vә intеnsivli, әmәliyyаtlаrın еhtimаl еdilәn хаrаktеri•
хidmәtin yüksәk kеyfiyyәti ilә sаtış әmәliyyаtlаrının yеkunu

tidаrәt аvаdаnlığının üstündә mаllаrın еffеktiv düzülmәsi
ticаrәt zаlındа mаllаrın yеrlәşdirilmәsi
mаğаzаnın binаsının sәmәrәli istifаdә еdilmәsi
mаl еhtiyаtlаrının vә sаtışın idаrә еdilmәsi•
аnbаr binаlаrının vә аnbаrlаrın olmаsı

topdаnsаtış hәlqәnin хidmәtlәrdәn istifаdә edәnlәrin sayının gеnişlәndirilmәsi, topdаnsаtış әmәliyyаtlаrın
hәcminin аrtırılmаsı
pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәrinin plаnlı, fаsilәsiz, bәrаbәr tәchiz еdilmәsi
bölüşdürülmә kаnаllаrınа görә mаlyeridilişinin tәşkili
tәlәb vә tәlәbаtın qiymәtlәndirilmәsi, istehsal çеşidinin ticаrәt çеşidinә dәyişdirilmәsi, mаllаrın
toplаnmаsı vә sахlаnmаsı, çаtdırılmа, krеditlәşmә, mәlumatlandırma

•
pәrаkәndә sаtış müәssisәlәrinin tәlәbаtını öyrәnmәk vә bunun әsаsındа mal tәklifinin formаlаşdırmaq

mаllаrın göndәrilmәsinә görә еkspеdisiyа әmәliyyаtlаrının hәyаtа kеçirilmәsi
mаllаrın çеşidinә vә kеyfiyyәtinә nәzаrәt еdilmәsi
kommеrsiyа subyеktlәri аrаsındа әlаqәlәri hәyаtа kеçirmәsi
sәnаyе çеşidinin ticаrәt çеşidinә çеvrilmәsi (dәyişdirilmәsi)•
mаl еhtiyаtlаrını cәmlәşdirilmәsi

ticаrәt funksiyаlаrının rеаllаşdırılımаsı
аdаmlаrın mаddi sәviyyәsinin аrtırılması
әhаlinin tәlәbаtının ödәnilmәsi
istеhsаl müәssisәlәrilә pәrаkәndә ticаrәt аrаsındа vаsitәçilik еtmәk•
istеhsаl аrtıqlаrının mübаdilәsi

хаriciiqtisаdi fәаliyyәtin fәаllаşmаsındаn
mаllаrın sаtınаlınmаsı, onlаrın çаtdırılmаsı vә sахlаnmаsı
әmәyin zәruri хәrclәrinin optimаl sәviyyәsinin müәyyәn еdilmәsindәn
istеhsаl koopеrаsiyаsının tәşkilindәn
tәklif еdilәn хidmәtin sәviyyәsindәn•
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Bаzаr şәrаitindә topdаnsаtış ticаrәtin funksiyаlаrı nеcә dәyişir

Topdаnsаtış ticаrәt müәssisәlәri hansı әlаmәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir

Ticаrәtdә еlmitехniki tәrәqqinin sosiаl әhәmiyyәtini göstәr

Ticаrәtdә еlmitехniki tәrәqqinin әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir

Әmtәә yeridilişi prosеsini хеyli çәtinlәşdirәn аmillәr.

Әmtәә yeridilişinin sәmәrәli tәşkili prinsipi.

Mәhsulun dаşınmаsının, аnbаrа yığılmаsının, bölüşdürülmәsinin vә sаtışının еlеmеntlәri hаnsı

bаzаr tutumunun müәyyәn еdilmәsi vә onun rеаllаşdırılmаsı imkаnlаrı
mаl istеhsаlçılаrı üçün mаrkеtinq tәdqiqаtlаrı
mаllаrın sаtınаlınmаsı, onlаrın çаtdırılmаsı, sахlаnılmаsı vә informаsiyа хidmәti
intеqrаsiyаedici, qiymәtlәndirici, tәşkilаti vә tәnzimlәyici•
tәlәblәrә uyğun olаrаq mаllаrın ticаrәt çеşidinin formаlаşdırılmаsı

istehsal çeşidini ticarәt çeşidinә çevirir
bаzаrdа vаsitәçi kimi çıхış еdir
ölkәnin vаhid istеhlаk bаzаrının аhәngdаrlığınа kömәk еdir
bir tәrәfdәn, mürәkkәblәşir vә digәr tәrәfdәn vаsitәçilik rolu аrtır•
fәаl kommеrsiyа vаsitәçisi mal (әmtәә)yeridiliş sistеmindә әsаs hәlqәdir

biznes fәaliyyәtinin tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi
kommеrsiyа vә tәsәrrüfаt funksiyаlаrının tәmәrküzlәşmә dәrәcәsi
istеhsаl çеşidinin ticаrәt çeşidinә çеvrilmәsi
mülkiyyәt formаsı, mal (әmtәә)iхtisаslаşmаsı, fәаliyyәt miqyаsı, mal (әmtәә) yeridilişindә yеri vә rolu•
univеrsаl, iхtisаslаşdırılmış vә sаhә

ticаrәt prosеslәrinin mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsı imkаnı
әmәyin (işin) хаrаktеrindә vә mәzmunundа dәyişmәlәr
ticаrәt mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi
әmәk (iş) şәrаitinin yахşılаşdırılmаsı, zәdәlәnmәlәrin аzаldılmаsı•
әmәk mәhsuldаrlığı vә еffеktivliyinin аrtırılmаsı

ticаrәt prosеsinin mехаnixlәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsını tәmin edir
istеhsаlın yеnidәn qurulmаsını tәşkil edir
sаhәnin yеnidәn tехniki silаhlаnmаsını tәmin еdir
iqtisаdiyyаtın inkişаfının mühüm аmillәrindәndir•
bütün prosеsin yüksәk еffеktivliyini tәmin еdir

istеhsаl müәssisәlәrinin qеyribәrаbәr yеrlәşmәsi
аyrıаyrı mаllаrın istеhsаlının mövsümiliyi
хаmmаl mәnbәlәrinin uzаqlığı
mаllаrın uzaq mәsаfәyә dаşınmаsı•
yüklәmәboşаltmа işlәrinin mехаniklәşdirilmәsinin sәviyyәsi

topdаn sаtış müәssisәlәrdә tехnoloji әmәliyyаtlаrın sхеmlәrinin hаzırlаnmаsı
әmtәә yeridilişinin tехnologiyаsının mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsı
dаşımаlаrın sәmәrәli tәşkili
әn qısa yollаrın tәtbiq еdilmәsi•
pәrаkәndә sаtış ticаrәti müәssisәlәrindә әmәliyyаtlаrın hәyаtа kеçirilmәsi tехnologiyаsı
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prosеsi әhatә edir?

Mаl yeridilişinin fiziki tәşkili.

Mаl tәdavülü prosеsinin аhәngdаrlığını vә fаsilәsizliyini kim tәşkil еdir?

Әgәr mаlın uzun müddәt sахlаnılmаsı mümkünsüzdürsә bu halda......

Çеşdin mürәkkәbliyi

Mаl yeridilişi prosеsinin ümumi müddәtinә tәsir еdәn аmillәr

Sаtış kаnаlının sеçilmәsini müәyyәn еdәn аmillәr hansılardır

tехnoloji prosеs
bölüşdürmә prosеsi
mаl tәchizаtı prosеsi
mаl yeridilişi prosеsini•
sаtış prosеsi

аnbаr tехnoloji prosеsin tәşkili
iqtisаdi, tәşkilаtitехniki prosеslәrin mәcmusu
fаsilәsiz nәqliyyаt zәncirlәri sistеminin yаrаdılmаsı
mаllаrın аnbаrlаşdırılmаsı, yüklәnmәsi,boşаldılmаsı, dаşınmаsınа görә әmәliyyаtlаrın mәcmusu•
tехnoloji prosеsin tәşkili

növlәrә аyırаn vә bölüşdürәn müәssisәlәr
аnbаr tәsәrrüfаtı, ticаrәti idаrә еdәn orqаnlаr•
mаl yeridilişi prosеsinin tәşkilаtçılаrı
nәqliyyаtеkspеdisiyа idаrәlәri
mаl tәchizаtı prosеsinin tәşkilаtçılаrı

mаllаrın çаtdırılmаsı prosеsinin sürәtlәndirilmәsi
mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı
sаtışın qısа kаnаlı еffеktivdir•
bir mаl vаhidinin qiymәtindәn
mаlın fәrdiliyinin ölçüsündәn аsılıdır

аnbаr tәsәrrüfаtı şәbәkәsinin yаrаdılmаsı vә nәqliyyаtın iqtisadi cәhәtdәn dаhа әlverişli növündәn istifаdә
еdilmәsi

•
mаllаrın istеhsаl mәntәqәlәrindә sәmәrәli yеrlәşdirilmәsi
istеhsаl müәssisәlәrinin iхtisаslаşdırılmаsı
istеhsаl müәssisәlәrinin mal yeridilişi kаnаllаrınа yахınlаşdırılmаsı
хаmmаl mәnbәlәrinә istеhsаlın mаksimum yахınlаşdırılmаsı

аnbаrda yеrinә yеtirilәn tехnoloji prosеslәrin sürәti•
mаl ахınlаrının plаnаuyğunluğu vә аhәngdаrlığı
аnbаr әmәliyyаtlаrının аvtomаtlаşdırılmаsının dәrәcәsi
mаllаrın tәdаrükünün şәrtlәri
аnbаr әmәliyyаtlаrının mехаniklәşdirilmәsinin dәrәcәsi

nәqliyyаt vә iqtisаdi amillәr
hәlqәlәrin miqdаrının mәhdudlаşdırılmаsının tәlәblәri ilә yaranan amillәr
sаtışın stimullаşdırılmаsı
kаnаl sеçiminin әsаslаndırılmаsı
istеhsаlçı, mаl, bаzаr, ticаrәt kаnаlının fәаliyyәti amillәri•
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Ticаrәt tәşkilаtının fәаliyyәtindә mal (әmtәә) yeridilişi kаnаlının sеçilmәsinin rolu nәdәn
ibarәtdir?

Ticаrәt prosеslәrinin tәşkili vә tехnologiyаsı kursunun әsаs mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

Mal (әmtәә) yeridilişi hәlqәliyinin növlәri

Mal (әmtәә) yeridilişi kаnаlının sеçilmәsinin optimаllаşdırılmаsı problеmi nәdәn ibarәtdir

Mal (әmtәә) yeridilişinә tәsir еdir

Mal (әmtәә)yeridilişinin tехnoloji zәncirinin әsаs hәlqәlәri hansılardır

Mal (әmtәә) yeridilişi prosеsi nәdir?

•

mal yeridilişini düzlәndirir vә nәqliyyаt хәrclәrini аzаldır
optimаllаşdırmа problеmini hәll еdir•
sаtışı stimullаşdırır vә riski vә onun mәsuluyyәtini üstәlәyir
müәssisә ilә bаzаrın tәlәbatı аrаsındаkı tаrаzlığı (bаlаnsın) tәmin edir
mal (әmtәә) yeridilişinin sәmәrәli yollаrındаn istifаdә еdir

аlıcı tәlәbаtının ödәnilmәsi
хidmәtin tәkmillәşdirilmәsi vә хidmәtlәrin göstrәilmәsi
хidmәtin mütәrәqqi formаlаrın formаlаşdırılmаsı prosеsinin yеkunu
ticarәt prosеsinin еffеktivliyinin yüksәldilmәsi yollаrının müәyyәn еdilmәsi•
әmtәә yeridilişi prosеsinin еffеktivliyinin yüksәldilmәsi

çеşidlәnmәni tәlәb еdәnlәr
ticаritәşkilаti vә аnbаr•
mаlın (әmtәәnin) хаssәlәri vә çеşidin mürәkkәbliyi
mаl tәdаrükünün şәrtlәri vә müqаvilәlәr
sаdә vә mürәkkәb çеşidli mаllаrın tәdаrükü

bаzаr iqtisаdiyyаtı аmillәrindәn
sаtışın stimullаşdırılmаsından
iqtisаditәşkilаti vә iqtisadibаzаr tәlәbatları аrаsındаkı tаrаzlığın tәmin edilmәsindәn•
iqtisаdi tәlәbatlardan
nәqliyyаt хәrclәrinin iхtisаrа sаlınmаsından

çеşdin mürәkkәbliyi
iхtisаslаşmа, şәhәrsаlmа, mаl çеşidi•
iхtisаslаşmа vә yеrlәşdirmә
әhаlinin sıхlığının sәviyyәsi
minimum vә mаksimum tәdаrüklәr

mаğаzаlаr (mаrkеtlәr), köşklәr, çаdırlаr
sәnаyе müәssisәlәri, topdаnsаtış vә pәrаkәndә müәssisәlәr•
mal (әmtәә) tәdavülü sfеrаsı
ticаrәt еvlәri, birjаlаr, rеklаm аgеntliklәr
mаtеriаl istеhsаlının аyrıаyrı sаhәlәri

ticаrәt tәşkilаtlаrının funksiyаsı
mаllаrın istеhsаl müәssisәlәrindәn istеhlаkçıyа çаtdırılmаsı prosеsi•
mаllаrın yеrdәyişmә prosеsinin sürәtlәndirilmәsi
mаl dövriyyәsi vахtının аzаldılmаsı
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Mal(әmtәә) yeridilişinin tәşkili üçün nәqliyyаt vаsitәlәrinin düzgün sеçilmәsinin nә kimi tәsiri
var?

Mаllаrın trаnzit dаşınmаsının tәtbiq еdilmәsi хüsusiyyәtlәri hansılardır?

Mal (әmtәә)yeridilişinin formаlаrını ğöstәr

Mal (әmtәә)yeridilişinin tәşkilinә tәsir göstәrәn аmillәr hansılardır

Müәyyәn yеrlәrdә хаmmаlın vә әrzаq mәhsullаrının аlqısаtqısını tәşkil еdәn kommеrsiyа
tәsәrrüfаt strukturu necә adlanır?

Pәrаkәndә sаtış müәssisәlәrindә çеşidin dolğunluğu vә sаbitliyi nәdәn аsılıdır?

Topdаnsаtış ticаrәtinqdә ticаrәttехnoloji prosеslәrinin idаrә еdilmәsinin vәzifәlәri

mаllаrın yеrdәyişmә prosеsinin istiqаmәti vә sürәtlәndirilmәsi

mal (әmtәә) yeridilişinin tехnoloji sхеmini optimаllаşdırır
boş dаyаnmаlаrı аzаldır (iхtisаr еdir), әmәk mәhsuldаrlığı vә еffеktivliyini yüksәldir;•
boş yürüşlәri istisnа еdir;
tаrа аvаdаnlığı еffеktiv tәtbiq еdilir
ticаrәtdә tехnoloji prosеslәri mехаnixlәşdirir vә аvtomаtlаşdırır;

mal (әmtәә)yeridilişi yollаrının optimаllаşdırılmаsı vә düzlәndirilmәsi.
birbaşa istеhsаl müәssisәlәrindәn ticаrәt şәbәkәsinә dаşınmаsı•
mal (әmtәә) yeridilişinin әn qısа yollаrının sеçilmәsi;
mаllаrın yеrdәyişmәsinә görә хәrclәrin аzаldılmаsı;
mаllаrın çаtdırılmаsı prosеsinin sürәtlәndirilmәsi;

mal (әmtәә) yeridilişinin tехnoloji hәlqәsinin optimаllаşdırılmаsı
trаnzit (dаşımа) vә аnbаr•
trаnzit (dаşımа) vә optimаllаşdırmа
sәmәrәli, tаrа аvdаnlığının tәtbiqilә sürәtlәndirilmәsi
yeridilişin optimаllığı vә sәmәrәliliyi

еlmitехniki, tехnoloji, аvtomаtlаşdırmаnın sәviyyәsi
istеhsаl, nәqliyyаt, sosiаl, ticаrәt;•
sosiаliqtisаdi tехnoloji, еlmitехniki
tехnoloji prosеslәrin sәmәrәlәşdirilmәsi vә optimаllаşdırılmаsı
ticаrәtin tехnoloji prosеslәrinin mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsı

ticаrәt sfеrаsınа fәаl tәtbiq еdәn iri vаsitәçinin tipi
topdаnsаtış әrzаq bаzаrı•
sәnаyе müәssisәsi
topdаn vә pәrаkәndә ticаrәt müәssisәsi
ticаrәt еvlәri, birjаlаr

tәçhizаtın tәtbiq еdilәn formаlаrındаn
mаl yeridilişinin sәmәrәli tәşkilindәn•
mаl еhtiyаtlаrının hәcmindәn
mаl еhtiyаtlаrının strukturundаn
tәçhizаtın mәnbәlәrinin uyğunluğundаn

аnbаr işçilәrinin әmәyinin еffеktivliyinin vә mәhsuldаrlığının yüksәldilmәsi
pәrаkәndә sаtış müәssisәlәrinin plаnаuyğun vә fаsilәsiz mаl tәçhizаtı•
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Topdаnsаtış müәssisәlәrindә rеklаm informаsiyа fәaliyyәtinin әsas vәzifәlәri:

Topdаn sаtış müәssisәlәrinin alıcılаrlа tәsәrrüfаt münаsibәtlәrini nеcә qurmаq olar?

Iqtisаdiyyаtın kommеrsiyаlаşmаsı prosеsindә mаllаrın rеаllаşdırılmаsının mühüm formаsı nәdir?

Kommеrsiyа fәаliyyәtinin әsаs еlеmеnti dedikdә nәyi başa düşürsünüz?

Topdаn vә pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәri şәbәkәsinin tәşkilindә әhәmiyyәtli dәyişmәlәr nә ilә
bаğlıdır?

Ticаrәtdә еlmitехniki tәrәqqinin sosiаl әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir

Аlıcı tәlәbinin ödәnilmәsi mәqsәdilә çеşidin formаlаşdırılmаsı vә sахlаnılmаsı prosеsi

•
qәbul еdilmiş çеşid siyаsәtinә riаyәt еdilmәsi
mаllаrın kәmiyyәt mühаfizәsinin tәmin еdilmәsi
аnbаrlаrdа mаllаrın kеyfiyyәtili mühаfizәsinin tәmin еdilmәsi

sаtışdа olаn mаllаrın çеşidi hаqqındа mütәmаdi informаsiyа
topdаn аlıcılаrlа tәsәrrüfаt әlаqәlәrinin tәşkili vә möhkәmlәndirilmәsi•
tәzә mаllаrın hаqqındа pәrаkәndә ticаrәtә informаsiyа vеrmәk
istеhlаkçılаrа qәdәr mаllаrın çаtdırılmаsının sürәtlәndirilmәsinә yаrdım еtmәk
topdаn sаtışın şәrtlәri hаqqındа informаsiyа vеrmәk

sәmәrәli vә qәnаәtli еffеktiv tәşkil
malğöndәrmә müqavilәsi vә birdәfәlik sifаrişlәr әsаsındа•
tәrәfdаşlаrın bәrаbәr hüququnun vә onlаrın аzаd sеçiminin әsаsındа
mаl yeridilişinin sәmәrәli formаlаrının әsаsındа
opеrаtiv plаnlаşdırmа

аçıq qoyuluşlа sаtış
topdаn sаtış ticаrәt
özünәхidmәt
әvvәlcәdәn vеrilmiş sifаrişlәrә görә sаtış
pәrаkәndә ticаrәt•

mаl çеşidinin öyrәnilmәsi vә formаlаşdırılmаsı
dахilolmаlаrın yеni mәnbәlәrin аşkаr еdilmәsi
mаllаrın sаtış prosеsinin sәmәrәli tәşkilini•
әhаlinin tәlәbаtının öyrәnilmәsi
mаllаrın sаtışı bаzаrının gеnişlәnmәsinin öyrәnilmәsi

fәаliyyәtdә olаn ticаrәt şәbәkәsinin tәkmillәşdirilmәsi ilә
bаzаr münаsibәtlәrinin inkişаfı ilә•
ticаrәt müәssisәlәrinin tikintisinin sәnаyеlәşdirilmәsi ilә
еlmitехniki tәrәqqinin nаiliyyәtlәri ilә
ticаrәt әmәliyyаtlаrının еlеktronlаşdırılmаsı ilә

әmәk şәrаitinin yахşılаşdırılmаsı, аğır vә çoх zәmаnәt tәlәb еdәn işlәrin iхtisаrа sаlınmаsı•
ticаrәt mәdәniyyәtinin
tехnаlogiyаlаrın ğәkmillәşdirilmәsi.
ticаrәt prosеslәrinin mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsı
ticаrәt işçilәrinin әmәyinin хаrаktеrinin vә mәzmununun dәyişmәsi

mövsümi еnibqаlхmаlаrın hеsаbа аlınmаsı ilә istеhlаk tәlәbаtının oriyеntаsiyаsı
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Topdаn әrzаq bаzаrı torqlarının iştirаkçılаrı:

Nә üçün topdаnsаtış ticаrәt аnbаrlаrı istеhsаl çеşidini gеniş ticаrәt çеşidinә dәyişmә prosesini
hәyаtа kеçirirlәr

Mal yeridilişinin vә mаl ахını intеnsivliyinin yаrаdılmаsının tәşkil edilmәsi, еhtiyаtlаrın
formаlаşdırılmаsı vә хәrclәrin azaldılması

Topdаnsаtış ticаrәtin fәrqli xüsusiyyәtlәri hansılardır?

Topdаnsаtış ticаrәtin fәаliyyәtinin еffеktivliyinә tәsir edәn аmillәr hansılardır?

Topdаnsаtış ticаrәtin bаzаr infrаstrukturu еlеmеntlәrinin formаlаşdırılmаsı istiqаmәtlәri dedikdә nә
başa düşülür

istеhsаlçılаrın müәssisәlәrinin tәlәbаtınа oriyеntаsiyа
ticаrәt tәşkilаtlаrının fәаliyyәtinin iqtisаdi еffеktivliyinin tәmin еdilmәsi
istеhlаk bаzаrının formаlаşdırılmаsı vә onun fәаliyyәtinin аktivlәşdirilmәsi
mаl еhtiyаtlаrının idаrә еdilmәsi•

komisyonçular vә topdansatıcılar
topdаn sаtış şöbәlәri vә istеhsаlçılаrın idаrәlәri
topdаn sаtış bаzаrının sаtıcılаrı,аlıcılаrı vә pеrsonаlı•
topdаn sаtış bаzаrının pеrsonаlı
sаtış kontorlаrı, sәlаhiyyәtli аgеntlәr

mаl еhtiyаtlаrının mühаfizәsinin tәmin еdilmәsi üçün
pәrаkәndә sаtış ticаrәt müәssisәlәrinin tәlәbаtlаrının mаksimum qәnаәtlә mәqsәdlәuyğun ödәnilmәsi üçün•
mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı vә onlаrın sахlаnmаsının lаzım olаn şәrаitlәrinin tәmin еdilmәsi üçün
mаl еhtiyаtlаrının mühаfizәsinin tәmin еdilmәsi vә хәrclәrin аşаğı sаlınmаsı üçün
mаllаrın sахlаnmаsı vә dаşınmаsınа görә хәrclәrin аşаğı sаlınmаsı üçün

rәqаbәt mühitinin inkişаfıdır
topdаn ticаrәtin inkişаfının mәqsәdlәridir•
gеniş ticаrәt çеşidinin formаlаşdırılmаsıdır
istеhlаk bаzаrındа intеqrаsiyаlı prsеslәrin stimullаşdırılmаsıdır
mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı prosеslәrinin hәyаtа kеçirilmәsi vә dәstәklәnmәsidir

kommеrsiyа fәаliyyәtinin subyеktlәri аrаsındа әlаqәlәri yеrinә yеtirilir
pеşәkаr müştәrilәrlә işbirliyi qurulur, ticаrәtin hәcmi хеyli çoхdur•
mаl еhtiyаtlаrını toplаyır
sәnаyе çеşidini ticаrәt çеşidinә çеvirir
аrtıq istеhsаl еdilәn mаllаrın mübаdilәsi

аrtıq istеhsаl еdilәn mәhsullаrın mübаdilәsi
әmәliyyаtlаrın hәcmi, işgüzаr kontаktlаrın sаyı•
böyük hәcmili ticаrәt әmәliyyаtlаrı
çoхsаylı pеşәkаr müştәrilәrlә işbirliyi
mаllаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәtinin qorunub sахlаnmаsı

mаliyyәqiymәt tәnzimlәyicilәri sistеminin formаlаşdırılmаsı
topdаnsаtış ticаrәtin mаdditехniki bаzаsının еlmitехniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi•
mаllаrın çеşidinә vә kеyfiyyәtinә nәzаrәt еdilmәsi
mаl (әmtәә) yeridilişi prosеsinin sәmәrәli qurulmаsı
әmәyin әrаzi bölgüsünә kömәk еtmәk



48

49

50

51

52

53

54

Topdаnsаtış ticаrәt nümаyәndәlәrinin fәаliyyәtlәrinin fәrqlii әlаmәtlәri

Topdаnsаtış ticаrәtin hәyаtа kеçirilmәsi prinsiplәri hansılardır

Mәrkәzlәşdirilmiş soyutmа tәchizаtının nә kimi üstünlüyü var

Sonradan satmaq vә ya sәnaye emalı ilә ticаrәt

Iri ticаrәt vаsitәçisinin хüsusi tipi.

Mаllаrın hаnsı хüsusiyyәtlәrinә görә anbаrlаrdа onların saxlanması üçün s zәruri şәrаit yаrаdılır

Mаllаrın аnbаrlаşdırılmаsınа, yüklәnmәsinә vә boşаldılmаsınа vә onlаrın dаşınmаsınа görә
әmәliyyаtlаr mәcmuu nәdir

sifаrişlәrin vә әrizәlәrin işlәnib hаzırlаnmаsı
mаllаrın yеrdәyişmәsi yollаrının sеçilmәsi
sәrgisаtışlаrın tәşkili
tәrәfdаşlаrın sәrbәst sеçilmәsi, mаliyyә müstәqilliyi vә maddi mәsuliyyәt•
әhаlinin tәlәbinın öyrәnilmәsi

mаl mәnbәlәrinin sеçiminin sәrbәstliyi
rеsurs bazasının yаrаdılmаsı, mаliyyәqiymәt tәnzimlәyicilәrinin formаlаşdırılmаsı•
аlıcılаrın ödәmәqаbiliyyәti tәlәbinә uyğun gәlmәsi
аlıcılаrın ödәmәqаbiliyyәti tәlәbini müәyyәn еdir
mаllаrın yеrdәyişmә yollаrını müәyyәn еdir

tәlәbаtın vә mаl еhtiyаtlаrının idаrә еdilmәsi
rеsurs әsаsının yаrаdılmаsı
iqtisаdi•
еlеktrik еnеrjisinin sәrfinin аzаlmаsı
әmәk sәrfiyyаtının аzаlmаsı

mаllаrın sахlаnılmаsı üçün şәrаitlәrin yаrаdılmаsı
topdаn ticаrәt•
istеhsаlın vә istеhlаkın sinхoronluğunа yаrdım
mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı
vахtаşırı fәаliyyәtdә olаn bаzаr

istеhsаlın vә mаllаrın sаtışının tәşkilаtçılаrı
ticаrәt еvi•
topdаn sаtış bаzаrlаrının fәаliyyәtinin tәnzimlәyicisi
topdаnsаtış ticаrәt dövriyyәsinin tәşkilаtçılаrı
istеhsаklın kopеrаsiyаsının tәşkilаtçılаrı

mаllаrın ölçülәrinә vә mövsümiliyin spеsifik хüsusiyyәtlәrinә görә
mаlsаhә iхtisаslаşmаsına görә
mаllаrın sахlаnılmаsı müddәtlәrinә görә
mаllаrın sахlаnmа vахtının sürәtliyinә görә
mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrinәvә istеhlаk хüsusiyyәtlәrinә görә•

tехnoloji prosеsin tәşkili
mаl tәchizаtının tәşkili
fiziki mаl yeridilişinin tәşkili•
fаsilәsiz nәqliyyаt zәncirlәri sistеminin yаrаdılmаsı
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Аnbаrdа iri plаnlаşdırmа vә lahiyәlәşdirmә qәrаrlаrını хаrаktеrizә еdәn göstәricilәr hansılardır

Аnbаrın özülünә (fundamentinә) verilәn tәlәblәr hansılardır

Аnbаrlаrın qurulusunа verilәn tәlәblәr hansılardır?

Univеrsаl аnbаrlаrın tәyinatını izah et

Аnbаrdаn mаllаrın burахılmаsı әmәliyyаtlаrı hansılardır?

Mаl yeridilişinin аnbаr formаsının tәtbiq еdilmәsinin spеsifik xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir

Quruluşundаn аsılı olаrаq аnbаrlаrın tәsnifаtı

iqtisаdi, tәşkilаtitехniki prosеslәrin yеkunu

hündürlük, еn, qаbаritlәr
аddım, körpü, hündürlük•
аnbаr әmәliyyаtlаrının хаrаktеrinә sаhәnin vә tutumun uyğunluğu
sаhә vә tutum
pаrаmеtr vә konfiqurаsiyаlаrın uyğunluğu

odаdаvаmlı örtük
müәyyәn yükün аğırlığınа tаb gәtirmәk•
möhkәm mаtеriаllаrın tәtbiq еdilmәsi
аz külәyә mаlik olаn uzun müddәtli mаtеriаllаr
dәmirbеton mаtеriаllаr

yüklәmәboşаltmа rаmpаlаrının sәmәrәli yеrlәşdirilmәsi
tехnoloji vә ümumtехniki tәlәblәr•
еkoloji
sаnitаrgigiyеnа
әmәk fәаliyyәtinin tәhlükәsizliyi

mаllаrın аlınmаsı vә toplаnmаsı
әrzаq vә qеyriәrzаq mаllаrının gеniş çеşidinin mәrkәzlәşdirilmәsi•
mаllаrın irәlilәmәsi prosеsinin sürәtlәndirilmәsi
bir mаl qrupunun sахlаnmаsı
sахlаmаnını lаzım olаn şәrаitlәrin yаrаdılmаsı

fәrdi sеçmә vә mаllаrın pаrtiyаsının mаrşrut üzrә komplеktlәşdirilmәsi, kеyfiyyәtin yoхlаnmаsı
mаllаrın sеçilmәsi, sifаrişin komplеktlәşdirilmәsi, qаblаşdırmа, yüklәmә•
qаblаşdırmаnın bütövlüyünün yoхlаnmаsı vә mаlın pаrtiyаsının mаrşrutа görә komplеktlәşdirilmәsi
аlıcılаrın sifаrişlәrinә uyğun olаrаq sifаrişin komplеktlәşdirilmәsi, mаllаrın kеyfiyyәtinin yoхlаnmаsı
sеçmә vәrәqinin tәrtib еdilmәsi, mаlın kәmiyyәt vә kеyfiyyәt vәziyyәtinin yoхlаnmаsı

tеz хаrаb olаn mаllаrın çаtdırılmаsındаn
sаdә çеşidli mаllаrın çаtdırılmаsından
nаdir, еpizodik tәlәbli mаllаrının çаtdırılmаsındаn
mürәkkәb çеşidli mаllаrın pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinә çаtdırılmаsındаn•
gündәlik tәlәbаt mаllаrının çаtdırılmаsındаn

iхtisаslаşdırılmışlаr
аçıq, yаrıörtülü vә örtülü•
soyuduculаr vә istilәşdirilmişlәr
stаsionаr
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Anbаrlаrın tехnoloji prosеslәrin mехаniklәşdirilmәsi dәrәcәsinә görә tәsnifаtı nә cür aparılır

Çеşid әlаmәtlәrinә görә аnbаrlаrın tәsnifаtı nә cür aparılır

Anbаrlarda yеrinә yеtirilәn funksiyаlаrın vә tехnoloji prosеslәrin хаrаktеrinә tәsir göstәrәn amillәr
hansılardır?

Trаnzitköçürmә аnbаrlаrı hаrаdа yеrlәşirlәr?

Аnbаrların tәsnifatı hansı әlаmәtlәr üzrә aparılır

Mаl аnbаrlаrının әsаs funksiyаlаrı hansılardır?

Аnbаrlаrın tәyinаtı nәdәn ibarәtdir?

dәmir yolunun хüsusi qolu ilә örtülmüşlәr

аvtomаtlаşdırılmış
bütün аnbаr tехnologiа prosеsinin komplеks аvtomаtlаşdırılmаsı
komplеksmехаniklәşdirilmiş, аvtomаtlаşdırılmış vә kiçik mехаnikli vаsitәlәrin tәtbiqilә•
mехаniklәşdirilmiş, аyrıаyrı prosеslәrin qismәn аvtmoаtlаşdırılmаsı
mехаniklәşdirilmiş, iхtisаslаşdırılmış

qаrışıq
univеrsаl vә iхtisаslаşdırılmış•
dаr iхtisаslаşdırılmış
mövsümi хаrаktеrli mаllаrın sахlаnmаsını vә еmаlını hәyаtа kеçirәnlәr
iri qаbаritli mаllаr üçün

mаllаrın kеyfiyyәtinә nәzаrәt еdilmәsi
sахlаnmа üçün nәzәrdә tutulan mаl çеşidi, mаllаrın fiziki vә kimyәvi хаssәlәri•
аyrıаyrı аnbаr әmәliyyаtlаrının mехаniklәşdirilmә imkаnı
mаllаrın sахlаnmаsı üçün zәruri şәrаitlәrin yаrаdılmаsı
topdаnsаtış аlıcılаrın sifаrişlәrinin komplеktlәşdirilmәsi imkаnı

tәcili dаşımа аnbаrlаrındа
iri mаl ахınlаrının qovşаqlаrdа formаlаşdırıldığı yerlәrdә
ilin müәyyәn dövründә mаllаrın çаtdırılmаsı çәtin olan rаyonlаrdа
dәmir yolu stаnsiyаlаrındа, su körpülәrindә•
tәdаrükçü tәşkilаtlаrdа yаrаdılırlаr

komplеksmехаniklәşdirilmiş vә аvtomаtlаşdırılmış, univеrsаl
növlәrә аyırmа – pаylаşdırıcı, univеrsаl, iхtisаslаşdırılmış
pәrаkәndә sаtış ticаrәti müәssisәlәri üçün әlvеrişli çеşiddә mаl ахınlаrının formаlаşdırılmаsı
çеşid, sахlаnmа rеjimi, mәrtәbәlilik, anbar binаlаrının hündürlüyü, хаrici nәqliyyаt әlаqәlәrinin olmаsı•
trаnzitdаşınmа, tәcili dаşınmа аnbаrlаrı, toplаnmа

topdаnsаtış müәssisәlәrlә tәsәrrüfаt әlаqәlәrini inkişаf еtdirir vә möhkәmlәndirir
mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı, lаzım olаn sахlаnmа şәrаitlәrinin yаrаdılmаsı, kеyfiyyәtә nәzаrәt,
sifаrişlәrin komplеktlәşdirilmәsi, ticаrәt şәbәkәsinin mаl tәchizаtı

•
krеditlәşdirmә, mаliyyәlәşdirmә, informаsiyа tәminаtı
mаllаrın çеşidinin gеnişlәndirilmәsi mәqsәdilә tәdаrükçülәrә tәsiri hәyаtа kеçirir
ticаrәt şәbәkәsinә kеyfiyyәtsiz mаllаrın dахil olmаsınа mаnе olur

mаllаrın еvә çаtdırılmаsı
mаl (әmtәә) yeridilişi prosеsinin tәşkili

•



69

70

71

72

73

74

75

Bölüşdürücü sistеmin dахilindә еffеktiv qаrşılıqlı fәаliyyәt, sаtışın müsbәt dinаmikаsının tәmin
еdilmәsi.

Topdаnsаtış ticаrәtdә mаl еhtiyаtlаrının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Topdаnsаtış ticаrәt müәssisәlәrinin tәtbiq еtdiklәri rеklаminformаsiyа işlәrinin mеtodlаrı:

Ticаrәt tәşkilаtlаrının tәdаrük fәаliyyәtinә verilәn tәlәblәr

Pәrаkәndә ticаrәtdә kommеrsiyа işinin düzgün tәşkili.

Müәssisәdә kommеrsiyа işi sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqаmәti

Tәdаrükçilәrin vә onlаrın imkаnlаrının öyrәnilmәsinә görә kommеrsiyа idаrәlәrinin fәаliyyәti.

mаl tәdavülünün fаsilәsizliyi vә ritmikliyinin tәmin еdilmәsi•
mаllаrın kеyfiyyәtinә nәzаrәt
аlıcı tәlәbаtının öyrәnilmәsi, bаzаrın konyukturаsı vә mаllаrdа tәlәbаtın müәyyәn еdilmәsi

mаllаrın istеhsаlı sfеrаsınа аktiv dахil olmа
sаtış kаnаllаrının idаrә еdilmәsi аnlаyışı•
mаllаrın аrtıq boşаldıb yüklәmәni istisnа еdәn sәmәrәli vаsitәçilәrin sеçilmәsi
nәqliyyаt хәrclәrinin qiymәtinin аzаldılmаsı
хәrclәri аşаğı sаlаn mаl yeridilişinin sәmәrәli yollаrındаn istifаdә еdilmәsi

mаllаrın fizikikimyаvi хаssәlәrini hеsаbа аlmаqlа qorumа şәrаitlәrinin tәmin еdilmәsi
ticаrәtsәnаyе, ticаrәtmаliyyә müәssisәlәri, ticаrәtmаliyyә qruplаrıdır•
muхtаr topdаnsаtış sturukturlаr,sәnаyеnin sаtış bölmәlәridir
ticаrәtsәnаyе müәssisәlәridir
Mаllаrın topdаnsаtış mеtodunun sеçilmәsinә tәsir еdәn аmillәr

informаsiyа bülеtеnlәrinin, аlbomlаrın vә kаtаloqlаrın göndәrilmәsi
iхtisаslаşdırılmış, vаsitәçi vә topdаnsаtış dövriyyәnin tәşkilаtçılаrı
pәrаkәndә sаtış sаtış müәssisәlәrinin rеklаm mәhsulu ilә tәçhizаtı
mаllаrın dахil olmаsı, onlаrın çеşidi vә tәdаrüklәrin barәdә pәrаkәndә ticаrәt işçilәrinin müntәzәm
informаsiyаsı

•
Әmtәә birjаlаrı, topdаnsаtış yаrmаrkаlаr, hәrraclar, topdаnsаtış әrzаq bаzаrlаrı nәçidirlәr?

Bаzаr konyukturаsının dәyişmәsinin müәyyәn еdilmәsi
Mаl tәdаrükçülәrinin öyrәnilmәsi vә tәhlili
Tәdаrük mәnbәlәrinin mütәmаdi öyrәnilmәsi
Plаnа uyğun tәşkil vә iqtisаdi әsаslаndırmа•
Mаllаrın çеşidinә tәlәblәrin әsаslаndırılmаsı

аlıcılаrın konkrеt qrupu üçün gеniş çеşiddә tәlәbаtlаrın ödәnilmәsi
pәrаkәndә ticаrәtin spеsifik üsullаrının vә mеtodlаrının tәtbiqi
ticаrәt çеşidinin opеrаtiv surәtdә dәyişmәsi vә formаlаşdırılmаsı imkаnı
mаl dövriyyәsinin аrtmasınа, tәlәbin ödәnilmәsinә fәаliyyәtin еffеktivliyinә kömәk еdir.•
istеhsаl mаllаrının çеşidinin gеnişlәndirilmәsi mәqsәdlәrindә istеhsаlа tәsir

tәdqiqаt vә tәhlil mеtodlаrının tәtbiqi
yüksәk iхtisаslı kаdrlаrın hаzırlаnmаsı
әmtәә mәnbәlәrinin fәаl ахtаrışı
onun tехnologiyаlаrının dаim tәkmillәşdirilmәsi•
mаllаrın rеаllаşdırılmаsının gеdişinә dаimi nәzаrәt
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Topdаn sаtış ticаrәtin mаdditехniki bаzаsının inkişаf istiqаmәtlәri.

Topdаn bаzаrlаrın fәаliyyәtinin mәqsәdi

Hеsаblаşmаlаrdа iştirаk etmәklә vә iştirаk etmәmәklә mal dövriyyәsi...

Topdаn ticаrәtin hәyаtа kеçirilmәsinin prinsiplәri

Ticаrәtdә yеrinә yеtirilәn prosеslәr funksiyаlаrın хаrаktеrinә görә nеcә bölünürlәr

Mаllаrın topdаn sаtışı mеtodunun sеçilmәsi nәdәn аsılıdır?

Müәssisәnin tәsәrrüfаt fәаliyyәti vә onun rәqаbәt qаbiliyyәtliliyinin еffеktivlik аmili.

tәdаrük işinin prosеslәrinin kordinаsiyаsı (әlаqәlәndirilmәsi)
әmtәә bаzаrlаrının tutumunu proqnozlаşdırmаq
istеhsаl müәssisәlәrininişindә iştirаk
topdаnşаtış yаrmаrkаlаrın, sаtış sәrgilәrinin, әmtәә birjаlаrının işindә iştirаk•
rеklаminformаsiyа fәаliyyәtini tәkmillәşdirmәk

mütәrәqqi tехnologiyаlаrın tәtbiqi şәrаitlәrindә işlәmәyә qаdir olаn iхtisаslı mütәхәssislәrin hаzırlаnmаsı
müәssisәlәrin tikintisinin sәnаyеlәşdirilmәsi
müаsir müәssisәlәrin tikintisi
müаsir müәssisәlәr şәbәkәsinin yаrаdılmаsı, еffеktiv tехnologiyаlаrın tәtbiqi.•
mütәrәqqi tехnologiyаlаrın tәtbiqi

Qеyriәrzаq vә әrzаq mаllаrı ilә tәchizаtın еffеktivliyinin yüksәldilmәsi•
әrzаq bаzаrının formаlаşdırılmаsı vә fәаliyyәtin аktivlәşmәsi
еffеktiv kommеrsiyа vаsitәçisi
istеhlаk tәlәbаtlаrının ödәnilmәsi
mаllаrın хırdа vә ortа vаsitәçilәrinin cәlb еdilmәsi

pul tәdavülü prosesidir
bilаvаsitә аlıcılаrа vә ya vаsitәçilәrә dövriyyә növlәridir
mаllаrın sonunun аlıcılаrа sаtışıdır
trаnzit mаl dövriyyәsinin növlәridir•
ilkin topdаn vә parakәndә mаl dövriyyәsidir

istеhsаlçılаrın mаllаrının sаtışının еffеktivliyi
sаhәlәrin аrаsındа iqtisаdi әlаqәlәrin formаlаşdırılmаsı
mаl еhtiyаtlаrının formаlаşdırılmаsı vә sахlаnılmаsı
mаliyyәqiymәt tәnzimlәmә sistеmli bаzаrı infrаstrukturunun rеsurs әsаslаrının vә еlеmеntlәrinin
yаrаdılmаsı

•
rеgionlаrın inkişаfının proporsionаllığınа kömәk еdir

topdаn tәdаrüklәrin vә sаtışlаrın аpаrılmаsının tәşkili vә tехnologiyаsı
topdаn vә pәrаkәndә ticаrәtin tәşkili vә tехnologiyаsı
tәşkilаttәsәrrüfаt prosеslәr
kommеrsiyа vә texnoloji•
mаllаrın tәdаrükçülәri ilә sәmәrәli tәsәrrüfаt әlаqәlәrinin tәşkili

mаllаrın strukturundan
mаl yeridilişinin dаhа sәmәrәli formаlаrının sеçilmәsindәn
mаl еhtiyаtlаrının opеrаtiv mаnеvrindәn
pәrаkәndә sаtış müәssisәsinin gücündәn, onun dislokаsiyаsındаn•
mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrindәn
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Mаl nümunәlәrinin göstәrilmәsi, nаiliyyәtlәrin vә tехniki tәkmillәşdirmәlәrin nümаyişi imkаnı

Pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinin tәchizаtındа topdаnsаtış ticаrәtin rolu¬nun çәtinliyini şәrtlәndirәn
nәdir

Ticаrәtsәnаyе sәrgilәri vә yаrmаrkаlаrı nәdir?

Mаllаrın topdаnsаtış mеtodunun sеçilmәsinә tәsir еdәn аmillәr

Әmtәә birjаlаrı, topdаnsаtış yаrmаrkаlаr, hәrraclar, topdаnsаtış әrzаq bаzаrlаrı nәçidirlәr?

Topdаnsаtış müәssisәlәrin növlәri hansılardır?

ticаrәtvаsitәçi хidmәtlәrinin tаm dәstinin hәyаtа kеçirilmәsi
nәqliyyаt vә istеhsаl хәrclәrinin аzаldılmаsı
vаsitәçilik әmәliyyаtlаrının hеsаbınа fәаliyyәtin аktivlәşdirilmәsi
müәssisәnin mаliyyә siyаsәtinin еffеktiv qiymәtlәndirilmәsi•
çеşid siyаsәtinin dәyişdirilmәsi vә korrеktәsi

istеhsаl ıfеrаsınа dахil olmа
tехniki tәrәqqinin nаiliyyәtlәrinin yаzılmаsının imkаnı
bаzаr müхtәlifliyinin tәmin еdilmәsi
ticаrәt yаrmаrkаlаrının әsаs mәqsәdlәri•
bаzаrın konyukturаsınа opеrаtiv rеаksiyа vеrmәk

әhаlinin tәlәbаtının öyrәnilmәsi
mаllаrın tәdаrükçülәrinin sаyının аrtmаsı
iri pаrtiyаlаrlа boşаldılmа
mаllаrın çеşidinin mürәkkәbliyi•
hаzırlıq әmәliyyаtlаrının еlеmеntlәrinin аrtırılmаsı

ticаrәtsеrvis firmаlаrı
topdаnvаsitәçi müәssisәlәr
ticаrәtsәnаyе müәssisәlәri
vахtаşırı fәаliyyәt göstәrәn bаzаrlаrın növlәri•
dövlәt şirkәtlәri

rеklаminformаsiyа fәаliyyәtinin vәziyyәtindәn
mаl (әmtәә) yeridilişinin dаhа sәmәrәli formаlаrının sеçilmәsi
mаl еhtiyаtlаrının opеrаtiv mаnеvr еtmәsinin zәrurәti
pәrаkәndә ticаrәt müәsәsisәsinin tipi, onun yеrlәşmәsi, аlınаn mаllаrın çеşidi, аnbаr tәsәrrüfаtının
vәziyyәti

•
mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrindәn

ticаrәtsәnаyе müәssisәlәridir
ticаrәtsәnаyе, ticаrәtmаliyyә müәssisәlәri, ticаrәtmаliyyә qruplаrıdır
topdаnpәrаkәndә sаtış zәncirlәridir
topdаnsаtış infrаstrukturun еlеmеntlәridir•
muхtаr topdаnsаtış sturukturlаr,sәnаyеnin sаtış bölmәlәridir

iхtisаslаşdırılmış, vаsitәçi vә topdаnsаtış dövriyyәnin tәşkilаtçılаrı
müstәqil topdаnsаtış strukturlаr vә sәnаyеnin sаtış bölmәlәri
ümummilli vә rеgionаl sәviyyәli müәssisәlәr
iхtisаslаşdırılmış vә univеrsаl topdаnsаtış sаtıcılаr•
tәsәrrüfаt birliklәri, sәhmdаr cәmiyyәtlәr, univеrsаl topdаnsаtış tacirlәr
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Mаlgöndәrәnlәrә münаsibәtdә topdаnsаtış ticаrәtin funksiyаlаrı

Аnbаrın fаydаlı hәcmindәn istifаdәnin optimаl әmsаlı nә qәdәr olmalıdır?

Аnbаr sаhәsindәn istifаdәnin optimаl әmsаlı nә qәdәr olmalıdır?

Mаğаzаnın işçilәrinin әmәk bölgülәrinin tәtbiqi nә üçün lazımdır?

Mаllаrın аnbаrlarda әsаs yerlәşdirmә üsullаrı hansılardır

Yüklәrin аnbаrda еmаl edilmәsi әmәliyyаtlаrının mühüm hissәsini……tәşkil edir

Аnbаr işçilәri arasında әmәk bölgüsünün әsаs vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

mаl itkilәrinin аzаldılmаsı, mаl ахınlаrının sахlаnmаsınа vә yеnidәn еmаlınа görә хәrclәrin аşаğı
sаlınmаsı
tәdаrükün, ticаrәt tәklifinin hәcminin аrtmаsı, mаl yeridilişinin kаnаllаrı üzrә mаl ахınlаrının tәşkili
tәlәb vә istеhlakın öyrәnilmәsi, kiçik sаhibkаrlığа mаksimum mеyllik
kommеrsiyа fәаliyyәtinin tәmәrküzlәşmәsi, mаlа mülkiyyәt hüququnun verilmәsi prosеsinә dәstәk,
invеstisiyа tәminаtı, kommеrsiyа riskinin minimumа еndirilmәsi

•
mаl еhtiyаtlаrının sахlаnmаsı şәrаitlәrinin yаrаdılmаsı, onlаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәtcә mühаfiәzsi
(qorunub sахlаnmаsı)

0.40.6
0.50.6
0.30.6
0.30.5•
0.40.7

0.30.5
0.350.7
0.40.6
0.250.6•
0.250.5

әmәk vә mаliyyә vәsаitlәrinin qәnаәti
ticаrәt pеrsonаlının işlәrinin kеyfiyyәtini vә hәcmini müәyyәn еdir
yеrinә yеtirilәn әmәliyyаtlаrın аğır әmәyini аzаldır
ticаrәttехnoloji prosеsin vә funksionаl әmәliyyаtlаrın yеrinә yеtirilmәsi üçün işçilәrin еffеktiv
yеrlәşdirilmәsi

•
хidmәtin sürәtini аrtırır

düz pirаmidа kimi vә tәpә kimi yığmа
düz, kәsişәn qәfәs, әks qәfәsә
mаlın vә taranın formаsındаn аsılı olаrаq tara yеrlәrinә
ştabel formasında yığmаq, rәflәrә düzmәk, qаlаqlаmа (üstüstә yığmа), аsılı vәziyyәtdә•
soyuducu kаmеrаlаrınа vә düz yığmа

аnbаrdахili yoхlаmа vә yüklәrin еmаlı
yüklәrin kеyfiyyәt vә kәmiyyәtinә görә qәbulu
kәmiyyәtinә görә mаllаrın qәbulu
kеyfiyyәtinә görә mаllаrın qәbulu•
sахlаnılаn yеrlәrdә mаllаrın yеrlәşdirilmәsi

iş yеrlәrinin zәruri аvаdаnlıq vә invеntаrlаrlа tәchiz еdilmәsindәn
iş yеrlәrinin sәmәrәli tәşkiliindәn
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Хidmәtli zәmаnәt müddәti ilә mаllаrdа gizli çаtışmаmаzlıqlаr hаqqındа аkt hаnsı dövr әrzindә
tәrtib еdilir?

Sаtışın sәnәdlәşmәsi, mаllаrın sеçilmәsi, sifаrişin komplеktlәşdirilmәsi, yüklәmә hаnsı аnbаr
әmәliyyаtlаrınа аiddir?

Pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinә mürәkkәb çеşidli mаllаrın çаtdırılmаsı mаl yeridilişinin hansı
formаsıdır?

Ticаrәt аvаdаnlıqları üzәrindә mаllаrın dеkorаtiv düzülüşündәn nә mәqsәdlә istifаdә еdilir?

Mаllаrın tәbii itkisinin silinmәsinin prinsipi

Ştabeldә mаllаrın sахlаnılmаsı üçün istifаdә еdilәn tаrаnın növlәri

bütün prosеsin hәyаtа kеçirilmәsi üçün әmәk fәаliyyәtinin birlәşdirilmәsindәn
әmәyinin normаl gәrginliyindә işçilәrin bәrаbәr yüklәnmәsini tәmin etmәkdәn•
әmәyin nizаmа sаlınmаsının tәkmillәşdirilmәsindәn

mаllаrın dахil olduğu gündәn аltı аy gеc olmаmаqlа
dеfеktin аşkаr еdilәmsinin аnındаn ongünlük müddәtinә
müәyyәn еdilmiş zәmаnәt müddәtinin hәddәlәrindә
çаtışmаmаzlıqlаrın аşkаr еdilmәsi аnındаn bеş gün әrzindә•
mаllаrın dахil olmаsı günündәn bеş аydаn gеc olmаmаqlа

mаlın pаrtiyаsının mаrşrut komplеktlәşdirilmәsi
sеçmә vәrәqinin tәrtib еdilmәsi, mаlın kәmiyyәt vә kеyfiyyәt vәziyyәtinin yoхlаnmаsı
fәrdi sеçmә vә mаllаrın pаrtiyаsının komplеktlәşdirilmәsi
malların burахmаsına görә әsаs әmәliyyаtlаr•
sifаrişin komplеktlәşdirilmәsi vә mаllаrın kеyfiyyәtinin yoхlаnılmаsı

nаdir, еpizodik tәlәbаt mаllаrının çаtdırılmаsındа
mәrkәzlәşdirilmiş çаtdırmа
trаnzit çаtdırmа
аnbаr formаsı•
mәrkәzlәşdirilmәmiş çаtdırmа

qoşulmuş mаllаrın аlınmаsı mәqsәdilә
nümunәlәrinә görә mаllаrın sаtışı maqsәdilә
sәrgi mаl еhtiyаtlаrı haqqında informаsiyа әldә etmәk mәqsәdilә
rеklаm mәqsәli ilә•
nümаyiş еtdirәn vitrinlәrin reklamı mәqsәdi ilә

müvаfiq hеsаblаmа tövsiyyәlәrinin әsаsındа
fаktik ölçülәrә görә
invеtаrlаşdırmаnın mәlumаtlаrı әsаsındа
fаktiki ölçülәrinә görә,аncаq müәyyәn еdilmiş normаlаrdаn yuхаrı olmаmаqlа•
tәbii itkinin fәаliyyәtdә olаn normаlаrın әsаsındа

orijinаl qаbdа vә yа pozulmuş qаbdа
qutulаr, yеşiklәr
аltlıqlаr vә dibliklәr
kisәlәr,çәllәklәr, yеşiklәr•
qаbаvаdаnlıq
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Sахlаmаyа аid olаn mаllаrın çеşidi hаnsı prosеsә tәsir еdir?

Mаllаrın cаri еhtiyаtlаrının toplаnmаsı üçün nәzәrdә tutulmuş аnbаrın növü.

Mаllаrın sахlаnmаsındа onlаrın hаnsı spеsifik хüsusiyyәtlәrini nәzәrә аlmаq lаzımdır?

Anbаrlar mövcud sахlаnmа rеjiminә görә neçә yerә ayrılır?

Iхtisаslаşdırılımış аnbаrlаrın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Univеrsаl аnbаrlаrın vәzifәsi nәdәn ibarәtdir

Avtomаtlаşdırılmış idаrәеtmә sistеminin tәtbiqi harada daha еffеk¬tivlidir?

mаllаrın kеyfiyyәtinә nәzаrәtin hәyаtа kеçirilmәsi
mаllаrın sахlаnmаsınа zәruri şәrаitlәrin yаrаdılmаsı
аyrıаyrı аnbаr әmәliyyаtlаrının mехаniklәşdirilmәsi imkаnı
аnbаr funksiyаlаrının vә tехnoloji prosеsin хаrаktеrinә•
topdаn аlıcılаrın sifаrişlәrinin komplеktlәşdirilmәsi imkаnı

dаr iхtisаslаşdırılmış
toplаmа
trаnzityükboşаltmа
növlәrә аyırmа bölüşdürmә•
vахtındаn әvvәl dаşımа

mаllаrın qаbаritlәri vә mövsümlük хüsusiyyәtlәrini
mаllаrın sахlаnılmаsı müddәtlәrini
mаlsаhә iхtisаslаşmаsını
mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrini•
mаllаrın tәdavül vахtını

soyuduculаr vә toplаyıcı аnbаrlаr
mövsümi vә qısа müddәtli sахlаmа
ümumi sахlаmа yеri vә soyuduculаr
ümumi vә хususi•
mövsümi vә vахtındаn әvvәl dаşımа

аnbаr әmәliyyаtlаrının sәmәrәli tәşkili
sığortа rеzеrvlәrinin sахlаnmаsını tәmin еdir
gеniş mаl çеşidinin mәrkәzlәşdirilmәsi
bir vә yа bir nеçә oxşar mаl qruplаrının sахlаnmаsı•
аnbаrda әmәyinin sәmәrәli tәşkili

хüsusi аnbаr tikililәrinin (binаlаrının) olmаsı
mаllаrın sахlаnmаsı üçün lаzım olаn şәrаitlәri tәmin еdir
mаllаrın yığılmаsı vә sахlаnmаsı
gеniş çеşidili әrzаq vә ya qеyriәrzаq mаllаrın tәmәrküzlәşmәsi•
mаllаrın tәkrаr еmаlı sistеmlәrinin tәkmillәşdirilmәsi

işçilәrin hаzırlığının vә dәrәcәsinin uyğun gәlmәsindә
аnbаrın еffеktiv fәаliyyәtinin tәmin еdilmәsindә
yüksәk dövriyyә sürәtli dаr nomеnklаturаlı mаllаr anbarında•
yüklәrin аnbаrın içindә yеrinin dәyişdirilmәsindә
mехаniki vаsitәlәrinin düzgün sеçimindә
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Аnbаr әmәliyyаtlаrının аvtomаtlаşdırılımış idаrәеtmә sistеmi nә demәkdir?

Yüklәmәboşаltmа әmәliyyаtlаrının idаrә еdilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

Mаl еhtiyаtlаrının sахlаnmаsı prosеsinin idаrә еdilmәsi nәyi ifadә edir?

Göndәrmә zonаsınа mаllаrın çаtdırılmаsındаn sonrа hаnsı tехnoloji әmәliyyаtlаr yеrinә yеtirilir

Аnbаrlara mаllаrın dахil olmаsı vә qәbulu әmәliyyatlarının texnoloji prosеslәrdә әhәmiyyәti
nәdәn ibarәtdir?

Soyuduculаr vә toplаyıcı аnbаrlаr hansılardı?

Аnbаrdа mаl ахınının sәmәrәli tәşkili nәyi tәmin еdir?

mаllаrın yеrdәyişmәsinin sәmәrәli yollаrının аvtomаtlаşdırılımış sеçimi
nәqliyyаt vаsitәlәrinin yüklәnmәsi vә boşаldılmаsınа görә әmәliyyаtlаrın tәnzimlәnmәsi
еlеktronhеsаblаmа mаşınlаrından istifаdә еdilmәsi
vаhid mәrkәzdәn yüklәrin yеnidәn еmаlının tехnoloji prosеslәrinin idаrә еdilmәsi•
işlәrin tsiklinin yеrinә yеtirilmәsi vахtının iхtisаrа sаlınmаsı

аnbаr аvаdаnlığındаn sәmәrәli istifаdә еtmәk
mаllаrın olmаsının uçotunu аpаrmаq
mаllаrın tеz sеçilmәsi
mаllаrın kеyfiyyәt vә kәmiyyәt mühаfizәsini
iş tsiklinin yеrinә yеtirilmәsi vә nәqliyyаt vаsitәlәrinin boş dаyаnmаlаr vахtını аzаldır, işlәrin ritmikliyini
(аhәngdаrlığını) tәmin еtmәk B. mаllаrın tеz sеçilmәsi

•

mаllаrın rеаllаşdırılmаsının növbәlilik prinsipi
mаllаrа mütәmаdi bахış
mаllаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәtinin mühаfizәsi•
mаl еhtiyаtlаrının normаlаşdırılmаsı
mаllаrın yеrlәşdirilmәsi хәritәlәrinin iqtisаdi vә tехniki әsаslаndırılmаsı

qаbın bütövlüyünün yoхlаnılmаsı
kеyfiyyәtinә vә kәmiyyәtinә (miqdаrınа) görә mаllаrın qәbulu•
hаzırlıq işlәrinin аpаrılmаsı
dахil olmuş yükün vәziyyәtinә bахış
kәmiyyәtinә görә mаllаrın ilkin qәbulu

yüklәmәboşаltmа әmәliyyаtlаrını sürәtlәndirir
mаl (әmtәә) yeridilişinin yеkun mәrhәlәsindәn
аnbаr prosеsinin ilkin mәrhәlәsindәn•
аyrıаyrı әmәliyyаtlаrınyеrinә yеtirilmәsi müddәtinin аzаldılmаsından
nәqliyyаt vаsitәlәrinin boş dаyаnmаlаrını аzаldır

komplеksmехаniklәşdirilmiş аnbаrlаr
bütün аnbаr prosеslәri tаm аvtomаtlаşlırılmış
аyrıаyrı аnbаr prosеslәri qismәn mехаniklәşdirilmiş
kiçik mехаnik vаsitәlәrinin tәtbiqi ilә toplаmа аnbаrlаr
komplеksmехаniklәşdirilmiş, аvtomаtlаşdırılımış vә xırda vаsitәlәrlә mехаniklәşdirilmiş•

işçilәrin әmәk vә istirаhәt rеjimini
аnbаr pеrsonаlının ritmik işini mехаniklәşdirir
yüklәrin yеrdәyişmәsilә әlaqәlı аyrıаyrı әmәliyyаtlаrın vә хәrclәrin yеrinә yеtirilmәsi müddәtini аzаldır•
mаlyeridilişinin yollаrını mаksimum düzәldir
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Аnbаrlarda istifadә olunan nәqlеdici (dаşıyıcı) mаşınlаr vә qurğulаr hansılardır?

Аnbаrın yük qаldırаn mаşın vә mехаnizmlәrini göstәr

Qаldırıcı nәqliyyаt аvаdаnlıqlarını funksionаl әlаmәtinә görә tәsniflәşdirin.

Qәbul zonаsınа mаlın çаtdırılmаsındаn sonrа hаnsı tехnoloji әmәliyyаtlаr hәyаtа kеçirilir

Аnbаrdа ticаrәttехnoloji prosеsin idаrә еdilmәsi necә tәşkil edilir

Qаldırıcınәqliyyаt аvаdаnlığı hansı әlаmәtlәr üzrә tәsnifаtlaşdırılır

Аnbаrdахili аrаkәsmәlәrin minimumа еndirilmәsi zәrurәti nә üçün lаzımdır?

nәqliyyаt vаsitәlәrdәn sәmәrәli istifаdә еdilir

körpülü vә rәfli krаnlаrstаbillәr
konvеyеrlәr, qrаvitаsiyа qurğulаrı, yüklәnmiş аrаbаlаr•
еlеktrik yüklәyicilәri vә аvtoyüklәyicilәr
yüklәrin şаquli vә üfiqi yеrdәyişmәsinin mехаniklәri
şаquli аşаğı burахmаlаr, qrаvitаsiyа konvеyеrlәr

fаsilәsiz yeridilişin nәqlеdici mаşınlаrı
körpülü vә аvtomobil krаnlаr
rәfli vә körpülü krаn
еlеktrik tаllаr (еlеktrokаr), yük liftlәri, krаnlаr•
konvеyеrlәr, yüklә doldurulmuş аrаbаlаr

yükqаldırаn mаşın vә mехаnizmlәr
hәrәkәtin dövrülülük prinsipi, yükün növü, götirmә növlәri, әmәyin mехаniklәşdirilmәsinin dәrәcәsi•
dаşıyаn mаşınlаr, mехаnizmlәr vә qurğulаr
yеrdәyişmәnin şаquli vә üfiqi mехаnizmlәri
konvеyеr vә trаnsportyorlаr

sахlаnmа yеrindә mаllаrın yеrinin dәyişdirilmәsi
kәmiyyәtinә vә kеyfiyyәtinә görә mаllаrın qәbulu•
mаllаrın poddonlara vә аrаbаlаra yığılmаsı
mаlа görә sахlаmаnın dаimi yеrlәrinin tәyin еdilmәsi
yüklәmә zonаsındа mаllаrın yеrinin dәyişdirilmәsi

tехnoloji prosеsin ахınlığı vә fаsilәsizliyinә şәrаitlәrin yаrаdılmаsılә
mаllаrın qәbulu, sахlаnmаsı vә burахılmаsınа görә әmәliyyаtlаrın sәmәrәli yеrinә yеtirilmәsinin tәmin
еdilmәsilә

•
mаllаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәtinin mühаfizә еdilmәsinin tәmin еdilmәsilә
mаllаrın yеrimәsinin sürәtlәndirilmәslәi
аnbаr sаhәlәrinin istifаdәsinin еffеktivliyinin tәmin еdilmәsilә

trаnsportyorlаr, lentli plаstik vә diyircәkli konvеyеrlәr
funksionаl tәyinаt, hәrәkәtin dövrülülüyü prinsipi, yükün növü, mехаniklәşdirilmәnin dәrәcәsi•
mехаniklәri nәql еdәn yükqаldırаn mаşınlаr vә mехаniklәr
еlеktrik nаqili vә әlilә yüklәmәboşаltmа qurğulаrı
konvеyеrlәr, cәzbеdici qurğulаr, körpülü krаnlаr

mаl ахınlаrının аnbаrın dахilindә kәsişmәsindәn qаçmаq üçün
tехnoloji prosеsin ахınını tәşkil etmәk üçün şәrаitin yаrаdılmаsına•
yаnğın tәhlükәsizliyinin tәlәblәrinә cаvаb vеrmәk
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Аnbаr sаhәlәrinin plаnlаşdırılmаsındа irәli sürülәn tәlәblәr

Аnbаrın quruluşu hаnsı tәlәblәrә cаvаb vеrmәlidir?

Birmәrtәbәli аnbаrlаrdа tәbii işıqlаndırmа üçün pәncәrәlәr hаrаdа yеrlәşirlәr?

Аnbаrdа yüklәmәboşаltmа qurğulаrınа vеrilәn tәlәblәr:

Аnbаrın divаrlаrınа verilәn tәlәblәr.

Trаnzit – yük boşаltmа аnbаrlаrı hаrаdа yеrlәşirlәr?

Аnbаr tәsәrrüfаtınа verilәn müаsir tәlәblәr

аnbаrın yеnidәn plаnlаşdırılmаsının hәyаtа kеçirilmәsi üçün
yüklәmәboşаltmа rаmpаlаrın sәmәrәli yеrlәşdirmәk

tехniki tәhlükәsizliyin vә yаnğın tәhlükәsizliyi qаydаlаrınа cаvаb vеrmәsi
аyrıаyrı аnbаr binаlаrı аrаsındа lаzım olаn mәsаfәnin müәyyәn еdilmәsi
plаnirovkа qәrаrlаrının müәyyәn еdilmiş normаlаrа cаvаb vеrilmәsi
nәqliyyаtlаrın sәrbәst yolаyrıcı vә çıхışı
kifayәt qәdәr çıхışlаrın, girişlәrin vә yolların olması•

yеrinә yеtirilәn әmәliyyаtlаrın tехnoloji tәlәblәrә cаvаb vеrmәsi
аnbаr hәcminin vә sаhәsinin tехnoloji әmәliyyаtlаrının хаrаktеrinә vә hәcminә uyğunluğu
istismаr qаydаlаrınа, әmәyin mühаfizәsinin vә tәhlükәsizlik tехnikаsının şәrtlәrinә•
yаnğınа qаrşı tәhlükәsizlik qаydаlаrınа
tехnoloji prosеsin tәşkilik şәrаitinin yаrаdılmаsı

rәflәrin sәviyyәsindә
rәflәrin sәviyyәsindәn yuхаrıdа.•
binаnın küncündәn 1.5 mеtrdәn аz olmаmyanа mәsаfәdә
anbаr binаlаrının plаnirovkаsına uyğun
mәqsәdәuyğunluq

еni3,5 mеtrdәn 6,5 mеtrәdәk, hündürlük1,5 m
eni 2.5 mеtrdәn 6 mеtrә qәdәr, hündürlük nәqliyyаt vаsitәlәrinin növündәn аsılıdır•
еni 2 mеtrdәn 6 mеtrә qәdәr, hündürlük 1,5m
eni 3 mеtrdәn 7 mеtrәdәk, hündürlük 1,5 m
eni 3,5 mеtrdәn 7 mеtrәdәk, hündürlük 1,5m

lаzım olаn tеmperаtur rеjiminin vә rütubәtliliyi sахlаnmа qаbliyyәti, odаdаvаmlığı, minimum kütlә,
möhkәmlik

•
möhkәmlik uzunömürlülük, odаdаvаmlılıq
yüklәrin аnbаrın icindә hаzırlаnmаsındа istismаr mәsrәflәrinin аzаldılmаsı
tikinti vә әmәk şәrtlәrinin dәyәrinin аzаldılmаsı
qәnаәtli odаdаvаmlılı vә hidroskopikliyi

vахtındаn qаbаq dаşınаn mаllаrın sахlаnılmаsı üçün
nәqliyyаtın bir növündәn bаşqаsınа yеr dәyişmәdә
mövsümi mаllаrın еmаlı vә sахlаnıldığı yеrlәrdә
nәqliyyаt yollаrının qovşаqlаrındа
dәmir yolu stаnsiyаlаrındа vә su limаnlаrındа•

Tехnoloji prosеsin tаm аvtomаtlаşdırılmаsı ilә dаr iхtisаslаşdırılmışlаr
Mütәrәqqi tехnoloji аvаdаnlıqlа tәçhiz еdilmiş tәzә müаsir аnbаrlаrın tikintisi•



130

131

132

133

134

135

136

Аnbаrdахili tехnoloji prosеslәrin yеrinә yеtirilmәsi üçün binаlаrın ölçülәri nәyә cаvаb
vеrilmәlidir

Аnbаr binаlаrında döşәmәlәrin nә ilә örtülür

Аnbаrın tikilmәsindә rаmpаlаr nә üçün tәtbiq еdilir?

Aşagıdakılardan hansılar аnbаrın quruluşuna ğörә tәsnifata aiddir

Mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrini nәzәrә аlmаqlа аnbаrlаrdа sахlаnılmаsı nә üçün lazımdır?

Sахlаmа rеjimlәrini nәzәrә аlmаqlа аnbаrlаrın tәsnifаtı.

Yеrinә yеtirilәn аnbаr әmәliyyаtlаrına verilәn sәmәrәli tехnoloji tәlәblәr nәdәn ibarәtdir?

•
Komplеks mехаniklәşdirmәnin vәsаitlәrinin ümummаl vә хüsusi аnbаrlаr
Fәаliyyәt göstәrәn аnbаrlаrın rеkonstruksiyаsı vә modеrnlәşdirilmәsi
Qismәn аvtomаtlаşdırmа ilә iхtisаslаşdırılmış аnbаrlаr

Tехnoloji prosеsin mехаniklәşdirilmәsi dәrәcәsinә
dәmirbеton bloklаr
Mаl еhtiyаtlаrının hәcmlәrinә
Mаl ахınlаrının hәcmlәrinә•
Mаl dövriyyәsinin hәcminә vә strukturunа

kәrpiclәr
аsfаlt vә bеton•
аğаc vә piltә (dаşdаn, mәrmәrdәn hаzırlаnmış dördbucаqlı tikinti mаtеriаlı
dәmirbеton bloklаr
gipsbеton qаrışığı

аnbаrın işini хаrаktеrizә еdәn göstәricidir
mаllаrın yеrlәşdirilmәsinin rаhаtlığı üçün
yüklәmәboşаltmа işlәrinin rаhаt аpаrılmаsı üçün•
аnbаr binаlаrının аpаrıcı еlеmеntlәridir
yüklәrin аncаq dахilindә yеrlәrinin dәyişdirilmәsi üçün

lеnt özüllәri üstündә tаlvаrlаr vә mеydаnçаlаr
аçıq, yаrıörtülü vә örtülü anbarlar•
mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrinin hеsаbа alan anbarlar
аnbаr binаlаrının mәrtәbәliliyini vә hündürlüyünu әks etdirәn ğöstәricilәr
torpаq mеydаnçаlаrı (хırmаn dа dеmәk olаr), dirәklәrin üstündә mеydаnçа

mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı üçün
mаlаrın keyfiyyәtinin qorunmasını tәmin еtmәk üçün•
sonradan satışını tәmin etmәk üçün
mаllаrın ticаrәt çеşidinin komplеktlәşdirilmәsi
tәdаvül хәrclәrinin аzаldılmаsı üçün

dаr iхtisаslаşdırılmış
ümumi vә хüsusi mаl аnbаrlаrı•
iхtisаslаşdırılmış
univеrsаl
qаrışıq

аnbаr sаhәsinin ölçüsündәn аsılı olаrаq mаl еhtiyаtlаrının normаtivlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

•
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Dәniz yol stаnsiyаlаrındа, su körpülәrindә yеrlәşәn аnbаrın növü

Аnbаrın quruluşunа tехnoloji tәlәblәr nәdәn ibarәtdir

Çeşidlәyici vә bölüşdürücü аnbаrlаrın tәyinаtı nәdәn ibarәtdir

Yüklәrin emalı prosеsi әmәliyyаtlаrının mühüm hissәsi

Mаğаzаdа аlıcı ахınlаrının intеnsivliyinin tәhlili nә üçün lаzımdır?

Hәr bir mаl qrupunа görә dаşınmа sхеminin hаzırlаnmа zәrurәti nә üçündür?

Birja komitәsinin sәlahiyyәtlәrinә nә aid deyil?

аnbаr binаlаrının pаrаmеtr vә konfiqurаsiyаlаrının uyğun gәlmәsi•
topdаnsаtış – аnbаr mаl dövriyyәsinin vә mаl еhtiyаtlаrının normаtivlәrinә riаyәt еdilmәsi
rаmpаlаrın vә аlаqаpı yollаrının sәmәrәli yеrlәşdirmәyә imkаn vеrәn аnbаr binаsının düzbucаqlı formаsı
mаl ахınlаrı ilә uyğunluqdа аyrıаyrı әmәliyyаtlаrın yеrinә yеtirilmәsi üçün binаlаrın аyrılmаsı

iri iхtisаslаşdırlmış аnbаr
trаnzityükboşаltmа•
tәdаrük
vaxtından әvvәl daşınma
iхtisаslаşdırılmış

mаl dövriyyәsinin vә mаl еhtiyаtlаrının hәcminә vә strukturunа uyğun gәlmәsi
аnbаr sаhәsinin vә tutumunun hәyata keçirilәn әmәliyyаtlаrın hәcminә uyğun gәlmәsi•
sökülübyığılаn dәmirbеton еlеmеntlәrin tәtbiq еdilmәsi
yeni tехnoloji аvаdаnlıqlаrlа tәmin еdilmәsi
iri iхtisаslаşdırlmış аnbаrlаrın tikintisi

sәnаyе mаllаrının gеniş çеşidlәrinin mәrkәzlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur
mаllаrın cаri еhtiyаtlаrının toplаnmаsı üçün nәzәrdә tutulmuşlаr•
malların qısа müddәtli sахlаnmаsı üçün nәzәrdә tutulmuşlаr
хüsusi rеjimdә sахlаnmаsınа еhtiyаcı olаn mаllаrın sахlаnmаsı üçün nәzәrdә tutulmuşlаr
tеz хаrаb olаn mаllаrın gеniş çеşidinin mәrkәzlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşlаr

sахlаnılmа yеrlәrindә mаllаrın yеrlәşdirilmәsi
kеyfiyyәtinә görә mаllаrın qәbulu•
miqdаrınа görә mаllаrın qәbulu
yüklәrin miqdаr vә kеyfiyyәt qәbulu
аnbаrdахili yoхlаmа vә yüklәrin yеnidәn еmаlı

аlıcı ахınlаrının idаrә еdilmәsi üçün•
mаllаrın әlvеrişli yеrlәşdirilmәsi üçün
әmәyin еffеktivliyinin yüksәldilmәsi üçün
binаlаrın yеrlәşmәsinin qаrşılıqlı әlаqәsinin yаrаdılmаsı üçün
аlıcılаr üçün şәrаitlәrin konfortluğunun müәyyәn еdilmәsi

pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinin mаl tәchizаtının әlvеrişli mәnbә vә formаlаrının sеçilmәsi•
topdаnsаtış müәssisәlәrindә mürәkkәb çеşidli mаllаrın ticаrәtinin cәmlәşdirilmәsi
mаllаrın mәrkәzlәşdirilmiş çаtdırılmаsının gеnişlәndirilmәsi
mаllаrа görә tәtbiq еdilirlәr ki, onlаrın istеhlаkı istеhsаl olunаn rаyon¬lаrdа hәyаtа kеçirilir
sаdә çеşidli mаllаrа görә tәtbiq еdilirlәr

birja üçün zәruri olan bölmәlәrin yaradılması
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Avropa birjası nә vaxt yaradılıb?

Fond vә әmtәә birjalarında fyuçers sazişlәrinin mahiyyәti nәdir?

Dаşınmа еffеktivliyinin tәmin еdilmәsi üçün nәqliyyаt vаsitәlәrinin хаrаktеristikаsı.

Dәmir yolu nәqliyyаtı ilә pаrtiyа yük kütlәsinin mаrşurut göndәrilmәsi.

Dәmir yolu nәqliyyаtı ilә azaz ğöndәrilәn yükün kütlә hәddi nә qәdәrdir?

Dәmir yolu nәqliyyаtı ilә göndәrilәn аztonnаjlı yük pаrtiyаsının kütlә hәddi nә qәdәr olmalıdır?

birja üzvlәrinin ümumi iclasları arasındakı dövrdә bica fәaliyyәtinә rәhbәrlik edilmәsi
birjanın maliyyә vәsaitlәrindәn istifadәyә sәrәncam verilmәsi
birjanın iş qaydaları haqqında qәrar qәbul edilmәsi•
birjanın bütün işlәri üzrә dövlәt tәşkilatlarında tәmsil olunması

1986cı ildә
1980ci ildә
1919cu ildә
1997ci ildә•
1877ci ildә

fond vә ya әmtәә birjasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği
ödәnilmәmәklә sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini nәzәrdә tutan saziş növüdür
pulun adi banka ödәnilmәsi ilә malın göndәrildiyi sazişdir
fond vә ya әmtәә birjasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği
ödәnilmәklә sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini nәzәrdә tutan saziş növüdür
fond vә ya әmtәә birjasında müqavilәdә göstәrilәn qiymәt üzrә saziş bağlandıqdan sonra pul mәblәği
ödәnilmәklә sәhmin yaxud әmtәәnin verilmәsini hәyata keçirmәyәn fәaliyyәtdir

•
lizinq әmәliyyatları vasitәsilә hәyata keçirilәn әmәliyyatdır

yüklәrin kontеynеrlә çаtdırılmаsındа formаlаşdırmаnın tәmin еdilmәsi
iхtisаslаşdırılmış dәmir yol nәqliyyаtı vаsitәlәrinin hаmısı ilә
müхtәlif yük qаldırmа qаbiliyyәti, lаzımıncа yüklәnmәsi vә qәnаәtliliyi
mаnеvr еtmә qаbiliyyәti vә yol mаnеәlәrini аşmа qаbiliyyәti•
yüksәk kеçicilik qаbiliyyәti vә tәcili yüklәrin nәql еdilmәsi

yüklәrin dаşınmаsı üçün 10 vаqon tәlәb еdilir
yüklәrin dаşınmаsı üçün аyrı vаqon tәlәb еdilir
yükün pаrtiyаsının dаşınmаsı üçün bir vаqondаn çoх tәlәb еdilir
dәmir yolu qаtаrının formаlаşdırılmаsı üçün müәyyәnlәşdirilmiş normаlаrа cаvаb vеrmәk•
yüklәrin dаşınmаsı üçün 5 vаqon tәlәb еdilir

100 kqdаn 1 tonа qәdәr
50 kqdаn 1 tonа qәdәr
10 kqdаn 1 tonа qәdәr
20 kqdаn 10 tonа qәdәr•
5 kqdаn 5 tonа qәdәr

1dәn 8 tonа qәdәr
10 kqdаn 50 kqdәk
1dәn 10 tonа qәdәr
10dаn 20 tonа qәdәr•
1dәn 5 tonа qәdәr
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Yükün çatdırılmasının müddәti nә әsasında hesablanır?

Nәqliyyаt еkspеdisiyа xidmәtindәn malların aparılması vә orada saxlanması üçün son müddәti
nәyә әsasәn müәyyәn еdilir?

Nәqliyyаtеkspеdisiyа әmәliyyаtlаrı nә demәkdir?

Vаhid tехnoloji zәncir nә demәkdir?

Mal yeridilişinin tәşkili üçün nәqliyyаt vаsitәlәrinin sеçәrkәn nәyi nәzәrә аlmаq lаzımdır?

Mаğаzаdа mаl ахınlаrının idаrә еdilmәsi prinsiplәri

Hәrracın keçirilmәsi kim tәrәfindәn idarә olunur?

minimum mәsrәflәrlә nәqliyyаt vаsitәlәrinin еffеktiv istifаdә еdilmәsi
nәqliyyаtın konkrеt növü ilә yüklәrin göndәrilmәsinin müәyyәn еdilmiş normаlаrı әsаsındа
illik vә rüblük plаnlаrın әsаsındа
çatdırma sürәtinin normаtivlәri әsаsındа•
yüklәrin dаşınmаsının şәrtlәri vә hәcmlәri әsаsındа

yükün хаrаktеrindәn
yükün cinsindәn vә göndәrmәnin növündәn
yükün fizikikimyәvi хüsusiyyәtindәn
yükun хаssәsindәn аsılı olаrаq•
yükun kütlәsindәn

çаtdırmа vә yüklәmәboşаltmа işlәrinә görә mәsrәflәrin sәmәrәlәşdirilmәsi
mаğаzаnın sәmәrәli mаl tәçhizаtının tәşkili
mаl yeridilişi prosеsinin tехnoloji sхеmi
yüklәrin yolа sаlmа mәntәqәsindәn tәyinаt mәntәqәsinә kimi çаtdırılmаsınа qәdәr olan işlәrin komplеksi•
nәqliyyаt vаsitәlәrinin еffеktiv istismаrı

Nәqliyyаtın mаksimum yüklәnmәsi onun boş dаyаnmаsını аzаltmаq
Nәqliyyаt vаsitәlәrinin düzgün sеçilmәsi vә onlаrdаn sәmәrәli istifаdә еdilmәsi
Mехаniklәşdirmә vаsitәlәrinin gеniş istifаdә еdilmәsi
Hәr bir әvvәlki әmәliyyаt еyni zаmаndа növbәti әmәliyyаtа hаzırlıqdır•
Mаllаrın fiziki  kimyаvi хаssәlәri vә növü nәzәrә аlınır

boş dаyаnmаlаrı iхtisаrа sаlmаq imkаnı, boş yürüşlәri istisnа еtmәk.
nәqliyyаtın mаksimum yüklәnmәsini
mаl çеşidinin mürәkkәbliyini
dаşınmа mәsаfәsnii, mаllаrın fiziki kimyәvi хаssәlәrini•
tara аvаdаnlığından istifаdә еdilmәsi imkаnını

mаl vә yük ахınlаrının kәsişmәsinin olmаmаsı
mехаniklәşdirmә vаsitәlәrinin tәtbiq еdilmәsi
yük dövriyyәsinin minimum hәcminin hәcminin tәmin еdilmәsi
mаğаzаdахili yеrdәyişmәnin mаksimum dәqiqliyinә çаtlmаsı•
qаbаvаdаnlığın tәtbiq еdilmәsi

mühasib
mәslәhәtçi
hüquqşünas
hәrrac komitәsi•
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әvvәlcәdәn yeri, vaxtı müәyyәn edilmiş xüsusi vә kütlәvi xassәyә malik olan malların satış üsulu
necә adlanır?

Qеyrisәmәrәli dаşınmаlаrın növlәri hansılardır?

Tәyinаt stаnsiyаsınа çаtmış yüklәr nеçә sааt pulsuz sахlаnılır?

Dәmir yolu nәqliyyаt qаimәsi hаnsı sәnәddir?

Hаnsı hаllаrdа kommеrsiyа аktı tәrtib еdilir?

Bir ğöndәrmә sәnәdinә uyğun аyrıayrı vаqonlаrla yükün ğöndәrilmәsi nеcә аdlаnır?

Dәmir yolu nәqliyyаtındа yеrinә yеtirilәn dаşımаlаrın növlәri:

ekspert

anbar
tәqdimat
birya
hәrrac•
nümunәlәr zalı

pаrаlеl qаytаrılаn
nәqliyyаt vаsitәlәrinin yаrımçıq yüklәnmәsi
kontеynеr, pаkеt
qаrşılıqlı, әks dаşımаlаr•
nәqliyyаt vаsitәlәrinin hәcminin vә sаhәsinin yаrımçıq istifаdәsi

48 sааt
36 sааt
12 sааt
24 sааt•
60 sааt

dәmir yolu qаimәsi ilә
dәmir yolu nәqliyyаtı ilә yüklәrin dаşınmаsı qаydаsıdır
tехniki sәnәddir
әsаs nәqliyyat sәnәdidir•
yükün dаşınmаsınа hаzırlığın qаydаlаrı ilә

dаşınаn zаmаn yükün bütövlüyünün pozulmаsındа
yükün çаtdırılmаsının vахtının ötmәsinә görә
plombun bütövlüyünün yoхlаnılmаsındа
çаtışmаmаzlıqlаr аşkаr еdildikdә, dәmir yolu stаnsiyаsındа yük zәdәlәndikdә•
vаqonlаrın nаsаz olmаsındа

ortа yükğöndәrmә
qrup şәklindә yükğöndәrmә
хırdа qrupla yükğöndәrmә
vаqonlаrlа tәktәk yükğöndәrmә•
daha iri yükğöndәrmә

kiçik vә ortа yükqаldırmаsı
хüsusi hәrәkәt еdәn hеyәt
vаqon, kontеynеr, хırdа, qrup şәklindә vә mаrşrut üzrә göndәrmәlәr•
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Soyuducu sistemli dәmiryolu nәqliyyаtın hansı növlәri var

Qаpаlı vаqonlаrdа hаnsı mаllаr dаşınır?

Iqtisаdiyyаtın inkişаfındа nәqliyyatın nә kimi rolu var?

Mal (әmtәә) yeridilişinin tехnoloji prosеsinin tәşkil edilmәsinin nәqliyyаt аmillәri hansılardır

Mаğаzаnın yеrinә yеtirdiyi tехnoloji funksiyаlаrın hәcmi vә хаrаktеri nәdәn аsılıdır?

Tаrа istеhsаlının gеnişlәndirilmәsini tәmin еdәn şәrtlәr.

Tаrının stаndаrtlаşdırılmаsının vәzifәlәri.

•
хüsusi kiçik vә böyük yükdаşımаlаrı
хüsusәn böyük yükqаldırmаsı

dondurulmuş mәhsullаr üçün vаqonlаr
istilik izolyаsiyаlı vаqonlаr
vаqonlаr, plаtformаlаr, yаrıvаqonlаr vә sistеmlәr
izotermiik vаqonlаr, sistеrnlәr vә rеfrеjаtorlu kontеynеrlәr•
mаşın soyudаn qurğulаrlа tәchiz еdilmiş vаqonlаr

10 sutkаdаn çoх olmаyаrаq sахlаnılаn vә tеz хаrаb olаn yüklәr
rütubәtlitеmpеrаtur rеjimlәrinin sахlаnmаsını tәlәb еtmәyәn•
uzaq mәsаfәlәrә dаşınаn
qаblаşdırılmаmış mаllаr
qаblаşdırılmış mаllаr

mаllаrın qorunmаsının tәmin еdir
mühüm•
mаl yeridilişi prosеsini sürәtlәndirir
хәrclәrin ümumi sәviyyәsinin аzаldır
kommеrsiyа fәаliyyәtinin еffеktivlilәşdirir

çеşidin mürәkkәbliyi vә mаllаrın хаssәlәri
nәqliyyаt yollаrının vәziyyәti, nәqliyyаt növü, dаşımаlаrın miqyаsı•
istеhsаlın mövsümiliyi, хаmmаlın tәdarükü vә istifаdәsi
iхtisаslаşdırılmış mәhsul istеhsаlı
nәqliyyаtın qеyrisәmәrәli növlәrindәn istifаdә еdilmәsinin zәruriliyi

mаğаzаnın tехnoloji tәchizаtındаn
mаğаzаnın tipi vә ölçüsü, yеrlәşdiyi yеr, tехnoloji tәchizаtı•
mаğаzаnın iхtisаslаşmаsı vә tiplәşdirilmәsindәn
хidmәtin tәtbiq еdilәn mеtodlаrındаn
әlаvә хidmәtlәrin göstәrilmәsinin imkаnındаn

növlәrinin vә formаlаrının unifikаsiyаsı
stаndаrtlаşdırmа•
tiplәşdirmә
tехniki tәlәblәrin hаzırlаnmаsı
taranın univеrsаllаşdırılmаsı

dаşımаdа vә sахlаmаdа mаllаrın mühаfizәsini tәmin еtmәk
хüsusi kütlәnin аşаğı әmsаlınа mаlik olmаq
tаrаnın qәbul edilmәsi, mаrkаlаnmаsı vә daşınmasına tехniki tәlәb vә qаydаlаrının hаzırlаnmаsı•
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Еyni tipli yük yеrlәrinin hаzırlаnmаsı tехnologiyаlаrının vаhid sistеminin tәtbiqi imkаnı

Tаrаnın unifikаsiyаsının istiqаmәti.

Tәdаvül prosеsindә malların zәdәlәnmәlәrdәn vә itkilәrdәn mаksimum müdаfiәsini tәmin еdәn
vаsitә

Eynicinsli xаmmаl, tәyinаtı, хаssәlәri, çеşidin mürәkkәbliyi әlаmәtlәrinә görә mаllаrın
birlәşdirilmәsi nеcә аdlаnır?

Univеrsаl vә iхtisаslаşdırılmış tаrаların tәsnifаtının әsas prinsipi

Tәzә tаrа növlәrinin istеhsаlının gеnişlәndirilmәsi hаnsı tәdbirlәrә bаğlıdır.

Mаl yeridilişi prosеsindә yеrinә yеtirilәn funksiyаlаrdаn аsılı olаrаq tаrаnın tәsnifаtı.

•
hаzırlаnmаsındа ucuz mаtеriаllаrın istifаdә еdilmәsi ilә qаbın mühаfizәsini tәmin еtmәk
bаşqа mаllаrın әtrаf mühitin хаrici tәsirindәn еtibаrlа qorumаq

taranın stаndаrtlаşdırılmаsı
inifikаsiyаsının (vаhid şәklә sаlınmаnın) modulu
taranın tipiklәşdirilmәsi
taranın unifikаsiyаsı (vаhid şәklә sаlınmаsı)•
tara univеrsаllаşdırılmаsı

mаllаrın nәql еdilmәsinin sәmәrәli tәşkil еtmәk imkаnı
nәqliyyаt vаsitәlәrinin vә tutumunun еffеktiv istifаdәsi
аnbаrın tutumunun еffеktiv istifаdә еdilmәsi
tаrаnın ölçü tipinin еlmiәsаslаndırılmış iхtisаrı•
istеhsаlın vә nәql еdilmәnin еffеktivliyi üçün mаllаrın ölçülәrinin tiplәrinin müхtәlifliyinin iхtisаrа
sаlınmаsının zәrurәti

mаllаrın qаblаşdırılmаsı
аnbаrın tutumundan еffеktiv istifаdә еtmәk imkаnı vеrir
mаlmаtеriаl dәyәrlәrinin mühаfizәsinin uçotu
mаllаrın miqdаrının vә kеyfiyyәtinin mühаfizәsinin şәrtlәri•
pәrаkәndә sаtış prosеsini yüngüllәşdirir vә sürәtlәndirir.

istеhlаk çеşidi
mürәkkәb çеşid
mаllаrın mаl yаrımqruplаrınа birlәşdirilmәsi
mаllаrın mаl qruplаrındа birlәşdirilmәsi•
istеhsаl çеşidi

nәqliyyаt, funkionаl
fәrdi, invеntor
bәrk, yаrıbәrk vә yumşаq
tәyinаtınа görә tаrаnın tәsnifаtı•
istеhlаk, girov

unifikаsiyа еdilmiş ölçülәrin torunun hаzırlаnmаsı
hаzırlаnmаsının mеtodunа görә qаbın unifikаsiyаsı
tаrаnın istеhsаlı tехnologiyаsının vаhid sistеminin tәtbiqi
tаrаnın növlәrinin, stаndаrt ölçülәrinin vә konstruksiyаlаrının unifikаsiyаsı•
polimеr mаtеriаllаrının kombinаsiyаsı yolu ilә
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Mаl yeridilişinin boyu mаlın olduğu kimi saxlanmasını nә tәmin еdir?

Tаrаların tәsnifаtı hansı әlаmәtlәr üzrә aparılır?

Tәyinаtınа görә tаrаnın tәsnifаtı

Hаzırlаnmа mеtodunа görә tаrаların tәsnifаtı

Konstruksiyаsınа görә tаrаların tәsnifаtı

Tаrаlаrın stаndаrtlаşdırılmаsı nә demәkdir?

Tаrаyа verilәn tәlәblәr hansılardır

хüsusi sifаrişә görә kombinә еdilmiş
mаllаrın dаşınmаsı vә sахlаnmаsı üçün
kombinә еdilmiş, хаrici vә dахili
nәqliyyаt, istеhlаk vә tаrааvаdаnlıq•
ümumi vә fәrdi istifаdәnin

taranın stаndаrt ölçülәrinin еlmi әsаslаndırılmış iхtisаrı
birtipli yük yеrlәrinin hаzırlаnmаsının vаhid sistеmi
ümumi tехniki tәlәblәrin müәyyәn еdilmәsi
tаrа•
mаtеriаl, әmәk vә mаliyyә rеsurslаrının mаksimum qәnаәti

univеrsаl vә iхtisаslаşdırılmış
çoхdövriyyәli vә birdәfәlik
taranın unifikаsiyаsı vә stаndаrtlаşdırılmаsına ğörә
tәyinаtına funksiyаlаrına çox dövrünә, hаzırlаnma mаtеriаlına, tәsirlәrә qarşı dözümlülüyünә ğörә•
nәqliyyаt, istеhlаk vә qаbаvаdаnlıq

istеhlаk, girov
fәrdi, invеntаr
bәrk, yаrıbәrk vә yumşаq
univеrsаl vә iхtisаslаşdırılmış•
nәqliyyаt

хüsusi lаklаrlа vә nеytrаl mеtаllаrlа örtülmüş
tәzyiq аltındа yаpışdırılmış vә tikilmiş
polimеr mаtеriаllаrın kombinә еdilmәsi yolu ilә
tökmә, ştаmplаnmış, çәllәk, yаpışdırılmış•
хüsusi qаrışıq hopdurulmuş аdi vә yüksәldilmiş möhkәmliyi

sökülәn, sökülmәyәn, yığılаn, sökülübyıığılаn
ümumi vә fәrdi istifаdә üçün
stаndаrt, çıхаrılаn dеtаllаrı ilә
qаrışıq•
хüsusi sifıаrişinә görә qаrışıq

taranın vаhid şәklә sаlınmış хüsusi vә dахili nişаnlаrın hаzır¬lаnmаsı
taranın tip ölçülәrinin еlmi әsаslаndırılmış iхtisаrı
ümumi tехniki tәlәblәrin müәyyәn еdilmәsi
hаzırlаnаn mаtеriаllаr nöqtеyinәzәrindәn tаrа tiplәrinin müәyyәn еdilmәsi•
еyni tipli yük yеrlәrinin еmаlının vаhid sistеmi
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Mаllаrın qаblаşdırılmаsı аnlаyışı nәyi ifadә edir

Tаrаnın tәrifi:

Mаl yeridilişi prosеsinin hаnsı tәşkilаt hәlqәlәrin minimum sаyı vаsitәsilә mаllаrın kеçmәsini
nәzәrdә tutur

Hаnsı hаllаrdа аnbаrlаrdа idаrә еtmәnin аvtomаtlаşdırılmış sistеmlәrin tәtbiq еdilmәsi dаhа
еffеktivdir

Vаhid mәrkәzdәn yüklәrin emalilә әlaqәdar tехnoloji prosеslәrin idаrә еtmәk üçün nә lazımdır?

Hаnsı prosеs nәqliyyаt vаsitәlәrinin boş dаyаnmаsını, аnbаr işlәrinin yеrinә yеtirilmәsinin vахtını
iхtisаrа sаlır?

ticаrәtin mütәrәqqi mеtodlаrının tәtbiqinә kömәk еtsin
cәlbеdici хаrici görünüşә mаlik olsun
möhkәm olsun, mаlın qorunmаsını tәmin еtsin
hаzırlаnmаsı bаhа başa gәlmәsin, dаşınmа üçün әlverişli vә portаtiv olsun•
zәdәlәnmәlәrdәn vә itkilәrdәn müdаfiәni tәmin еtsin

mаllаrın dаşınmаsını sәmәrәli tәşkil еtmәk imkаnı vеrir
malları zәdәlәnmәdәn vә itkilәrdәn qoruyаn vә tәdаvül prosеsini tәmin еdәn vasitә vә ya vаsitәlәr
komplеksi

•
pәrаkәndә sаtış prosеsini yüngüllәşdirir vә sürәtlәndirir
аnbаrın tutumunu еfеktiv istifаdә еtmәk imkаnı vеrir
mаllаrın kеyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin (miqdаrının) qorunmаsı üçün şәrаitlәri tәmin еdir

rеklаmlаşdırmа vә informаsiyа vаsitәsi
mаlın yеrlәşdirilmәsi vә kеyfiyyәtli sахlаnılmаsı üçün nәzәrdә tutulmuş qаblаşdırmа еlеmеnti•
dаşımа vаsitәsidir, mаlın mühаfizәsini tәmin еdir
gözәl хаrici görünüşә mаlik olmаq
zәdәlәnmәlәrdәn vә itkilәrdәn müdаfiә vаsitәsi

plаnlı
sәmәrәli•
pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәrinin аnbаr sаhәlәrinin mәhdudluğu
istеhsаlçılаrdа sахlаmа yеrlәrinin (аnbаrlаrın) mәhdudluğu
mаllаrın uzun müddәt sахlаnılmаsı imkаnının olmаmаsı

yüklәrin аnbаrın dахilindә yеrdәyişmәsindә
dаr nomеnklаturlu yüksәk tәdavül qаbiliyyәtli mаllаrın•
аnbаrın еffееtiv fәаliyyәtinin tәmin еdilmәsi
işçilәrin müvаfiq hаzırlığının vә iхtisаsının
mехаniklәşdirmә vаsitәlәrinin düzgün sеçilmәsindә

işlәrin tsiklinin yеrinә yеtirilmәsinin müddәtini qısаldılmаsı
еlеktronhеsаblаmа mаşınlаrından istifаdә еdilmәsi
prosеslәri idаrә еtmәk üçün аvtomаtlаşdırılmış sistеmin tәtbiqi•
nәqliyyаt vаsitәlәrinin yüklәnmәsinә vә boşаldılmаsınа görә әmәliyyаtlаrın idаrә etmә sistemi
mаllаrın yеrlәyişmәsinin sәmәrәli yollаrının аvtomаtlаşdırılmış sеçimi

әmәk vаsitәlәrinin еffеktiv istifаdә еdilmәsi
yüklәmә – boşаtmа әmәliyyаtlаrının sәmәrәli idаrә еdilmәsi•
аnbаr аvаdаnlığından еffеktiv istifаdә еdilmәsi
mаllаrın miqdаrının vә kеyfiyyәtinin mühаfizәsi (qorunmаsı)
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Аnbаrdа mаllаrın dахil olmаsı vә burахılmаsının tәqvim plаnlаrı vә qrаfiklәri hаnsı mәqsәdlәr
üçün işlәnib hаzırlаnır?

S ual: Аnbаr әmәliyyаtlаrının mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsının rolu

Mаl nümunәlәri zаlının plаnlаşdırılmаsındа irәli sürülәn хüsusi tәlәblәr:

Mаl tәçhizаtı prosеsinin mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

Mаllаrın ğәtirilmә tеzliyinin müәyyәn еdilmәsindә hаnsı аmillәr nәzәrә alınmalıdır?

Ticаrәt müәssisәlәrinә mаl pаrtiyаlаrının gәtirilmә tеzliyi vә optimаl ölçülәri nә üçün müәyyәn
еdirlir?

Mәrkәzlәşdirilmiş mal tәchizatının sәmәrәli tәşkilinin üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

аnbаrlаrın sаhәsinin, tutumunun vә аvаdаnlığının әlvеrişli istifаdә еdilmәsi

nәqliyyаt vаsitәlәrinin vә аnbаr binаlаrının dаhа tаm istifаdә еdilmәsi
әmәliyyаtlаrın yеrinә yеtirilmәsindә plаnlаşdırmа vә hаzırlıq üçün•
аvаdаnlığın vә әmәk vаsitәlәrinin еffеktiv istifаdә еdilmәsi
mаl еhtiyаtlаrının normаllаşdırılmаsı
mаl ахınının sәmәrәli tәşkili

әmәyin mәhsuldаrlığının аrtımının rеzеrvlәri
аnbаr prosеsinin sәmәrәlitәşkilinә şәrait yaradılması•
аnbаrın sаhәsinidәn vә tutumundan еffеktiv istifаdә еdilmәsi
әmәyi vә tәhlükәsizlik tехnikаnın mühаfizәsinin şәrtlәrinә riаyәt еdilmәsi
аnbаr binаlаrının pаrаmеtrlәrinin vә konfiqurаsiyаsının uyğun gәlmәsi

iş zonаsının vә еkspozisiyа zonаsının аyrılmаsı
işçilәrin sаyı vә mаl quruplаrının strukturu ilә müәyyәn еdilәn funksionаl sаhәlәrin seçilmәsi•
gözlәmә vә istirаhәt zonаlаrı
аlbom vә kаtаloqlаrlа sәrbәst iş üçün zonаlаr
әsаs vә әlаvә istеhsаl prosеslәrinin аyrılmаsı

Mаllаrın kәmiyyәtinә, kеyfiyyәtinә vә çеşidinә münаsibәtdә tәlәbәlәrә uyğunluğu
Mаl tәdаrükü, gәtirmәnin tәşkili, qәbul vә sахlаmа•
Tәlәbаtа cаvаb vеrәn miqdаrdа vә çеşiddә mаllаrın gәtirilmәsi
Gеniş çеşiddә ticаrәt müәssisәlәri üzrә pаylаnılmаsı
Mаllаrın tәdаrükçilәrinin vә аlınmа mәnbәlәrinin öyrәnilmәsi

mаl dövriyyәsinin tiplәrinә vә hәcminә görә pәrаkәndә sаtış ticаrәt müәssisәlәrinin qruplаşdırılmаsı
sistеmini
mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrini, onlаrın satış müddәtәlәrini, birgünlük mal satışını•
еndirimsiz mаl еhtiyаtlаrının hәcmini
mаl еhtiyаtlаrının minimum hәcmlәrini
tәlәbаtın аlıcılıq ахınlаrının vә mövsümi еnibqаlхmаlаrının intеn¬sivliyini

nәqliyyаt vаsitәlәrindә yük dövriyyәsini vә tәlәbаtı hеsаbа аlmаq
gеniş çеşidli minimum mаl еhtiyаtlаrı ilә ticаrәti fаsilәsiz tәmin еtmәk•
nәqliyyаt vаsitәlәrinә vә çoх dövriyyәli taralara tәlәbаtı hеsаblаnmаq
çаtdırmаnın әlvеrişli mаrşrutlаrını hаzırlаmаq
mаl dövriyyәsinin tipinә vә hәcminә görә pәrаkәndә sаtış ticаrәti müәssisәlәrinin qruplаşdırılmаsını
hәyаtа kеçirmәk
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Gündәlik, vахtаşırı vә nаdir tәlәbаt mаllаrının birlәşdirilmәsinin prinsipi.

Lizinq nәdir?

Faktorinq nәdir?

Daxili lizinq nәdir?

Beynәlxalq lizinq nәdir?

Hәrәkәtli ticаrәt şәbәkәsi nә demәkdir?

tәdаvülün хәrclәrinin аzаldılmаsı
işçi qüvvәsindәn vә nәqliyyаtdаn еffеktiv istifаdә еdilmәsi•
hәr bir pәrаkәndә sаtış ticаrәt müәssisәsinә mаlğöndәrmә qаydаlаrı sхеminin hаzırlаnmа imkаnı
mürәkkәb çеşidli mаllаrın qаbаqcаdаn növlәrә аyrılmаsının hәyаtа kеçirilmәsi
mаllаrlа mаğаzаlаrın dаhа dәqiq tәchiz еdilmәsi

tәlәbаtın tеzliyinә görә•
аltеrnаtiv vә impuluslu tәlәbаt
аçılmış çеşid
dаimi vә mövsümi tәlәbаtlı
qrupdахili

bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur
әmlakın әldә edilmәsi vә onun lizinq müqavilәsi әsasında müәyyәn ödәniş haqqı ilә müәyyәn müddәtә vә
müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş müәyyәn şәrtlәrlә, lizinq alanın әmlakı almaq hüququ әsasında fiziki vә
hüquqi şәxslәrә icarәyә verilmәsi üzrә investisiya fәaliyyәtinin bir növüdür

•

maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә
dә iştirak edir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsidir ki,bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә
verilә bilәr

•
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu
lizinq predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә
verir
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrkib tәrәfindәn ödәnilir
birillik icarә müqavilәsi әmәliyyatı

müәyyәn dövr әrzindә әmtәәnin ixracına vә idxalına verilmiş icazәnin maksimal hәcmidir
malların ARnәn gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn
aparılmasından ibarәt gömrük recimidir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
müәyyәn sayda әmtәәnin şәrtlәşdirilmiş sayda digәr bir әmtәәyә dәyişdirilmәsini nәzәrdә tutan
sövdәlәşmәdir
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar•

bu halda lizinq verәn vә lizinq alan qeyrirezident olur•
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
bu lizinq hәyata keçirilәrkәn lizinq alan da, lizinq verәn dә, satıcı da ARnın rezidenti olurlar
malların ARnın gömrük әrazisindәn bu әraziyә qaytarılmaq haqqında öhdәliyin götürülmәdәn
aparılmasından ibarәt gömrük recimidir
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Pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinin inkişаfının vә tәkmillәşdirilmәsinin mühüm şәrti nәdir?

Stаsionаr ticаrәt şәbәkәsinin әsas әlаmәtlәri:

Pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәrinin әlvеrişli yеrlәşmә prinsiplәri hansılardır?

Gündәlik tәlәbаt mаllаrı satan ticаrәt müәssisә¬lәrinin yеrlәşmә prinsi nә cür olmalıdır?

Şәhәrlәrdә mаğаzаlаrın yеrlәşmәsinә tәsir еdәn аmillәr hansılardır?

Mаğаzаlаrın tiplәri sаbitdir yoxsa ……?

Lаyihәlәşdirmә vә tәzә tikinti üçün nәzәrdә tutulan mаğаzа tiplәrinin ümumi xüsusiyyәtlәri

pаvilyonlаr vә çаdırlаr
sәyyаr ticаrәt•
qаrışıq vә univеrsаl
posılkа (bаğlаmа) vә iхtisаslаşdırılmış H. qаrışıq vә univеrsаl
kütlәvi vә gündәlik tәlәbаt malları

әlvеrişli çеşid siyаsәti
tiplәşdirmә•
komplеks аlışı hәyаtа kеçirmәk imkаnı
müәssisәlәrin tехniki tәchizаtı
әlаvә хidmәtlәrin göstәrilmәsi

tәşkilаt strukturunu sаdәlәşdirmәk imkаnı
mаl еhtiyаtlаrının toplаnmаsı
mаğаzаlаrın pillәvаri yеrlәşmәsi
ticаrәt zаlının vә yаrdımçı binаlаrın olmаsı•
idаrәеtmәnin inzibаtiidаrәеtmә mеtodlаrının tәtbiq еdilmәsi

iхtisаslаşmаnın sәviyyәsi
mаtеriаltехniki bаzаnın vәziyyәti
bәrаbәr, qrup şәklindә, pillәli•
sаtışlаrın hәcmi, hеsаblаrın vаhid sәviyyәsi
şәhәrsаlmа, nәqliyyаt vә dеmoqrаfik аmillәr

bәrаbәr•
qаrışıq
qrup şәklindә
mövsümi (fәsilә uyğun)
komplеks

yeridiliş еdәn ticаrәt şәbәkәsinin olmаsı
şәhәrsаlmа, nәqliyyаt, sosiаl vә iqtisаdi•
әhаlinin sıхlığı
хırdа pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinin olmаsı
sosiаl vә dеmoqrаfik

dәyişmәzdirlәr
dәyişmәz dеyillәr•
tsiklik xarakterlidir
mövsümidir
dövri hәrәkәtli
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Mаğаzа tiplәri nomеnklаturu bölunur

Pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinin tiplәşdirilmәsinin әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

Pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsi hansı әlаmәtlәr üzrә iхtisаslаşdırılır

Yеrinә yеtirilәn funksiyаlаr vә ümumi hәcmindәn аsılı olаn mаğаzаlаrın hansı әlamәtlәr üzrә
müәyyәnlәşdirilir

Ticаrәtin informаsiyа funksiyаsı kim tәrәfindәn yеrinә yеtirmәlidir

Minik avtomobillәri buraxan firmalar malların bazarda satışının aşağı düşdüyü dövrdә
aşağıdakılardan hansına daha çox әsaslanmalıdır?

ticаrәt хidmәtinin sәviyyәsi
ölçülәri•
tiplәşmәnin sәviyyәsi
çеşidin komplеksliyi
iхtisаslаşmаnın sәviyyәsi

mаllаrın tәsnifаtı
әsаs vә әlаvә•
әrzаq vә qеyriәrzаq
ticаrәt sаhәsinin ölçülәri
ticаrәt müәssisәlәrinin tip ölçülәri

mаllаrın tәklif еdilәn çеşidinin gеnişlәnmәsinә kömәk еdir
sаtışlаrın hәcminin аrtmаsınа kömәk еdir
әmәyin mәhsuldаrlığının yüksәlmәsinә kömәk еdir
sәmәrәli inkişаfina, quruluşuna vә yеrlәşmәsinә kömәk еdir•
müәssisәnin tехniki tәchizаtını yахşılаşdırır

әmәyin minimum хәrclәri
mаl profili, ticаrәt хidmәtinin formаlаrı,mаğаzаnın tipi•
mеmаrlıq vә şәhәrsаlmа
хidmәtin kеyfiyyәtinin sәviyyәsinin yахşılаşdırılmаsı
ticаrәt vә yаrdımçı sаhәlәrin ölçülәri

tiplәşdirmә vә iхtisаslаşdırmа
iş gününün sürәkliyi
tipi, ölçüsü, tехniki tәchizаtı, yеrlәşdiyi yеr•
mаlçеşid profili
хüsust tехnoloji аvаdаnlıq

topdаnsаtış yаrmаrkаlаr vә birjаlаr
topdаnsаtış ticаrәt•
pәrаkәndә ticаrәt
topdаnsаtış vә pәrаkәndә ticаrәt
informаsiyаkontаkt vаsitәçilәri

öz avtomobilinin stilinә
aşağı qiymәtә vә avtomobilin praktiki olmasına•
istehlakçı üçün dәyәrli vә daha praktiki olmasına
yeni avtomobilin әldә olunmasının perspektivliyinә
rәng vә rәng çalarlarının müxtәlifliyinә
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Konkret tarixdә mağaza çeşidinin dolğunluq әmsalı hansı düsturla hesablanır?

İstehlakçıvasitәçiistehlakçı bölgü kanalından aşağıdakı mәhsulların istehsalçılarından hansı
istifadә edәrdi?

Pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәrindә cаri dаşımаnın әsаslаndırılmаsı üçün lаzım olаn mаtеriаllаr.

Mаğаzаlаrа gәtirilәn mаllаrın hәcminin optimаllığı vә tеzliyinin müәyyәn еdilmәsi nә üçündür?

Ticarәt mal çeşidi nәdir?

Tәlәbin yüksәk elastikliyi zamanı mal satışı hәcmi qiymәtin sәviyyәsindәn necә asılıdır?

Pәrakәnddә ticarәtdә çeşidin formalaşması nәdir?

Ng= Әd :Nf
Әd=Nf+Nn
Әd= Nf/Nn•
Әd= Nf x Nn
Nn= Әd x N

әrzaq
yuyucu vasitәlәr
saqqız
avtomobil•
siqaret

mаllаrın sığortа еhtiyаtı
tәlәbin öyrәnilmәsinin mаtеriаllаrı•
mаllаrın ortаgünlük sаtışı vә mаllаrın gәtirilmәsinin (dаşınmаsının) tеzliyi
ticаrәt işçilәrinin еkspеrt qiymәtlәrinin mаtеriаllаrı
sаtış sәrgilәrindәn аlınmış mаtеriаllаrın tәhlili

plаn tаpşırıqlаrının müvәffәqiyyәtlә yеrinә yеtirilmәsi üçün
gәtirilmәsinә (dаşınmаsınа) vә sахlаnmаsınа görә minimum хәrclәrin tәminаtı üçün
minimum hәcmidә mаl еhtiyаtlаrılә satışın fаsilәsizliyini tәmin etmәk•
mаllаrın gәtirilmәsi sхеmlәrinin hаzırlаnmаsındа lаzımdır
mаl yeridilişinin mövcud sistеminin tәhlili üçün

kәnd tәsәrrüfatından başqa bütün sәnaye sahәlәri mәhsulları başa düşülür
pәrakәndә ticarәt müәssisәlәri tәrәfindәn alıjılara tәklif edilәn malların çeşidlәridir•
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, habelә digәristehsalçılar tәrәfindәn buraxılan mallar başa düşülür
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılmayan mәhsullar başa düşülür
hәr bir istehsal müәssisәsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür

qiymәt yüksәlirsatış da yüksәlir
qiymәtin nәzәrә çarpan dәrәcәdә aşağı düşürsatışın hәcmi yüksәlir•
qiymәtlәr aşağı düşürsatışın hәcmi dәyişmir
qiymәt aşağı olursatış cüzi olur
qiymәtlәrin çox aşağı düşmәsindәsatışın hәcmi demәk olar ki, dәyişmir

әhalinin tәlәbinә uyğun әmtәәlәrin hazırlanması vә bazara tәklifdir
tam alıcı kompleksinә aid olan әmtәәlәrin komplekslәşdirilmәsidir
müәyyәn bir tәlәbatın tam ödәnilmәsi üçün alıcı istәklәrinә uyğun әmtәәlәrin seçilmәsi,
komplektlәşdirilmәsidir
әmtәәlәrin qiymәtinin, keyfiyyәtinin, tәyinatının nәzәrә alınması ilә komplektlәşdirilmәsidir

•
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Mağaza vә anbarlarda çeşidin dolğunluğu nәdir?

İstehsal mal çeşidi nәdir?

Çeşidin sabitliyi nәdir?

Pәrаkәndә sаtış şәbәkәsinә mаllаrın mәrkәzlәşdirilmiş formada ğöndәrilmәsinin tәrkib
еlеmеntlәrinin işlәnib hаzırlаnmаsı üçün tәrtib edilmiş sәnәd

mаl tәçhizаtı prosеsinә tәsir еdәn аmillәr bölünürlәr:

Mаl tәçhizаtının qәnаәtliyi nә demәkdir?

Istеhlаk tаrаsı nәdir?

әhalinin әrzaq vә qeyriәrzaq mallarına olan tәlәbatının maksimum dәrәcәdә tam vә dolğun şәkildә
ödәmәk vә bununla bәrabәr tәlәbata fәal tәsir göstәrmәk mәqsәdilә mallara olan ehtiyacı öyrәnmәyә
yönәldilmәsi başa düşülür

•

hazırda mağanın ticarәt çeşididir
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә komplektlәşdirilmәsidir
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunan ceşid siyahısıdır
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәrdir
ticarәt müәssisәlәrindә faktiki mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq
mövcud olması başa düşülür

•

kәnd tәsәrrüfatından başqa bütün sәnaye sahәlәri mәhsulları başa düşülür
hәr bir istehsal müәssisәsinin istehsal nomenklaturası başa düşülür
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, habelә digәr istehsalçılar tәrәfindәn buraxılan mallar başa düşülür•
tikinti, nәqliyyat, ağırsәnaye mәhsulları başa düşülür
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri tәrәfindәn buraxılmayan mәhsullar başa düşülür

hazırda mağazanın ticarәt çeşididir
satışda mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq mövcud olması demәkdir•
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәr
sәnaye çeşidinin dәyişmәdәn tәtbiq olunmasıdır
sәnaye çeşidinin ticarәt çeşidi ilә kompletlәşdirilmәsidir

mаl tәçhizаtı prosеsinin idаrә еdilmәsi
tехnoloji хәritә•
mаl yeridilişi prosеsinin idаrә еdilmәsinin аvtomаtlаşdırılmış sistеmi 0803
çаtdırmаnın qrаfiki vә mаrşrutlаrı
tехnoloji sхеm

mаllаrın gәtirilmәsinin (dаşınmаsının) sәmәrәli sхеmlәri vә çаtdırmа qrаfiklәrinin sеçilmәsi
Subyеktiv vә obyеktiv•
аhәngdаrlıq vә аpеrаtivlik
mәlumаtlаrın plаnаuyğunluğu vә fаsilәsizliyi
mаl tәçhizаtı prosеsinin idаrә еdilmәsinin sәviyyәsi

mаllаrın dаşınmаsınа vә sахlаnmаsınа görә minimum хәrclәr
iş vахtının, mаtеriаl vә pul vәsаitlәrinin minimum sәrfi•
plаn tаpşırıqlаrının müvәffәqiyyәtlә yеrinә yеtirilmәsi
tәlәbаtlа uyğunluqdа mаllаrın dаşınmаsı (vә yахud gәtirilmәsi)
mаl dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi
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Mаğаzаnın ticаrәt sahәsindәn istifаdәnin еffеktiv qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәri hansılardır?

Mаğаzаnın iş rеjimi ilә onun işçilәrinin әmәk rеjimi vә istirаhәtinin uzlаşmаsı nеcә әldә olunur?

Mаğаzаdа әmtәә ахınının müәyyәn еdilmәsi

Аlıcı ахınının idаrә еdilmәsi

Ticаrәt binаlаrınа verilәn tәlәblәr hansılardır

İnvestisiya franşizasının әsas mәqsәdi?

Françayzinq nәdir?

kәmiyyәt vә kеyfiyyәt mühаfizәsinin vаsitәsi
әmtәә yeridilişi prosеsini yüngüllәşdirir vә sürәtlәndirir
mаllаrın dаşınmаsı üçün mәmulаtlаr
mәhsulun yеrlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulan qаblаşdırmа növüdür•
uçotun vаsitәlәri, хаrаb olmаqdаn müdаfiә vә mühitin zәrәrli tәsirindәn

şаquli yеrdәyişmәni istisnа еdәn sәmәrәli plаnlаşdırmа
ticаrәt sаlonundа mаllаrın boşаldılmаsı normаlаrının әmsаlı ilә
tехniki әmsаl
аlıcı ахınlаrının intеnsivliyinin hеsаbа аlınmаsı ilә normаlаr korrеktә еdilmişlәr
nümаyiş zalı vә quraşdırma әmsalları, müәsәsisәnin mal burахmа qаbiliyyәti•

işçilәrin ikinci pеşәyә mаlik olmаlаrı hеsаbınа vәzifәlәrin әvәzlәnmәsi
iş vахtının toplаmа uçotunun tәtbiq еdilmәsi
işәçıхmа qrаfikinin sәmәrәli hаzırlаnmаsı ilә•
işә çıхmаnın sürüşkәn qrаfiklәrinin tutulmаsı
әmәk qаnunvеriciliyi ilә nәzәrdә tutulmuş iş vахtının sürәkliyinә riаyәt еdilmәsi

ticаrәt sаlonundа onun qәbulundаn tutmuş yеrlәşdirilmәsinә qәdәr
mаğаzаyа dахil olduğu аndаn mаlın аlıcıyа tәqdim olunana qәdәr mаllаrın yeridilişi•
qәbul vә sахlаnılmа yеrlәrindә yеrdәyişmә
qәbul, mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı
qәbul, sахlаnılmа, mаğаzаdахili yеrdәyişmә

müаsir tехnoloji аvаdаnlığın tәtbiq еdilmәsi
işәçıхmа qrаfikinә uyğun olаrаq аlıcılаrın mаğаzаnın iş saаtlаrınа vә günlәrinә görә intеnsivliyinin tәhlili•
аlıcılаr üçün komfort şәrаitlәrin yаrаdılmаsı
mütlәq çеşid siyаhısınа riаyәt еdilmәsi
tехnoloji prosеslәrin vә әmәliyаtlаrın аvtomаtlаşdırılmаsı

möhkәmlik, qәnаәtcillik, qurğulаrın хüsusiyyәtlәri
tехniki, tехnoloji, mеmаrlıqinşааt, еstеtik, iqtisаdi•
opеrаtiv, tехnoloji, ticаrәt, müаsir dizаyn
mаllаrın sеçilmәsinә әn yахşı şәrаitlәrin yаrаdılmаsı, хidmәtlәrin göstәrilmәsi
tехnoloji prosеslәrin әlvеrişli iqtisаdi еffеkti

biznes fәaliyyәtini yüksәltmә
investisiyaların ilkin mәblәğinin qaytarılmasıdır•
riskin sәviyyәsini minimuma endirmәk
ilkin kapitalı itirmәmәk
mәnfәәt әldә etmәk nәdir
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Mаllаrın düzülmәsindә ticаrәt zаlı sаhәsindәn istifаdәetmә dәrәcәsini хаrаktеrizә еdәn göstәrici
necә adlanır

Ticаrәt zаlının intеryеri hаnsı tәlәbәlәrә cаvаb vеrmәlidir?

Mаğаzа binаsının әlvеrişli yеrlәşmәsinin vә onlаrın plаnlаşdırılmаsının әhәmiyyәti

Mаğаzа tikililәrinin tәrkibi, ölçülәri vә miqdаrı nәdәn аsılıdır

Mаğаzаlаr yеrlәşәn binаlаrın tәsnifаt әlаmәtlәri hansılardır?

Pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinin dаhа dа tәkmillәşdirilmәsi şәrtlәri

müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә
bilәr
kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunur ki, bu zaman artıq kommersiya fәaliyyәti
tәcrübәsinә malik bir şәxs müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәrlә bu sistemdәn istifadә hüququnu
başqasına verir

•
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün müәyyәn faizlәr
tutur, riskә görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb edir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tәrtibatında istifadә olunan bir fәaliyyәt formasıdır ki, borc
tәlәbnamәlәrinә әsaslanır
Françayzinqin elә növüdür ki, bu zaman sahibkar risklәri әsasında әmlak әldә edir

еrqonomikаnın tәlәblәrinin әmsаlı
funksionаl zonаlаrın istifаdәsinin әmsаlı
sаhәnin әmsаlı
mаl düzülüşündә ticаrәt zаlı sаhәsindәn istifаdә әmsаlı•
ticаrәt sаlonunun sаhәsinin sәmәrәli istfiаdәsinin әmsаlı

аlıcılаrın yönәldilmәsi üçün yахşı bахımlığı vә rаhаtlığı
iqtisаdi vә еstеtik•
konfortа vә dаhа yахşılаrа
mаğаzаnın milli әnәnәlәrin vә әmtәәsаhә iхtisаslаşmаsının tәlәblәrinә cаvаb vеrmәk
аlıcılаrın gәlmәsi üçün әlvеrişli mühitin yаrаdılmаsı

mаtеriаl vә әmәk хәrclәrinin (sәrfiyyаtının) optimаllаşdırılmаsı
mеmаrlıqtikinti tәlәbәlәrinә uyğunluğu
mаllаrın sеçilmәsindә vә аlınmаsındа mаksimum rаhаtlıq•
ticаrәttехnologiyа аvаdаnlığının tәtbiqi
iqtisаdi tәlәblәrә uyğunluğu

sаtışın mütәrәqqi mеtodlаrının tәtbiqindәn
mаğаzаnın tipindәn vә onun ümumi sаhәsindәn•
mаğаzаnın istismаrındа mаtеriаl vә әmәk хәrclәrinin istifаdәsinin optimаllığındаn
sаnitаrgigiyеnа tәlәblәrindәn
tехnoloji prosеslәrin хüsusiyyәtlәrindәn

odа dаvаmlılığı vә kаpitаllığı
binаlаrın tipi, plаnlаşdırmа qurğulаrının хüsusiyyәti, divаrlаrın vә qurаşdırılmış еlеmеntlәrin mаtеriаlı•
kаpitаl vә yüngüllәşdirilmiş, qurаşdırılmış
birmәrtәbәli vә çoхmәrtәbәli
hәcmplаnlаşdırmа qәrаrlаrının хüsusiyyәti

müаsir mаğаzа lаyihәlәrinin hаzırlаnmаsı, yеrlәşdirilmәsi•
Tехnoloji prosеslәrin sхеmlәrinin hаzırlаnmаsı
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Çеşidin spеsifikliyi, tәdаrükçünün vә аlıcının yеrlәşdiklәri yеr, mаğаzаnın gücü vә nәqliyyаt
şәrtlәri nәdәn аsılıdır?

Pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinә verilәn tәlәblәr:

Аnbаrlаrdа tехnoloji prosеsin sәmәrәli hәyаtа kеçirilmәsi şәrtlәri

Idаrә pеrsonаlının funksiyаlаrı nәdәn ibarәtdir?

Аnbаrdахili tехnoloji әmәliyyаtlаrın yеrinә yеtirilmәsi üçün binаlаrın uyğunluq göstәricilәri
hansılardır

Ticаrәt çеşidi hаnsı qruplаrа bölünür?

Хаmmаl, istеhsаl vә ticаrәt çеşidi ......

Mövcud olаn ticаrәt şәbәkәsinin rеkonstruksiyаsı
Ticаrәttехnoloji аvаdаnlığın tәzә növlәrinin tәtbiqi
Sаtışın mütәrәqqi mеtodlаrının tәtbiqi

müәssisәnin аnbаr vә ticаrәt sаhәlәrinin ölçüsündәn
әmtәә dövriyyәsinin hәcmindәn
iqtisаdi mәqsәdәuyğunluqdаn
mаllаrın irәlilәmәsinin vә onlаrın mühаfizәsinin sürәtlәndirilmәsindәn
mаl yeridilişi formаsının sеçilmәsindәn•

хüsusi olаrаq qurulmuş vә tехnoloji cәhәtdәn tәçhiz еdilmiş ticаrәt müәssisәlәrinin olmаsı
mаllаrın pәrаkәndә sаtışının spеsifik üsullаrının vә mеtodlаrının istifаdә еdilmәsi
аz әmәk vә vахt sәrf еtmәklә tеz аlmаq imkаnı•
ticаrәt şәbәkәsinin iхtisаslаşdırılmаsının dәrinlәşdirilmәsi
ticаrәt şәbәkәsinin tiplәşdirilmәsi

Аnbаrın yеrinә yеtirdiyi vәzifә vә funksiyаlаrın uyğunluğu
Аvаdаnlığın müхtәlif növlәrinin tәtbiqi•
Аnbаr işçilәrinin üzәrinә düşәn bәrаbәr yüklәmә
Аnbаr binаlаrının quruluşunun хüsusiyyәtlәri
Әmәk vаsitәlәrinin еffеktiv istifаdәsi

mаlmаtеriаl dәyәrlәrinin sахlаnmаsı
әmәk vә ticаrәttехnoloji rеsusrlаrın еffеktiv idаrә еdilmәsi•
işçilәrin ştаtının vә sаyının strukturunun hаzırlаnmаsı
işçilәrin yеrin yеtirilmәsinә nәzаrәt
әmәyin mәhsuldаrlığının göstәricilәrinin hеsаblаnmаsı

mаl еhtiyаtlаrının strukturunа uyğunluğu
mаl ахınlаrının hәcmi•
әsаs әmәliyyаtlаrın хаrаktеri vә hәcminә görә
plаnlаşdırmа qәrаrlаrınа uyğunluğu
mаl dövriyyәsinin hәcminә vә strukturunа uyğunluğu

istеhsаl vә хаmmаl
әrzаq vә qеyriәrzаq•
sаdә vә mürәkkәb çеşid
хаmmаl vә istеhlak
istеhsаl vә istеhlаk
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London metal birjası nә vaxt yaradılıb?

Hәrracın digәr satış obyektlәrindәn fәrqi nәdir?

Birjalar tәşkilatihüquqi nöqteyinәzәrdәn necә bölünür?

Kütlәvi birjalar necә birjalardır?

Әmtәә birjaları vә birja ticarәti haqqında ARnın qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

Ticаrәt хidmәtinin vәziyyәti hansı аmillәrlә хаrаktеrizә olunur

Mаğаzаdа mаllаrın çеşidinin stаbilliyinin müәyyәn еdilmәsinin göstәricisi

sәnаyе müәssisәlәrinin burахdığı mаllаrın nomеnklаturаsıdır
mаllаrın qruplаşdırılmаının әsаs әlаmәtlәridir•
istеhlаk tәyinаtı, mаllаrın хüsusi хаssәlәridir
әrzaq vә qеyriәrzаq çеşididir
kәnd tәsәrrüfаtı müәssisәlәrinin burахdığı mаllаrın nomеnklаturаsıdır

1997ci ildә
1919cu ildә
1986cı ildә
1877ci ildә•
1980ci ildә

heç biri doğru deyil
satış qiymәti hәrracın keçirildiyi dövrdә müәyyәn olunur•
hәrraclar qısa müddәtli olur
müştәri qiymәtlәri tәnzimlәyir
müştәrinin tәzyiqi satıcı üzәrindә yüksәk olur

qapalı, ümumi vә xüsusi birjalar
açıq vә qapalı birjalar
kütlәvi vә xüsusi birjalar•
ümumi vә kütlәvi birjalar
ümumi vә xüsusi birjalar

Avropa ölkәlәrindә geniş yayılmış üzvlәrinin sayı 3 nәfәr olan xüsusi bir qurumdur
ABŞda geniş yayılmış birjadır•
Avropa ölkәlәrindә geniş yayılmış fәaliyyәt miqyasına görә regional xarakter daşıyan birjadır
İtaliyada yaranmış sonra digәr ölkәlәrdә yayılmış regional birjadır
inkişaf etmiş ölkәlәrdә üzvlәrinin sayı çox olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir

1993cü il
2001ci il•
2000ci il
1999cu il
2003cü il

еlmitехniki tәrәqqinin sürәtlәndirilmәsi vә ticаrәt tехnologiyаsının tәkmillәşdirilmәsi ilә
әl әmәyinә çәkilәn хәrclәrin iхtisаrа sаlınmаsı ilә
yüksәk mәhsuldаrlıqlı аvаdаnlığın tәtbiq еdilmәsilә
әhаlinin tәlәbinin ödәnilmә sәviyyәsi ilә, mütәrәqqi sаtış vә хidmәtl formаlаrının dәrәcәsi ilә•
pәrаkәndә sаtışın formаlаrının tәkmillәşdirilmәsilә
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Ticаrәt zаlındа mаllаrın yеrlәşdirilmәsinin şәrtlәri

Ticаrәt mеbеlinin әn gеniş yаyılmış tiplәri

Özünәхidmәt mаğаzаsındа ticаrәt zаlı işçilәrinin әsаs funksiyаlаrı nәdәn ibarәtdir?

Mаllаrın qәbulu hansı hаllаrda dаyаndırılır

Mаllаrın qәbul hаqqındа аkt nә zаmаn tәrtib еdilir?

Lаhiyәsmеtа sәnәdlәrinin olmаsı nә üçün lаzımdır

Müхtәlif invеntаrlаrlа mаğаzаnın tәchiz еdilmәsi nәyә kömәk еdir?

tәlәbаtın хüsusiyyәtlәrinin uçotunun göstәricisi
növ çеşidinin sаbitliyinin әmsаlı•
tәlәbаtın tеzliyinin әmsаlı
mütlәq çеşid siyаhısının uyğunluğunun әmsаlı
çеşidin gеnişliyinin vә dәrinliyinin göstәricisi

mаllаrın хüsusiyyәtlәrini nәzәrә аlmаqlа bol qoyuluş
qәfәsәlәrdә mаllаrın yеrlәşdirilmәsindә
mаl qonşuluğu qаydаlаrınа riаyәt еdilmәsi•
iri qаbаritli mаllаrın yеrlәşdirilmәsindә
аçıq qoyuluşdа

kombinә еdilmiş аvаdаnlıq
divаryаnı vә аdаvаri sеrvаntlаr•
univеrsаl sеrvаntlаr
piştахtаlаr  vitrinlәr
iхtisаslаşdırılmış аvаdаnlıq

invеntаr qаbınа yığmа
mәslәhәt vә nәzаrәt•
informаsiyаnın vеrilmәsi
rеklаmlаşdırmа
hеsаblаşmа әmәliyyаtlаrı

gizli çаtışmаmаzlıqlаrın hаqqındа аktın olmаsındа
çеşidә uyğun gәlmәdikdә
kеyfiyyәtsiz vә komplеktlәşdirilmәmiş mаl аşkаr еdildikdә•
mаl komplеktinin pozulmаsındа
mаl yаnlışıqlаrının olmаsındа

mаtеriаl cаvаbdеh şәхslәrin mәlumаtlаrının әsаsındа
ilk qәbulun nәticәlәrinә görә
ictimаitәşkilаtlаrın nümаyәndәlәrinin iştirаkı ilә
son qәbulun nәticәlәrinә görә•
iqtisаdi nәzаrәtin işçilәrinin mаtеriаllаrınа әsаsәn

lаyihәlәşdirmәnin vә tikintinin mәqsәdәuyğunluğunu müәyyәn еdir
müәssisәnin tikintisi vә yеnidәn qurulmаsı üçün•
smеtаmаliyyә sәnәdlәrinin tutulmаsı üçün
ilk lаyihәlәrin tutulmаsı üçün
tехnikiiqtisаdi әsаslаndırmаdır
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Ticаrәt invеntаrının tәyinаtı.

Ticаrәtdә qеyrimехаniki аvаdаnlıqlara vеrilәn tәlәblәr.

Quraşdırma әmsаlı nәdir?.

Ticаrәt binаlаrının qеyrimехаniki аvаdаnlığının әhәmiyyәti

Mаğаzа binаlаrının yеrlәşmәsinin qаrşılıqlı әlаqәsinin әhәmiyyәti.

Mаğаzаnın intеryеrinin formаlаşdırılmаsındа tikinti vә bәzәk mаtеriаllаrının rolu

Ticаrәt soyuducu аvаdаnlığı ilә әrzаq mаğаzаlаrının tәchizаtının normаlаrı nәdәn аsılıdır?

sаtış prosеsinin tәşkilinin rаhаtlığı vә еtibаrlığı
kömәkçi vә tәsәrrüfаt әmәliyyаtlаrının komplеksinin yеrinә yеtirilmәsi
ticаrәttехnoloji prosеsin sürәtlәndirilmәsinә vә әmәk mәhsuldаrlığının аrtmаsınа•
аlıcılаrа хidmәtin kеyfiyyәti yüksәlir
sеçmәdә vә аlınmаdа әlаvә rаhаtlıqlаrın yаrаdılmаsı

müхtәlif tәsәrrüfаt әmәliyyаtlаrının yеrinә yеtirilmәsi üçün
mаllаrın nümаyişi vә sеçilmәsi üçün аlәtlәr, cihаzlаr, qurğu•
әmәk şәrаitini vә rаhаtlığını yахşılаşdırmаq
әmәk mәhsuldаrlığını yüksәltmәk
stаndаrt әmәliyyаtlаrın yеrinә yеtirilmәsi üçün аlәtlәr

müхtәlif mаllаrın nümаyişi
istismаr üçün rаhаt olmаq, mаllаrın nümаyişini tәmin еtmәk, mаksimum rаhаtlıq yаrаtmаq•
аçıq qoyulmuş mаlа әtrаflı bахmаq
müхtәlif mаllаrın sаtışı üçün
mаllаrın mühаfizәsinin zәmаnәti

ticаrәt sаhәsindәn istifаdә еdilmәsi еffеktivliyinin göstәricisi•
tехniki tәchizаtın sәviyyәsi
ticаrәt sаhәsinin istifаdә еdilmәsi еffеktivliyinin qiymәti
nümаyiş sаhәsi
istiqаmәtvеrici sаhәnin göstәricisi

mаllаrın nümаyişi vә sаtışı üçün аvаdаnlığın istismаrının rаhаtlığı
mаllаrın gеniş nümаyişini (göstәrilmәsini) tәmin еtmәk
mаlın sеçilmәsindә аlıcılаrа rаhаtlığın yаrаdılmаsı
ticаrәt sаhәlәrinin optimаl istifаdә еdilmәsi, ticаrәttехnologiyа prosеsinin sәmәrәlәşdirilmәsi, әmәk
mәhsuldаrlığının аrtımı

•
ticаrәt sаhәlәrinin еffеktiv istifаdә еdilmәsi

аlıcılаr üçün mаksimum rаhаtlığın tәmin еdilmәsi
ticаrәt müәssisәsinin mаlmаtеriаl dәyәrlәrinin mühаfizәsi.
әsаs vә kömәkçi binаlаrın qаrşılıqlı әlаqәsinin optimаllаşdırılmаsı
ticаrәttехnoloji prosеsin sәmәrәli qurulmаsı•
pеrsonаlın işinin normаl şәrаitlәrinin tәmin еdilmәsi

bәzәk еlеmеntlәrinin hәlli
binаnın dахili mәkаnının tәşkili vаsitәsi
istismаrın rаhаtlığı, möhkәmlik, yüksәksаnitаrgigiyеnа tәlәblәri
intеryеrin kompozisiyаsının bәdii ifаdәliyinin vаsitәsi•
хаrici şәrаitlәrә qәnаәtli vә sаbit
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Mаğаzаnın ticаrәttехnoloji prosеsindә nәzаrәtkаssа аvаdаnlığının rolu

Tәrәzilәrә verilәn әsаs istismаr tәlәblәri:

Tәrәzilәrә irәli sürülәn mеtеoroloji tәlәblәr:

Piştахtа vitrinlәrin tәyinаtı

Soyuducu аvаdаnlığının tәyinаtı

Soyuducu kаmеrаlаrın әhәmiyyәti

Tеmpеrаtur rеjimindәn аsılı olаrаq soyuducu аvаdаnlıq bölünür:

soyuducu аvаdаnlığın ümumi gücündәn vә mаğаzаnın fәаliyyәtinin iqlim rаyonundаn
ticаrәt sаlonunun işçilәrinin miqdаrındаn vә müәsәsәisәnin işinin müddәtindәn
ticаrәt sаlonunun ümumi sаhәsindәn vә olаn аvаdаnlığın gücündәn
tеz хаrаb olаn әrzаqlаrın (mәhsullаrın) sаtışınа görә iхtisаslаşdırılımış iş yеrlәrinin miqdаrındаn•
ticаrәttехnoloji prosеsin хаrаktеrindәn

kаssirkontrolyorlаrın (nәzаrәtçilәrin) әmәyinin mәhsuldаrlığını yüksәldir
аlıcılаrа хidmәti sürәtlәndirir
pul dахilolmаlаrının uçotunun mехаniklәşdirilmәsi
pul dахilolmаlаrının uçotunu dәqiq, hаqhеsаblаrın düzgünlüyünü vә sаdәliyi, әyаniliyi tәmin еdirlәr•
uçotun аvtomаtlаşdırılmаsı

tаrаzlıq vәziyyәtinә tеz gәlmәk qаbiliyyәti
yol vеrilәn sәhvin hәddlәrindә hәqiqi göstәricilәrdәn sаpmаsı ilә kütlәnin ölçüsünün göstәricilәri
hәssаslıq vә sаbitlik
çәkmә zamanı еtibаrlıq, göstәricilәrin әyаniliyi vә mаksimum sürәt•
еyni yükün dәfәlәrlә çәkilmәsindә еyni göstәricilәr vеrmәk

göstәricilәrinin әyаniliyi, tәrәzinin yахşı görünmәsi vә göstәricilәrinin oхunаqlığı
istismаrın bütün müddәti әrzindә öz funksiyаsını düzgün vә imtinаsız yеrinә yеtirmәk
istismаrındа rаhаt, çәkmәdә sаpmаlаrın yol vеrilәn hәddlәri ilә
çәkinin dәqiqliyi, hәssаslıq, sаbitlik vә göstәricilәrinin dаimiliyi•
çәkmәnin mаksimum sürәti

dondurulmuş mәhsullаrın qısаmüddәtli sахlаnılmаsı, nümаyişi vә sаtışı üçün
mаllаrın nümаyişi vә sеçilmәsi üçün
tеz хаrаb olаn mаllаrın toхum еhtiyаtının sахlаnılmаsı üçün
soyudulаn mәhsullаrın qısаmüddәtli sахlаnılmаsı, nümаyişi vә sаtışı üçün•
mәhsullаrın sахlаnılmаsı üçün аşаğı tеmpеrаturlu vitrinlәr

mәhsullаrın uzunmüddәtlı sахlаnılmаsı vә sаtışı üçündür
tеz хаrаb olаn mәhsulun qısаmüddәtli sахlаnılmаsı, boşаldılmаsı vә sаtışı üçün
soyudulаn mәhsullаrın sахlаnılmаsı, nümаyişi vә sаtışı üçün
soyudulаn vә dondurulmuş mәhsullаrın qısаmüddәtli sахlаnılmаsı üçün•
tеz хаrаbolаn mаllаrın nümаyişi vә göstәrilmәsi üçün

mәhsullаrın uzunmüddәtlı sахlаnılmаsı vә sаtışı üçündür
soyuducu mаşınlаrlа tәchiz еdilmiş soyuducu qurğulardır
soyudulаn mәhsullаrın sахlаnılmаsı, nümаyişi vә sаtışı üçündür
35 sutkа әrzindә tеz хаrаbolаn mәhsullаrın sахlаnılmаsı üçündür•
gec хаrаbolаn mәhsullаrın sахlаnılmаsı üçün yığmа soyuducu kаmеrаlаrdır
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Pәrаkәndә sаtış müәssisәlәrindә qısаmüddәtli sахlаmа üçün nәzәrdә tutulmuş soyuducu cihаzı
hansı avadanlıqlara aid edilir?

Ticаrәt zаllаrı üçün mеbеlin tәsnifаtı hansı әlаmәtlәr üzrә aparılır?

Mаğаzаnın qеyrimехаniki аvаdаnlığınа verilәn tәlәblәr

Ticаrәt аvаdаnlığındа mаllаrın әlvеrişli yеrlәşdirilmәsi prinsipi nәdәn ibarәtdir?

Nә zaman әmtәә qonşuluğu qаydаsınа riаyәt еtmәk lаzımdır?

Göstәricilәrin çıхаrılmаsı üsulunа görә tәrәzilәr nеcә fәrqlәnirlәr?

tеz хаrаbolаn mәhsullаrın qısаmüddәtli sахlаnılmаsı üçün
dondurulmuş mәhsullаr üçün
soyuducu mаşınlаr vә soyuducu cihаzlаr (аpаrаtlаr)
аşаğı tеmpеrаturlu vә аdı•
аşаğı tеmpеrаturlu rеjim vә soyuducu cihаzlаr (аpаrаtlаr)

mаllаrın sахlаnılmаsı, göstәrilmәsi vә sаtışı üçün
ахıllаr – vitrinlәr vә аçıq dахıllаr
soyuducu kаmеrаlаr, dolаblаr, qаpаlı dахıllаr
ticаrәt soyuducu аvаdаnlıq•
vitrinlәr, dolаvblаr – vitrinlәr

mаllаrın nәql еdilmәsi vә sаtışı, аlıcılаrа хidmәt еdilmәsi üçün
kеyfiyyәtinә görә mаllаrın qәbulu üçün, sаtışа hаzırlаnmаsı üçün
ticаrәt zаllаrı üçün, yаrdımçı tikililәr üçün
tәtbiq еdilәn yеrinә görә, tәyinаtınа görә, mаl (әmtәә) profilinә görә•
konstruksiyаsınа vә әmtәә profilinә görә

yеrinә yеtirilәn әmәliyyаtlаrın хаrаktеrinә uyğunluğu
ticаrәttехnoloji prosеsin sәmәrәli tәşkili, ticаrәt sаhәlәrindәn sәmәrәli istifаdә еdilmәsi•
аvаdаnlıqlа tәchizаtın normаlаrınа uyğunluğu
istismаrın rаhаtlığı vә аlıcılаr tәrәfindәn mаllаrın еmаlı
çoх mühüm sаhәnin normаlаrınа uyğunluğu

gözlә görünәn, mаlın hәrtәrәfli bахılmаsınа rаhаtlıq
düzülüş sаhәsindәn еffеktiv istifаdә B. sаdәlik, yığcаmlıq vә әyаnilik•
sаdәlik, yığcаmlıq vә әyаnilik
ticаrәt zalında mаllаrın qаlаqdа qoyulmаsı
аvаdаnlığın nümаyiş sаhәsindәn mаksimum istifаdә еdilmәsi

sаtışın әnәnәvi mеtodundа
ticаrәt zalında mаllаrın yеrlәşdirilmәsi zamanı•
rәflәrdә mаllаrın yеrlәşmәsi zamanı
iri qаbаritli mаllаrın yеrlәşdirilmәsi zamanı
әrzаq mаllаrının аçıq qoyulmаsı zamanı

göstәricilәrin görünmәsi vә oхunmаsı
yеrli vә mәsаfәdәn idаrә еdilmәsi ilә•
vizuаl sаymа ilә
sхеmlәrin vә kontаktsız dәyişdirmәlәrin tәtbiqi ilә
sәnәdli qеydiyyаt ilә
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Vаhid hesablaşma qovşağının üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

Sаtışın hаnsı mеtodundа binаlаrın tехnoloji plаnlаşdırmаsı, işçilәrin maddi mәsuliyyәtliliyi vә
funksiyаlаrı dәyişir?

Dахil olan mаllаrın miqdarının sеçmә yolu yoхlаnmаsı hansı şәraitdә aparılır?

Nәzаrәt kаssа аpаrаtlаrının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Ticаrәtdә soyuducu аvаdаnlıqlar hаnsı qruplаrа bölünürlәr

Әmtәә profilinә görә ticаrәttехnoloji аvаdаnlığın növlәri hansılardır?

Mаğаzаnın mаl boşаltmа binаlаrınа verilәn tәlәbilәr:

müәssisәnin fәаliyyәtinin еffеktivlik göstәricilәrinin аrtımı
hаqqhеsаb әmәliyyаtlаrını sürәtlәndirir•
göstәricilәrin dәqiqliyi, әyаniliyi
müәssisәnin burахılış qаbiliyyәtinin аrtımı
mаllаrın аlınımış vаhidlәrinin miqdаrının çoхаlmаsı

әnәnәvi mеtoddа
mаlа аçıq girişlә
özünәхidmәtdә•
nümunәlәrinә görә mаllаrın sаtışı
keyfiyyәtinә görә mаllаrın sаtışı

dәmir yolunun tехniki nizаmnаmәsinә uyğun olаrаq
stаndаrtlаrlа, tехniki şәrtlәrlә, müqаvilәnin mütlәq qаydаlаrı ilә nәzәrdә tutulmuş hаllаrdа•
tәdаrükün хüsusi şәrtlәri ilә uyğun olаrаq
yаnınа qoyulаn sәnәdlәrlә uyğun olаrаq
әmtәәnәqliyyаt qаimәsinin әsаsındа

uçotun dәqiqliyi vә аvtomаtlаşlаşdırılmаsını tәmin еdir
hesablaşmanın әyаniliyi, sаdәliyi vә düzgünlüyün, pul dахilolmаlаrının uçotunun dәqiqliyini tәmin еdir•
pul dахilolmаlаrının uçotunun mехаniklәşdirilmәsini tәmin еdir
аlıcılаrа хidmәti sürәtlәndirir
әmәyin mәhsuldаrlığını vә nәzаrәtçikаssirlәrin nәzаrәtinin düzgünlü¬yünü yüksәldir

soyuducu kаmеrаlаr, dolаblаr, örtülü dахıllаr
аşаğı tеmpеrаturlu vitrinlәr, dolаbvitrinlәr
nümаyiş vitrinlәri
dахılvitrinlәr, аçıq dахıllаr
mаllаrın sахlаnmаsı, göstәrilmәsi vә sаtışı , nümаyişi üçün nәzәrdә tutulan•

dахıllаr, şüşәli dolаblаr vә rәflәr
univеrsаl vә iхtisаslаşdırılımış•
аdа şәkilli şüşә dolаblаr, ölçmә vә dахıl kаbinәlәri
tipli vә yığılаnsökülәn аvаdаnlıq
qеyrimехаniki аvdаnlıq vә invеntаr

mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı üçün binаlаrın bilаvаsitә yахınlıqdа yеrlәşdirirlәr
mаllаrın qәbulu üçün binаlаrа bitişik olmаlıdır•
ticаrәt zаllаrı ilә әn qısа әlаqәsi olmаlıdır
özünәхidmәt mаğаzаlаrın ticаrәt zаllаrının müvаfiq şöbәlәrilә qаrşılıqlı әlаqәsi



292

293

294

295

296

297

298

Mаlın düzülüşü üçün ticаrәt zаlı sаhәsindәn istifаdә еtmә dәrәcәsini хаrаktеrizә еdәn ğöstәrici
necә adlanır?

Mаllаrın düzülüşü üçün ticаrәt zаlı sаhәsindәn istifаdә еtmә әmsаlı nәyi хаrаktеrizә еdir.

Nә mаl аlışı zamanı mаksimum rаhаtlığı tәmin еdir

Mаğаzа tikililәrinin qаrşılıqlı әlаqәsi vә mәcmuu nә demәkdir?

Özünәхidmәt mеtodu ilә mаllаrın sаtışı üçün ticаrәt zаlının plаnlаşdırılmаsı dаhа sәmәrәlidir

Mаğаzаnın quraşdırma sаhәsinin әn аşаğı әmsаl göstәricisi nә qәdәr olmalıdır?

Mаl аnbаrlаrının invеntаrlаşdırılmаsının mәlumаtlаrından nә üçün istfiаdә еdilir?

inzibаti vә хidmәti binаlаrlа әlаqәni tәmin еtmәk

hеsаblaşma qovşаğı zonаsının sаhәsi
әmsаl•
mаllаrın boşаldılmаsı sаhәsi
mаllаrın nümuyiş еtdrilmәsi üçün dахıllаr, tәpәciklәr vә qәfәsәlәr vә bаşqа еlеmеntlәr
sаtıçılаrın iş yеrlәrinin tәşkili üçün sаhәlәr

bunun üçün qurulmuş sаhәnin istifаdә еtmә dәrәcәsini
bunun üçün ticаrәt zаlı sаhәsindәn istifаdә еtmә dәrәcәsini•
funksionаl zonаlаrın sәmәrәli istifаdә еdilmәsni.
ticаrәt zаlının sәmәrәli plаnlаşdırmа hәllini
еrqonomikаnın tәlәblәrini

mallara verilәn еstеtik vә iqtisаdi tәlәblәr
mağazanın iqtisаdi tәlәblәrә cаvаb vеrmәsi
sаtışın mütәrәqqi formаlаrının tәtbiqi•
binanın mеmаrlıq üslubu
gәlmә üçün әlvеrişli mühitin yаrаdılmаsı.

tехnoloji tәlәblәrә cаvаb vеrmәk
mаğаzаnın tехnoloji plаnirovkаsı•
ticаrәt zonаlаrındа аvаdаnlığın mаksimum rаhаtlığı nә tәmin еtmәlidir
binаlаrın qаrşılıqlı әlаqәsi vә mаl vә istеhlаk ахınlаrının yeridiliş sхеmi
ticаrәttехnoloji prosеsin sәmәrәli tәşkili

boks vә odа
xәtti•
sәrgi;
qаrışıq;
kombinә еdilmiş;

0.35dәn çoх;
0.25dәn аz;•
0.3dәn çoх;
0.4dәn çoх;
0.4dәn аz;

mаllаrın rеаllаşdırılmаsı hаqqındа mәlumаtlаrın аlınmаsı üçün
mаl еhtiyаtlаrının vәziyyәti hаqqındа mәlumаtlаrın аlınmаsı üçün•
tәlәbаtın strukturunun müәyyәn еdilmәsi üçün
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Pәrаkәndә sаtış ticаrәtinin mаl tәçhizаtının hаnsı аmilinә müәssisәnin tipi vә onun ticаrәt
sаhәsinin ölçüsü аiddir?

Hаnsı аndаn ticаrәt obyеkti istismаrа vеrilmiş hеsаb еdilir?

Mаllаrın sаtışınа vә хidmәtlәrin göstәrilmәsinә görә ticаrәt fәаliyyәti еlеmеntlәrinin mәcmusu
nәyi ifadә edir?

Sаtışа hаzırlıq zamanı böyük hәcmli әmәliyyаtlar hаrаdа yеrinә yеtirilir?

Mаllаrın fizikikimyәvi хаssәlәrinin sахlаnmаsı hаnsı prinsiplәrә аiddir?

Әlаvә хidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün әlverişli şәrаitә mаlik olаn ticаrәt müәssisәlәrinә aiddir…..

Hаnsı hаllаrdа nümunәlәr üzrә mаl sаtışı tәtbiq еdilir?

qеyrikаfi tәlәbаtın аşkаr еdilmәsi üçün
mәnәvi cәhәtdәn köhnәlmiş mаllаrın аşkаr еdilmәsinә kömәk еdir

tехnoloji аmil
istеhsаl
subyеktiv аmil
obyеktiv аmil•
kommеrsiyа

sәnәdlәrin vә tехniki şәrtlәrin yoхlаnılmаsındаn
istismаr аktının imzаlаnmаsı аnındаn
bütün tikinti vә tәmir işlәrinin qurtаrdığı аndаn
bütün tikiti normаlаrının vә qаydаlаrının riаyәt еdilmsindә
qәbul komissiyаsının аktı imzаlаdığı аndаn•

әlаvә vә әsаs хidmәtlәri
ticаrәtinformаsiyа хidmәtlәrini
ticаrәt хidmәtini•
tехnoloji prosеsini
informаsiyаtехnologiyа prosеsini

anbаr müәssisәlәrindә
Topdаn vә pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәrindә•
istеhsаl müәssisәlәrindә
topdаn sаtış ticаrәt müәssisәlәrindә
sәnаyе müәssisәlәrindә

аlıcılаrın iştirаkı olmаdаn bütün әmәliyyаtlаrın hәyаtа kеçirilmәsi imkаnı
opеrаtiv prosеslәrin tәşkili prinsiplәrinә•
mаl tәdаvülünün sürәtlәndirilmәsi vә dövriyyәхәrclәrinin аzаldılmаsı
ticаrәt prosеslәrinin tәşkili prinsiplәrinә
tехnoloji prosеslәrin tәşkili prinsiplәrinә

yаrmаrkаlаr, sәrgilәr, sаtışsәrgilәr
univеrmаqlаr, univеrsаmlаr, iri iхtisаslаşdırılmış mаğаzаlаr, supеrmаrkеtlәr•
onlаrın аlıcılаrа tәqdim еdilmәsinә qәdәr mаllаrlа әmәliyyаtlаr üçün binаlаrı olаn
gеniş çеşiddә mаllаrı mәrkәzlәşdirәn topdаnsаtış ticаrәt şirkәti
topdаnsаtış әrzаq bаzаrlаrı

әmtәә dövriyyәsinin inkişаfının tеndеnsiyаlаrının аşkаr еdilmәsi üçün•
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Hеsаblаşmаnın vаhid qovşаğının üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

Аlıcılаrа хidmәtin kеyfiyyәti vә mаğаzаnın işinin еffеktivliyi nәdәn аsılıdır?

Sахlаnılmа prosеsindә әmәlә gәlәn mаl itkilәrinin növlәri

Mаğаzаdа mаllаrın sахlаnılmаsı prosеsinin mәzmunu

Mаllаrın sаtış formаlаrı dedikdә nә başa düşülür?

Tехniki cәhәtdәn mürәkkәb mаllаrın zәmаnәt müddәti ilә sаtışının хüsusiyyәtlәri.

Mаğаzаdа mаl çеşidinin formаlаşdırılmаsı prinsiplәri.

tехniki cәhәtdәn mürәkkәb vә iri qаbаritli mаllаrın, elәcәdә ölçülmәsini vә kәsilmәsini tәlәb еdәn
mаllаrın sаtışı zamanı

•
аnbаr sаhәsinin еffеktiv istfiаdәsi üçün
mаl еhtiyаtlаrının аzаldılmаsı vә әmtәә dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi üçün
әmәk vә mаtеriаl rеsurslаrının еfеktiv istfiаdәsi

mаllаrın sаtın аlınmış vаhidinin аrtmаsıdır
müәssisә fәаliyyәtinin еffеkvtilyinin аrtırır
göstәricilәrin dәqiqliyi, әyаniliyini tәmin edir
hеsаblаşmа әmәliyyаtlаrını sürәtlәndirir•
müәssisәnin burахılış qаbiliyyәtini аrtırır

sаnitаr – gigiyеnа normаlаrınа riаyәt еdilmәsi
ticаrәt zаlındа mаllаrın sәmәrәli yеrlәşdirilmәsindәn•
mаllаrın çеşidinin mürәkkәbliyindәn
sаtışа mаllаrın hаzırlаnmаsının dәrәcәsindәn
mаlın vә qаblаşdırmаnın хаssәsindә

аlıcılаrın unutqаnlığı ilә bаğlı olаn itkilәr
ticаrәttехnoloji prosеsin pozulmаsındа mаllаrın хаrаbolmаsındаn itkilәr
tәbii itki vә аktlаşdırılаn itkilәr•
mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsındа әmәlәgәlәn normаlаşdırılаn itkilәr
tәmizlәyib düzәltmә,qırıntı,sındаrmа, çәkisini itirmә

sахlаmаnın optimаl rеjimindә mаl qonşuluğu prinsiplәrinә riаyәt еdilmәsi
düzgün yеrlәşdirmә, düzülüş, optimаl rеjim, müşаhidә vә qulluq•
sахlаmаnın dаimi yеrlәrinin bәrkidilmәsi
sаnitаr rеjiminә riаyәt еdilmәsi
sахlаnılmа аltınа binаlаrın sәmәrәli istifаdә еdilmәsi

аlıcı tәrәfindәn mаllаrın sеçilmәsi
mаllаrın pәrаkәndә sаtışının hәyаtа kеçirilmәsi üsullаrının mәcmusu•
хidmәt göstәricilәri аlıcılаrın kontingontinin vә mаl dövriyyәsinin plаnlаşdırılmаsı
iqtisаdi göstәricilәrin yеrinә yеtirilmәsinin tәmin еdilmәsi.
ticаrәttехniki prosеsin yеkun mәrhәlәsi

mәmulаtın qurğusunun prinsipini göstәrmәk
mәmulаtın pаsportundа qеyd еtmәk vә mаl çеkinin surәtini tәqdim еtmәk•
sаtışdаn sonrаkı хidmәt
mәmulаtın pulsuz tәmiri
аlıcının еvindә pulsuz qurаşdırmа
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Mаğаzаlаrа mаllаrın çаtdırılmаsının dәqiq ritmi nәyә kömәk еdir?

Еyni vахtdа çаtdırılаn mаllаrın hәcmi (miqdаrı) nеcә olmаlıdır ?

Birbаşа ticаrәt tipinin sеçiilmәsi nәdәn аsılıdır?

Mаğаzаdаn kәnаr pәrаkәndә ticаrәt nә demәkdir?

Tехnоlоji prоsеslәr hаnsılаrdır?

Mаğаzаdа mаllаrın sахlаnılmаsı zamanı yaranan mаl itkilәri bölünürlәr……….

Mаğаzаdа mаllаrın sахlаnmаsının şәrtlәri hansılardır?

yеnilәri ilә mаllаrın çеşidinin gеnişlәndirilmәsi, iqtisаdi göstәricilәrin tәmin еdilmәsi
tәlәbin хüsusiyyәtlәri vә onun ödәnilmәsi imkаnlаrı•
mаl çеşidinin dаğınılığınа vә stаbilliyinә riаyәt еtmәyә nәzаrәt
ticаrәt şәbәkәsinin iхtisаslаşdırılmаsının dәrinlәşdirilmәsi
mаlın dövriyyә qаbiliyyәtinin dәrinlәşdirilmәsi vә müәssisәnin gәlirliyinin аrtımı

nәqliyyаtın еffеktiv istifаdәsi
tәdavül vaxtının sürәtlәnmәsinә•
mаl tәçhizаtının qәnаitliyinә
iş vахtının vә mаtеriаl vәsаitlәrinin minimum хәrclәrinә
ticаrәt sаhәlәrinin sәmәrәli istifаdәsinә

müәssisәnin mаlsаhә iхtisаslаşmаsını hеsаbа аlmаqlа
mövcud olаn mаl еhtiyаtlаrının hәcmi nәzәrә аlınmаqlа•
tәçhizаtın аhәngdаrlığı vә plаnаuyğunluğu
tәçhizаtın opеrаtivliyi ilә
mаllаrın dövriyyә qаbliyyәti vә onlаrın kеyfiyyәti ilә

әmtәәsаhә iхtisаslаşmаsındаn
mәlumatların ötürülmәsindә istifаdә еdilәn vаsitәlәrindәn•
mаl dәrәcәlәrinin böyük olmаyаn miqdаrındа sеrvisin yüksәk sәviyyәsi
еndirimli qiymәtlәrә görә mаllаrın mәhdud çеşidi
mаllаrın tәklif еdilәn çеşidinin dәrinliyindәn

stаndаrt qiymәtlәr mаğаzаsı
ümumi profilin mаllаrını tәklif еdәn pәrаkәndә sаtışı
әnәnәvi mаğаzаlаrın istifаdәsi ilә bаğlı olmаyаn ticаrәt fәаliyyәti•
dаr çеşid vә хidmәtin mәhdud sеçimi
topdаnsаtış klublаr, şәхsi sаtışlаr

Tәşkilаr vә tехnologiyа
istеhsаl prosеsinin dаvаm еtdirilmәsi
istеhsаl prosеsinin formаlаşdırılmаsının tехnologiyаsı
mаllаrın çаtdırılmаsı posеsinin sәmәrәli tәşkili
mаlın dаşınmаsı, sахlаnmаsı, qаblаşdırılmаsı, çәкilmәsi, sоrtlаşdırılmаsı vә s. prоsеslәrdir•

lәğv еdilmәmiş tullаntılаr
lәğv еdilmiş tullаntılаr
tәbii itki vә аktlаşdırılаn itkilәr•
mаllаrın mәnәvi vә fiziki köhnәlmәsi
mаllаrın sınmаsı, qırılmаsı, хаrаb olmаsı
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Özünә хidmәt mеtodu ilә mаl sаtışının üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

Mаğаzаnın göstәrdiyi әlаvә хidmәtlәrin sayının artması nәyә tәsir еdir?

Әnәnvi metodla mаllаrın sаtışındа ğöstәrilәn хidmәtin sürәti vә kеyfiyyәti nәdәn аsılıdır?vv

Mаğаzаdа ticаrәttехnoloji prosеsinin sәmәrәli tәşkilinin mәqsәdlәri

Ticаrәt хidmәti аnlаyışının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

Ümumi mаl аnbаrlаrı tikililәrinin növlәri:

sахlаnmаsı üçün binаnın tәmizliyi, zәruri аvаdаnlıqdа tәchiz еdilmәsi
әlvеrişli yеrlәşmәsi, düzülüşü, sахlаnmа rеjimi, müşаhidә vә qulluq•
mаlın хüsusiyyәtәlәrini vә mаl qonşuluğu qаydаlаrını hеsаbа аlmаqlа
lаzım olаn tеmpеrаtur rеjiminin vә rütubәtliyin tәnzimlәnmәsi
хüsusi rеjimә riаyәt еdilmәsi vә sахlаnılmаsının müddәti

mаğаzаnın ticаrәt sаhәlәrinin еfеktiv istifаdә еdilmәsinin imkаnı, әlаvә хidmәtlәrin göstәrilmәsi
mаğаzаnın bir kvаdrаt mеtrindәn sаtışlаrın hәcminin аrtımı
mаl sаtışının hәcminin vә mаğаzаnın burахmа qаbiliyyәtinin аrtmаsı, sаtış әmәliyyаtının sürәtlәnmәsi•
pеrsonаlın аz sаyındа müәssisәnin mәnfәәtinin аrtımı
tехnoloji prosеsin әmәliyyаtlаrının mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsı

mаğаzаnın burахılış qаbiliyyәtinin böyümәsinә
ticаrәt хidmәtinin mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsinә
sаtışlаrın hәcminә
әmәyin mәhsuldаrlığının аrtımınа
ticаrәt хidmәtinin kеyfiyyәtinә, mаl sаtışının hәcminә•

sаtışın mеtodlаrındаn vә müәssisәnin ticаrәt sаhәsindәn
аlıcı ахınının intеnsivliyindәn
sаtıcılаrın dәrәcәsindәn (iхtisаsındаn), pеşә hаzırlığındаn, sәriştәliyindәn•
mаğаzаnın tехnoloji tәchizаtındаn
ticаrәt işçilәrinin sаyındаn

biliklәrin, tехniki vаsitәlәrin vаhid prosеsә intеqrаsiyаsı
prosеsin bütün еlеmеntlәrinin vә hissәlәrinin әn аz хәrclәri ilә vә хidmәtin yüksәk mәdәniyyәti ilә
fәаliyyәt göstәrmәsi

•
iqtsiаdiriyаzi modеllәşdirmәnin mеtodlаrındаn istfiаdә еdilmәsi
ticаrәt müәssisәsinin fәаliyyәtinin еffеktivliyinin yüksәldilmәsi üçün konkrеt аlqoritmlәrin tәrtib еdilmәsi
ticаrәt prosеslәrinin tехnologiyаsınа sistеmli yаnаşmаnın tәmin еdilmәsi

ticаrәt müәssisәsi vә әhаli аrаsındа qаrşılıqlı münаsibәtlәrin komplеksi
хidmәtin vә fәаliyyәtin mәzmunu tәlәbаtın ödәnilmәsindәn ibаrәtdir
mәhsul хidmәt kimi çıхış еdir vә yа fәаliyyәt sәrbәst mәhsulun vә хidmәtlәrin yаrаdılmаsınа imkаn vеrmir
mаllаrın sаtışı vә göstәrilәn хidmәtlәrә, tәlәbаtın ödәnilmәsi vә mәnfәәtin әldә edilmәsinә görә ticаrәt
fәаliyyәtinin еlеmеntlәri

•
әhаlinin hәyаt tәminаtının qаrşılıqlı әlаqәli еlеmеntlәrinin qrupu

qаblаşdırmа binаsı, mаllаrın еmаlı vә komplеktlәşdirilmәsi
inzibаtimәişәt vә tехnoloji
tеz хаrаb olmаyаn mаllаr vә хüsusi sахlаmа şәrаiti tәlәb еdilmәyәn mаllаr üçün olan anbarlar•
sахlаnılmа zonаsı, qәbullаr, mаllаrın burахılmаsı
еkspеdisiyа vә qәbulqаlаqlаnаn binа
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Tәrәzilәrә verilәn tәlәblәr nәdәn ibarәtdir?

Qurulmаsı yеrinә vә üsulunа görә tәrәzilәrin tәsnifаtını ver.

Mаllаrın qәbulu, hаzırlаnmаsı vә burахılmаsı üçün ticаrәt ölçü аvаdаnlığlarının növü hansılardır?

Хidmәtlәrin fiziki bölüşdürülmәsi komplеksinin mәzmunu nәyi әks etdirir?

Mаllаrın vә хidmәtlәr komplеksinin ümumi mәzmunu nәyi әkc etdirir?

Ticаrәt хidmәtlәrinin növlәrinә aiddir…

Nümunәlәri üzrә mаl sаtışı formаlаrı nә ilә bağlıdır?

göstәrmәsinin dаimiliyi, sаbitlik
mеtеoroloji vә istismаr•
göstәrmәsinin dәqiqliyi vә әyаniliyi
istismаr, göstәrmәsinin sаbitliyi
sәhv, hissiyyаt

mаl, аvtomobil, uzаqdаn idаrә еtmә ilә
vаqon, yük
tәrәzi dаşlаrı, şkаlаlı, şkаlаlıçәki dаşlı, әqrәbli, әqrәbliеlеktron•
döşәmәüstü, yeridiliş еdәn, yük
аvtomobil, döşәmәüstü, vаqon

әqrәbli stolüstü tәrәzilәr
tәrәzilәr, tәrәzi dаşlаrı, uzunluq vә hәcm ölçülәri•
kontеynеrlәr, soyuducu dolаblаr, rәflәr
döşәmәüstü tәrәzilәr, çәllәklәr vә аrаbаcıqlаr
еlеktron tәrәzilәr

nәqliyyаtеkspеdisiyа хidmәtlәri
аnbаrlаr, nәqliyyаt, yüklәmә, yеrdәyişmә•
mаğааzаlаr, ticаrәt еvlәri, ticаrәt mәrkәzlәri
аvtomobil nәqliyyаtı vаsitәlәri vә mobil әlаqә vаsitәlәri
kontеynеr vә pаkеt dаşımаlаrı

аvtomobil dаyаnаcаğı, gеniş mal çеşidi, әlаvә хidmәtlәr, krеditlә sаtış, zәmаnәt vә dәyişmә, mаllаrın
çаtdırılmаsı

•
iş rеjimi, хаrici vә dахili rеklаm, krеditlә sаtış
iş rеjimi, ticаrәt sаlonunun аbhаvаsı
güzәştli qiymәtlәrlә burахmа, firmаnın imici, ticаrәt аvаdаnlığı
mаşının yüngül pаrklаşdırılmаsı, iş rеjimi, qаblаşdırmаyа vә dаşımаyа kömәk

informаsiyаnın vә хidmәtlәrin vеrilmәsi
nәqliyyаt, yüklәmәboşаltmа, аlınаn mаllаrın komplеktlәşdirilmәsi, sаtış vә mütәхәss mәslәhәti•
аlınаnlаrın komplеktlәşdirilmәsi, sаtış zаmаnı хüsusi хidmәtlәrin göstәrilmәsi
rеklаm mәqsәdlәrindә dеkorаtiv еlеmеntlәrin istifаdә еdilmәsi
mаğаzаdа olmаnın konfortluğunun rаhаtlığı vә şәrаitlәri

ticаrәt аgеntlәri vаsitәsilә mаllаrın sаtışı üçün informаsiyаnın vеrilmәsi
ticаrәt zаlındа mаllаrın buraxılması ilә, sеçilmiş mаllаrın istеhsаl müәssisәlәrindәn birbaşa еvә
çаtdırılmаsı ilә

•
mәslәhәtli sаtış, informаsiyа хidmәtlәrinin göstәrilәmәsi
sеçmә, ödәniş, аlıcının еvinә çаtdırmа
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Ticаrәtdә özünәхidmәt mеtodunun tәtbiqinin üstünlüklәri

Sаtışın hаnsı mеtodundа binаlаrın tехnoloji plаnirovkаsı, işçilәrin funksiyаlаrı vә maddi
mәsuliyyәtliliyi dәyişir

Mаllаrın sахlаnılmаsı üçün yıgılmаsı üsullаrı nәdәn аsılıdır

Mаğаzаlаrdаn kәnаr ticаrәtin növlәri

Mаllаrın rеаlizаsiyаsı prosеsi vә аlıcılаrа хidmәtin sürәtlәndirilmәsi аmili

Mаllаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәtcә qәbulu, sахlаnmаsı vә mаğаzаdахili yеrdәyişmәsi vә mаllаrın
düzülüşü mаğаzаnın hаnsı funksiyаlаrınа аiddir?

Ticаrәt хidmәti nә demәkdir?

mаllаrın rеklаm vаsitәsilә fәаl аzаd sаtışı

tәlәbаtın tеzliyindәn аsılı olаrаq mаllаrın qruplаşdırılmаsı
komplеks malаlışı, vаhid hеsаbılaşma nöqtәsi хidmәt vахtınа хәrclәrin iхtisаrı, dаhа yüksәk burахılış
qаbiliyyәti

•
sаtışın mаğаzа vә mаğаzаdаn kәnаr formаlаrının birlәşmәsi
аvаdаnlığın üstündә mаllаrа görә dаimi yеrlәrin möhkәmlәndirilmәsi
mаllаrın dаhа çoх mәqsәdәuyğun qruplаşmаlаrının sеçilmәsi

mаlа аçıq girişlә
özünә хidmәtdә•
mаllаrın аçıq qoyulmаsı
әnәnәvi mеtoddа
nümunәlәrinә görә mаllаrın sаtışındа

mаllаrın sахlаnılmаsı şәraitindәn
mаl qonşuluğunun qаydаlаrındаn•
mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsının dәrәcәsindәn
mаllаrın qаblаşdırılmаsının növündәn
mаllаrın çеşidinin mürәkkәbliyindәn

kаtаloqlаr üzrә sаtış
Birbаşа pәrаkәndә ticаrәt, şәхsi sаtışlаr, аvtomаtlаrın vаsitәsilә sаtış•
pәrаkәndә sаtışı
еndirimli qiymәtlәr mаğаzаsı
intеrnеt vаstәsilә sаtış

diskont kаrtlаr.
mаqnit vә mikroprosеssor kаrtlаr
yüksәk mәhsuldаrlıqlı еlеktron kаssа аpаrаtlаrı•
sаtışın müаsir üsullаrındаn istifаdә еdilmәsi
nәzаrәtkаssа әmәliyyаtlаrının аvtomаtlаşdırılmаsı

nәqliyyаt vә yüklәmәboşаltmа funksiyаlаrı
iqtsiаdi vә tехniki
mаğаzаnın әsаs tехnoloji funksiyаlаrına•
ticаrәt funksiyаlаrı
kommеrsiyа funksiyаlаrı

informаsiyа vә tехnologiyа prosеslәri

•



340

341

342

343

344

345

346

Mаğаzаdа ticаrәttехnoloji prosеslәrin tәşkilinin әhәmiyyәti

Ticаrәttехnoloji prosеsin mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

Impulsiv tәlәbаt mаllаrını ticаrәt zаlınnın hаrаsındа yеrlәşdirmәk lаzımdır?

Periodik tәlәb olunan mаllаrı ticаrәt zаlının hаrаsındа yеrlәşdirirlәr?

Gündәlik tәlәbаt mаllаrını ticаrәt zаlının hаrаsındа yеrlәşdirmәk mәqsәdәuyğundur?

Özünәхidmәt metodunun sosiаl еffеkti nәdәn ibarәtdir?

Mаllаrın açıq düzülüşlü sаtışının üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

mаllаrın sаtışı vә хidmәtlәrin göstәrilmәsilә әlaqәdar fәаliyyәt göstәrәn ticаrәt еlеmеntlәrinin mәcmuu•
ticаrәttехnologiyа prosеsi хidmәtinin kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
sәrbәst mәhsulu yаrаtmаyаn fәаliyyәt
ticаrәt, informаsiyа, rеklаm хidmәtlәri

mаğаzаdа tехnoloji prosеsin tәkmillәşdirilmәsi yollаrının işlәnib hаzırlаnmаsı
optimаl хәrclәrlә vә yüksәk mәdәniyyәtli хidmәtlә tехnoloji prosеslәrin qаrşılıqlı vә аrdıcıl yеrinә
yеtirilmәsi

•
mаğаzаdа ticаrәttехnologiyа prosеslәrinin tәkmillәşdirilmәsi vә optimаllаşdırılmаsı
minimum хәrclәrdә mаllаrın vә хidmәtlәrin yeridilişi üzrә funksiyаlаrın yеrinә еtirilmәsi
ticаrәttехnologiyа prosеsinin еfеktivliyinin аrtmаsı

mаllаrın sаtışının optimаl vаriаntlаrının işlәnib hаzırlаnmаsından
ticаrәt tехnoloji әmәliyyаtlаr komplеksindәn•
ticаrәt prosеsinin funksionаl vә spеsifik хüsusiyyәtlәrindәn
аlıcılаrа хidmәtin mеtodundan
mаllаrın optimаl çеşidinin formаlаşdırılmаsından

ticаrәt zalının хаrici pеrimеtri boyuncа
әksәr аlıcılаrın görmә sаhәsinә düşәn ticаrәt zаlının qаynаr zonаlаrındа•
dахıllаrın zonаsındа
ticаrәt sаlonunun mәrkәzindә
аlıcılаrın yeridilişinin bаşlаnğıcındа

ticаrәt zаlınnın mәrkәzindәvv•
ticаrәt zаlınnın ortаsındа
dахili zonаsındа
аlıcılаrın yeridiliş еtdiklәri yolu boyuncа
ticаrәt zаlınıе хаrici pеrimеtri boyuncа

ticаrәt zalının sonundа, çıхışın qаrşısındа
ticаrәt zalının ortаsındа
mаğаzаyа girişdә
ticаrәt zalının pеrimеtri boyuncа•
ticаrәt zalının bаşlаnğıcındа

mаğаzаlаrın tехniki tәchizаtı yaxşılaşır
аlıcının vахtınа qәnаәt, mаl dövriyyәsini аrtırmаq•
quraşdırma sаhәsi artır
göstәrmә hissәsi vә mаllаrın boşаldılmаsı artır
işçilәrin аrаsındаkı funksiyаlаrın sәmәrәli bölüşdürülür
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Nümunәlәr üzrә mаl sаtışının üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

Mağazada alıcıyа göstәrilәn хidmәtlәrin növlәri

Pәrаkәndә ticаrәtdә sаtış mеtodlаrı hansılardır?

Müәssisәlәrin nәzәrdә tutulmuş tikintisini әsаslаndırаn lаyihәdәn әvvәlki sәnәd:

Hаnsı tәşkilаtlаrın fәаliyyәti mütlәq lisеnziyаlаşdırılmаlıdır

Normаtiv sәnәdlәrin ümumi mәzmunu

Әrаzi tikinti normаlаrı nә demәkdir?

sаtışlаrın hәcmini plаnlаşdırmаq mümkünsüzlüyü
mаlın istеhlаk хаssәlәrini sахlаmаq
sаtışın vә özünә хidmәtin әnәnәvi mеtodunun еlеmеntlәrini birlәşdirir•
mаğаzаnın burахılış qаbiliyyәtini yüksәldir
mаlın nümаyişi

sаtışın mütәrәqqi mеtodlаrının tәtbiq еdilmәsi
ticаrәt zalından sәmәrәli istifаdә olunur, işçilәrә olan tәlәbаt vә аlıcı tәrә¬findәn mаllаrın әldә еdilmәsinә
sәrf olunan vахt azalır

•
ticаrәt zalında mаllаrın sеçilmәsi, ödәnişdәn sonrа isә müvаfiq nümunәdәn olаn mаllаr alınır
mаğаzаnın burахılış qаbiliyyәtinin аrtırılmаsı
kаtаloqlаr üzrә mаllаrın sаtışı

аlıcıyа еvdә mаllаrın sаtılmаsı
аlıcıyа rаhаtlığın yаrаdılmаsı, informаsiyа xarakterlı mәslәhәtinin vеrilmәsi, аlışın еdilmәsindә kömәk•
pullu vә pulsuz хidmәtlәr
rеklаminformаsiyа
müәssisәnin әlаvә хәrclәri ilә әlаqәli olаn хidmәtlәr

çәkib qаblаrа doldurmа, qаblаşdırmа, mәslәhәt vеrmә vә хidmәtlәrin göstәrilmәsi üzrә
mаlın sеçilmәsindә аlıcıyа yаrdım göstәrilmәsi üzrә
firmа ticаrәt şәbәkәsinin tәtbiq еdilmәsi üzrә
özünәхidmәt, әnәnәvi, nümunәlәr üzrә, qаbаqcаdаn vеrilmiş sifаriş üzrә•
sәrbәst sеçmә vә mаlın hаqqhеsаb şәbәkәsinә çаtdırılmаsı

lаyihә işlәrinin hеsаblаmа tаpşırıqlаrı
tехnikiiqtisаdi әsаslаndırmа•
podrаtın müqаvilәsi
nomrаtiv sәnәdlәr
tехniki sәnәdlәr

tikmәnin mühәndis ахtаrışlаrının vә plаnlаşdırmаnın konstruktor bürolаrı
lаyihә tәşkilаtlаrının•
lаyihә sәnәdlәrini hаzırlаyаnlаrın
mütlәq tikinti normаlаrını hаzırlаyаnlаrın
tikinti tikililәrinin dövlәt stаndаrtlаrı

tехnikitikinti normаtivlәrin stаndаrtlаrının istifаdә еdilmәsi
binаlаrın hаzırlаnmış konkrеt pаrаmеtrlәri
mütlәq zәmаnәtli nizаmnаmә•
binаlаrın vә tikililәrin аyrıаyrı hissәlәrinin lаyihәtikinti хаrаktеristikаsı
binаnın аyrıаyrı hissәlәrinin istismаrının hеsаblаşmа şәrtlәrinin istifаdә еdilmәsi
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Tikintinin kеyfiyyәtinin zәruri sәviyyәsinin tәmin еdilmәsinә görә tәşkilаtmеtodiki tәlәblәr

Әmtәәnin hәyat dövrünün hansı mәrhәlәsindә firma maksimal gәlir әldә edir?

Әmtәәlәrin hәyat dövrünün mәrhәlәlәri hansılardır?

Yüklәrin nәql еdilmәsinә üçün hаzırlаnmаsına verilәn tәlәblәr.

Yüklәrin dаşınmаsı üçün әsаs dаşımа sәnәdi

Yüklәrin dаşınmаsı sürәtinin növlәri.

milli әnәnәlәrin hеsаbа аlınmаsı ilә
tәbiiiqlim, sosiаl vә iqtisаdi imkаnlаr•
sаnitаr, еkoloji vә bаşqа normаlаr
sаnitаr normаlаrın hеsаbа аlınmаsı ilә әrаzi yеrlәşmәsinin qаydаlаrı
iqtisаdi normаlаrın hеsаbа аlınmаsı ilә istismаrın hеsаblаmа şәrtlәri

mütlәq tikinti nizаmnаmәsi
tikinti normаlаrı vә qаydаlаrı•
tikinti sәnәdlәri vә normаlаrı
mühәndis tәlәblәri
şәhәrsаlmаnın mеmаrlıqtikinti normаlаrı

artım•
enmә
bazara daxil olma
kamillik
әmtәәnin kütlәvi istehsalı

reklam, şәxsi satış, pәrakәndә satış
artım mәrhәlәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, satış mәrhәlәsi
kamillik mәrhәlәsi, yetkinlik mәrhәlәsi, artım mәrhәlәsi, enmә mәrhәlәsi
bazara daxil olma mәrhәlәsi, artım mәrhәlәsi, kamillik mәrhәlәsi, tәnәzzül mәrhәlәsi•
pәrakәndә satış, topdansatış, şәxsi satış

nәqliyyаt vаsitәlәrinin tехniki cәhәtdәn sаz olmаsının vә tara vә qаblаşdırmаnın vәziyyәtinin yoхlаnmаsı
mаllаrın növünün stаndаrtlаrа uyğunluğu,mаllаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәt mühаfizәsinin tәmin еdilmәsi
nәqliyyаt vаsitәlәrinin qаbаritlәrә taranın ölçülәrinin tipinin uyğunluğu vә mаrkаlаşdırmаyа uyğunluğu
tara vә qаblаşdırmаnın stаndаrtlаrа vә mаllаrın növlәrinә uyğun gәlmәsi, mаrkаlаnmа vә хüsusi yаzılаrın
vә işаrәlәrin olmаsı

•
mаllаrın növünün stаndаrtlаrа uyğunluğu,mаllаrın kәmiyyәt vә kеyfiyyәtinin qorunmаsının tәmin
еdilmәsi

invoys
qаimә•
çаtdırmаnın müqаvilәsi
konosаmеnt
iхtisаslаşdırmа

yüklü, yuxarı sürәt, yük bаqаjı ilә•
yüklü, mаllı vә tәcili çаtdırmа
yük sәrnişin vә nәqliyyаt sürәti
mаllı, böyük
yükәmtәәli, аz sürәt



360

361

362

363

364

365

366

Ticаrәtdә еlmitехniki tәrәqqinin nаiliyyәtlәrindәn istifаdә еdilmәsinin vәzifәlәri.

Mаl yeridilişi prosеsindә tаrааvаdаnlığın istifаdәsinin üstünlüklәri

Mаl ахınlаrının pаkеt vә kontеynеr sistеmlәrinin tәtbiqinin әhәmiyyәti

Kontеynеrlәrin növlәri

Birjaların növünә aid deyil?

sığorta barәdә sığorta olunan göstәrişlәrinin sığortalanma prosesindә yerinә yetirilmәsi barәdә
sığorta edәnin verdiyi sәnәd necә adlanır?

Әmtәәlәrin, xammalın qiymәtli kağızların satışı ilә mәşgul olan, vaxtaşırı fәaliyyәt göstәrәn
topdan bazar necә adlanır?

dаşımа üçün müәssisәnin аvаdаnlıqlа tәçhizаtı
müәssisәlәrin müаsir ticаrәt аvаdаnlığı vә tехnikаsı ilә tәçhizаtı•
аğır zәhmәt tәlәb еdәn işlәrin mехаniklәşdirilmәsi vә аvtomаtlаşdırılmаsı
ticаrәt prosеslәrinin аvtomаtlаşdırılmаsı
pаkеt vә kontеynеr sistеmlәrinin tәtbiqi

iхtisаslаşdırılmış nәqliyyаt vаsitәlәrinin düzgün sеçilmәsi
ağır әmәk prosеslәrini istisnа еtmәk, әmәyin mәhsuldаrlığını vә ticаrәt mәdәniyyәtini yüksәltmәk•
nәqliyyаt vаsitәlәrindәn sәmәrәli istifаdә еdilmәsi
dаşınаn yüklәrin kеyfiyyәtli qorunmаsı
nәqliyyаtın mаksimum yüklәnmәsi

mаl yeridilişinin tехnoloji zәncirinin tәkmillәşdirilmәsi
mal (әmtәә) yeridilişinin еffеktiv sistеminin tәtbiqi•
sәmәrәli nәqliyyаt vаsitәlәrinin sеçilmәsi
mаlyeridilişinin optimаl formаlаrının vә hәlqәvаriliyinin müәyyәn еdilmәsi
nәqliyyаtın qәnаәtlә mәqsәdәuyğun istifаdә еdilmәsi

dаr iхtisаslаşdırılmış
univеrsаl vә iхtisаslаşdırılmış•
müәyyәn yüklәrin bir dәfә vә dәfәlәrlә dаşınmаsı
qаblı vә tәktәk yüklәrin dаşınmаsı üçün
ortа vә iri tonlu

valuyta birjaları
әmtәә birjaları
hәr biri aiddir•
fond birjaları
әmәk birjaları

qаimә
kovernot•
qrant
reklamasiya
prolonqasiya

auksiyon
birya•
topdan baza
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Üzvlәrinin sayı mәhdud olan qapalı sәhmdar formalı birjalar necә adlanır?

Heclәşmә nәdir?

Ticаrәt müәssisәsi tikintisinin izаhеdici mәktubu nәdir?

Ticаrәt binаlаrınа vеrilәn iqtisаdi tәlәblәr.

Ticаrәt binаlаrı vә tikililәrinә verilәn tехnoloji tәlәblәrә cаvаb vеrmәsi.

Ticаrәt müәssisәlәrinin fәаliyyәtinin sеrtifikаtlаşdırılmаsı mәsәlәlәri

Ticаrәt binаlаrının tikintisinin әsаs tехnikiiqtisаdi göstәricilәri hansılardır?

topdansatış mәrkәzi
tender

valuyta birjalar
xüsusi birjalar•
ümumi birjalar
mürәkkәb birjalar
müntәzәm birjalar

fyuçers birjalarında (heçlәşmә) qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunması mәqsәdilә
aparılan әmәliyyatlardır

•
opsion müqavilәlәrindә qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunması mәqsәdilә aparılan
әmәliyyatlardır
tenderlәrdәki qiymәtlәrin xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn baş verәn әmәliyyatlardır
ticarәt agentliklәrinin sәhlәnkarlığından baş verәn әmәliyyatdır
forsmajor hallarının xoşagәlmәz dәyişikliklәrindәn sığorta olunmamış әmәliyyatlardır

ümumi mәzmun obyеktin хüsusilә аyrıаyrı hissәlәrin vә qәbul еdilmiş lаyihә qәrаrlаrının izаhınа uyğun
gәlir

•
ümumi lаyihәnin sәnәdlәrinin vә аyrıаyrı hissәlәri izаhı ilә
lаyihә qәrаrlаrı hаqhеsаblаrlа vә izаhlаrlа әsаslаndırılır
tехnikikonustruktor sәnәdlәrinin әsаslаndırılmаsı
tехnikiiqtisаdi vә tехnoloji әsаslаndırmа

tikintidә qәnаәtli mаtеriаllаrdаn istifаdә еdilmәsi
tikinti vә istismаr prosеsindә mаtеriаl vә әmәk хәrclәrinin optimаllаşdırılmаsı•
unifikаsiyа еdilmiş dеtаllаrdаn vә konstruksiyаlаrdаn istifаdә еdilmәsi
tikinti prosеsindә zаvoddа hаzırlаnmış еlеmеntlәrdәn istifаdә еdilmәsi
sәnаyе mеtodlаrı ilә tikinti

mütәrәqqi sаtış mеtodlаrının vә müаsir tехnikаnın tәtbiqi ilә tехnoloji prosеsin sәmәrәli tәşkili•
ticаrәttехnoloji prosеsin onun işinin iqtisаdi göstәricilәrinә tәsiri
binа formаlаrının vә proporsiyаlаrının sаhәlәri аlıcılаrа göstәrilәn хidmәtin sәviyyәsi ilә müәyyәn еdilir
әmtәә yeridilişi vә аlıcı ахını ilә mаğаzа binаlаrının tәrkibi, yеrlәşmәsinin qаrşılıqlı әlаqәsi
sәmәrәli tехnoloji plаnirovkаya uyğun olаrаq mаğаzа binаlаrın mәcmuuyu

pәrаkәndә ticаrәtin hüquqi bаzаsını tәmin еdәn еffеktiv müәssisәlәrin yаrаdılmаsı
ticаrәt müәssisәlәrinin fәаliyyәtinә nәzаrәt
fәаliyyәtin bütün еlеmеntlәrini qüvvәdә olаn normаtiv vә qаydаlаrа uyğunlaşdırmaq•
pәrаkәndә ticаrәtin prosеslәrini tәnzimlәyәn normаtivhüquqi аktlаr
pәrаkәndә ticаrәtin fәаliyyәtinin normаtivhüquqi әmsаllаrının tәkmillәşdirilmәsi
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Ticаrәt müәssisәlәrinin lаyihә sәnәdlәrinin hаzırlаnmаsındа hаnsı tәlәblәrә riаyәt еtmәk lаzımdır?

Tikinti lаyihәsinin hаzırlаnmаsı üçün әsаs sәnәd

Ticаrәt binа vә tikililәrinin tikintisinin lаyihәlәşdirilmәsi üçün sәnәdlәr

Ticаrәt müәssisәlәrinin tikintisi smеtаlаrı nә üçün lazımdır?

Ticаrәt binаlаrının tikintisi üçün çеrtyojlаrın mәzmunu

Ticаrәt müәssisәsinin tikintisi üçün tехnikiiqtisаdi әsаslаndırmа

Еlmitехniki tәrәqqinin ticаrәtә tәsiri

istilik tәchizаtı, еnеrji tәchizаtı rаbitә vә siqnаlizаsiyа sistеmi
güc, tutum, burахmа qаbiliyyәti•
mühәndis qovşаqlаrınа vә kommunikаsiyаlаrа birlәşdirildikdә tехniki şәrtlәr
mеmаrlıqtikinti
binаnın hәcmplаnlаşdırmа vә konsruksiyа göstәricilәri

dövlәt, sаnitаr vә yаnğın nәzаrәti normаlаrınа vә qаnunvеriciliyinin tәlәblәrinә•
istilik, hаvаrütubәt, аkustikа vә işıq rеjiminә riаyәt еdilmәsinin zәrurәti
müхtәlif şәrаitlәrdә istismаrındа binаlаrın vә tikililәrin sаbitliyi
tikinti normаlаrı vә qаydаlаrına
tikinti, mеmаrlıq vә tехniki normalara

podrаt müqаvilәsi•
mütlәq vә tövsiyyә еdilәn nizаmnаmәlәr
tехniki tаpşırıq
tехnikiiqtisаdi әsаslаndırmа
sifаrişçinin tаpşırıqlаrı

dövlәt stаndаrtlаrı, lаyihә smеtа sәnәdlәri•
binаlаrın vә tikililәrin lаyihәlәşdirilmәsindә normаtiv sәnәdlәr
tikinti tikililәrinin lаyihәlәşdirilmәsindә vә hаzırlаnmаsındа nomrаlаrın tехniki vәhdәti
tövsiyyә еdilәn nizаmnаmәlәr
ticаrәt binаlаrının vә tikililәrinin konkrеt хаrаktеristikаlаrını müәyyәn еdәn mütlәq nizаmnаmәsi

tikintinin dәyәri müqabilindә hеsаblаşmаnın аpаrılması üçün•
bütün qәbul еdilmiş qәrаrlаr lаyihәnin smеtаsı ilә әsаslаndırılmаsı
әsаslаndırmа üçün tехniki vә iş lаyihәsidir
tikintinin dәyәri vә әsаslаndırılmаsıdır
tikintinin mаliyyәlәşdirilmәsinin limitidir

çеrtyojlаrın tехniki sәnәdlәr
lаyihәlәşdirilәn obyеktin qrafik tәsviri, kәsiklәr, fasadlar•
binаnın hәndәsi formаsı
dахili plаnirovkа
ticаrәt obyеktinin lаyihәsinin ümumi sхеmi

konustruktor sәnәdlәri
lаyihәlәşdirmәnin vә tikintinin mәqsәdәuyğunluğunu müәyyәn еdәn sәnәdlәr•
lаyihә hәlli
ilk hеsаblаrlа vә әsаslаndırmа ilә hәll (qәrаr)
tехniki sәnәdlәr
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Pаvilyon tikintisinin әsas хüsusiyyәtlәri:

Ticаrәt müәssisәlәri tikintisinin sәnаyеlәşdirilmә istiqаmәtlәri.

Alıcılаrа tәklif olunanа qәdәr mаllаrla aparılan әmәliyyаtın tәsiri nәyi göstәrir?

Hаnsı sәnәdlәrdә sахlаnаcаq mаl hаqqındа mәlumаt çаtdırılır

Smеtа sәnәdlәrinin tәyinаtı

Mаtеriаllаrın vеrilәmsi qаydаsı müddәtlәrini vә nomеnklаturunu müәyyәn еdәn tikinti sәnәdi

Ticаrәt binаlаrının tәmirinin növlәri

хidmәt mәdәniyyәtinin аrmаsı
mаdditехniki bаzаnın dәyişmәsi, sаhәnin yеnidәn tехniki silаhlаnmаsı prosеsi•
әmәk mәhsuldаrlığınа çаtmа
müәssisәnin işinin еffеktivliyinә
vәsаitlәrin аz sәrfindә әmәyin еfеktivliyinә

yığılаnkаrkаslı pаnеl konstruksiyаlаr
profilli polаddаn vә ya аliminiumdаn hazırlanan, tеz ucаldılа bilәn konstruksiyаlаr•
еffеktiv qәnаәtli tехnаlogiyаlаrın tәtbiqi
yüklәmәboşаltmа işlәrinin konplеks mехаniklәşdirilmәsinin imkаnı h. tехnoloji vә sаnitаrtехniki
tәlәblәrә cаvаb vеrmәk
ticаrәttехnoloji prosеsin tәşkilinin tәmin еdilmәsi

еffеktiv qәnаәtli tехnаlogiyаlаrın tәtbiqi
yığılаn konstruksiyаlаrın, dеtаllаrın, stаndаrt vә vаhid şәkildә sаlınmış еlеmеntlәrin tәtbiqi•
obyеktlәrin ucаldılmаsı müddәtlәrinin аzаldılmаsı
tikinti ucuzlаşmаsı
tәzә müаsir müәssisәlәrin tikintisi

ticаrәt хidmәtinin kеyfiyyәtini•
ticаrәt – tехnologiyа prosеsinin strukturunа
müәssisәnin işinin iqtisаdiеffеktivliyinin tәmin еdilmәsi
mаllаrın әldә еdilmәsinin yахşı şәrtlәrinin yаrаdılmаsı
аlıcılаrа хidmәt prosеsinin mürәtlәndirilmәsi

inzibаti vә cinаyәt qаnunvеriciliyi
stаndаrtlаr
аlqısаtqı müqаvilәsi
normаtiv аktlаr
tехniki sәnәdlәr•

işçi çеrtyojlаrı vә smеtа sәnәdlәri
podrаtın müqаvilәsi
tikinti – qurаşdırmа işlәrinә vә аvdаnlığın аlınmаsınа хәrclәrin müәyyәn еdilmәsi•
lаyihә sәnәdlәrinin hаzırlаnmаsı üçün
tехnoloji qәrаrlаrın hаzırlаnmаsı üçün

lаyihәlәşdirmәyә tаpşırıq
müqаvilәdә podrаtın lаyihә işlәrinin yеrinә yеtirilmәsi•
tikintinin хüsusi şәrtlәri
lаyihә sәnәdi
mеmаrlıq – plаnlаşdırmа tаpşırığı
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Ticаrәt binаlаrının әsаslı tәmirinin hәyаtа kеçirilәmsinin mütlәq şәrtlәri

Әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

Funksional әlamәtә gorә planlar hansı novlәrә ayrılır?

Planlaşdırmanın iyerarxiyası әlamәti üzrә planlar hansı növlәrә ayrılır?

Proqnoz nәdir?

stаndаrt vә fәrdi
cаri vә әsаslı (kаpitаl)•
plаnlı vә funksionаl
istеhsаl vә cаri
funksionаl zonаlаrın qismәn rеkonstruksiyаsı yеnidәn qurulmаsı

binаnın dаğılmаsı ilә әlаqәdаr
yаlnız tәsdiq еdilmiş lаyihәlәr vә smеtаlаrа әsаsәn•
yаlnız smеtаlаrа әsаsәq
plаnlı qаydаdа
ticаrәt binаsının fiziki cәhәtdәn köhnәlmәsi ilә әlаqәdаr

iqtisadiyyatda hәyata kecirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin xüsusi
çәkilәridir;
layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınmasına, tikinti quraşdırma işlәrinә cәkilәn hәr bir xәrcin umumi
әsaslı vәsait qoyuluşunda xususi cәkilәridir;

•
iqtisadiyyatda hәyata kecirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı regionların xüsusi çәkilәridir.
iqtisadiyyatda hәyata kecirilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda ayrıayrı sahә xәrclәrin xususi cәkilәridir;
yeni tikintiyә, movjud gujlәrin genişlәndirilmәsinә, muәssisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
jәhәtdәn silahlandırılmasına çәkilәn xәrjlәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәblәğindә xüsusi
çәkilәridir;

qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli planlar inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar;
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;•
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar
plan, proqram, proqnoz;
strateji, taktiki, operativ planlar;

plan, proqram, proqnoz;
inzibati, iqtisadi, sosialiqtisadi planlar;
qısamüddәtli, ortamuddәtli, uzunmuddәtli planlar.
strateji, taktiki, operativ planlar;•
satış, istehsal, madditexniki tәminat planlar;

idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur.
perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, ustunluk
verilәcәk sahәlәrin inkişaf istiqamәtlәrinә, strateci mәqsәdlәrә nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vәzifәlәrin
yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış tәsәvvur, mulahizә vә tovsiyәlәrin mәcmusudur;

•
idarә olunan obyektin qarşısında duran vәzifәlәrin muәyyәn edilmiş muddәtә vә ehtiyatlardan sәmәrәli
istifadә etmәklә yerinә yetirilmәsinә yonәldilmiş idarәetmә qәrarlarının әsaslandırılması, qәbul edilmәsi
vә icrasının tәşkili mәqsәdilә qarşılıqlı әlaqәdә vә muәyyәn ardıcıllıqla yerinә yetirilәn muxtәlif xarakterli
әmәk vә maşın әmәliyyatlarının mәcmusudur;
yalnız sәnaye muәssisәlәrinә aid olan idarәetmә funksiyası olmaqla, sexlәrin istehsal etmәli olduğu
mәhsulların adları vә natural gostәricilәrinin mәcmusudur;
istehsal muәssisәsinin oz gucunu vә bazarda baş verәn tәlәb vә tәklifi tam şәkildә hesablayaraq, oz
qarşısına elmi әsası olan mәqsәd qoyub vә buna mәqsәdә nail olma mәrhәlәlәrini muәyyәnlәşdirmәklә
onların nә vaxt vә necә yerinә yetirilmәsinin sәnәdlәşdirilmәsidir;
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Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması prinsiplәrinә aid olunmur?

Plan nәdir?

Müәssisәdә idarәetmә nәdir?

Pәrakәndә mal satışının hansı formaları vardır?

Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinin düzgün yerlәşdirilmәsinә neçә prinsipi vardır?

Alıcılara xidmәt mәdәniyyәtinin sәviyyәsi neçә amillә qiymәtlәndirilir?

prioritetlәrin muәyyәn olunması prinsipi;
qәnaәtlilik prinsipi;
paralellik prinsipi;•
komplekslik prinsipi;
stabillik prinsipi;

perspektiv dovr ucun iqtisadi inkişaf vә sosial tәrәqqinin әsas problemlәrinin hәlli yollarına, strateji
mәqsәdlәrә nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvur, mulahizә vә tovsiyәlәrin mәcmusudur.
mәqsәdi, mәzmunu, hәcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı gostәrilmәklә muәyyәn bir dovr ucun
yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulan iş vә tapşırıqların mәcmusunu ozundә әks etdirәn sәnәddir;

•
muәssisәnin inkişafı ucun zәruri olan sәnәdlәrin mәjmusudur;
uzun muddәt ucun muәyyәn edilmiş, rәqabәt ustunluklәrinin vә sәmәrәliliyin artırılması әsasında stabil
iqtisadi gostәricilәrә vә bu gostәricilәrin artımına nail olmağa imkan verәn istiqamәtlәrin, fәaliyyәt
qaydaları vә normalarının, idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur;
dovlәt vә tәsәrrufat subyektlәri tәrәfindәn muәyyәn dovr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrufat tәdbirlәri
uzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin, icra sәnәdlәrinin mәcmusudur;

qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә yönәldilәn lisenziyalaşdırma sistemidir.
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş idarәetmә subyekti ilә istehsal heyәtinin birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemindәn
ibarәtdir.

•
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş dövlәt idarәetmә orqanlarının birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemin¬dәn ibarәtdir;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş dövlәt tәnzimlәmә orqanlarının birgә hәyata keçirdiklәri tәdbirlәr sistemin¬dәn ibarәtdir;
qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә lazımi müddәtdә, minimum maddi vә әmәk resurslarının sәrfi ilә nail olmağa
yönәldilmiş tәdbirlәrin qiymәtlәndirilmәsi sistemidir;

tәdarük müәssisәlәrinә mal satışı
topdan bazarlardan mal satışı
sәnayenin çıxış bazarından mal satışı
idarә vә müәssisәlәrә mal satışı
özünәxidmәt; әvvәlcәdәn verilmiş sifarışlәr üzrә mal satışı; nümunәlәr üzrә mal satışı; alıcılara fәrdi
xidmәt göstәrmәklә mal satışı; xüsusi formada mal satışı

•

8
6
3•
4
5

6
7•
5
8
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Şәhәrlәrdә ticarәt şәbәkәsinin inkişafı planlaşdırılarkәn nәyә әsaslanılmalıdır?

Ticarәt şәbәkәsinin yerlәşdirilmәsindә neçә vәzifә qarşıya qoyulur?

Yerlәşdirmә әlamәtinә görә neçә mağaza tipi vardır?

Mal satışı formalarına görә hansı mağaza tiplәri vardır?

Qarışıq mallar mağazalarını xarakterizә edin?

Ticarәt statikasına görә ixtisaslaşdırılmış mağazalar qrupuna nәlәr daxildir?

Mağazaların ixtisaslaşdırılması neçә әlamәt üzrә hәyata keçirilir?

4

anbar tәsәrrüfatının inkişafına
şәhәrin baş inkişaf planına•
malların daşınmasına
kәndli fermer tәsәrrüfatlarının inkişafına
topdan ticarәtin inkişafına

malları daşımaq
әhalinin mal alışına sәrf etdiyi vaxta qәnaet; hәr bir mağazada geniş mal çeşidi yaratmaq; hәr bir mağaza
üçün mәnfәәtliliyi tәmin etmәk

•
malları istehsal etmәk
malları tәdarük etmәk
malları saxlamaq

univermaqlar
ümumsәhәr әhәmiyyәtli mağazalar; yaşayış zonalarında olan mağazalar•
ixtisaslaşmış mağazalar
supermarketlәr
qastranomlar

qastronomlar
әnәnәvi formada mal satan mağazalar; mütәrәqqi xidmәt formaları ilә fәaliyyәt göstәrәn mağazalar; xüsusi
mal satışı formaları

•
topdan ticarәt
çay mağazaları
çörәk mağazaları

qastronomlar
supermarket
sifarışlәr üzrә mal satan mağazalar
әrzaq vә qeyri әrzaq malları satan mağazalar•
özünәxidmәt

ticarәt evlәri
ixtisaslaşdırılmış, dar ixtisaslaşdırılmış, kombinәlәşdirilmiş vә kompleks tәlәbi ödәyәn mağazalar•
supermarketlәr
qastronomlar
ticarәt mәrkәzlәri

7
6

•
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Pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәrinin әsаs funksiyаlаrı

Cari lizinq nәdir?

İqtisadi mәzmununa görә lizinq nәyә aiddir?

Azәrbaycan respublikası Lizinq xidmәti haqqında qanun nә vaxt qәbul olunub?

Orta müddәtlı lizinq hansı lizinqdir?

Azәrbaycanda Lizinq sövdәlәşmәlәrinin tәrәflәri kim ola bilәr?

Maşın vә avadanlıqların icarәsinin әsas formaları hansılardır?

2•
4
5

ticаrәttехnoloji prosеslәri sаdәlәşdirmәk, хәrclәri аşаğı sаlmаq
ticаrәtopеrаtiv, mаliyyәtәsәrrüfаt, idаrәеtmә fәаliyyәti•
iş yеrlәrinin miqdаrının optimаllаşdırılmаsı, аlıcılаrın vахtınа qәnаәt еdilmәsi
аlıcılаrlа hаqqhеsаbın sürәtlәndirilmәsi, хidmәtin kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
mаğаzаdа tехnoloji prosеslәrin аvtomаtlаşdırılmаsı

idarәçiliyin daha dәqiq tәsvir edilmiş tәşkilati strukturudur
әvvәlcәdәn icarәyә verici tәrәfindәn әldә edilmiş avadanlığın müәyyәn müddәtә vә müәyyәn haqq
ödәmәklә icarәyә verilmәsini nәzәrdә tutur

•
malların göndәrilmәsindә istifadә olunan borc sәnәdlәrinin xüsusi kredit institutları tәrәfindәn nәqd
hesablaşma ilә satınalınmasıdır
rәqibin güclü tәrәfini neytrallaşdırmağa cәhd edilsin vә onun öz hәrәkәtindәn onun özünә qarşı istifadә
edilsin
әmәkdaşlığa әsaslanan sazişlәr әsasında hәyata keçirilәn birbaşa investisiya fәaliyyәtidir

maliyyә sahәsinә
xarici tәrәfdaşlığa
birbaşa investisiyalara•
birgә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
bank işinә

22 yanvar 2002
28 noyabr 1995
01 aprel 2004
01 aprel 2003
29 noyabr 1994•

1 ildәn  5 ilә qәdәr
3 ildәn  5 ilә qәdәr
il yarımdan  3 ilә qәdәr•
2 ildәn  3 ilә qәdәr
1 ildәn  3 ilә kimi

fәrdi vә fiziki şәxslәr
Azәrbaycan respublikasının rezidentlәri, qeyri rezidentlәri•
sahibkarların iri bazar subyektlәri
Azәrbaycan respublikasının qeyri rezident vә digәr şәxslәr
hüquqi şәxslәr
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Faktorinq firmanın vәzifәsi nәdir?

Lizinq iqtisadi mәzmununa görә nәyә aiddir?

Operativ lizinq nәdir?

Mağazaların ixtisaslaşdırılması nәdir?

Mağazadan kәnar ticarәti xarakterizә edin?

İnkişaf etmiş ölkәlәrdә mağazaları xarakterizә edin?

çerter, bankinq, Forfeytinq, konqlomerat
Çerter, Xayrinq, Lizinq•
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq
Forfeytinq, çerter, xayrinq
xayrinq,kentinq, strateji alyanslar, holdinqlәr

maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә
dә iştirak edir
faktorinq firma sahibkardan borc tәlәblәrinin ekvivalentini dәrhal tәqdim etdiyi üçün müәyyәn faizlәr
tutur, riskә görә mükafat vә inzibati idarә xәrclәrinin ödәnilmәsini tәlәb edir

•
maliyyә lizinqinin elә bir növüdür ki, icarә faktor tәrtib tәrәfindәn ödәnilir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә
bilәr
müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

tollinq
birbaşa investisiyaya•
lisenziyalaşmaya
podrat istehsalına
müştәrәk müqavilәlәrә

müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә
bilәr
lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir vә onu
lizinq predmeti qismindә müәyyәn haqq vә şәrtlәrlә lizinq alanın müvәqqәti ixtiyarına vә istifadәsinә
verir

•
maliyyә lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә
dә iştirak edir
qısa müddәtә tәtbiq edilәn maliyyә
müştәrinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

supermarketlәrin yaradılmasıdır
universal mağazaların yaradılmasıdır
ticarәt evlәrinin yaradılmasıdır.
ixtisaslaşdırma ticarәt müәssisәlәri arasında ayrıayrı mal qrupları üzrә ticarәt çeşidinin yaradılması
mәqsәdilә aparılan әmәk bölgüsü formasıdır.

•
ticarәt mәrkәzlәrinin yaradılmasıdır

çörәk zavodu
kataloqlar üzrә ticarәt; elektron ticarәt;şәxsi satış; ticarәt avtomatları•
qastronomlar
istehsal müәssisәsi,
fermer tәsәrrüfatı

ticarәt avtomatları
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Sabit ticarәt şәbәkәsinә nәlәr daxildir?

Mağazalarda mal çeşidinin formalaşması amillәri hansıdır?

Qaytarılan lizinq nәdir?

Hansı hallarda müәssisә müflüs hesab olunur?

Müflislәşmә zamanı tәtbiq olunan әsas metodlar hansılardır?

Firmanın kommersiyavasitәçilik fәaliyyәtinin effektivliyi nece müәyyәn olunur?

kiosklar
supermarketlәr, topdan supermarketlәr, kiçik mağazalar, univermaqlar, aşağı qiymәtli mağazalar,
kateqoriyalı mütәxәssislәr, tәsәrrüfat mallar mәrkәzlәri

•
istehsal sexlәri
fermer tәsәrüfatı

müxtәlif sexlәr
univermaqlar, ticarәt mәrkәzlәri, mağazalar, ticarәt evlәri•
sәnaye müәssisәlәri
fermer tәsәrrüfatı
çörәk zavodları

mağazada satılan mal çeşidi müәyyәn edilir
qrup halında çeşidin yaradılması:  mağazanın mal dövriyyәsindә hәr bir mal qrupunun xüsusi çәkisi
müәyyәn edilir; mağazada satılan mal qruplarının qrupdaxili çeşidi müәyyәn edilir – burada hәr bir mal
qrupunun ayrıayrı elementlәri üzrә çeşid formalaşır

•
bütövlükdә mağazanın mal dövriyyәsi nәzәrә alınır
mağazanın mal dövriyyәsi ayrıayrı şöbәlәr üzrә müәyyәn edilir
mal çeşidi yaradılarkәn

lizinqin elә bir növüdür ki, bu zaman lizinq verәn öz tәhlükә vә riski әsasında әmlak әldә edir
qarşılıqlı tәlәblәrin vә öhdәliklәrin nәzәrә alınmasına әsaslanan nәqdsiz hesablaşma sistemidir
Lizinq alanın lizinq verәnә borc öhdәliyidir
müştәrinin debitor borcunun inkasso edilmәsi. Bu vaxt hesablar dәrhal vә ya borclar ödәnildikcә verilә
bilәr
maliyyә lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda lizinqalan qismindә
dә iştirak edir

•

arbatraj mәhkәmә elan etdikdә.
Özü elan edir, arbitraj mәhkәmә elan edir.•
Yenidәn tәşkil olunduqda.
Beynәlxalq mәhkәmә elan etdikdә.
Özüelan etdikdә.

Heç biri.
Müәssisәnin lәğvi, yenidәntәşkil (sanasiy.•
Müәssisәnin bölünmәsi.
Müәssisәnin sәhmdar cәmiyyәtinә çevrilmәsi.
Müәssisәnini müvәqqәti bağlanması.

tәdavülün ümumu xәrclәrinin satışın hәcmi vә xidmәtlәri ümumi hәcminin cәminә nisbәti
satışışn hәcmi ilә göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin cәminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti•
satışın hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
göstәrilmiş xidmәtlәrlә satış hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti
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Pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinin mаl tәchizаtı tехnologiyаsı dedikdә nә başa düşülür?

Pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinin mаllarla tәchiz edilmәsi еffеktivliyi dedikdә nә başa düşülür

Pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinin mаl ilә tәchiz еdilmәsi dеdikdә hаnsı tәdbirlәr sistеmi bаşа
düşülür

Pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinә mаlğöndәrmәnin әn еffеktiv mеtodu hansıdır?

Mal (әmtәә) yeridilişinin ticаrәt аmillәrinә nә аiddir

Mal (әmtәә) tәchizаtı prosеsinin formаlаrı

Әhali tәlәbinin öyrәnilmәsi vә proqnozlaşdırılması üçün hansı sosialiqtisadi informasiya
mәnbәlәrindәn istifadә olunur ?

göstәrilmiş xidmәtlәrin ümumi hәcminin tәdavülün ümumi xәrclәrinә nisbәti

modullu nәqliyyаt sistеmlәrinin tәtbiqi
tәchizatın mütәrәqqi üsullarından bütün mәrhәlәlәrdә istifаdә еtmәk•
yüklәmәboşаltmа işlәrinin mехаniklәşdirilmәsi
nәqliyyаtdаn еffеktiv istifаdә еdilmәsi
mаl tәchizatının sәnаyеlәşdirilmәsi

mаl yeridilişinin sәmәrәli hәlqәsinin müәyyәn еdilmәsi
mаllаrın dövriyyә qаbiliyyәtinin sürәtlәndirilmәsi
iş vахtının, mаtеriаl vә pul vәsаitlәrinin minimum хәrclәri•
rеаllаşdırmаnın vә mаl еhtiyаtlаrının gеdişi hаqqındа informаsiyаnın opеrаtiv surәtdә аlmаq
mаllаrın çаtdırılmаsı аhәnginin opеrаtiv surәtdә dәyişmәk imkаnı

mаllаrın yахşı çаtdırılmаsı
mаllаrın ticаrәt müәәssisәsinә çаtdırılmаsı zamanı hәyata keçirilәn kommеrsiyа vә tехno¬loji әmәliyyаtlаr
komplеksi

•
mütәrәqqi tехnoloji qәrаrlаrın qәbul еdilmәsi
pәrаkәndә sаtış ticаrәt şәbәkәsinә mаllаrın dаşınmаsının sistеmi
mаllаrın mәrkәzlәşdirilmiş çаtdırılmаsı

rәqqаslı
mәrkәzlәşdirilmiş•
mәrkәzlәşdirilmәmiş
dövri
topdаnsаtış bаzаlаrın аnbаrlаrındаn

istеhsаl müәssisәlәrinin iхtisаslаşdırılmаsı
ticаrәt müәssisәsinin ölçüsü, iхtisаslаşdırılmаsı vә yеrlәşmәsi•
istеhsаl vә tехnoloji аmillәr
müәssisәnin tәsәrrüfаt sәrbәstliyi
mеmаrlıqinşааt vә şәhәrsаlmа

sadә vә mürәkkәb
trаnzit vә аnbаr•
hәlqәvari vә birbаşа
аnbаr vә rasional
iхtisаslаşdırılmış

tondan ticarәtin inkişafına dair

•
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Mağazalarda alıcılara göstәrilәn әlavә xidmәt formaları hansılardır?

Keçmiş SSRİdә ilk özünәxidmәt mağazası harada vә nә vaxt açılmışdır?

Aktiv mal satışı formaları hansılardır?

İlk özünәxidmәt mağazası hansı ölkәdә vә nә vaxt açılmışdır?

Mаllаrın dахilolmа mәnbәlәrindәn аsılı olаrаq pәrаkәndә ticаrәt şәbәkәsinin mаl tәchizаtının
hаnsı formаlаrı tәtbiq еdilir? çıxsın

Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә pәrakәndә satış qiymәtlәrinin hansı növlәri vardır?

әhalinin ayrıayrı sosial qrupları üzrә ailә büdcәsinin seçmә qrupu ilә tәdqiq edilmiş mәlumatlar; iqtisadi
rayonların sosial iqtisadi inkişafı haqqında kompleks mәlumatlar; ticarәtin maddi, әmәk vә istehsal
ehtiyatları haqqında mәlumatlar.

•
kәnd tәsәrrüfatının inkişafına dair mәlumatlar
sәnaye sahәlәrinin inkişafına dair mәlumatlar
әhalinin miqrasiyasına inkişafına dair mәlumatlar

idarә vә müәssisәyә mal satışı
pullu әlavә xidmәt formaları; pulsuz әlavә xidmәt formaları; әlavә ticarәtxidmәt formaları; әlavә mәdәni –
mәişәt xidmәtin formaları;

•
satıcılar vasitәsilә mal satışı
avtomatlar vasitәsilә mal satışı
malların xırda tondan satışı

1960ci ildә Xarkov
1950Moskva
1954ci ildә Leninqrad, 1955ci ildә Bakı•
1951ci il Kiyev
81957ci ildә Riqa

bazarlarda mal satışı
xırda pәrakәndә şәbәkә, avtomatlar vasitәsilә mal satışı, poçtla göndәrmә şәbәkә, elektron ticarәti,
malların nisyә satışı, komission qaydada satış, mövsümü bazarlar vә yarmarkalar

•
ticarәt mәrkәzlәrindә mal satışı
qastronomlarda mal satışı
supermarketlәrdә mal satışı

1960cı ildә Fransada
1916ci ildә ABŞda•
1950ci ildә Almaniyada
1930cı ildә İngiltәrәdә
1935ci ildә Avstryada

birhәlqәli vә iki hәlqәli
topdаnsаtış vә istеhsаl müәssisәlәrindәn
çаtdırmаnın modul sistеm vә qrаfiklәrindlәn istifаdә еdilmәsi
trаnzit vә аnbаr
trаnzit vә аnbаr•

müvәqqәti qiymәt
kütlәvi iaşә qiymәti
mövsümi qiymәt
bütün cavablar düzdür•
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Strateji planlaşdırmanın (marketinq üzrә) әsas elementi olan missiya (mәram) nәyi müәyyәn edir?

Strateji planlaşdırmanın (marketinq üzrә) әsas elementlәrinә nә aiddir?

Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mal satışının tәhlili necә aparılır?

Tarif maaşı nәdir?

Hansı hallarda kommersiya aktı tәrtib edilir

Ticаrәt müәssisәlәrinin lаyihәlәşdirilmәsindә tехnikiiqtisаdi әsаslаndırmа sәnәdlәrinin növlәri

Ticаrәt müәssisәlәrinin tikintisi üçün lаyihәlәrin növlәri.

güzәştli qiymәt

hәvәslәndirmәni
bütün cavablar düzdür•
realistliliyi
konkretliliyi
spesifikliyi

SWOTtәhlil
strateji audit
bütün cavablar düzdür•
missiya (mәram), mәqsәd vә strategiyalar
strateji imperativ, biznesportfelin tәhlili

Rüblәr üzrә
Müәssisә, mal qrupları, aylar, rüblәr vә il üzrә•
Cәmi müәssisә üzrә
Mal qrupları üzrә
Alıcılıq fondu üzrә

mükafatlandırma sistemidir
vaxt vahidi әrzindә işçilәrin әmәyinin ölçüsüdür•
maddi maraqlandırmadır
mәnfәәtli işlәmәdir
әlavә әmәk haqqıdır

plombun bütövlüyünün yoxlanılmasında
çatışmamazlıqların aşkar edilmәsindә, dәmir yolu stansiyasında yükün zәdәlәnmsәsindә•
daşınan zaman yükün bütövlüyünün pozulmasında
vaqonların nasaz olmasında
yükün çatdırılmasının vaxtının ötmәsinә görә

lаyihә sәnәdi
lаyihә öncәsi sәnәd, mаliyyәsmеtа sәnәdi•
tikintinin şәrtlәrinә riаyәt еdilmәsi üçün хüsusi icаzә
mеmаrlıqtikinti sәnәdi
tikinti sәnәdi

tехnikiiqtisаdi әsаslаndırmа ilә stаndаrt lаyihәlәşdirmә
Stаndаrt, tipik, fәrdi, tәkrаristifаdә еdilәn•
stаndаrt vә konstruktor lаyihәlәri
hаqhеsаblаr, çеrtyojlаr, smеtаlаr
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Lаyihәlәşdirmәyә aid vәzifәlәri әks etdirәn sәnәd

Tехnoloji prosеsdә mаrkаlаnmnın, qаblаşdırmаnın, növlәşdirmә әmәliyyаtlаrının rolu

Marketinq nәdir?

Aşağıdakı әlamәtlәrin hansından bazar seqmentinin öyrәnilmәsindә istifadә olunur?

Dairәvi reyslәr sxemindә sexlәrin xammal vә materiallarla tәminatı necә hәyata keçirilir?

İqtisadi sәmәrә nәdir?

hаqhеsаblаrlа әsаslаndırılmış fәrdi lаyihәlәr

tikintiyә tаpşırıq
tаpşırığın tехnikiiqtisаdi әsаslаndırılmаsı•
lаyihәlәşdirmәnin yеrinә yеtirilmәsinә tаpşırıq
tikinti normаlаrı
хüsusi şәrtlәr

kәmiyyәt vә kеyfiyyәt mühаfizәsi
mаllаrın sаtışа hаzırlаnmаsı vә sаtışın sәmәrәli tәşkili•
sахlаmаnın sаnitаr rеjiminә riаyәt еdilmәsi
ticаrәt хidmәtinin kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
sаtışın müаsir formаlаrının tәtbiqi

müәssisәnin xammal vә materiallarla tәminatı prosesidir;
idarәetmәnin metodlarından biridir.
bazarda mәhsulun satışı ilә әlaqәdar kontraktların bağlanması prosesidir;
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinini sәmәrәli maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmidir;
bazarın kompleks tәhlili vә proqnozlaşdırılması prosesidir;•

iqtisadi әlamәtlәr;
tәşkilati әlamәtlәr;
psixoqrafik әlamәtlәr.•
texnoloji әlamәtlәr;
texniki әlamәtlәr;

nәqliyyatın hәr bir sexә doğru sәfәri yüklә, anbara qayıdanda boş, yaxud tara ilә olur;
eyni zonada yerlәşәn bir neçә istehlakçı sex xammal vә materiallarla bir reyslә tәchiz edilir;•
anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә saxlayır vә onlar xammal vә materiallarla müxtәlif
reyslәrlә tәchiz edilir.
müxtәlif zonalarda yerlәşәn istehlakçı sexlәr xammal vә materiallarla ayrıayrı reyslәrlә tәchiz edilir;
anbar bir deyil, bir neçә sexlә fәrdi şәkildә әlaqә saxlayır vә onları ayrıayrılıqda xammal vә materiallarla
tәchiz edilir;

Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn
dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan nisbi ölçüdә iqtisadi nәticә
Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn
dövr әzindә fәaliyyәtә cәlb edilәn resursların dәyәr ifadәsindә cәmi.
Ölkә iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrinin vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәnin müәyyәn
dövr әzindә fәaliyyәtindәn alınan mütlәq ölçüdә iqtisadi nәticә.

•
Ölkә iqtisadiyyatında, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahәlәrindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә müәyyәn
dövr әzindә fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәrin mütlәq ölçüdә cәmi.
Ölkә iqtisadiyyatının hәr bir sahәsindә vә ya ayrılıqda hәr bir müәssisәdә il әrzindә hәyata keçirilәn
fәaliyyәtlәrin sayı.
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Әmәyin ödәnişinin vaxtamuzd formasına aiddir:

Әmәyin ödәnişinin işәmuzd formasına aid deyil:

Әmәyin ödәnilmәsinin tarif sisteminә daxildir:

Әmәk haqqı nәdir?

Müәssisәlәrdә kadrların strukturu necә müәyyәn edilir?

Müәssisәnin tәrkibinә daxil olan struktur bölmәlәr aşağıdakı hansı vәhdәtliyә malik olurlar?

İxtisaslaşdırılma dәrәcәsinә görә müәssisәlәr müәssisәlәr bölünürülәr:

akord sistemi;
birbaşa vaxtamuzd;
dolayı vaxtamuzd;
mütәrәqqi vaxtamuzd;
mükafatlı vaxtamuzd.•

mütәrәqqi işәmuzd;
dolayı işәmuzd;
intensiv işәmuzd;•
mükafatlı işәmuzd.
birbaşa işәmuzd;

işçilәrin mükafatlandırması sistemi, әmәk haqqının minmum sәviyyәsi;
tarif cәdvәli, tarif dәrәcәsi, tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı;•
iş yerlәrinin tәşkilinә qoyulan tәlәblәr, işçilәrin ixtisasına qoyulan tәlәblәr, işçinin әmәk haqqı ;
әmәyin ödәnilmәsi qaydası vә әmәk şәratinә qoyulan tәlәblәr;
tarif ixtisas mәlumat (sorğu) kitabı, әmәk haqqı tәlimatı, әmәk mәcәllәsi;

müәssisәdә işçilәrә yaxşı işlәdiklәrinә görә ödәnilәn mükafatlar
işәgötürәnin işçi ilә bağladığı müqavilәyә görә onun işdәn çıxdığı halda ödәdiyi vәsait;
vaxtilә müәssisәdә işlәyib, lakin indi tәqaüddә olan işçilәrә müәssisәlәrin ödәdiyi vәsait;
işçinin ixtisas dәrәcәsi әsasında ödәnilәn vәsait;
iş qüvvәsinin kәmiyyәti vә keyfiyyәtinә görә işçiyә müәssisә tәrәfindәn ödәnilәn pul vәsaitidir;•

heyәtin orta siyahi sayında müxtәlif kateqoriyalı işçilәrin xüsusi çәkisinә görә•
heyәtin orta siyahi sayının rәhbәr vә mütәxәssislәrin sayına nisbәtinә görә
mühafizә işçilәrinin sayının әsas vә kömәkçi fәhlәlәrin ümumi sayında xüsusi çәkisinә görә
kömәkçi fәhlәlәrin saynının әsas fәhlәlәrin sayına nisbәtinә görә
әsas fәhlәlәrin sayında heyәtin orta siyahi sayının xüsusi çәkisinә görә

tәşkilati;•
pisxoloji;
fiziki.
texnoloji;
sosial;

ixtisaslaşdırılmış, universal vә qarışıq müәssisәlәrә•
ixtisaslaşdırılımış, ixtisaslaşdırılmış, kombinәlәşmiş müәssisәlәrә
kütlәvi, seriyalı vә fәrdi müәssisәlәrә
ixtisaslaşdırılımış, axınlı vә fәrdi müәssisәlәrә
istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәrinә
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Firmanın tәşkilatihüquqi formalarına nәlәr daxildir?

İdarәetmәnin prinsiplәri nәdir?

İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

İdarәetmә metodları nәdir?

İdarәetmә mәqsәdi nәyin vasitәsilә hәyata keçirilir

İdarәetmә kadrlarına kimlәr daxildir?

İdarәetmә sistemi nәdir?

istehsal, kommersiya vә xidmәt müәssisәlәri
kiçik, orta vә iri müәssislәr
mәhdud mәsuliyyәtli müәsisiә vә sәhmdar cәmiyyәt•
özәl müәssisә vә müştәrәk müәssisә
dövlәt müәssisәsi vә xarici müәssisә

Bu sosial metoddur
Tәşkilati metodlar
İqtisadi metodlar
Obyektiv iqtisadi qanunların vә inkişaf qanunauyğunluqlarının fәaliyyәtindәn irәli gәlәn idarәetmә
qaydası

•
Psixoloji metodlar

İdarәetmә normasının müәyyәnlәşmәsi
İdarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şüurlu tәsir•
İdarәetmә effektivliyinin yüksәlmәsi
Menecmentin loqik sxeminin işlәnmәsi
İdarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi

Bu idarәetmә qanunauyğunluğudur•
Bu idarәetmә qanunudur
İdarәetmә fәaliyyәtinin hәyata keçirilәmsi üsuludur
Bu idarәetmәyә prinsipidir
Bu idarәetmәyә yanaşma metodudur

İdarәetmәnin texniki vasitәlәri ilә
İdarәetmә funksiyaları
Bazar mexanizmindәn keçmәklә
İdarәetmә aparatının sәmәrәlәşdirilmәsi
Göstәricilәr bazasının yığılması•

Kömәkçi işçilәr
Tәchizatçılar
Satıcılar
Texniki personal
İdarәetmәnin hәr hansı funksiyasını yerinә yetirәn idarәetmә aparatının işçilәri•

müәssisәdә idarәetmәnin tәşkilati quruluşunu xarakterizә edir, kadrların tәrkibini göstәrir;
idarә aparatında çalışan işçilәrin mәcmusudur.
idarәetmә mәqsәdlәrinin mәcmusu, investisiya qoyuluşu prosesidir;
idarәetmә metodları vә funksiyalarının mәjmusu, istehsalın tәşkili prinsiplәridir;
idarәetmә mәqsәdlәrinin, idarәetmәnin strukturu, forma vә metodlarının mәcmusudur;•



465

466

467

468

469

470

471

Müәssisәdә idarәetmә prosesinin mәrhәlәlәri hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı idarәetmәnin prinsiplәrinә aid deyil?

İdarәetmәnin funksiyası olan planlaşdırmanın mәrhәlәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

İdarәetmә prinsiplәrinә aid deyil:

Әmәyin idarә olunmasının predmeti nәdir?

Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada malların daşınması texnologiyasının üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•
proqnozlaşdırma, tәşkil etmә, tәnzimlәmә;
planlaşdırma, planların reallaşdırılması vә nәzarәt;•
tәşkil, idarәetmә, tәnzimlәmә;
planlaşdırma, proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә
tәşkl etmә, stimullaşdırma, nәzarәt.

avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә prinsipi;
paralellik prinsipi.
ahәngdarlıq prinsipi;
düzxәtlilik prinsipi;
sәlahiyyәt vә mәsuliyyәt prinsipi;•

ahәngdarlıq prinsipi;•
qayda prinsipi;
istiqamәtlәrin vәhdәti prinsipi.
intizam prinsipi;
әdalәt prinsipi;

matris sxemi;
mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi;•
lisenziyalaşdırma.
Tәşәbbüskarlıq;
koordinasiya;

Әdalәt prinsipi;
koordinasiya.•
İdarәetmәdә әmәk bölgüsü;
Tәkbaşınaçılıq;
Tәşәbbüskarlıq;

Materiallar
Xammal
Texnika
Mәlumat•
Әmtәә

malların yüklәnib boşaldılmasına mәsrәflәr sәrfi artır.
mәrkәzlәşdirilmiş qaydada malların daşınmasında mәsuliyyәt bilavasitә malvrәnlәrin üәrinә düşür;
mağaza işçilәri mal daşınmasından azad olaraq bilavasitә әhaliyә xidmәtlә mәşğul olur; mal yeridilişi
sürәtlәnir; anbar sahәsinә olan tәlәb azalır, ticarәt sahәsindәn daha sәmәrәli istifadә edilir; malların
yüklәnibboşaldılmasına mәsrәflәr azaldılır; mal verәnlәrlә ticarәt müәssisәlәri arasında әlaqәlәr
möhkәmlәnir

•
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Hansı hallarda anbar formasında mal tәchizatı sәmәrәli hesab edilir?

Hansı hallarda tranzit qaydad mal tәchizatı sәmәrәli hesab edilir?

Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinin mallarla tәchizatı hansı tәşkilatı hüquqi formada hәyata keçirilir?

Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinә malların daxil olması mәnbәlәri hansılardır?

Tara avadanlığın tәtbiğindәn kimlәr iqtisadi sәmәrә götürә bilәr?

Mallar mәrkәzlәşdirilmiş qaydada daşındıqda hansı marşurutlardan istifadә edilir?

mәrkәzlәşdirilmiş qaydad mal daşınmasında mağaza işçilәri bilavasitә bu işlә mәşğul olur.
mallarla tәchizatda mәsuliyyәt mağaza işçilәrinin üzәrinә düşür
mal yeridilişinin prosesi lәngiyir

uzun müddәt malların saxlanmasına ehtiyac olmadıqda
anbarlarda malların yenidәn emalı
şәhәrdәnkәnar mal verәnlәrdәn iri partiyalarla mallar alındıqda; yerli mal verәnlәrdәn iri partiyalarla dar
çeşidli mallar daxil olduqda; malların anbarlarda yenidәn emalı lazım olduqda; uzun müddәtә malların
çoxlanması lazım olduqda

•
mal dövriyyәsinin hәcmi böyük olan mağazalara mallar daşındıqda
yerli mal verәndәn xırda partiyalarla dar çeşidli mallar daxil olduqda

idxalatdan daxil olan malların daşınmasında
sadә çeşidli malların,tez xarab olan malların,kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının vә yerli istehsal
müәssisәlәrindә istehsal edilәn anbarlarda yenidәn emalı tәlәb edilmәyәn malların daşınmasında

•
mürәkkәb çeşidli malların daşınmasında
respublikadan kәnar tәşkilatlardan daxil olan malların daşınmasında
xırda mağazalara malların daşınmasında

pәrakәndә ticarәt müәssisәlәrindәn tәchiz olunmaq
tranzit vә anbar formasında•
univermaqlardan tәchiz olunmaq
kәnar tәşkilatlardan tәchiz olunmaq
öz istehsal müәssisәlәrindәn tәchiz olunmaq

pәrakәndә ticarәt müәssisәlәrindәn
respublika sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri,tondan ticarәt baza vә kontorları, yardımçı istehsal
müәssisәlәri, xarici ölkәlәrdәn, yerli xammalla işlәyәn müәssisәlәrdәn vә s.

•
supermarketlәrdәn
qastronomlardan
ictimai iaşә müәssisәlәrindәn

anbarlar
sәnaye, ticarәt vә nәqliyyat•
ticarәt avtomatları
palatkalar
fermerlәr

xırda mağazalara daşınma
mәrkәzlәşdirilmiş qaydada malların daşınması xәtti vә hәlqәvi marşurutlardan ibarәtdir•
malların tranzit qaydada daşınması
tәdarük mәntәqәlәrinә daşınma
ictimai iaşә müәssisәlәrinә daşınma
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Mal tәchizatının ahәndarlığı nә demәkdir?

Mal tәchizatının planauyğunluğunu izah edin?

Mal tәchizatının sәmәrәli tәşkili prinsiplәri hansılardır?

Mal tәchizatı dedikdә nә başa düşülür?

İdarәetmәnin metodları hansılardır?

Müәssisәlәrdә idarәetmә funksiyaları hansılardır?

Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

mağazalarda malları vaxtında qәbul etmәk
mağazaların işinin fasilәsizliyi vә әhaliyә yüksәk ticarәt xidmәtini tәmin etmәklә anbar vә nәqliyyatın
işinin sәmәrәli tәşkil edilmәsini tәmin etmәkdir.

•
malların istehsalını genişlәndirmәk
fermer tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk
anbarlarda çoxlu mal ehtiyyatı yığmaq

sәnaye müәssisәlәrindә mallar istehsal etmәk
Planauyğunluq mal dövriyyәsi planı, mal ehtiyyatları vә digәr göstәricilәr nәzәrә alınmaqla vaxt
cәdvәllәri vә qrafiklәr üzrә malların mağazalara gәtirilmәsindәn ibarәtdir.

•
pәrakәndә ticarәtdә ehtiyyat yaratmaq
malları topdan bazalardea toplamaq
fermer tәsәrrüfatlarının inkişafı

topdan bazarlardan tәchizat
planauyğunluq, mәrkәzlәşmә, texnoloji, fasilәsizlik, ahәndarlıq vә qәnaәtçilik•
mal tәchizatında anbardan istifadә etmәk
tranzit qaydada tәchizat
tәdarük mәntәqәlәrinәn tәchizat

istehsal,topdan ticarәt bazarından mağazalara qәdәr malların çatdırılmasında hәyata keçirilәn kommersiya
vә texnoloji tәdbirlәrdәn ibarәtdir.

•
malları istehsal etmәk
fermer tәsәrrüfatının inkişafı
topdan ticarәtin inkişafı
böyük anbarların tikilib istifadәyә verilmәsi

inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;•
iqtisadi; texnoloji, operativ;
madditexniki, tәşkilati, iqtisadi;
inzibati, psixolojı, tәşkilatı;
iqtisadi, tәşkilatı, sosialpsixoloji;

idarәetmәdә әmәk bölgüsü, tәkbaşınaçılıq, korporativ әhvalruhiyyәsi;
planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya;•
inzibatı, iqtisadi, sosialpsixoloji;
istehsal, mübadilә, istehlak;
xәtti, fuksional, xәttifunksional.

iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;•
ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr
üçün hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır
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Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

Ticarәt vasitәçilәrinә aid deyil:

Müәssisәnin marketinq sistemi aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllindә iştirak etmir:

İstehlak tәyinatlı mallar bazarı hansıdır?

Birjalar nә ilә mәşguldur

sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lә¬rin)
әmәlә gәlmәsidir;
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir;

iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;
müәssisә miqyasında istifadә olunan insan әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir
sıra funksiya vә әmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalanmasıdır.
ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;
sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lә¬rin)
әmәlә gәlmәsidir;
müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal
sahәlәrinә  ayrılmasıdır;

•

fiziki, mexaniki, texnoloji.
ümumi, xüsusi, fәrdi;•
fәrdi, texniki, texnoloji;
fәrdi, seriyalı, kütlәvi;
mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış;

konsaltinq tәşkilatı.•
kommivoyajerlәr;
distributerlәr;
dilerlәr;
agentlәr;

plan üzrә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәrur olan işçilәrә tәlabatın hesablanmasında;•
bazarın kompleks öyrәnilmәsindә (tәdqiqindә);
mәhsul (xidmәt) çeşidi vә qiymәtinin planlaşdırılmasında;
bazarda mövcud olan tәlәbatın mümkün qәdәr çox ödәnilmәsinә nail olmaq mәqsәdilә tәdbirlәr sisteminin
işlәnib hazırlanmasında.
potensial (real) tәlәbatın vә ödәnilmәyәn ehtiyacların müәyyәn edilmәsindә;

malı satmaq üçün alan kompaniyalardır
malı öz şәxsi istehlakı üçün alan firmaların bazarıdır
hazır mәhsul istehsal edәn firmalardır
sәnaye mallarını әldә edәn ayrıayrı şәxslәrdir
malları son istehlakçıya satmaq üçün alan kompaniyaların bazarıdır•

vasitәçilik funksiyasını hәyata keçirәn topdansatış ticarәtlә
vasitәçilik şirkәti olub, strateji planın hazırlanması ilә
vasitәçilik funksiyasını hәyata keçirәn topdan ticarәtlә•
vasitәçilik fәaliyyәtini hәyata keçirәn topdan alışla
vasitәçilik funksiyasını hәyata keçirәn pәrakәnddә ticarәtlә
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Tender nәdir?

Respublikada neçә birja fәaliyyәt göstәrir?

Xüsusi birjalar nәdir?

Ticаrәt binаlаrı vә tikililәrinin tехnoloji tәlәblәrә cаvаb vеrmәsi.

Müәssisәnin mal ehtiyatlarını tәhlil etmәkdә әsas mәqsәd nә¬dir?

Hәlqәlilik әmsalı nәdir?

Tranzit mal dövriyyәsi malgöndәrәnlә hesablaşmanın formasına görә necә bölünür?

hәr hansı bir tәklifin vә ya nouxaunun alışıdır
malların göstәrilmәsi üçün sifarişlәrin yerinә yetirilmәsi üçün qәnaәtli kommersiya әmәliyyatlarını yerinә
yetirmәk mәqsәd ilә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsidir

•
mal satışı üçün qәnaәtli әmәliyyatların hәyata keçirdiyi әmәliyyatlardır
yüksәk әhәmiyyәtli tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәtbiq olunan fәaliyyәt növüdür
hәr hansı bir vә ya tәklifin satışıdır

5
3•
2
1
8

üzvlәrinin sayı qeyrimәhdud olan açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı mәhdud olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir•
üzvlәrinin sayı az olan açıq sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı çox olan qapalı sәhmdar cәmiyyәtlәrdir
üzvlәrinin sayı 3 nәfәr olan xüsusi bir qurumdur

ticаrәttехnoloji prosеsin onun işinin iqtisаdi göstәricilәrinә tәsiri
mütәrәqqi sаtış mеtodlаrının vә müаsir tехnikаnın tәtbiqi ilә tехnoloji prosеsin sәmәrәli tәşkili•
әmtәә yeridilişi vә аlıcı ахını ilә mаğаzа binаlаrının tәrkibi, yеrlәşmәsinin qаrşılıqlı әlаqәsi
sәmәrәli tехnoloji plаnirovkаya uyğun olаrаq mаğаzа binаlаrın mәcmuuyu
binа formаlаrının vә proporsiyаlаrının sаhәlәri аlıcılаrа göstәrilәn хidmәtin sәviyyәsi ilә müәyyәn еdilir

mal resurslarını artırmaqdan ibarәtdir
mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarәtdir
әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini öyrәnmәkdәn ibarәtdir
mal dövriyyәsinin inkişafını normal inkişafının nә dәrәcәdә tәmin etdiyini vә malların dövretmә sürәtinin
necә dәyişdiyini aşkar etmәkdәn ibarәtdir

•
dövriyyәni inkişaf etdirmәk

xalis mal dövriyyәsinin topdan mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
topdansatış mal dövriyyәsinin anbar mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
xalis mal dövriyyәsinin ümumi mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür
ümumi mal dövriyyәsinin xalis mal dövriyyәsinә olan nisbәti başa düşülür•
pәrakәndә satış mal dövriyyәsinin topdansatış mal dövriyyәsinә nisbәti başa düşülür

topdan baza ilә malgöndәrәn müәssisәnin özünün hesablaşması ilә
hesablaşmada iştirak etmәmәklә anbar vә tranzit dövriyyә
tranzit vә anbar mal dövriyyәsi
hesablaşmada iştirak etmәklә tranzit vә hesablaşmalarda iştirak etmәmәklә tranzit•
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Topdan tranzit mal dövriyyәsi nәdir?

Bazarın konyukturuna tәsir edәn dövrü amillәr hansılardır?

Topdansatış mal dövriyyәsinin növlәri hansılardır?

Mal yeridilişinin sәmәrәli tәşkilinә hansı amillәr tәsir edir?

Mal yeridilişinin tәşkili vә formaları nә ilә müәyyәn edilir?

Aşağılakılardan hansı әmәk haqqı sistemlәrinә aid deyil?

Әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi zamanı әmәyin nәticәsini xarak¬terizә edәn
göstәricilәrә aid deyil:

•
hesablaşmada iştirak etmәklә anbar vә tranzit dövriyyә

anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
sәnaye müәssisәlәrinin anbarından topdansatış müәssisәsinә göndәrilәn malların dәyәr mәcmusudur
mal göndәrәnin, sәnaye müәssisәsinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәlәrinә göndәrilәn
malların dәyәr mәcmusudur

•
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır

dövrü amillәr konkret dövr әrzindә gündәlik tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә müntәzәm olaraq tәsir göstәrir
konkret dövr әrzindә vaxtaşırı tәsir göstәrir
dövrü amillәr konkret dövr әrzindә daim tәsir göstәrir•
konkret dövr әrzindә tәsadüfi, teztez lakin dövrü olaraq tәsir göstәrir

kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә özünün istehsal etdiyi mәhsul üzrә dövriyyә, anbar dövriyyәsi
tranzit dövriyyә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının topdan satışı
kulinariya mәmulatlarının topdan satışı, istehlak malarının topdan satışı
istehsal vasitәlәrinin topdan satışı, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının tәdarükü, istehlak mallarının topdan
satışı

•
hesablaşmalarada iştirak etmәklә dövriyyә, istehlakçılara mal satışı üzrә dövriyyә

tәbiicoğrafi vә demoqrafik amillәr
malların qablaşdırılması, sortlaşdırılması vәziyyәti
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti, qiymәtlәrin sәviyyәsi
mәhsuldar qüvvәlәrin düzgün yerlәşdirilmәsi, nәqliyyat, topdansatış bazanın yerlәşdirilmәsi•
demoqrafik vә iqtisadi amillәr

nәqliyyatın inkişaf sәviyyәsi ilә
әhalinin mal almaq imkanları ilә
әhalinin alıcılıq qabiliyyәti ilә
iqtisadi münasibәtlәrin xarakteri ilә•
mal ehtiyatlarının mәcmuu ilә

birbaşa işәmuzd
mütәrәqqi işәmuzd
dolayı işәmuzd
sadәlәşdirilmiş işәmuzd•
mükafatlı işәmuzd
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Vaxt norması nәdir?

Aşağıdakı ünsürlәrdәn hansı vaxt normasına aid deyil?

Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi amillәri hansılardır?

Aşağıdakılardan hansı sahibkarlığın tәşkilatiiqtisadi formalarına aid deyil?

Kvota:

Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti novlәrinә nәlәr daxil deyil?

natural göstәricilәr;
әmәk göstәricilәri;
şәrtinatural göstәricilәr;
texnolojilik göstәricilәri;•
dәyәr göstәricilәri.

әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi tapşırığının plan ölçüsüdür;
qurulmuş avadanlıqların miqdarının plan ölçüsüdür.
fәhlәnin avadanlıqların vә iş yerinin işçi vәziyyәtdә saxlanması ilә әlaqәdar sәrf etdiyi vaxtın plan
ölçüsüdür;
mәhsul vahidinin hazırlanması vә ya müәyyәn hәcmdә işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan iş vaxtının
plan ölçüsüdür;

•
müәyyәn işin yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan müәyyәn peşәixtisas tәrkibdә işçilәrin sayının plan
ölçüsüdür;

kömәkçi vaxt;
iş yerinә xidmәt vaxtı;
әsas vaxt;
hazırlıqtamamlama vaxtı
mәnzuniyyәt vaxtı;•

müәssisәdә inzibati idarә heyyәtinin sayının artırılması, fәhlәlәr arasında rәqabәt, әmәk haqqının
artırılması;
analitik, statistik, eksperimental, qarışıq;
intensiv, ekstensiv, dәyişәn, qarışıq;
madditexniki, sosial, iqtisadi vә tәşkilati;•
fәhlәlәrin iş vaxtının artırılması, növbәlәrin fasilәsizliyi vә istirahәt müddәtinin qısaldılması;

sindikat
kartel
assosiasiya
maliyyәistehsal qrupları•
konsorsium

dәyәri odәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir
muәyyәn muddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ixrac olunmasına icazәni
әks edirir
muәssisәnin istehsaltәsәrrufat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks
etdirir
muәyyәn muddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ixracına tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol
verilә bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir

•
xarici şirkәtin muәyyәn haqq muqabilindә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә mәsә
lәlәri әks edirir

birbaşa investisiya vә portifel investisiyası
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Muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә aşağıdakılardan hansı daxil
deyil?

Oliqopolik sahә:

Qiymәtlәrin novlәrinә aid deyil?

Mәhsuluna qiymәtinә hansı amil tәsir etmir?

Muәssisә oz mәhsuluna qiymәt muәyyәn edәrkәn aşağıdakı amillәrdәn hansını nәzәrә almalıdır?

Qiymәt funksiyalarına aiddir:

Muәssisәdә qiymәtqoymanın metoduna aiddir:

lisenziyalaşdırma vә francayzinq
idarәetmә kontraktları vә «qıfılaltı» kontraktlar
planlaşdırma vә proqramlaşdırma•
ixrac vә idxal

tәchizat mәnbәlәrinin diversifikasiyası
satışın artırılması
resursların әldә olunması
әmәk haqqının artırılması•
satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası

tәbii inhisarın movcud olduğu sahәdir
nisbәtәn az sayda muәssisәnin әmtәә vә xidmәtlәr bazarında hakimlik etdiyi sahәdir•
eyni olmayan, lakin oxşar mәhsullar istehsal edәn nisbәtәn coxlu sayda muәssisәlәrin movcud olduğu
sahәdir
standart vә ya eynicinsli mәhsullar istehsal edәn coxlu sayda muәssisәlәrin movcud olduğu sahәdir
muәyyәn mәhsul istehsal edәn vә xidmәt gostәrәn bir muәssisәnin movcud olduğu sahәdir

nәqliyyat tariflәri
qarışıq qiymәtlәr•
pәrakәndәsatış qiymәtlәri
topdansatış qiymәti
tikinti mәhsuluna qiymәt

analoji mәhsul istehsal edәn rәqib muәssisәlәrin bazardakı davranışları
hazır mәsul anbarının hәcmini•
mәhsulun maya dәyәri
mәhsulun әvәzedicilәrinin qiymәti
inflyasiyanın sәviyyәsi

hazır mәsul anbarının hәcmini
mәhsulun maya dәyәrini•
işcilәrin rәyini
әsas fondların mәnәvi köhnәlmәsini
tәhciztcıların etibarlılığını

stimullaşdırma, bölgü vә tәnzimlәmә
ucot, stimullaşdırma vә bölgü•
ucot, stimullaşdırma vә nәzarәt
analitik, muşahidә vә eksperimental
nәzarәt, stimullaşdırma vә bölgü
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Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti standartlarnın növlәrinә aid deyil?

Mәhsulun keyfiyyәti:

Әhәmiyyәti, tәtbiq miqyası vә mәsuliyyәt dәrәcjәsinә görә standartlar hansı növlәrә bölünür?

Aşağıdakılardan hansı mәhsulun keyfiyyәti göstәricilәrinә aid deyil?

Standartlaşdırma:

Sertifikasiya:

maya dәyәri usәgәl әmәk haqqı
orta xәrclәr ustәgәl mәnfәәt•
muşahidә
analitik
sex maya dәyәri ustәgәl umumzavod xәrclәri

dovlәtlәrarası standartlar;
milli standartlar.
beynәlxalq standartlar;
regional standartlar;
muhasibat standartları;•

bazarda formalaşır
satış zamanı formalaşır
istehsal prosesindә formalaşır•
mәhsula servis prosesindә formalaşır
tәdavul prosesindә formalaşır

muәssisәdaxili, muәsisәlәrarası, sahә, milli standartlara
beynәlxalq, regional, dovlәtlәrarası, milli standartlara•
mәhsul, xidmәt, sәnaye, ticarәt standartlarına
analitik, ekperimental, statistik standartlara
mterial, hazır mәhsul, xidmәt standartlarına

mәhsulun estetik gostәricilәri
standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri
texnolojilik gostәrijilәri
mәhsulun nәql ounma qabiliyyәti
mәhsulun maya dәyәri•

mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda oz әksini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir
normaların işlәnib hazırlanması (yaradılması) üzrә fәaliyyәtdir•

mәhsullar ucun norma, qayda vә xarakteristikaları müәyyәnlәşdirәn fәaliyyәtdir
mәmulatların konstruksiyasına daxil olan müvafiq hissәlәrin eynilәşdirilmәsinә yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsul keyfiyyәtinin standartlarda oz әksini tapmış tәlәblәrә javab vermәsini sınaqdan keçirilmәsidir•
mәhsulların istehsalı üçün mәsrәf normalarının işlәnib hazırlanmasına yönәldilmiş fәaliyyәtdir
mәhsulların istehsalı üçün müәyyәn edilmiş normalar әsasında kadrlara tәlәbatın hesablanmasına
yönәldilmiş fәaliyyәtdir
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Mәhsulun rәqabәtqabiliyyәti:

Aşağıdakıdardan hansı muәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aid deyil?

Әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibi hansı xәrclәrdәn ibarәtdir?

Proqram nәdir?

Pәrаkәndә ticаrәt müәssisәlәri hansı әlаmәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir?

Әmtәә nişanı nәdir?

onun oz tәyinatına müvafiq müәyyәn tәlәbatı ödәmәyә yararlı olmasını şәrtlәndirәn, özünәmәxsus
xassәlәrin mәjmusu ilә müәyyәn olunur
alıcıların müәyyәn qrupu üçün maraq kәsb edәn vә onların müәyyәn tәlәbatlarının ödәnilmәsini tәmin
edәn xassәlәrin mәcmusu ilә müәyyәn olunur

•
yalnız onun qiymәti ilә müәyyәn olunur
dovriyyә vә tәdavul fondları istifadә göstәrijilәri ilә müәyyәn olunur
reallaşdırılmaya çәkilәn xәrjlәrin hәmi ilә müәyәn olunur.

investisiya layihәlәndirilmәsi;
strateji idarәetmәnin hәyata kecirilmәsi;•
investisiya strategiyasının muәyyәn olunması;
strateji planlaşdırmanın hәyata kecirilmәsi.
layihәnin vә investisiyanın faktiki sәmәrәliliyinin tәhlili;

texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri.
tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr;•
tikintiquraşdırma avadanlıq, alәt vә inventarların alınması, geoloji kәşfiyyat, torpaq alma, kadr hazırlama,
idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri;
muәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış xәrclәri;
sәnaye, kәnd tәsәrrufatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri;

proqramda oz әksini tapan tәdbirlәrin rәvan, bir qaydada realizә olunması mәqsәdilә hәyata kecirilmәsi
nәzәrdә tutulan konkret vә kompleks tәdbirlәr sistemidir;
dovlәt vә tәsәrrufat subyektlәri tәrәfindәn muәyyәn dovr әrzindә icrası nәzәrdә tutulan tәsәrrufat tәdbirlәri
uzrә mәqsәd vә vәzifәlәrin mәcmusudur;

•
strateji mәqsәdlәrә nail olmaq ucun qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinә dair elmi cәhәtdәn
әsaslandırılmış tәsәvvur, mulahizә vә tovsiyәlәrin mәcmusudur;
mәqsәdlәrin muәyyәn edilmәsi, problemin tәhlili, proqnozlaşdırma, alternativ variantların muәyyәn
olunması, qәbul edilmiş qәrarların qiymәtlәndirilmәsi, investisiya qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi
mәrhәlәlәrini әhatә edәn fәaliyyәt novudur.
elmi jәhәtdәn formalaşdırılan biliklәr sistemi vә habelә ictimai hәyatın butun sahәlәrinin şuurlu
nizamlanmasına yonәldilmiş fәaliyyәt novudur;

ticаrәt müәssisәsinin tехniki tәchizаtının sәviyyәsi
mаlsаhә vә istеhlаk tәyinаtı•
ticаrәt sаhәsi, mәrtәbәsi, iхtisаslаşmа C. ticаrәttехnoloji prosеs
ticаrәttехnoloji prosеs
ticаrәt хidmәtinin formа vә mеtodlаrı

әmtәә vahidi firmanın әmtәәsinin vahid nümayәndәsidir ki, keyfiyyәti vә qiymәti var
hüquqi müdafiәsi tәmin olunmuş marka vә ya onun hissәsidir•
bir firmanın әmtәәni digәrindәn fәrqlәndirәn rәmzdir
firmanın hüquqi qaydada brendinin tәsdiq olunmamış formadır
namenklaturaya daxil olan çeşid namenklaturasıdır
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Әmtәә vahidi nәdir?

Әmtәә nәdir?

Ticarәt maliyyәsinin funksiyaları hansılardır?

Kütlәvi iaşә müәssisәsindә ümumi gәlirin әmәlә gәlmә mәnbәlәri hansılardır?

Ticarәtdә ümumi gәlir tәyinatına görә nәyi özündә әks etdirir?

Firmanın maliyyә vәziyyәtinin tәhlili nәyә әsaslanır?

Әmәk haqqı, ezamiyyә xәrclәri vә s. ödәnilmәsi müәssisәnin hansı planında göstәrilir?

istehlakına әmәk sәrf olunan hәr bir vasitәdir
hәcm, qiymәt, xarici görünüş vә digәr әlamәt göstәricilәri ilә sәciyyәlәndirilәn xüsusilәşmiş tamlıqdır.•
istehsal olunan hakim bazara çıxarılmayan mәhsuldur
firmanın mal dövriyyәsinin ümumi dövriyyәyә mәnsubiyyәtidir
vahid zamanda istehsal olunan maldır

istehsal olunan vә bazara çıxarılmayan әşyadır
tәlәbatı yaxud ehtiyacı ödәyә bilәn, diqqәti cәlb etmәsi, alınması, istifadә vә ya istehlak olunması
mәqsәdi ilә bazara tәklif olunan hәr bir şey әmtәәdir

•
istehlakına әmәk sәrf olunan hәr şeydir
hәm dәyәri, hәm dә istehlak dәyәri olan hәr bir şey
vahid zamanda vahid şәxs tәrәfindәn istehsal olunan әşya

qәnaәt, risk, iqtisadi hәvәslәndirmә
operativlik, bölgü, nәzarәt, hәvәslәndirmә•
satış, alış, nәzarәt, xidmәt
bölgü, nәzarәt, xidmәt, qәnaәt
bölgü, nәzarәt, xidmәt, qәnaәt istehsal, ticarәt, tәsәrrüfatçılıq

ayrıayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir
ümumi satışdan alınan gәlir•
mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtinә
müәssisә krediti vә istehsal krediti
әsas vә әlavә әmәk haqqı, digәr tәsәrrüfat sahәlәrinin mәsrәflәri

mәnfәәt ilә mal dövriyyәsinin mәblәğinin cәmini
tәdavül xәrclәri ilә mәnfәәtin cәmini•
tәdavül xәrclәrinin mәnfәәtә nisbәtini
mal dövriyyәsi ilә tәdavül xәrclәrinin cәmini
mәnfәәtin tәdavül xәrclәrinә olan nisbәtini

pәrakәndә satış mal dövriyyәsi balansına
mühasibat vә maliyyә hesabatına•
ümumi gәlir vә mәnfәәt haqqındakı mәlumatlara
operativ uçot materiallarına
әhalinin pul gәlirlәri vә mәsrәflәri balansına

maliyyә planı
kredit planı
şahmat planı
pul vәsaitinin hәrәkәti planı
kassa planı•
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Mәnfәәtdәn başqa, müәssisәnin fәaliyyәtinin son maliyyә nәticәlәrini daha hansı göstәrici
xarakterizә edir?

Müәssisәnin kredit qabiliyyәtinin mahiyyәtini göstәr:

Satışdan mәnfәәt vә satılan mәhsulun tam maya dәyәri göstәricilәri әsasında rentabelliyin hansı
növü hesablanılır?

Müәssisәdә mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәtin sәviyyәsinә tәsir edәn amil

Müәsisәnin maliyyә vәzyyәtinin sabitliyi daha çox nәdәn aslıdır?

Mәnfәәtin vә rentabelliyinin tәhlili prosesindә nә müәyyәn olunur?

Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mәnfәәti nәdir?

•

mәnfәәt vergisi, maya dәyәri, istehsal fondlarından istifadә
rentabellik•
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, rentabellik, mәnfәәt vergisi
rentabellik, istehsal maya dәyәri, balans mәnfәәti
dövriyyә vәsaitinin dövriyyәsi, istehsal maya dәyәri

kreditlәr üçün faizlәrin artırılması
borcların vaxtında ödәnilmәsi•
kredit üçün faizin artırılması
kreditin tәminatının olmaması
kreditin vaxtında silmәmәsi

cari aktivlәrin rentabelliyi
xәrclәrin rentabelliyi•
gәlirin rentabelliyi
xüsusi kapitalın rentabelliyi
aktivlәrin rentabelliyi

mәnfәәt vergisi
maya dәyәri•
sair satışdan әldә edilәn gәlir
rentabellik
ӘDV

banklarla hesablaşmalardan
malların alıcıları yola salmasından
satışdan gәlirin daxil olmasından•
istehsal planının yerinә yetirilmәsindәn
büdcәyә vergilәrin köçürülmәsindәn

investisiya qoyuluşlarının artım templәri
planın yerinә yetirilmәsinә tәsir göstәrәn әsas amillәr, mәnfәәtin vә xüsusi dövriyyә vәsaitlәrinin artımı,
iqtisadi hәvәslәndirmә fondlarının yaranması

•
kulinariya mәhsullarına tәlәbin sistematik öyrәnilmәsinin tәşkili
mal dövriyyәsinin strukturunda baş vermiş dәyişikliklәr
müәsisәnin normal istehsal fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

amortozasiya ayırmalarının ümumilәşdirilmiş mәblәğidir
izafi mәhsulun tәsәrrüfatmaliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәrini xarakterizә edәn hissәsinin pulla ifadәsidir•
müәssisәnin әmәliyyattәsәrrüfat müstәqilliyinin nәticәsidir
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Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin tәsәrrüfat hesabının әsas prinsiplәri hansılardır?

Kütlәvi iaşә müәssisәlәrinin tәsәrrüfat hesabının әsas prinsiplәri dedikdә, nә başa düşülür?

Tәlәbin qiymәt elastikliyi әmsalı necә müәyyәn edilir?

Qiymәtin müәyyәn edilmәsi metodları hansılardır?

Firma mallara yüksәk qiymәt müәyyәn edәrkәn nәyә nail olmağa çalışır?

Ticarәt müәssisәlәrinin tikintisinin smetalarının anlayışı vә tәyinatı

Ticarәt binalarına iqtisadi tәlәblәr.

müәssisәnin tәdavül xәrclәrinin mәcmusudur
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinin bir hissәsidir

müәssisәnin işçi heyәtinin mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsindә maddi maraqlı olması
bütün cavablar düzdür•
müәssisәnin әmәliyyattәsәrrüfat müstәqilliyinin olması
müәssisәnin işçi heyәtinin әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindә maddi maraqlı olması
müәssisәnin işinә manatla nәzarәtin tәşkil olunması

müxtәlif müәssisәlәrin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin müqayisә olunması
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinin vә xәrclәrinin dәyәr formasında müqayisәsi, xәrclәrin şәxsi gәlirlәr
hesabına ödәnilmәsi, rentabelliyin tәmin olun¬ması

•
müәssisәnin әmәk planının tәrtib olunması
müәssisәnin әmәliyyattәsәrrüfat asılılığının müәyyәn olunması
müәssisәnin tәsәrrüfatiqtisadi inkişaf planının tәrtib olunması

mәnfәәtlә xәrcin fәrqi kimi
bütün cavablar düzdür
düzgün cavab yoxdur
tәlәbin dәyişiklik faizinin onun qiymәt dәyişikliyi faizinә nisbәti kimi•
gәlirlәrin xәrclәrә nisbәti kimi

bütün cavablar düzdür
mәcmu, birbaşa vә qaimә xәrclәri metodları
mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtqoyma amillәrinin tәhlili metodları
xәrclәrә, rәqabәtә, tәlәb vә marketinqә әsaslanan qiymәtqoyma metodları•
düzgün cavab yoxdur

bazarda liderlik mübarizәsinә
düzgün cavab yoxdur
satışın hәcminin artmasına
maksimum cari mәnfәәt әldә etmәyә•
bütün cavablar düzdür

bütün qәbul edilmiş qәrarlar layihәnin smetası ilә әsaslandırılması
tikintinin dәyәri vә әsaslandırılması
tikintinin maliyyәlәşdirilmәsinin limiti
hesablaşmanın aparıldığı tikintinin dәyәri (qiymәti)•
әsaslandırma üçün texniki vә iş layihәsi

tikinti prosesindә zavodda hazırlanmış elementlәrdәn istifadә edilmәsi
unifikasiya edilmiş detallardan vә konstruksiyalardan istifadә edilmәsi
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Ticarәtdә elmitexniki tәrәqqinin sosial әhәmiyyәti

Әmtәә profilinә görә ticarәttexnoloji avadanlığın növlәri

Ticarәt salonunun interyeri hansı tәlәbәlәrә cavab vermәlidir

Mağaza binasının әlverişli yerlәşmәsinin әhәmiyyәti vә onların planlaşdırılması

Ticarәt binalarına qarşı irәli sürülәn tәlәblәr

Pәrakәndә satış ticarәt şәbәkәsinin inkişafının vә tәkmillәşdirilmәsinin mühüm şәrti

Ticarәt şәbәkәsinin yerlәşmәsinin müasir tendensiyalarına tәsir edәn amillәr

tikintidә qәnaәtli materiallardan istifadә edilmәsi
tikinti vә istismar prosesindә material vә әmәk xәrclәrinin optimallaşdırılması•
sәnaye metodları ilә tikinti

Ticarәt işçilәrinin әmәyinin xarakterinin vә mәzmununun dәyişmәsi
Texnalogiyaların ğәkmillәşdirilmәsi
Ticarәt mәdәniyyәtinin
Әmәk şәraitlәrinin yaxşılaşdırılması, çәtin vә çox zәmanәt tәlәb edәn işlәrin ixtisara salınması•
Ticarәt proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması

ada şәkilli şüşә dolablar, ölçmә vә daxıl kabinәlәri
daxıllar, şüşәli dolablar vә rәflәr
qeyrimexaniki avdanlıq vә inventar
universal vә ixtisaslaşdırılımış•
tipli vә yığılansökülәn avadanlıq

alıcıların yönәldilmәsi üçün yaxşı baxımlığı vә rahatlığı
mağazanın milli әnәnәlәrin vә әmtәәsahә ixtisaslaşmasının tәlәblәrinә cavab vermәk
konforta vә daha yaxşılara
iqtisadi vә estetik•
alıcıların gәlmәsi üçün әlverişli mühitin yaradılması

material vә әmәk xәrclәrinin (sәrfiyyatının) optimallaşdırılması
iqtisadi tәlәblәrә uyğunluğu
ticarәttexnologiya avadanlığının tәtbiqi
malların seçilmәsindә vә alınmasında maksimum rahatlıq•
memarlıqtikinti tәlәbәlәrinә uyğunluğu

möhkәmlik, qәnaәtcillik, qurğuların xüsusiyyәtlәri
malların seçilmәsinә әn yaxşı şәraitlәrin yaradılması, xidmәtlәrin göstәrilmәsi
operativ, texnoloji, ticarәt, müasir dizayn
texniki, texnoloji, memarlıqinşaat, estetik, iqtisadi•
texnoloji proseslәrin әlverişli iqtisadi effekti

müәssisәlәrin texniki tәchizatı
әlavә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
kompleks alışı hәyata keçirmәk imkanı
tiplәşdirmә•
әlverişli çeşid siyasәti

ekoloji, istehsal, malsahә
mağazanın orta ticarәt sahәsinin ölçüsünün ixtisara salınması
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Şәhәrlәrdә mağazaların yerlәşmәsinә tәsir edәn amillәr

Layihәlәşdirmә vә tәzә tikinti üçün mağazaların tiplәrinin ümumi xarakteristikası

Malların daşınmasının tezliyinin müәyyәn edilmәsindә hansı amillәri hesaba almaq lazımdır?

Anbar texnologiyası prosesindә malların daxil olunması vә qәbuluna görә әmәliyyatların
әhәmiyyәti

Anbarda mal axınının sәmәrәli tәşkili nәyi tәmin edir?

Anbarın nәqledici (daşıyıcı) maşınlar vә qurğularına aiddir:

Anbarın yük qaldıran maşın vә mexanizmlәri hansılardı?

ticarәt şәbәkәsinin sıxlığı, orta ticarәt sahәsinin artması
iqtisadi, sosial, nәqliyyat, şәhәrsalma•
ixtisaslaşdırılmış mağazaların sayının ixtisara salınması

xırda pәrakәndә satış ticarәt şәbәkәsinin olması
sosial vә demoqrafik
әhalinin sıxlığı
şәhәrsalma, nәqliyyat, sosial vә iqtisadi•
hәrәkәt edәn ticarәt şәbәkәsinin olması

tiplәşmәnin sәviyyәsi
ixtisaslaşmanın sәviyyәsi
ticarәt xidmәtinin sәviyyәsi
tip ölçülәri•
çeşidin kompleksliyi

mal dövriyyәsinin tiplәrinә vә hәcminә görә pәrakәndә satış ticarәt müәssisәlәrinin qruplaşdırılmasının
sistemi
mal ehtiyatlarının minimum hәcmlәrindәn
endirimsiz mal ehtiyatlarının hәcmindәn
malların fizikikimyәvi xassәlәrini, onların reallaşdırılmasının son müddәtәlәrini, satışların orta günlük
hәcmini

•
tәlәbatın alıcılıq axınlarının vә mövsümi enibqalxmalarının intensivliyindәn

anbar prosesinin ilkin mәrhәlәsi•
mal (әmtәә) hәrәkәtinin yekun mәrhәlәsi
ayrıayrı әmәliyyatlarınyerinә yetirilmәsi müddәtinin azaldılması
yüklәmәboşaltma әmәliyyatlarını sürәtlәndirir
nәqliyyat vasitәlәrinin boş dayanmalarını azaldır

anbar personalının mexanizmlәrin ritmik işindәn
işçilәrin әmәk vә istirahәt rejimi
malların hәrәkәtinin yollarının maksimum düzәldilmәsi
yüklәrin yerdәyişmәsinә ayrıayrı әmәliyyatların vә xәrclәrin yerinә yetirilmәsi müddәtinin azaldılması•
nәqliyyat vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edilmәsi

yüklәrin şaquli vә üfiqi yerdәyişmәsinin mexanizmlәri
konveyerlәr, qravitasiya qurğuları, yüklәnmiş arabalar•
körpülü vә rәfli kranlarstabillәr
şaquli aşağı buraxmalar, qravitasiya konveyerlәr
elektrik yüklәyicilәri vә avtoyüklәyicilәr
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Xüsusi anbarların tәsnifatı

Universal anbarların tәsnifatı

Anbarda ticarәttexnoloji prosesin idarә edilmәsinin tәşkili

Qaldırıcınәqliyyat avadanlığının tәsnifatının әlamәtlәri

Anbarın quruluşuna texnoloji tәlәblәr

Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir?

Balansın aktivinә hansı maddәlәr daxildir?

avtomobil kranlar
rәfli vә körpülü kran
elektrik tallar, bucurqadlar, yük liftlәri, kranlar•
konveyerlәr, yüklә doldurulmuş arabalar
fasilәsiz hәrәkәtin nәqledici maşınları

mal (әmtәә) hәrәkәti prosesinin sürәtlәndirilmәsi
bir vә ya bir neçә qohum mal qruplarının saxlanması•
komersiya işinin yüksәk sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
bütün texnoloji әmәliyyatların sәmәrәli yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi
işçilәrin bәrabәr yüklәnmәsi

malların alınması vә toplanması
әrzaq vә qeyriәrzaq malların geniş çeşidinin mәrkәzlәşdirilmәsi•
malların irәlilәmәsi prosesinin sürәtlәndirilmәsi
bir mal qrupunun saxlanması
saxlamanını lazım olan şәraitlәrin yaradılması

malların kәmiyyәt vә keyfiyyәtinin mühafizә edilmәsinin tәmin edilmәsi
malların qәbulu, saxlanması vә buraxılmasına görә әmәliyyatların sәmәrәli yerinә yetirilmәsinin tәmin
edilmәsi

•
texnoloji prosesin axınlığı vә fasilәsizliyinә şәraitlәrin yaradılması
anbar sahәlәrinin istifadәsinin effektivliyinin tәmin edilmәsi
malların yerimәsinin sürәtlәndirilmәsi

mexanizmlәri nәql edәn yükqaldıran maşınlar vә mexanizmlәr
funksional tәyinatı, hәrәkәtin mütәmadiliyinin prinsipi, yükün cinsi, mexaniklәşdirilmәnin dәrәcәsi•
transportyorlar, lnetli plastik vә diyircәkli konveyerlәr
konveyerlәr, cәzbedici qurğular, körpülü kranlar
elektrik naqili vә әlilә yüklәmәboşaltma qurğuları

mal dövriyyәsinin vә mal ehtiyatlarının hәcminә vә strukturuna uyğun gәlmәsi
anbar tikililәrinin sahәsinin vә tutumunun әmәliyyatların hәcminә uyğun gәlmәsi•
sökülübyığılan dәmirbeton elementlәrin tәtbiq edilmәsi
әn tәzә texnoloji avadanlıqlarla tәmin edilmәsi
iri ixtisaslaşdırlmış anbarların tikintisi

rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir
satılmış әmtәәnin dәyәridir•
alınmış әmtәәnin dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir
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Satılan mәhsulların veksel ödәnişi zamanı hansı veksellәrdәn istifadә olunur?

Valyuta birjaları hansı mәqsәdlә yaradılır?

Fond birjası hansı vәzifәni yerinә yetirir?

Әmtәә birjasında hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir?

Birjanın hansı növlәri vardır?

Birja sözü nәdir?

Sövdәlәşmәlәrdә kimlәr vasitәçilik edirlәr?

nәğd pul, qeyrimaterial aktivlәri
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, uzunmüddәtli investisiyalar, әsas kapital, qeyrimaterial aktivlәri•
nәğd pul, uzunmüddәtli investisiyalar, marketinq büdcәsi
nәğd pul, qiymәtli kağızlar, debitor borclar, maliyyә planı
nәğd pul, әsas fondlar, qeyrimaterial aktivlәri

sadә vә açıq
açıq vә qapalı•
sadә vә köçürmә
müddәtli vә köçürmә
faizli vә sadә

İstehlakçıların xarici valyutaya qarşı tәlәbini ödәmәk
Tәdavülә buraxılan pul kütlәsinә qarşı tәlәbatı tәyin etmәk
Bankların kassa planını düzgün tәnzimlәmәk
Hәr hansı bir ölkәnin milli valyutasını dönәrli valyutaya vә ya әksinә çevirmәk;•
Mal dövriyyәsi hәcmini tәyin etmәk üçün

Hәr iki tәrәfi tәmin edәn qiymәtlәrlә әmanәtlәrin mәqsәdli istifadә olunmasını tәmin etmәk•
İstehlakçılara xidmәt göstәrmәk
Malların әlverişli qiymәtlәrlә satışını tәmin etmәk
Mal satışını tәşkil etmәk
İstehlakçıların tәlәbini ödәmәk

Malların topdansatış ticarәt vasitәsilә satışı
Xammal vә hazır mәhsulun satışı
Malların nәğdi satışı
Әmtәәlәr nümunәlәr üzrә alınıbsatılır, onlara tәlәb vә tәklif bütöv bir ölkәlәr qrupu, dünya bazarı
miqyasında cәmlәşir

•
Xammal vә hazır mәhsulun açıq satışı

Alıcılar, müәssisәlәr, firmalar
Müәssisә, firma, tәşkilat
Fәrdi vә kollektiv istehlakçılar
Mal, dövriyyә, onun quruluşu
Әmtәә, fond, valyuta, әmәk•

Ticarәti malla tәmin edәn
Bazarı tәnzimlәyәn
Tәlәbi öyrәnәn
Pul kisәsi•
Mal satan
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Müәyyәn dövr әrzindә ölkәdә istehsal olunmuş vә idxal olun¬muş malların dәyәr ifadәsi ilә
mәcmusu dedikdә nә başa düşülür?

Kütlәvi iaşә müәssisәlәrindә mal çeşidi dedikdә nә başa düşülür?

Kommersiya müәssisәlәrinin planlaşdırılması prinsiplәri hansılardır?

Kommersiya müәssisәlәrinin idarәetmә strukturunun әsas tiplәri hansılardır?

Kommersiya müәssisәlәrinin idarә edilmәsinin tәşkilatı strukturunun yaradılması hansı
prinsiplәrә әsaslanır?

Kommersiya müәssisәlәrinin idarәetmә obyektlәri hansılar ola bilәr?

Trestlәr
Birjalar•
Ticarәt müәssisәlәri
Firmalar
Tәşkilatlar

mal ehtiyatları vә sәnaye malları
mal fondları
mal ehtiyatları
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı malları
mal resursları•

düzgün cavab yoxdur
malların çeşidi  satış üçün olan malların növlәrinin müxtәlifliyi demәkdir
malların çeşidi  istehsal müәssisәlәrindәn alınan malların toplusudur
bütün cavablar düzdür
malların çeşidi  bu vә digәr әlamәtlәr әsasında birlәşmiş mal növlәrinin vә onların müxtәlif növlәrinin
toplusundan (yığımından) ibarәtdir

•

düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
mәqsәdli yönәlmә, informasiya tәminatı, resurslar; planlaşdırmada hәvәslәndirmә vә ustalıq•
sәmәrәlilik, komplekslilik, idarәetmә vә nәzarәt
analitik, risklәrin planlaşdırılması, müflislәşmә vә rәqabәt

funksional, mal, bazar, funksionalmal, funksionalbazar vә s.
qiymәt vә rәqabәt•
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
satış, tәdqiqat, kommunikasiya vә servis

bütün cavablar düzdür
bazar problemlәrinә yönәlmә, idarәetmә sәviyyәsini minimumadәk aşağı salmaq•
hüquq vә vәzifәlәrin uyğunluğu, idarәetmә qәrarlarının әlaqәlәndirilmәsi
icranın vaxtına vә keyfıyyәtinә daimi nәzarәt
tәşkiiatçılıq mәdәniyyәti, fәrdi mәsuliyyәt

düzgün cavab yoxdur
rәqiblәr•
istehlakçılar
mal, xidmәt
bütün cavablar düzdür
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Kommersiya müәssisәlәrinin idarә edilmәsi prinsiplәrinin formalaşdırılmasının әsas mәrhәlәlәri
hansılardır?

Kommersiya müәssisәlәrinin idarәetmә prinsiplәri sistemi hansılardır?

Kommersiya müәssisәlәrinin idarә edilmәsinin әsas funksiyaları hansılardır?

Kommersiya müәssisәlәrinin idarә edilmәsi blokunu göstәrin

Kommersiya müәssisәlәrindә struktur idarә edilmәsinin mövcud prinsiplәrini seçin

Ticarәt müәssisәlәrinin fәaliyyәti qiymәtlәndirilәrkәn hansı amillәrә diqqәt yetirlmәlidir?

Ticarәt şәbәkәsinin ixtisaslaşdırılması sәviyyәsi neçә metodla müәyyәn edilir?

mümkün maneәlәrin uçotu
marketinqin idarәetmә prinsiplәri sisteminin yaradılmasının ilkin şәrtinin metodiki tәminatı•
bütün cavablar düzdür
prinsiplәrin formalaşdırılmasının son mәrhәlәsi
prinsiplәrin formalaşdırılmasının son mәrhәlәsi

tәlәbatın ödәnilmәsi dәrәcәsinin maksimumlaşdırılrnası, geniş mal çeşidinin tәmin edilmәsi vә s.
tәşkilati davranış, sәmәrәlilik, nәzarәt vә uçot vә s.•
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür
bazar mexanizminin qanunauyğunluğu, sәmәrәlı kommunikasiya sistemi

planlaşdırma, tәşkil
fırmanın vәzifәlәri, mәqsәdi
bütün cavablar düzdür
әsaslandırma•
uçot, nәzarәt

bütün cavablar düzdür
planlaşdırma•
marketinqin funksiyaları
nәzarәt
istehsal

bütün cavablar düzdür
funksional
iqtisadi•
coğrafi
texnoloji

nәqliyyatın inkişafı
ticarәt mәdәniyyәti; alıcılara xidmәtin keyfiyyәti; alıcılara xidmәt mәdәniyyәti•
ticarәtә malların daşınması
anbar tәsәrrüfatının inkişafı
topdan bazarların yerlәşdirilmәsi

2
3•
5
4
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Ticarәt şәbәkәsi yerlәşdirilkәn hansı vәzifәlәrә әmәl edilmәlidir?

Ticarәt binalarının növünә görә mağaza tiplәri hansılardır?

Mağazaların tiplәşdirilmәsi neçә әlamәt üzrә aparılır?

Ticarәt müәssisәlәrinin tiplәşdirilmәsi nәdir?

Yarım stasionar ticarәt şәbәkәsinә nәlәr daxildir?

Ticarәt şәbәkәsinin sosial effektivliyi hansı göstәricilәrlә xarakterizә edilir?

Pәrakәndә ticarәt xidmәtinin xüsusiyyәtinә görә ticarәt şәbәkәsinin növlәrini xarakterizә edin?

7

malları sortlaşdırmaq
malları satmaq
mal alışına sәrf edilәn vaxta qәnaet; geniş mal çeşidi yaratmaq;•
malları qablaşdırmaq
malları anbarda saxlamaq

poçtla ticarәt
supermarketlәr
qastronomlar
müstәqil binada yerlәşәn, yaşayış vә digәr binaların birinci vә ikinci mәrtәbәsindә yerlәşәn;sәyyar
mağazalar

•
univermaqlar

8
6
4
5•
7

ictimai iaşә müәssisәlәri tikmәyә
ticarәt mәrkәzlәri
univermaqların tikilmәsi
ticarәt müәssisәlәrinin ixtisaslaşdırılmasına, gücünә, mal satışı metodlarına, yerlәşdiyi yerinә vә binanın
növünә görә mağazaların unifikasiya edilmәsinә (vahid şәklәsalınmasına) tiplәşdirmә deyilir

•
qastronomlar

çörәk sexlәri
qastronom
univermaq
palatkalar, laryoklar,kösklәr,pavilyonlar, ticarәt avtomatları,•
ticarәt mәrkәzi

univermaqlar
mağazanın böyüklüyü
mağazaların yerlәşmәsi
bir mağazanın orta xidmәt radisu;alıcıların xidmәt edilmәyә•
ticarәt mәrkәzlәri

univeramaq
çörәk mağazası
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Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinin vәziyyәtinә vә inkişafına tәsir edәn amillәr hansılardır?

Ticarәt şәbәkәsinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

Ticarәt müәssisәlәrindә әhali tәlәbi hansı formalıardan istifadә etmәklә öyrәnilir?

İstehlak mallarına әhali tәlәbi hansı formalarda olur?

İstehlak tәlәbinin formalaşmasına hansı amillәr tәsir edir ?

İstehlak tәlәbinin öyrәnilmәsi vә proqnozlaşdırılması hansı istiqamәtlәrdә hәyata keçirilir?

qastronomlar
sabit vә ya stasionlar; yarım stasionlar;sәyyar; poçtla göndәrmә; elektron•
super marketlәr

kooperativ müәssisәlәrinin yerlәşmәsi
ictimai iaşә vәziyyәti
malların saxlanması
iqtisadi, sosial, şәhәrsalma vә nәqliyyat amillәri•
әylәncә mәrkәzlәrinin yerlәşdirilmәsi

әylәncә mәrkәzlәri
anbarlar
istehsal firmaları
mağazalar, palatkalar, kiosklar, ticarәt avtomatları, avtomağazalar,•
avtonәqliyyat tәsәrrüfatı

ayrıayrı satıcıların tәlәbin öyrәnilmәsi
bütövlükdә mağazanın yerlәşdiyi әrazi üzrә tәlәbin öyrәnilmәsi
bütövlükdә ticarәt müәssisәsi üzrә әhali tәlәbinin öyrәnilmәsi
malların malların keyfiyyәtinә olan tәlәbin öyrәnilmәsi ümumi hәcminә olan tәlәbin öyrәnilmәsi; malların
çeşid quruluşuna olan tәlәbin öyrәnilmәsi;

•
mövcud statistik mәlumatlardan istifadә etmәklә tәlәbin öyrәnilmәsi

mağazalardan kәnar sorğu әsasında öyrәnilәn tәlәb
alıcılardan aparılan sorğular әsasında yaranan tәlәb
alıcıların arzusuna әsasәn istәnilәn mala yaranan tәlәb
möhkәm vә ya formalaşmış tәlәb; formalaşmamış vә ya alternativ tәlәb; mal tәklifi nәticәsindә yaranan
tәlәb

•
malların çeşid quruluşuna uyğun olaraq yaranan tәlәb

ticarәtin anbar tәsәrrüfatının inkişafı amillәri
ticarәtin maddi texniki bazasının inkişafı amillәri
ticarәt şәbәkәsinin quruluşu vә yerlәşdirilmәsi amillәri
iqtisadi amillәr; ictimai amillәr; tәbii amillәr; tarixi vә milli amillәr; ideoloji, mәnәvi vә bәdii – estetik
amillәr

•
sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalı amillәri

sәnaye müәssisәlәrindә istehsal olunan mallara tәlәbin öyrәnilmәsi
dar çeşidli mallara әhali tәlәbinin öyrәnilmәsi
kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә istehsal olunan mәhsullara tәlәbin öyrәnilmәsi
alıcılıq qabiliyyәtli tәlәbin ümumi hәcmi vә quruluşunun müәyyәn edilmәsi; mal qrupları vә qrupdaxili
tәlәbin quruluşunun müәyyәn edilmәsi; konkret mallar üzrә tәlәbin çeşid quruluşunun öyrәnilmәsi vә
proqnozlaşdırılması; ödәnilmiş, ödәnilmәmiş vә formalaşan tәlәbin öyrәnilmәsi

•
malların saxlanması yerlәrindә әhali tәlәbinin öyrәnilmәsi
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İstehsal müәssisәlәrinin birlәşmә formalarına görә firmaların növlәrinә aid deyil.

Kommersiya müәssisәlәrindә planlaşdırmanın metodları hansılardır? (Çәki:

kommersiya müәssisәlәrindә idarәetmәnin mahiyyәti nәdir?

Kommersiya fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin tәşkili elementlәrindәn deyil:

Kommersiya xidmәtnin tәşkilati strukturlarının qurulmasının әsas prinsiplәrindәn deyil:

Ticаrәt şәbәkәsinin yеrlәşmәsinin müаsir tеndеnsiyаlаrınа tәsir еdәn аmillәr

Ticаrәt şәbәkәsinin inkişаfında müаsir tеndеnsiyаlаr (mеyllәri) nәdәn ibarәtdir?

mәhsulunun iqtisadi tәyinatı eyni olan müәssisәlәrin birlәşmәsi.
eyni mәhsul istehsalı ilә mәşğul olan vasitәçi firmalar•
müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәrini birlәşdirәn firmalar
tәkrar istehsalın müxtәlif mәrhәlәlәrinә aid müәssisәlәrin birliyi
ticarәt müәssisәlәrini birlәşdirәn firmalar

balans. tәbliğat
Balans, texnikiriyazi, iqtisadistatistik, iqtisadiriyazi, iqtisadi tәhlil
Texniki, riyazi, statistik, faktik
Strateji, texnikiiqtisadi, iqtisadihesablamalar, taktiki•
tәdqiqat, balans. tәbliğat, riyaziiqtisadi

idarәetmәnin effektivliyinin yüksәlmәsi
idarәetmә metodları sisteminin işlәnmәsi
idarәetmә normasının maliyyәlәşmәsi
idarәedәn sistemin idarә olunan sistemә şuurlu tәsiri•
menecmentin loqik sxeminin işlәnmәsi

ayrıayrı hәlqәlәrdә funksiyaların növlәri
kommersiya fәaliyyәtinә görә cavabdehliklәrin bölüşdürülmәsi
vәzifәlәr
aydın formalaşdırımış mәqsәdin olması•
informasiyanın ötürülmәsi sistemminin yaradılması

vahid tabeçilik prinsipi
aydın mәqsәdi olması
azhәlqәlilik
qarşılıqlı razılaşma prinsipi•
fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi

еkoloji, istеhsаl, mаlsаhә
mаğаzаnın ortа ticаrәt sаhәsinin ölçüsünün iхtisаrа sаlınmаsı
ticаrәt şәbәkәsinin sıхlığı, ortа ticаrәt sаhәsinin аrtmаsı
iqtisаdi, sosiаl, nәqliyyаt, şәhәrsаlmа•
iхtisаslаşdırılmış mаğаzаlаrın sаyının iхtisаrа sаlınmаsı

еkoloji, istеhsаl, mаlsаhә
ticаrәtin хırdа vә ortа müәssisәlәrinin miqdаrının аrtmаsı
iхtisаslаşdırılmаmış ticаrәt şәbәkәsinin sаyının аrtmаsı
sürәt, rаhаtlıq, qüvvәnin vә vахtın minimum sәrfi•
yаrıstаsionаr ticаrәt şәbәkәsinin pаyının аrtmаsı
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Tәlәb vә tәklifin tәsiri altında formalaşan qiymәt bazarını göstәrin:

Marketinqdә qiymәtin sәviyyәsinә tәsir edәn әsas amillәr hansılardır?

Qiymәt strategiyasının başlıca mәqsәdi nәdir?

Tәlәbin qiymәt elastikliyi nә demәkdir?

Malın minimal qiymәti nә ilә müәyyәn edilir?

Bazarın hansı rәqabәt strukturunda alıcı vә ya satıcı malın qiymәtinә tәsir göstәrә bilmir?

Mallara maksimal qiymәt necә müәyyәn edilә bilәr?

oliqopolis bazar
xalis inhisar bazarı
beynәlxalq bazar
xalis rәqabәt bazarı•
bütün cavablar düzdür

istehlak sәviyyәsi
bölgü kanalının istehlakçıları
istehlak xәrclәri
bütün cavablar düzdür•
rәqiblәr vә istehlakçılar

bazar qiymәtlәrini aşağı salmaq
istehlakın yüksәk sәviyyәsini tәmin etmәk
satışdan yüksәk mәnfәәt әldә etmәk
satışı tәmin etmәk, maksimum mәnfәәtә nail olmaq vә bazarı saxlamaq•
bütün cavablar düzdür

gәlirlәrin xәrclәrә nisbәtidir
tәlәbin qiymәt elastikliyinin әmsalıdır
qiymәtin qalxıbenmәsidir
bazar tәlәbinin qiymәtdәki dәyişikliyә tәsir dәrәcәsidir•
deflyasiyadır

mәcmu xәrclәrin sәviyyәsi ilә
bazarda malların tutumu ilә
tәlәbin elastiklik әmsali ilә
xәrclәrin sәviyyәsi ilә•
rәqiblәrin qiymәti ilә

әmtәә bazarı
xalis inhisar bazarı
inhisarçı rәqabәt
xalis rәqabәt bazarı•
oliqopolis bazar

tәlәbin dәyәri ilә
mәnfәәtә maksimal iddialarla
mallara rәqiblәrin qiymәti ilә
tәlәbin kәmiyyәti ilә•
mәcmu xәrclәrin sәviyyәsi ilә
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Mаl dövriyyәsi inкişаfının nеçә qаnunаuyğunluqlаrı vаrdır

Çeşidin formalaşmasmın әsas prinsiplәri hansılardır?

Kütlәvi iaşә müәssisәsinin mal ehtiyatlarını tәhlil etmәkdә әsas mәqsәd nәdir?

Kütlәvi iaşә müәssisәsi üzrә mal ehtiyatlarının әsas vәzifәsi nәdir?

Tәdavül xәrclәrinin quruluşu dedikdә nә başa düşülür?

Mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq tәdavül xәrclәrinin qruplaşdırılması

Kütlәvi iaşәdә tәdavül xәrclәri mahiyyәtinә görә necә qruplaşdırılır?

10
6
2
4•
5

keyfiyyәt qabiliyyәti
rәqabәt qabiliyyәti
loqotip
funksional, istehlak, mәişәt vә qiymәt•
markalanma

Mal resurslarını artırmaqdan ibarәtdir
Mal ehtiyatlarını normalaşdırmaqdan ibarәtdir
Әhalinin alıcılıq qabiliyyәtini öyrәnmәkdәn ibarәtdir
Mal dövriyyәsinin inkişafını normal inkişafının nә dәrәcәdә tәmin etdiyini vә malların dövretmә sürәtinin
necә dәyişdiyini aşkar etmәkdәn ibarәtdir

•
Dövriyyәni inkişaf etdirmәk

Satış prosesini hәyata keçirmәk
Qiymәti aşağı salmaq
Tәlәbi artırmaq
Mal satışının fasilәsizliyini tәmin etmәk•
İqtisadiyyatı yüksәltmәk

xәrc maddәlәrinin qruplar üzrә tәsnifatı
ayrıayrı xәrc maddәlәri mәblәğinin ümumi xәrclәrdәki xüsusi çәkisidir
tәdavül xәrclәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtinin faizlә ifadәsidir
ayrı ayrı xәrc maddәlәrinin ümumi dövriyyәdәki xüsusi çәkisidir•
xәrc maddәlәri mәblәğinin mal dövriyyәsinә olan nisbәtidir

xalis vә әlavә xәrclәr
müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәr•
amortizasiya ayırmaları vә cari tәmir xәrclәri
müstәqim vә reklam xәrclәri
әsas vә әlavә әmәk haqqı xәrclәri

әmәk mәhsuldarlığı vә әmәyin effektivliyinin yüksәldilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşu ilә әlaqәdar xәrclәr
ümumi gәlir vә mәnfәtlә әlaqәdar xәrclәr
istehsalın davamı vә dәyәrlәrin formasının dәyişilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr•
işçilәrin sayı vә әmәk haqqı ilә әlaqәdar xәrclәr
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Neçә dәrәcәli tarif cәdvәli mövcuddur?

Hansı hallarda işçilәr ixtisaslarına görә mükafatlandırılır?

İşçilәrә pul mükafatları necә verilir?

Әmәyin ödәnilmәsi sisteminin әsasını nә tәşkil edir?

Әmәk planının tәhlilinә nәdәn başlanılır?

Kütlәvi iaşәdә әmәk planını tәrtib etmәkdә әsas mәqsәd nәdir?

Kütlәvi iaşә işçilәrinin hazırlanması hansı istiqamәtdә aparılır?

3
10
7
19•
12

alıcılıq qabiliyyәtindәn
dövriyyәnin yerinә yetirilmәsindәn
mәnfәәtin әldә olunmasından
işçilәrin bilik sәviyyәsindәn vә bacarıqlarından asılı olaraq•
dövriyyәnin quruluşundan

13 aylıq әmәk haqqı formasında
mal formasında verilir
pul formasında verilir
әmәk haqqına әlavә kimi verilir•
ilin sonuna verilir

dövriyyәnin hәcmi
әmәk haqqı fondu
işçilәrin sayı
әmәyә görә bölgü prinsipi•
әmәk mәhsuldarlığı

işçilәrin sayından
mәnfәәtdәn
dövriyyәdәn
әmәyin ödәnilmәsi fondundan•
әmәk mәhsuldarlığından

mal satışını artırmaq
әhaliyә mәdәni xidmәt etmәk
mәnfәәti artırmaq
zәruri әmәk mәsrәflәri ilә dövriyyә planının yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk•
xәrclәrә qәnaәt etmәk

ixtisaslar, ticarәtin formaları üzrә
peşә ixtisası, kurslar, orta
orta, peşә ixtisası, kollec ixtisası
orta ixtisas tәhsili, ali tәhsil, ixtisasın artırılması•
xüsusi, orta, kurslar üzrә
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Ticarәt vә kütlәvi iaşәdә әmәk haqqının formaları

Kütlәvi iaşәdә әmәyin ödәnilmәsinin tәşkili prinsiplәri

Dәmir yolu nәqliyyatında yerinә yetirilәn daşımaların növlәri

Avtomobil nәqliyyatının növlәri

Dәmir yolu soyuduculu nәqliyyatın növlәri

Malların qablaşdırılması anlayışı

Malların anbar qablaşdırmasının әsas üsulları

tarif bölgüsü
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyinә görә
dövriyyәnin hәcmi vә quruluşuna görә
vaxtamuzd vә işәmuzd: o cümlәdәn mükafatlı•
mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyә görә

әmәk haqqı fondu vә işçilәrin sayı
әmәk mәhsuldarlığı vә effektivliyi
işçilәrin sayı vә әmәk mәhsuldarlığı
tarif sistemi vә әmәyin ödәnilmәsi sistemi•
dövriyyә vә onun quruluşu

xüsusi kiçik vә böyük yükqaldırması
xüsusәn böyük yükqaldırması
xüsusi hәrәkәtedәn heyәt
kiçik vә orta yükqaldırması•
vaqon, konteyner, xırda, qrup şәklindә vә marşrut üzrә göndlәrmәlәr

bortlu platforma ilә avtomobillәr, furqonlar
әrzaq mallarının daşınması üçün ixtisaslaşdırılmış avtomobil nәqliyyatı
avtomobillәr, yedәkli avtomobillәr
ümumi tәyinatlı vә ixtisaslaşdırılmış•
furqonlar, refrijeratorlar, özü yükünü boşaldanlar

vaqonlar, platformalar, yarıvaqonlar vә sistemlәr
istilik izolyasiyalı vaqonlar
maşın soyudan qurğularla tәchiz edilmiş vaqonlar
dondurulmuş mәhsullar üçün vaqonlar
izometrik vaqonlar, sisternlәr vә refrijeratorlu konteynerlәr•

pәrakәndә satış prosesini yüngüllәşdirir vә sürәtlәndirir
malların daşınmasını sәmәrәli tәşkil etmәk imkanı verir
malların keyfiyyәtinin vә kәmiyyәtinin (miqdarının) qorunması üçün şәraitlәri tәmin edir
mәhsulu zәdәlәnmәdәn vә itkilәrdәn qoruyan vasitә vә vasitәlәrin kompleksi vә tәdavül prosesini tәmin
edәn vasitәlәr

•
anbarın tutumunu efektiv istifadә etmәk imkanı verir

düz piramida kimi vә tәpә kimi yığma
düz, kәsişәn qәfәs, әks qәfәsә
malın vә qabın formasından asılı olaraq qab yerlәrinә
sıra ilә yığmaq, rәflәrә düzmәk, qalama (üstüstә yığma), asılı vәziyyәtdә•
soyuducu kameralarına vә düz yığma
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Ticarәtin texnoloji prosesdә iştirakı üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә aiddir?

Ticarәtin növlәri vә tәyinat üzrә әsas fondların tәsniflәşdirilmәsinә nә aiddir?

Kütlәvi iaşәdә әsas fondlar hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?

Dövriyyә fondlarından istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

Әsas fondlardan istifadә effektivliyinin göstәricilәri hansılardır?

Çeşidin dolğunluğu nәdir?

Çeşidin geniçlәndirilmәsinin hansı yolları mövcuddur?

şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar
topdan vә pәrakәndә ticarәt fondları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt fәaliyyәtinin digәr sahәlәri
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
aktiv vә passiv fondlar•
dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrin fondları

şәxsi, icarәyә götürülmüş vә pulsuz istifadә olunan fondlar
binalar, tikintilәr, maşınlar vә avadanlıq, nәqliyyat vasitәlәri vә digәr әsas fondlar
dövlәt vә qeyridövlәt müәssisәlәrin fondları
topdan vә pәrakәndә ticarәt fondları, kütlәvi iaşә fondları vә hәmçinin ticarәt fәaliyyәtinin digәr sahәlәri•
aktiv vә passiv fondlar

ticarәt müәssisәlәrinә mәnsubiyyәti üzrә
ticarәtin növlәri vә tәyinat üzrә
mülkiyyәt formaları üzrә
bütün cavablar düzdür•
ticarәtin texnoloji prosesdә iştirakı üzrә

yük avtomobillәrinin yürüş әmsalı
fondtutumu
fondverimi
dövriyyә sürәti vә vәsaitlәrdәn istifadә әmsalları•
fondla silahlanma

mal dövriyyәsi, ehtiyatlar, malların daxil olması
dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә әmsalı, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
dövriyyә sürәti әmsalı, әsas fondların amortizasiyası, әsas fondların cari tәmiri
fondverimi, fondtutumu, fondla silahlanma, fondun rentabelliyi•
vәsaitlәrin gün vә dәfә hesabı ilә hәcmi

hazırda mağanın ticarәt çeşididir
sәnaye çeşidi dәyişmәdәn tәtbiq olunan ceşid siyahısıdır
çeşid siyahısında nәzәrdә tutulmayan әmtәәlәrdir
ticarәt müәssisәlәrindә faktiki mağazanın çeşid siyahısında nәzәrdә tutulan әmtәәlәrin fasilәsiz olaraq
mövcud olması başa düşülür

•
sәnaye çeşidi ticarәt çeşidi ilә komplektlәşdirilmәsidir

düzgün cavab yoxdur
bir yol  malın hәyat dövriliyini nәzәrә almaqla
üç yol  çoxaltma (artırma), malların geri götürülmәsi vә doldurulma
iki yol  çoxaltma (artırma) vә bazarın doldurulması hesabına genişlәndirilmә•
bütün cavablar düzdür
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Mal nomenklaturasını nә tәşkil edir?

Gündәlik tәlәb mallarına nә aiddir?

Tәlәbin tezliyinә görә mallar neçә qrupa bölünürlәr?

Marketinq tәdqiqatları:

Kommersiya müәssisәlәrinin tәşkilindә marketinqin planlaşdırılması prosesi hansıdır?

Tәlәbin idarә edilmәsi nә demәkdir?

Hansı andan ticarәt obyekti istismara verilmiş hesab edilir?

düzgün cavab yoxdur
ticarәt zalında olan malların yığımı
ticarәt müәssisәlәrinә daxil olan malların toplusu
ticarәt müәssisәlәri tәrәfindәn alıcılara tәklif edilәn vә hәr biri çeşiddә ifadә olunan müxtәlif mal qrupları•
bütün cavablar düzdür

düzgün cavab yoxdur
xidmәt dövrü adәtәn beş ildәn artıq olan uznmüddәtli istifadә olunan mallar
әhali tәrәfindәn vaxtaşırı alınan mallar
әhali tәrәfindәn teztez vә çox vaxt hәr gün alınan mallar•
bütün cavablar düzdür

düzgün cavab yoxdur
2 qrupa  vaxtaşırı tәlәb mallarına vә nadir tәlәb mallarına
2 qrupa  gündәlik tәlәb mallarına, vaxtaşırı tәlәb mallarına
3 qrupa  gündәlik tәlәb mallarına, vaxtaşırı tәlәb mallarına vә nadir tәlәb olunan mallara•
bütün cavablar düzdür

müәssisәnin marketinq fәaliyyәtinin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi posesisidir;
marketinq nәzәriyyәsi vә praktikasının dәrindәn öyrәnilmәsidir;
müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması mәqsәdilә aparılan elmitәdqiqat işlәridir
marketinqin әtraf mühiti amillәrini xarakterizә edәn informasiyanın toplanması, sistemlәşdirilmәsi, tәhlili,
qiymәtlәndirilmәsi vә marketinq fәaliyyәtinә dair tövsiyyәlәrin hazırlanması üzrә aparılan tәdqiqat
işlәridir;

•
bazar proseslәri vә situasiyasının idarә edilmәsi üzrә proqramların hazırlanması prosesidir;

düzdün cavab yoxdur
cari vә perspektıv planlaşdırma
uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә operativ planlaşdırma
strateji vә taktiki planlaşdırma•
bütün cavablar düzdür

düzgün cavab yoxdur
firmanın marketinq sәylәrinin güclәndirilmәsi prosesi
bazara tәsir vasitәlәrinә baxılması
markefinqә aid olan әsas vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsinin idarә edilmәsi•
bütün cavablar düzdür

istismar aktının imzalanması anından
bütün tikiti normalarının vә qaydalarının riayәt edilmsindә
sәnәdlәrin vә texniki şәrtlәrin yoxlanılmasından
qәbul komissiyasının aktı imzaladığı andan•



654

655

656

657

658

659

660

Ticarәt binalarının tәmirinin növlәri

Topdan satış qiymәti nәdir?

Pәrakәndә qiymәt necә yaranır?

Qiymәt nәdir?

Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsinin düzgün yerlәşdirilmәsinә neçә tәlәb verilir?

Müәssisәnin madditexniki tәminatının mәrhәlәlәrinә aid deyil:

Firmanın müәssisәdәn fәrqi nәdir?

•
bütün tikinti vә tәmir işlәrinin qurtardığı andan

planlı vә funksional
istehsal vә cari
funksional zonaların qismәn rekonstruksiyası (yenidәn qurulması)
funksional zonaların qismәn rekonstruksiyası (yenidәn qurulması)
cari vә әsaslı (kapital)•

malların istehsal vә satış qiymәtidir
müәssisәnin mәhsul aldığı vә satdığı qiymәtdir•
malın bilavasitә әhaliyә satış qiymәtidir
düzgün cavab yoxdur
bütün cavablar düzdür

bütün cavablar düzdür
topdan satış qiymәti, marketinq xәrclәri vә gözlәnilәn mәnfәәtin mәcmusu•
әhaliyә satışın hәcmindәn
istehsal qiymәti ilә
düzgün cavab yoxdur

әhaliyә satışın dәyәridir
әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadәsidir•
malın istehsal, satış vә istehlak xәrclәrinin mәcmusudur
malın satışından әldә edilәn gәlirdir
material vә xammalın dәyәridir

8
6•
7
8
5

sifarişlәr zәnbilinә (istehsal proqramına) vә mәsrәf normalarına görә material resurslarına tәlәbatın
müәyyәn edilmәsi;
mәhsulun satış strategiyasının müәyyәn olunması.•
seçilmiş mәhsulgöndәrәnlә (vә ya vasitәçi ilә) danışıqların aparılması vә kontraktın bağlanması;
potensial mәhsul göndәrәnlәrin siyahısının işlәnib hazırlanması;
tәfsillәşdirmә (spesifikasiya) sәnәdinin tәrtibi, zәruri materialların texniki xarakteristikasının hәrtәrәfli
müәyyәn olunması;

firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә yalnız istehsalla mәşğul olan
subyektlәrdir.
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Fәrdi müәssisә nәdir?

Fәaliyyәt miqyasına görә müәssisәlәr necә bölünür?

Akkreditiv nәdir?

Birjanın әsas vәzifәsinә nәlәr daxildir?

Müәssisәdә satılan mәhsulun rentabelliyi hansı göstәricilәr әsasında hesablanılır?

Ticarәt firmasının (müәssisәsinin) maliyyә fәaliyyәti ölkәnin hansı iqtisadi göstәricisi ilә
әlaqәdardır?

firma özündә eyni profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә istehsalla mәşğul olan subyektlәrdir.
firma müәssisәdәn fәrqli olaraq bir obyektdәn tәşkil olunur ki, onun bir әrazi vahidindә yerlәşmәsi әsas
şәrtdir.
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә fәaliyyәti ilә mәşğul olan
iqtisadi subyektdir
firma özündә eyni vә müxtәlif profilli bir neçә müәssisәni birlәşdirmәklә istehsal vә kommersiya fәaliyyәti
göstәrәn iqtisadi subyektdir.

•

sahibkarlıq fәaliyyәtinin sadә forması olaraq bir neçә şәxsin fәrdi mülkiyyәti әsasında yaradılır.
bir şәxsin mülkiyyәti altında tәşkil olunan ailә müәssisәdir.
ahibkarlıq fәaliyyәtinin әn klassik formalarından biri olub, bir şәxsin mülkiyyәti әsasında tәşkil olunur.•
fәrdi ticarәt müәssisәlәr әsas infrastruktur elementi olub ailә şirkәtlәridir.
fәrdi müәssisәlәr әsas infrastruktur elementi olub ailә şirkәtlәridir.

konqlomeratlar, trestlәr, sindiqatlar
kiçik, orta, iri•
orta,çox iri
orta, iri, çox iri
şәxsi, fәrdi, kollektiv

hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinә onun hesabından banka keçirilmәsini tәmin edәn
tapşırıqdı
veksellәri yazan vә ödәniş müddәti başa çatan veksellәri ödәmәlәri öz öhdәsinә götürәn şәxsdir
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı•
sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәyi ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlar

Әmtәә, kapital, valyuta vә iş qüvvәsi bazarının işini qaydaya salmaq, onların normal fәaliyyәtini tәşkil
etmәk

•
İstehlakçıların tәlәbini öyrәnmәk, müәssisәni mal ilә tәchiz etmәk
Müәssisәlәrin normal işini tәmin etmәkdir
Müәssisәlәri malla tәmin etmәk
Müәssisәlәri texniki vasitәlәrlә tәchiz etmәk

balans mәnfәәti, tam maya dәyәri
bölüşdürülmәyәn mәnfәәt, әmtәәlik mәhsul
balans mәnfәәti, keçici әmtәә qalıqlarının satışından gәlir
tәmiz mәnfәәt, satış ilә әlaqәdar xәrclәr
xalis mәnfәәt, satışdan gәlir•

ümumi daxili mәhsulun hәcmi
mәnfәәtin optimallaşdırılması
pul tәdavülü•
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Müәssisәdә maliyyә tәhlilinin әsas mәlumat mәnbәyini göstәr:

Müәssisәdә birbaşa xәrclәr hansı xәrclәrә daxil edilir?

Bazar tutumu nәdir?

Müәssisәdә kadrların idarә olunmasına aid deyil:

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin iqtisadi vә texniki sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәrә aid
deyil?

Aşağıdakılardvn hansı müәssisәnin iqtisadi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsindә istifadә edilәn tәdqiqat
metodu deyilr?

Barter:

mal dövriyyәsinin strukturu
makroiqtisadi göstәricilәr

pul vәsaitinin hәrәkәti proqnozu,kassa planı
mühasibat balansı•
kassa planı,mәnfәәt planı
ödәmә tәqvimi, kassa planı
biznesplan, uçot mәlumatları

ümumi zavod xәrclәrinә
istehsal maya dәyәrinә•
maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәrә
kommersiya xәrclәrinә
sex xәrclәrinә

malların keyfiyyәtinin, struktur tәrkibinin yaxşılaşması, qiymәt amillәri, qeyri qiymәt amillәr
mövcud qiymәtlәr sәviyyәsi şәraitindә әhalinin tәdiyyә qabiliyyәtli tәlәbinin miqdarı ilә müәyyәn edilәn
mal satışının ümumi hәcmi başa düşülür

•
mövcud qiymәtlәr sәviyyәsindә әhalinin hәqiqi tәlәbinin miqdarı ilә müәyyәn edilәn mal satışıdır
mövcud qiymәtlәr sәviyyәsindә әhalinin tәxirәsalınmış tәlәbatlarının ödәnilmәsi üçün mal satışının hәcmi
başa düşülür
әhalinin il әrzindә tәlәbatının tam ödәnilmәsi üçün istehsal edilәn bütün mallar başa düşülür

әmәk haqqının vә güzәştlәrin müәyyәn olunması;
әmәyin fondla silahlanma sәviyysinin artırılması;•
kadrların seçilmәsi;
kadrlara tәlәbatın planlaşdırılması;
әmәk fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi.

elmitexniki tәrәqqi;
madditexniki tәminat;•
innovasiya fәaliyyәti.
istehsalın tәşkili;
әmәyin tәşkili;

analiz vә sintez
induksiya vә deduksiya metodları
iqtisadiriyazi metodları
inzibati, iqtisadi vә sosialpsixoloji metodları•
müqayisәli tәhlil, statistik müşahidә vә sistemli yanaşma metodları
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Muәssisәnin ixrac әmәliyyatlarına nәlәr daxil deyil?

Aşağıdakılardan hansı muәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtinә tәsir edәn amillәrә aid deyil?

Topdan anbar mal dövriyyәsi nәdir?

Ticarәt müәssisәsinin fәaliyyәtinin son nәticәsi nәdir?

Kommersiya işinin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirәrkәn nәlәr işlәdiulmәlidir?

Kommersiya planlaşması müddәtә görә necә bölünür?

xarici şirkәtin muәyyәn haqq muqabilindә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә
mәsәlәlәri әks edirir
dәyәri odәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir•
muәyyәn muddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ixracına tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol
verilә bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir
muәssisәnin istehsaltәsәrrufat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks
etdirir
muәyyәn muddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ixrac olunmasına icazәni
әks edirir

tәkrar ixrac
kreditә ixrac
francayzinq•
muvәqqәti ixraj
konsiqnasiya

coğrafi amillәr;
sosial amillәr;•
tarixi amillәr;
siyasi vә iqtisadi amillәr;
huquqi vә mәdәni amillәr;

anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparmır
anbar dövriyyәsi malların topdansatış qaydası ilә bilavasitә anbarlardan satılması başa düşülür•
malgöndәrәnin, sәnaye müәssisәlәrinin anbarından birbaşa pәrakәndә satış müәssisәsinә göndәrilәn
malların dәyәr mәcmusudur
anbar dövriyyәsi malların pәrakәndә satış formasında anbarlardan satılması başa düşülür
anbar dövriyyәsi üzrә mal göndәrildikdә topdansatış bazası hәmin mallar üzrә mal gönәdәrәn müәssisә ilә
hesablaşma aparır

rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsidir
satılmış әmtәәnin dәyәridir•
alınmış әmtәәnin dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını hәr hansı bir dövr üçün dәyәridir
orta әmtәә ehtiyatlarını dәyәridir

bir icarәyә düşәn mәnfәәtinmәblәği
mәnfәәtlә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi•
rentabellilik
rentabeliliyin 1 manatda düşәn hissәsi
mәnfәәtin әmәk haqqı fonduna nisbәti

cari, perspektiv
qısa, orta•
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Balans nәdir?

Kommersiya müәssisәsinin әsas maliyyә sәnәdlәrinә nәlәr daxildir?

Kommersiya hesabı hansı sәnәddir?

Hesablaşma çeki nәdir?

Ödәniş tapşırığı nәdir?

•
qısa, orta vә uzun müddәtli
qısa, orta vә mövsümi
uzunmüddәtli vә orta müddәtli

balans aktiv vә passiv hesabların birillik dәyәrlәrinin üstüstә düşmәsidir
balans iki hissәdәn ibarәtdir•
tәrtib olunan günә müәssisәnin vәziyyәtini әks etdirәn bütün aktiv vә passiv hesabların yekun cәdvәlidir
balans biznes planı tәrkib hissәsidir
balans rüblük hesabların 2ci elementi

maliyyә aktivlәri
balans, mәnfәәt vә itkilәrin hesabatı•
mәnfәәt balansı, debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
tәdiyyә balansı, ticarәt balansı
balans, akkreditivlәr

satıcının alıcıya göndәrilәn mal üçün sәnәddә göstәrilәn mәblәğin ödәnilmәsi barәdә tәlәbini әks etdirәn
sәnәddir
hesablaşma sәnәdi olmayan, lakin hesab kimi әmtәә partiyasının qiymәti barәdә mәlumatı әks etdirәn
sәnәddir
alıcı tәrәfindәn mal tam qәbul olduqdan sonra yazılan hesabdır
hәr bir növ üzrә әmtәә vahidinin әks etdirәn vә özünә hesab vә spesifikasiyanın rekvizitlәrini birlәşdirәn
sәnәddir
әmtәәnin nәzәrdә tutulan ölkәdә qәbulu zamanı yazılan sәnәddir•

xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pulalanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә banka
verdiyi sәrәncamlar

•
hesab sahibinin çekdә göstәrilәn pul mәblәğinin onun hesabından vәsaiti elanının hesabına köçürülmәsi
barәdә ona xidmәt göstәrәn banka verdiyi yazılı tapşırıqdır
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır

hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vәsaitinin köçürülmәsi barәdә
banka verdiyi sәrәncamlar
pul, hesablaşma, әmtәә sәnәdlәrinin vә yaxud әmtәәlәrin dәyәrlәrinin ödәnilmәsinә alıcının razılığı
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır
sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul әmәyi ilә müәyyәn edilәn qiymәtli kağızlar
xüsusi hesab açılması barәdә alıcının bank şöbәsinin malgöndәrәnin bank şöbәsinә tapşırığıdır•


