
1 

 

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA  

OʻRTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 

 

 

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI 

 

 

 

 

 

Bozorov, I.N., Оmonov, А. А., Daliyev, Sh.K. 

 

 

TRANSPORT 

LOGISTIKASI 

 

Oliy oʻquv yurtlari uchun oʻquv qoʻllanma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarqand - 2021 
  



2 

 

UO‘K: 330.1:656.13 

KBK:    65.09 

 B 81 

Bozorov, I.N., Оmonov, А. А., Daliyev, Sh.K. Transport 

logistikasi. Oliy o‟quv yurtlari uchun oʻquv qoʻllanma. — 

Samarqand: SamDU nashri, 2021. — 212 bet.  

 
 

Qoʻllanmada logistika, jumladan uning turlaridan biri boʻlgan transport 

logistikasining vazifalari, roli, yuklar va yuk tashishlarning transportining 

xususiyatlari tasnifi, uning optimal joylashtirish masalalari, transport 

makrosistemalarini tashkil qilish va boshqarishning transport- logistik 

xususiyatlari, transport logistikasi marshrutlari va boshqarishga doir ko‘pgina 

masalalar qaralgan. Shuningdek, transport logistikasining turli masalalarini hal 

qilishga doir amaliy masalalar qaralgan.  

Talabalar, magistrantlar, tadqiqotchillar hamda transport logistikasi bilan 

shugʻullanavchi barcha ilmiy va muhandis-texnik xodimlar uchun. 
 

UO‘K: 330.1:656.13 

KBK:    65.09 

 

Ma‟sul muharrir 

 O.R. Yusupov – Samarqand davlat universiteti ―Dasturiy 

injiniring‖ kafedrasi mudiri, PhD 

 

Taqrizchilar 
 

J.M.Mahmudov – Samarqand davlat universiteti matematik 

modellashtirish kafedrasi dotsenti, DSc;  

D.K. Yakubjanova – Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 

Samarqand filiali direktor oʻrinbosari, PhD  

 

O‘quv qo‘llanma SamDU Kengashining 2021 yil 30 noyabrdagi (5-sonli 

bayonnoma) yig‘ilishi qarori bilan chop etishga tavsiya etilgan.  

 

ISBN 978-9943-5943-1-9 

 

 

© Samarqand davlat universiteti, 2021 



3 

 

MUNDARIJA 
 

 

 

KIRISH ......................................................................................................... 7 

     1 - BOB.    LOGISTIKA. LOGISTIKAGA KIRISH .............................. 8 

1.1. Logistikaning mohiyati va asosiy qoidalari .................................... 8 

1.2. Logistikaning tarixiy ildizlari ....................................................... 12 

1.3. Asosiy tushunchalar va ta‘riflar ................................................... 13 

1.4. Logistika vazifalari va tamoyillari ............................................... 14 

2 - BOB.   LOGISTIK OQIMLAR. LOGISTIK OPERATSIYALAR, 

TIZIMLAR VA ZANJIRLAR ............................................................. 18 

2.1. Logistik oqimlar ........................................................................... 18 

2.2. Logistik tizim umumiy nazariyasi ................................................ 21 

2.3.  Logistik tizim turlari .................................................................... 24 

3-BOB.     TRANSPORT LOGISTIKASINING USULLARI. 

TRANSPORT LOGISTIKASIDA XARAJATLARNI 

BOSHQARISH .................................................................................... 30 

3.1. Logistika va uning vazifalari ........................................................ 30 

3.2. Logistika xarajatlari tushunchasi, ularning mohiyati va tasnifi ... 31 

3.3. Logistikada xarajatlarni hisobga olish tizimiga qoʻyiladigan 

talablar ................................................................................................. 45 

3.4. Logistikada xarajatlarni hisobga olish muammolari .................... 49 

  4 - BOB.    LOGISTIKANING FUNKSIONAL YOʻNALISHLARI. 

XARIDLAR LOGISTIKASI ............................................................... 53 

4.1. Logistik tizimlar ........................................................................... 53 

4.2. Xaridlar logistikasining mohiyati, vazifalari va funksiyalari. 

Korxonada xizmatni sotib olish ........................................................... 55 

4.3. Korxona xaridlarini rejalashtirish ................................................. 57 

4.4. Xaridlarni yetkazib beruvchini tanlash vazifasi. Yetkazib 

beruvchini tanlash usullari. Yetkazib berish shartlarini tanlash .......... 60 

5 -BOB.     ISHLAB CHIQARISH VA TAQSIMOT        

(TARQATISH) LOGISTIKASI .......................................................... 65 



4 

 

5.1. Taqsimot logistikasi tushunchasi va qoʻllanilish sohasi ............... 65 

5.2. Mahsulot yetkazib berish kanallarini tanlash ............................... 67 

5.3. Taqsimlash tizimida omborlarning optimal miqdorini aniqlash .. 70 

6-BOB.    TRANSPORT VA AXBOROT LOGISTIKASI ....................... 73 

6.1. Transport logistikasi ..................................................................... 73 

6.2. Yuklarni tashish texnologiyasi ..................................................... 77 

7-BOB.  OMBORDA LOGISTIKA JARAYONI. TRANSPORT–

OMBOR XIZMATLARI MARKETINGI .......................................... 82 

7.1. Asosiy tushunchalar ..................................................................... 82 

7.2. Transport marketingi .................................................................... 86 

7.3. Transport va omborlarni tahlil qilish ........................................... 87 

7.4. Transport ombor xizmatlari ......................................................... 91 

8-BOB.  TRANSPORT FAOLIYATINING LOGISTIK JIHATLARI. 

LOGISTIKADA INVENTARIZATSIYANI BOSHQARISH ........... 94 

8.1. Savdo inventarizatsiyasini boshqarish tizimi ............................... 94 

8.2. Inventarizatsiya uchun asosiy qoidalar ........................................ 94 

8.3. Moddiy javobgar xodim tomonidan ―mavjudligi‖ boʻyicha 

inventarizatsiya qilish jarayonini modellashtirish............................... 97 

8.4. Moddiy javobgar xodim tomonidan ―boricha‖ inventarizatsiya 

jarayonining matematik modeli .......................................................... 98 

9 - BOB.  TRANSPORT LOGISTIKASIDA YUK TASHISH 

TIZIMLARI ....................................................................................... 103 

9.1. Yuk tushunchasi ......................................................................... 103 

9.2. Yuklarning xavflilik belgilari..................................................... 105 

9.3. Tara va uning xizmati ................................................................ 107 

9.4. Taralarning turlari ...................................................................... 108 

9.5. Yuk joʻnatuvchi va qabul etuvchi punktlar ................................ 110 

9.6. Mahsulotlani yetkazib berish tizimlari ....................................... 111 

10-BOB.  YOʻLOVCHILAR TASHISHNING AXBOROT-   

LOGISTIK TEXNOLOGIYALARI .................................................. 116 

10.1.  Yoʻlovchilarni tashish texnologiyasida logistik yondashuv ... 116 

10.2. Yengil avtomobillarda yoʻlovchilar tashish ............................. 118 



5 

 

10.3. Shahar yoʻlovchi transportini ijtimoiy va mantiqiy tizimlari 

munosabati ......................................................................................... 119 

10.4. Shahar yoʻlovchi transportida logistik texnologiyalar va logistik 

tizimlar  strukturasi ............................................................................ 124 

10.5. Shahar yulovchilarini transport xizmatlarida soʻrovlari omillari

 ........................................................................................................... 125 

11-BOB.  TRANSPORT LOGISTIKASIDA TARIFLAR. LOGISTIK 

KOʻRSATKICHLAR ......................................................................... 127 

11.1. Transport vositalarining ish unumiga ta‟sir etuvchi asosiy 

logistik koʻrsatkichlar ........................................................................ 127 

11.2.Transport vositalarining ish unumiga asosiy texnik-ekspluatatsion 

omillar ta‘siri ..................................................................................... 130 

12-BOB. TRANSPORT LOGISTIKASIDA 

MARSHRUTLASHTIRISH MASALALARI ................................... 137 

12.1. Logistikada marshrutlashtirishni oʻrni ..................................... 137 

12.2. Marshrutlashtirishda transport masalasi ................................... 141 

13-BOB.       TRANSPORT LOGISTIKASIDAN PRAKTIKUM ............... 144 

13.1. Masalalar yechishga misollar.................................................... 145 

-  Taqsimot masalalari .................................................................... 145 

-  Resurslarni yuklash masalasi....................................................... 151 

- Optimal rejalash masalasi ............................................................. 157 

-  Logistik taqsimot (tarqatish) sxemasini tanlash masalasi ........... 160 

-  Yetkazib beruvchini tanlash masalasi ......................................... 162 

-  Logistik tizimning imkoniyatlarini aniqlash masalasi................. 164 

- Moddiy ehtiyojlarni rejalashtirish masalasi ................................. 165 

- ABC va XYZ-analiz masalasi ...................................................... 169 

-  Yuk oqimlarining ogʻirlik markazini aniqlash masalasi ............. 176 

-  Omborxonalarni optimal joylashtirish masalasi (omborlar soni va 

koordinatalarini xarajatlarga koʻra aniqlash) .................................. 178 

- Buyurtma hajmi tayin boʻlgan zahiralarni boshqarish modellari . 183 

13.2. Mustaqil oʻrganish ta‘lim topshiriqlari ............................................ 190 

Nazorat test topshiriqlari ........................................................................... 191 



6 

 

Xulosa ....................................................................................................... 197 

Glossariy ................................................................................................... 198 

Foydalanilgan va tavsiya etilgan adabiyotlar ........................................... 208 
 

 

 



7 

 

KIRISH 

 

Jahon savdosining doimiy rivojlanishi transport bozorlarida, shu jumladan 

mamlakatimiz transport tizimida tub oʻzgarishlarni talab qiladi. Xalqaro 

standartlarga va eng yangi texnologiyalarga muvofiq transportni rivojlantirish 

ekspeditorlik xizmatlarini rivojlantirish sohasidagi mutaxassislarning qiziqishini 

kuchaytirdi. Raqobatning kuchayishi va kuchayishi hozirgi vaqtda xizmat 

koʻrsatish darajasiga eng katta e‘tibor berilishiga olib keldi. Bu beri muhim 

ahamiyat kasb etadi zamonaviy bozordagi hozirgi murakkab sharoitda mavjud 

mijozlarni saqlab qolish va yangilarini jalb qilish uchun kompaniyalar 

mijozlarning talablarini bajarishga va xizmatlarni tobora yuqori darajada taqdim 

etishga majbur. Zamonaviy adabiyotlarda mavjud iqtisodiy sharoitlar bilan bogʻliq 

holda, sifat muammolariga tobora koproq e‘tibor berilmoqda. Koʻplab xorijiy va 

mahalliy mualliflar oʻzlarining oʻqishlarida yuklarni yetkazib berish tezligi va 

sifati masalalariga doimo muhim oʻrin ajratib kelganlar, ayniqsa, A.Feygenbaum, 

E. Deming, K. Ishikava, S. Siro, J. Xarrington kabi klassiklarning asarlarini 

alohida ta‘kidlash mumkin. Aynan ularning tadqiqotlari va rivojlanishi, 

shuningdek universal boshqaruv falsafasini yaratishda amaliy qoʻllanilishi bugungi 

kunda rivojlangan koʻplab davlatlarga (AQSH, Yaponiya va boshqalar) jahon 

iqtisodiyotining etakchisi boʻlishga yordam berdi. Ammo transport 

kompaniyalarining samaradorligini oshirish, xizmat koʻrsatish sifatini va 

koʻrsatilayotgan xizmatlarning murakkabligini oshirishning amaliy va nazariy 

muammolari hali koʻrib chiqilmagan. Transport kompaniyalari faoliyatida tezlik va 

sifatni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy qilinishi ishlab 

chiqaruvchidan yakuniy foydalanuvchiga mahsulotni taqsimlash jarayonini 

optimallashtiradi. Bu ushbu qoʻllanmaning dolzarbligini belgilaydi, uning maqsadi 

yuklarni yetkazib berish jarayonini boshqarish va tashkil etishga yangi 

yondashuvlarni shakllantirishdan iborat. 
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     1 - BOB.    LOGISTIKA. LOGISTIKAGA KIRISH  

 

1.1. Logistikaning mohiyati va asosiy qoidalari 

 

Boshqaruvning har qanday darajasida iqtisodiyot resurslar (mehnat 

va tabiiy), ishlab chiqarish vositalari, mehnat obyektlari va mahsulotlari, 

ishlab chiqarish va savdo infratuzilmasi, moliya, iqtisodiy bilim va 

axborotlardan foydalanishga asoslanadi. Inson resurslari mehnatga 

layoqatli aholini anglatadi; tabiiy resurslar — yer, oʻsimliklar, foydali 

qazilma minerallar, suv, havo, iqlim sharoitlari;  ishlab chiqarish 

vositalari – mashinalar, uskunalar, ishlab chiqarishga moʻljallangan 

binolar va inshootlar; mehnat vositalari va mahsulotlari – qayta islash 

oqibatida tayyor mahsulotga aylanuvchi materiallar; sanoat va tijorat 

infratuzilmasi —ishlab chiqarishga xizmat quluvchi, transport, aloqa, 

saqlash, elektr va suv ta‘minoti, kanalizatsiya, savdo va taqsimot xizmati 

tizimi va obyektlari kompleksi; moliya resurslari - mahsulotlarni 

yaratish va amalga oshirish bosqichlarida yuzaga keladigan pul 

munosabatlari; iqtisodiy bilimlar va axborot deyilganda esa – iqtisodiy 

jarayonlar bilan bogʻliq ilmiy nazariyalar va ma‘lumotlar tusuniladi. 

Iqtisodiy resurslar hajmi doimo cheklangan. Shuning uchun 

iqtisodiyotni oqilona boshqarish kerak, bu esa resurslarni eng yaxshi 

foydalanish u jamiyat manfaatlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat 

qiluvchi eng samarali qarorlar va harakatlarni izlash va tanlashni 

nazarda tutadi. Optimal yechimlar – cheklangan resurslar bilan yaxshi 

natijalarga erishish imkonini beruvchi yechimlardir. 

Iqtisodiyot nafaqat resurslar, obyektlar va ishlab chiqarish 

jarayonlari, shuningdek mahsulot va xizmatlarni tarqatish, bunday 

jarayonlar tashkil etish va boshqaruv tizimlari, balki boshqarishning 

murakkab qonunlarini aks ettiruvchi, koʻrsatilgan muammolarni hal 

qilishning nazariy va amaliy vositalarini aks ettiruvchi keng maxsus 

ilmiy bilimlar sohasidir. Zamonaviy ta‘limni iqtisodiyot, uning 

rivojlanish qonuniyatlari va tarkibiy qismlarini bilmasdan oʻrganishni 



9 

 

tasavvur qilish mumkin emas. U nafaqat maishiy turmushga, balki 

biznes, sanoat va xizmatlarning iqtisodiy xoʻjaligiga, butun mamlakat va 

umuman jahon hamjamiyatiga qoʻllanila boshladi. 

Bozor iqtisodiyoti uch asosiy oʻzaro bogʻlangan boshqarish 

vositalari – menejment, marketing va logistikani oʻz ichiga oladi. 

Menejment – mavjud iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish 

orqali maksimal foyda olishga qaratilgan boshqaruv faoliyatini nazarda 

tutadi. Bu faoliyat bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar menejerlar deb 

ataladi. 

Marketing – bozor tadqiqot uchun zarur boʻlgan, qidirish va sotib 

olish imkoniyatlari tanlash uchun, va mahsulotlar va xizmatlar sotish, 

kompaniya maksimal foyda keltiruvchi bunday narx siyosatini 

shakllantirish uchun zarur. Marketing bilan shugʻullanuvchilar 

marketologlar deb nomlanadi. 

Logistika – menejment va marketing bilan funksional bogʻliq boʻlib 

va iqtisodiy resurslar oqimlarini oʻz joylardan umumiy isteʻmolchiga 

yetkazib berish xarajatlarini va vaqtini optimallashtirish bilan bogʻliq. 

Bu boshqaruv vositasi bilan ishlovchi mutaxassislar logistlar deb ataladi. 

Logistika nima va nima uchun bugungi kunda u tadbirkorlar, 

menejerlar, reklamalar, ta‘minot zanjiri mutaxassislari, transport, saqlash 

va ekspeditorlik biznesida, axborot texnologiyalari, moliyaviy, sugʻurta, 

xavfsizlik tuzilmalari, olimlar, davlat nazorat apparatining xodimlari 

orasida juda koʻp eʻtibor va qiziqish uygʻotmoqda? 

―Logistika‖ atamasi bozor iqtisodiyotini isloh qilish va 

xususiylashtirish bilan birga, ya‘ni ishlab chiqarish vositalari, ishlab 

chiqarilgan mahsulotlar, infratuzilmaning davlat mulkchiligidan 

salmoqli ulushini xususiy tarmoqqa oʻtkazish bilan birga kirib keldi. 

Bundan oldin, ishlab chiqarish vositalari, bu vositalardan foydalanib 

tayyorlangan barcha mahsulotlar va infratuzilma davlatga tegishli boʻlib, 

ma‘muriy-buyruqbozlik boshqaruv usullari asosida korxonlarning 

barcha ishlab chiqarish-xoʻjalik aloqalarini, barcha ichki va tashqi 

savdoni shakllantirgan, tashkil qilgan va boshqargan. Davlat kuchli 

markazlashgan boshqaruvga ega boʻlgan holda, iqtisodiyotda inqirozli 
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vaziyatni yuzaga kelishi, korxonalardan iqtisodiyotni bozorni 

boshqarishning samarali vositalaridan faol foydalanishni talab qildi. 

Bunday vositalardan biri logistika hisoblanadi, chunki uning 

yondashuvlari va funksiyalari asosan korxonalar oʻrtasida samarali 

optimal aloqalarni shakllantirish, resurslar harakati uchun xarajatlarni va 

vaqtni kamaytirish va shuning uchun mahsulot narxini qayta taqsimlash 

va bozorlarda raqobatbardoshligini ta‘minlashga qaratilgan. 

Logistika – resurslar harakati sohasidagi xarajatlarni 

kamaytirishning eng muhim vositasi deb e‘tirof etish mumkin. 

Zamonaviy bozor iqtisodiyotida obyektiv ravishda resurslar harakatining 

(oʻzgarishining) uchta sohasi: mahsulot ishlab chiqarish sohasi, 

mahsulot va xizmatlar aylanmasi (muomalasi) sohasi, mahsulot va 

xizmatlar isteʻmoli sohalari mavjud va oʻzaro ta‘sir koʻrsatadi. 

Mahsulot ishlab chiqarish sohasining rivojlanishi bilan u yanada 

murakkablashadi, chunki mahsulotni yaratishda koʻpincha butun 

dunyodagi (―global ishlab chiqarish‖ deb ataladi) joylashgan koʻplab 

kompaniyalar ishtirok etadi. Mahsulot va xizmatlarni iste‘mol qilish, oʻz 

navbatida, xaridorning individual talablariga yoʻnaltirilgan holda xilma-

xillashib bormoqda. Bunday sharoitda korxona-vositachilarga, mahsulot 

va xizmatlar muomalasi sohasidagi harakatlarning, ya‘ni ishlab chiqarish 

va iste‘mol sohalari oʻrtasida favqulodda ehtiyoj vujudga keladi. Ushbu 

kompaniyalar, kompaniyaning ulgurji va chakana savdo vakili, yuk 

tashish, transport, aloqa, saqlash va qadoqlash, qishloq xoʻjaligi, 

moliyaviy, axborot, bozor, reklama, sugʻurta, bojxona, xavfsizlik 

tashkilotlari, mahsulot bozori infratuzilmasini shakllantirish. 

―Infratuzilma‖ atamasi lotincha soʻzlardan kelib chiqqan — infra, 

ma‘nosi ―quyida‖, va tuzilma— ―tuzilish‖ boʻlib, mahsulot bozori 

infratuzilmasi iqtisodiy oqim jarayonlarining normal ishlashi uchun 

mas‘ul boʻlgan korxona va tashkilotlarning noishlab chiqarish 

majmuasini anglatadi. 

Chakana bozorning infratuzilmasi sohasida yangi mahsulotlar 

yaratilmaydi, balki iqtisodiyotning ishlab chiqarish sektori chiqargan 

mahsulotlar tannarxini oshiradi. Infratuzilma bilan bogʻliq ushbu 

qoʻshilgan qiymat mahsulot-mahsulot boyliklarini boshqarish, 
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markirovkalash, ekspeditorlash, yuklash, tashish, tushirish, saqlash, 

sugʻurtalash, omborxonalarda qayta ishlash, qoʻriqlah va sotish bilan 

xizmatlarni amalga oshirish, ularga daromad soligʻi, aksiz soligʻi va 

ustamalar solish bilan bogʻliq. 

Samarali infratuzilma mahsulotlar narxiga qoʻshiluvchi xarajatlarni 

optimallashtirishni oʻz ichiga oladi, bu uning raqobatbardoshligini va 

shuning uchun mahsulot bozorida ushbu mahsulotga boʻlgan talabni 

ta‘minlashi kerak. Bugungi kunda mamlakatimizda bunday qoʻshilgan 

xarajatlar ulushi koʻpincha mahsulotlar tannarxining 1/3 qismidan oshib 

ketadi. Bu koʻrsatkich boʻyicha mamlakatimiz, afsuski, ulgurji savdo, 

saqlash, transport xoʻjaligi, ularga xizmat koʻrsatish uchun yuqori 

tariflar, mahsulot oqimlarini samarasiz tashkil etish va boshqarilishi 

tufayli koʻp mamlakatlardan oldinda bormoqda. 

Jahon tajribasi shuni koʻrsatadiki, logistika bu xarajatni 

kamaytirishda va savdo oqimlarini tezlashtirishda strategik muhim rol 

oʻynashi kerak. Bu rol logistikaning quyidagi maqsadli qoidasiga 

asoslanadi: bozor zarur miqdordagi zarur sifatdagi mahsulotlar bilan oʻz 

vaqtida belgilangan manzilga yetib olishi kerak optimal xarajatga imkon 

beradi. 

Taqsimotni takomillashtirish yoʻllarini tahlil qilish va qidirish 

logistikaning eng muhim postulati – tizimli yondashuv asosida 

ta‘minlanadi. Demak, mahsulot taqsimotining butun oqim jarayonini 

ushbu jarayonning barcha ishtirokchilari manfaatlarini muvofiqlashtirish 

asosida uning tarkibiy bosqichlari va elementlarini birlashtirish va 

integrasiyalash deb hisoblashingiz kerak. 

Tizimli yondashuvining asosiy vazifasi – taqsimot jarayonini 

optimallashtirish, hal etilmagan muammolarni aniqlashga yordam 

beruvchi murakkab oʻzaro bogʻliq tadbirlarni ishlab chiqish, resurslarni 

ustuvor eʻtibor va jamlashni talab qiladi. 

Tizim – logistik yondashuv joriy jarayonlarni optimallashtirishning 

iqtisodiy usullari va nazariyalaridan foydalanish orqali taqsimlashning 

eng samarali variantini yaxshiroq borishni tanlashni oʻz ichiga oladi. 

Aynan tizimli yondashuv logistikadan nafaqat mahsulotlar harakati 

jarayonlarini optimallashtirish uchun foydalanish imkonini beradi, balki 



12 

 

tadqiqot va tajriba logistika optimallashtirish faoliyati bilan bogʻliq 

koʻplab boshqa oqim jarayonlari uchun samarali imkoniyatlar yaratadi. 
 

1.2. Logistikaning tarixiy ildizlari 
 

Qadimgi Yunonistonda logistics – «hisob-kitob sanʻati» yoki 

«fikrlash, hisoblash sanʻati» deb yuritilgan. Rim imperiyasida logistika 

deganda oziq-ovqat mahsulotlarini taqsimlash nazarda tutilgan.  

Vizantiya imperatori Leon VI (866-912 yy.) davrida logistika 

armiya ta‘minoti va uning harakatini boshqarish sanʻati sifatida 

qaralgan. Nemis tadqiqotchisi G. Pavellakning ta‘kidlashicha, Vizantiya 

imperiyasida logistikaning vazifasi ―armiyaga maosh toʻlash, uni kerakli 

tartibda qurollantirish va taqsimlash, uning ehtiyojlari haqida oʻz vaqtida 

gʻamxoʻrlik qilish, ya‘ni shaxsiy qurolli kuchlar harakatlanishi va 

taqsimlanishiga rahbarlik qilishdan iborat‖ boʻlgan. Logistikaning fan 

sifatida rivojlanishi bu atamaning ikki xil ta‘riflanishi bilan tavsiflanadi.  

Birinchi ta‘rif logistikaning harbiy sohada qoʻllanishidan kelib 

chiqqan. Harbiy logistikaning rivojlanishiga fransuz nazariyotchisi 

Antuan Anri Jomini (1779-1869 yy.)  katta hissa qoʻshgan. Uning 

fikricha logistika – qoʻshinlarni boshqarishning amaliy san‘ati boʻlib, 

qoʻshinlarni joylashtirish, rejalashtirish, boshqarish va ta‘minlash, 

armiyaga transport xizmati koʻrsatishni nazarda tutadi.  

Logistikaning dastlab harbiy sohada rivojlanishiga sabab shundaki, 

aynan qat‘iy intizomga va aniq tarkibiy tuzilmaga ega harbiy qismda 

individual va guruh manfaatlari butun harbiy tizim manfaatlariga 

boʻysinadi. Tizim manfaati uning elementlari manfaatlaridan ustunligi 

logistika konsepsiyasini belgilab beradi.  

Ikkinchi ta‘rif nemis matematigi Gotfrid Vilgelm Leybnits (1646-

1716 yy.) tomonidan berilgan boʻlib, u bu atamadan ―xulosalarni 

hisoblash‖ yoki ―matematik mantiq‖ ma‘nosida foydalangan.  

Transport – transport logistikasi obʻekti boʻlib, asosiy vazifasi – yuk 

va yoʻlovchi tashish. Uni uchta katta guruhga ajratish mumkin:  

-  ommaviy foydаlanish transporti – iqtisodiyotning barcha 

tarmoqlari va aholining yuk va yoʻlovchilarni tashishga boʻlgan talabini 
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qondiradi. Ommaviy foydalanish transporti aholi va muomala sohasiga 

xizmat koʻrsatadi. Uni koʻpincha magistral (magistral – asosiy, bu 

holatda esa aloqa yoʻllari tizimidagi bosh yoʻnalish) transporti ham 

deyiladi;  

  - noommaviy foydalanish transporti – ishlab chiqarish tizimining 

qaysidir tarkibiy qismi hisoblanib, notransport korxonalariga tegishli 

barcha turdagi transport vositalari; 

 - ishlab chiqarish ichida harakatlanuvchi transport.  

Logistika fani oʻzining rivojlanish davrida bir necha bosqichlardan 

oʻtgan. Hozirda logistikaning quyidagi turlari mavjud:  

 xarid logistikasi;  

 ishlab chiqarish logistikasi;  

 taqsimot logistikasi;  

 transport logistikasi;  

 axborot logistikasi;  

 zahiralar logistikasi; 

 servis logistikasi. 

 

1.3. Asosiy tushunchalar va ta’riflar 

Logistika – iste‘molchi talablarini koʻproq qanoatlantirish 

maqsadlarida xomashyo, yarimfabrikatlar, tayyor mahsulotlar va tegishli 

axborotlarni jamlash, saqlash, ishlab chiqarilgan joydan isteʻmol joyiga 

tashish va uzatishning texnologik va tejamkor samarali operatsiyalarini 

rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat qilish jarayonidir.  

Logistika – keng ma‘noda mikro va makro tizim oldiga qoʻyilgan 

maqsadlarga erishish uchun moddiy, axborot va moliyaviy oqimlarni 

boshqarish va optimallashtirish haqidagi fan.  

Logistika – tor ma‘noda menejmentning umumlashgan vositasi 

boʻlib, moddiy va servis oqimlar hamda ularga ergashgan axborot va 

moliyaviy oqimlarni samarali boshqarish orqali biznesning strategik, 

taktik va operativmaqsadlariga erishish imkoniyatini beradi.  
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AQSH logistika menejmenti kengashi (Council of Logistics 

Management, CLM) olimlari va mutaxassislarining fikriga koʻra, 

―logistika - bu isteʻmolchilar talablarini toʻliq qondirish uchun ishlab 

chiqish, tayyor mahsulotlar, xizmat koʻrsatish va unga tegishli 

ma‘lumotlar kelib chiqish joyidan isteʻmol (shu jumladan import, 

eksport, ichki va tashqi harakatlar) qilishgacha oqim xarajatlarni 

pasaytirish, xom ashyo zahiralari oqimi, yakunlanmagan materiallar 

nuqtai nazaridan samarali rejalashtirish, bajarish va boshqarish 

jarayonidir‖. 

CLMning aynan shu ta‘rifi 2004 yilda Moskvaning "Infra-M" 

nashriyoti tomonidan nashr etilgan "Korporativ logistika" kitobida 

keltirilgan. Kitobning ilmiy muharriri, iqtisod fanlari doktori V.I. 

Sergeeva. 

Yevropa logistika assotsiatsiyasi (European Logistics Association - 

ELA) esa 1994 yildagi terminologik lugʻatida logistikaning quyidagi 

ta‘rifini e‘lon qildi: ―bu bozor talablarini minimal operatsion va kapital 

xarajatlar yordamida iste‘molchi talabini qondirish maqsadida ishlab 

chiqarish va tarqatish orqali mahsulotlarni loyihalashtirish va xarid 

qilishdan yakuniy qismigacha tashkil etish, rejalashtirish, nazorat qilish 

va targʻib qiluvchi tashkilotdir‖. 

Birlashgan Millatlar Tashkilotining savdo va rivojlanish boʻyicha 

konferentsiyasi (UNCTAD) ―logistika - bu mahsulotlarni ishlab 

chiqarish joylaridan iste‘mol joylariga arzon va samarali yetkazib 

berishni tashkil etish va amalga oshirish jarayoni; yoʻl davomida yuzaga 

keladigan barcha transport va boshqa operatsiyalar ustidan nazorat; yuk 

egalariga tegishli ma‘lumotlarni taqdim etish‖ deb hisoblaydi. 

1.4. Logistika vazifalari va tamoyillari 

 

Logistikaning ta‘rifini hisobga olsak, bu nafaqat oʻziga xos fikrlash 

metodologiyasiga ega boʻlgan fan, balki iqtisodiy va ijtimoiy hayotning 

turli sohalaridagi amaliy faoliyat hamdir. Harbiy profili va fan sifatida 

tugʻilgan harbiy sohasida uning dolzarbligi, rela va fuqarolik kasb 
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haqida logistika, iqtisodiyot va ijtimoiy muhitning turli sohalarida oqim 

jarayonlarini yaxshilashdir. 

Tajriba shuni koʻrsatadiki, iqtisodiyotning ham ishlab chiqarish, 

ham xizmat koʻrsatish sohalarida qoʻllaniladigan logistika tamoyillari va 

usullari. Ma‘lumki, ishlab chiqarish tarmoqlari – bular togʻ - kon qayta 

ishlash sanoati, qishloq xoʻjaligi, kapital qurilish va infratuzilmaga 

xizmat koʻrsatish, transport, logistika, savdo, uy-joy, saqlash, aloqa, 

axborot yigʻish va qayta ishlash turlari haqida, ta‘lim, sogʻliqni saqlash, 

ijtimoiy xavfsizlik va boshqalar. Ushbu tarmoqlarning har biri uchun 

logistika vositalaridan foydalanishda oʻz afzalliklari va oʻziga xosliklari 

bilan ajralib turadigan tadbirlar yotadi. Amaliyot shuni isbotladiki, bu 

vositalar yagona iqtisodiy birlikning tor doirasida emas, balki bir necha 

subyektlarning oʻzaro ta‘sir tizimini tashkil qilishda koʻproq samara 

beradi. 

Logistika, zamonaviy axborot texnologiyalarini oʻzlashtirgan holda, 

bugungi kunda ham iqtisodiy, ham murakkab muhandislik 

muammolarini hal qilishda, xususan, bilim talab qiladigan mahsulotlarni 

yaratish va foydalanishda qilishda keng qoʻllanilmoqda. 

Logistikaning asosiy funksiyalari (vazifalari) quyida keltirilgan:  

 xom ashyo va mahsulotlar oluvchilarga joʻnatuvchilardan 

oldindan eng oqilona (tariflar uchun) yoʻnalishni tanlash; 

 qadoqlash, yuk, yuk tashish, yuk tashish, ortiqcha yuk va 

toʻliq xavfsizligini ta‘minlash uchun tashkil yetish; 

 xomashyo va mahsulotlarni xarid qilish va yetkazib 

berishning optimal hajmlarini aniqlash, yetkazib beruvchilar, 

iste‘molchilar va tranzitdan ularning inventarizatsiyasini 

minimallashtirish; 

 boshqaruv tartiblari-xom ashyo va mahsulotlar uchun 

buyurtmalar; 

 saqlash va xom ashyo va mahsulotlarini keyingi tarqatish 

uchun eng yaxshi imkoniyatlar bilan yanada samarali saqlash 

muassasalari foydalanish; 

 bojxona xarajatlarini tezlashtirish va kamaytirish hamda 

yangi tartiblarni sugʻurtalash; 
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 mahsulot tashishni tashkil etish;  

 zahiralarni omborlarda saqlash;  

 zahiralarni optimallashtirish;  

 moddiy resurslar zahirasini nazorat qilish;  

 tayyor mahsulotlar zahirasini nazorat qilish;  

 ortish-tushirish ishlari;  

 axborot oqimlarini yoʻnaltirish;  

 boshqa logistik operatsiyalar. 

Logistikaning asosiy tamoyillari esa quyidagilardan iborat:  

1. Oʻzini oʻzi tartibga solish (ishlab chiqarishning mutanosibligi).  

       2.  Moslashuvchanlik (xarid va yetkazib berish jadvalriga 

oʻzgartirish kiritish mumkinligi).  

3. Zahira hajmini minimallashtirish.  

4. Mahsulot harakatini modellashtirish.  

5. Yangi axborot tizimlaridan maksimal foydalanish 

(kompyuterlashtirish).  

6. Resurslar bilan ta‘minotdagi ishonchlilik.  

7. Tejamkorlik (isteʻmolchida mavjud mahsulot zahirasi darajasini 

30-40 foizgacha kamaytirish, axborot xizmati darajasini oshirish).  

Logistikani joriy etish uchun quyidagilarning boʻlishi taqozo 

etiladi:  

- raqobatchilik;  

- moʻl-koʻlchilik (taqchillikning yoʻqligi).  

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 
 

1. Logistikaning umumlashgan ta’rifini bering. 

2. Logistikaning tarixiy ildizlari nimalardan iborat? 

3. Logistikaning asosiy sohalari nimalardan iborat. 

4. Logistikaning vazifalari nimalardan iborat? 

5. Logistikada oʻrganish va nazorat qilish ob’yekti nima? 
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2 - BOB.   LOGISTIK OQIMLAR. LOGISTIK 

OPERATSIYALAR, TIZIMLAR VA ZANJIRLAR 

 

2.1. Logistik oqimlar 

Logistikada tahlil qilish, oʻrganish va boshqarishning asosiy obʻekti 

logistik oqimlari hisoblanadi. Ular oʻzaro bogʻliq boʻlgan - moddiy, 

moliyaviy, xizmat koʻrsatish va axborot oqimlari majmuasini aks 

ettiradi. Ushbu kompleks moddiy oqimlarga asoslangan boʻlib, ular 

bilan barcha boshqa oqimlar tizimli aloqada boʻladi. 

Demak, logistik oqimlar -  

 moddiy oqimlar;  

 axborot oqimlar;  

 servis oqimlar;  

 moliyaviy oqimlar.  

Eng umumiy kontseptsiyada (ma‘noda) m o d d i y   o q i m - bu 

ishlab chiqarish korxonalariga kiradigan va ular ichida texnologik ishlov 

berish siklidan oʻtadigan, asta-sekin tayyor mahsulotga aylanadigan xom 

ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar boʻlib, uni iste‘molchilarga 

yetkazib berish jarayonlari ham moddiy oqimlarni shakllantiradi. 

Boshqacha soʻz bilan aytganda, moddiy oqimlar uch bosqichdan 

oʻtadi: ishlab chiqarishgacha, ishlab chiqarish ichidagi va ishlab 

chiqarishdan keyingi. Transport vositasi orqali tashiladigan material 

oqimi mahsulot oqimi deb ataladi. Har qanday yuk tashish oqimi vaqt 

birligidagi yuk hajmi va harakat yoʻnalishi bilan tavsiflanadi. 

Logistik zanjirning asosida moddiy oqim, ya‘ni logistik jarayonning 

boshidan oxirigacha harakatda boʻluvchi moddiy resurslar tashkil etadi. 

Agar moddiy resurslar omborda saqlansa unda ular moddiy zahiraga 

aylanadi.  

  Moddiy oqim qoʻyidagilarni oʻz ichiga oladi:  

- marketing tadqiqotlari asosida ma‘lum turdagi mahsulotga 

boʻlgan talab oʻrganiladi;  
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- soʻng ushbu mahsulotni ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan 

moddiy resurslarni qidirish va xarid qilish boshlanadi (joyi, xajmi, 

sifati va bahosi);  

- agar resurs talabga mos kelsa u ishlab chiqruvchining xom-

ashyo omboriga tashib keltiriladi;  

- soʻng mahsulot ma‘lum bir texnologiyaga amal qilingan 

holda ishlab chiqiladi;  

- ishlab chiqarilgan mahsulot tayyor mahsulot omboriga tashib 

boriladi;  

- soʻng tayyor mahsulot isteʻmolchiga yetkaziladi. 

Jamoat yoʻlovchi transportida moddiy oqimlar yoʻlovchilar oqimi 

deb tushuniladi. Ular shuningdek oʻziga xos xususiyatlarga ega va 

hajmi, koʻlami (diapazoni), marshrutlari boʻyicha; shahar ichida, shahar 

atrofi va shaharlararo aloqalarda transport vaqti boʻyicha; 

foydalaniladigan transport vositalari turlari boʻyicha; sayohat shartlari 

boʻyicha tasniflanadi. 

Yoʻlovchi tashishning eng muhim koʻrsatkichi ularning kunning 

vaqti, haftaning kunlari va yilning fasllari boʻyicha intensivligidir. 

Axborot, moliyaviy va serviz (xizmat) oqimlari moddiy oqimlarga 

nisbatan ikkilamchi hisoblanadi, chunki ular moddiy oqimlarga xizmat 

qilish uchun moʻljallangan. 

Logistika sohasida moliyaviy oqim - bu sotib olingan xom ashyo, 

yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar, shuningdek, moddiy 

oqimning harakatlanishi va oʻzgarishi bilan bogʻliq boʻlgan korxonalar 

va tashkilotlarning xizmatlari uchun toʻlovlarni toʻlash uchun 

mablagʻlarning yoʻnaltirilgan harakatidir. Moliyaviy oqim, qoida 

tariqasida, moddiy oqim tomon (unga qarama-qarshi) yoʻnaltirilgan. 

U moddiy oqimidan oldinda boʻlishi yoki oldindan belgilangan vaqt 

oraligʻida undan orqada qolishi mumkin (mos ravishda, oldindan toʻlash 

yoki kechiktirilgan toʻlov bilan toʻlash bilan). Bir qator kitoblarda ushbu 

oqim material oqimining ―boshlangʻichi‖ deb nomlanadi, chunki uni 

ishga tushirish odatda moddiy oqim harakati boshlanishining muhim 

shartiga aylanadi. 
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S e r v i s   o q i m - bu moddiy oqimning harakatlanish yoʻli 

boʻylab amalga oshiriladigan xizmatlarning murakkab ketma-ket 

toʻplamidir. Bunday xizmatlarga transport, toʻldirish va qadoqlash, 

saqlash, yuklash, ekspeditsiya, vositachilik (bojxona yaqinida), sugʻurta, 

xavfsizlik, axborot xizmatlari kiradi. Ushbu pullik xizmatlar, qoida 

tariqasida, muntazam, davriy va bir martalik boʻlishi mumkin. 

Moddiy, moliyaviy va xizmat oqimlarini samarali logistik 

boshqaruvi zarur ma‘lumotlarni yigʻmasdan, tahlil qilmasdan va 

uzatmasdan amalga oshirib boʻlmaydi. 

I n f o r m a t s i o n   l o g i s t i k o q i m deb moddiy va moliyaviy 

oqimlarni tashkil etish va ragʻbatlantirish, serviz oqimlarida xizmatlar 

koʻrsatish uchun turli xil aloqa kanallari orqali uzatiladigan xabarlar, 

ma‘lumotlar, hujjatlar (qogʻoz, elektron shaklda) oqimiga aytiladi. 

Axborot oqimidagi ma‘lumotlarning oʻz vaqtida yoki toʻliq olinmasligi, 

ularning noaniqligi yoki buzilishi oʻzaro bogʻliq oqimlarning harakatida 

uzilishlarni keltirib chiqarishi va katta yoʻqotishlarga olib kelishi 

mumkin. Masalan, hujjatlar, guvohnomalar, bojxona deklaratsiyalarini 

notoʻgʻri toʻldirilishi moddiy oqimlar harakatining kutilmagan 

kechikishiga olib kelishi mumkin. 

Logistik menejment kengashi (CLM) axborot oqimlari qondirishi 

kerak boʻlgan quyidagi talablarni joriy qildi: xabarlarning ishonchliligi, 

toʻgʻriligi, toʻliqligi va oʻz vaqtidaligi; texnik jihatdan ma‘lumotlarga 

osonlikcha kirish imkoniyati (kompyuterlar va ularning dasturiy 

ta‘minotining mosligini anglatadi); axborot sifatini nazorat qilish. 

Barcha tavsiflangan logistik oqimlari bir-biri bilan chambarchas 

bogʻliq va yagona yaxlit boshqaruv tizimiga muhtoj. Ular oʻzaro 

munosabatlarining asoslari ushbu rasmda tasvirlangan. 

 

 

 
 

2.1-rasm. Logistik oqimlarning oʻzaro munosabatlari 

Axborot oqimi 

Moliyaviy oqim 

Moddiy oqim 

Xizmatlar oqimi 
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2.2. Logistik tizim umumiy nazariyasi 
 

―Tizim‖ atamasini keng ishlatish yunoncha systema soʻzidan kelib 

chiqqan boʻlib, u tom ma‘noda umumiy strukturaning ichki birligini 

ta‘minlaydigan munosabatlarda boʻlgan qismlardan (elementlardan) 

tashkil topgan qandaydir bir butunlikni anglatadi. Bu soʻz boshqa soʻzlar 

bilan birgalikda taniqli atamalarni hosil qiladi: ―quyosh tizimi‖, 

―boshqaruv tizimi‖, ―transport tizimi‖, ―tizimlilik‖, ―tizimli yondashuv‖, 

―tizimli tafakkur‖ va boshqalar. 

―Tizim‖ soʻzini qadimgi, oʻrta va yaqin oʻrta asrlarda yashagan 

taniqli olimlar va faylasuflar asarlarida topish mumkin. Biroq umumiy 

tizimlar nazariyasining ilmiy asosi oʻtgan asrning boshlarida qoʻyilgan 

edi. Bu nazariyaning asoschilaridan biri — rus faylasufi va iqtisodchisi 

Aleksandr Bogdanov (asl familiyasi Malinovskiy, 1873-1928). U 

dunyoda birinchilardan boʻlib ―tizimlilik‖ tushunchasini kiritdi, 

tizimning tarkibiy barqarorligi gʻoyasini tushuntirdi, ularni shakllantirish 

va tartibga solish qonuniyatlarini belgilab berdi. A. A. Bogdanov 

Germaniyada chop etilgan maqolasida, umumiy tizimlari nazariyasi 

konseptual asoslarini asoslab bergan. Ular bilan avstriyalik biolog va 

faylasuf Lyudvig fon Bertalanfi (1901-1972) tanishgach, shu asosda 

oʻzining asarlarida umumiy tizimlar nazariyasini ishlab chiqqan, bu 

nazariyani fan va hayot faoliyatining turli sohalarda qoʻllash 

mumkinligini isbotlab bergan. 

Tizimlar umumiy nazariyasi tizimlarning universal modellarini, 

ularning strukturalarini, oʻzgarish dinamikasini va rivojlanish 

uslubiyаtlarini ishlab chiqish boʻyicha ilmiy yoʻnalishdir. 

Tizimga xos boʻlgan uchta asosiy xususiyat mavjud. Ulardan 

birinchisi tizimlarning yaxlitligi va qismlarga (elementlarga) boʻlinishini 

tavsiflaydi. Yaxlitlik tizimni tashkil etuvchi elementlarni 

boʻlinmasligini, birligini va mosligini anglatadi. Element deyilganda 

boʻlinmaydigan, funksional ajratilgan (alohidalangan) obyekt 

tushuniladi. 

Bu xossani yaxshiroq tushunish uchun davlatning hududiy yaxlitligi 

haqidagi taniqli konsepsiyani esga olish kerak. 
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Tizimni tahlil qilish yoki ularning har birini oʻrganish uchun shartli 

ravishda elementlarga ajratilishi mumkin. Biroq, elementlarga sun‘iy 

fizik boʻlinishda va munosabatlarining buzilishida u yaxlitlik 

xususiyatini yoʻqotadi va sistemalilik xarakterini yoʻqotadi. 

Aynan elementlar aro ichki tizimli aloqalarning mavjudligi ixtiyoriy 

tizimning ikkinchi muhim xususiyati hisoblanadi.  

Va nihoyat, har qanday tizimning uchinchi xususiyati uning 

integrativ (birlashtirish) xususiyatida namoyon boʻladi. Bu tizim 

elementlarining alohida har birida mavjud boʻlmagan funksional 

imkoniyatlarga faqat shu komponentlarini birlashtirib, erishishi 

mumkinligidan iborat. Masalan, metropoliten temir yoʻlli tunnellar, 

eskalator liniyalariga ega boʻlgan stansiya, elektr poyezdlar, elektr 

ta‘minoti uskunalari, ventilyatsiya kabi elementlardan iborat. Bu 

elementlarning har biri oʻz vazifalari mavjud, lekin faqat bir butunga 

birlashgan holda ularning yangi funksiyasi — yoʻlovchi tashish 

qobiliyati yaratiladi. 

Tizimlarning umumiy nazariyasidan ularning oddiy, murakkab va 

katta turlari ma‘lum. 

Oddiy tizim (ba‘zan birinchi darajali tizim ham deb ataladi) juda 

cheklangan miqdordagi elementlar va ular oʻrtasidagi munosabatlardan 

iborat. 

Murakkab tizim koʻp sonli elementlar va tarmoqlangan 

bogʻlanishlar bilan xarakterlanadi. Ikkinchi darajadagi bunday tizimlar, 

ammo tahlil qilish va tahlil qilish bir nechta oddiy tizimlarga boʻlinishi 

mumkin, ular murakkab tizimning qismlari hisoblangan holda, uning 

tizimosti rolini oʻynaydi. 

Katta tizim, yoki uchinchi darajali tizim bir necha murakkab 

tizimlardan tashkil topgan boʻlib, oʻz navbatida uning ostki tizimlariga 

aylanadi. 

Elementlarni oddiy tizimga, oddiy tizimlarni — murakkab 

tizimlarga, murakkab tizimlarni esa — katta tizimlarga nima 

birlashtiradi? Bu savolga javob tizimni tashkil etuvchi omilni 

aniqlashdan iborat. Bunday omil tizimning maqsadi hisoblanadi. 
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Maqsadga erishish uchun ham birlashish sodir boʻladi. Aynan 

tizimlashtiruvchi faktor – har qanday tizimning yuzaga kelish manbai va 

uning barqarorligini saqlash vositasi hisoblanadi. 

Tizimlar adaptiv (―moslashuvchan‖) va noadaptiv ("qattiq") 

turlarga boʻlinadi. Birinchisi mustaqil ravishda moslashuvchan, mavjud 

boʻlgan sharoitga tarzda moslasha oladi. Masalan, aviatsiyada 

avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida muayyan parvoz sharoitlariga 

uchish (avtopilot) oʻz-oʻzini moslashtirish imkoniyatiga ega. Keng 

tarqalgan umumiy inson-mashina boshqaruv tizimi adaptatsiya 

imkoniyatiga ega. 

Noadaptiv tizimlarda faoliyatining oʻzgaruvchan sharoitlariga javob 

sifatida oʻz-oʻzini boshqarish uchun hech qanday imkoniyat mavjud 

emas. Bu esa bunday tizimlar reaksiyalarining funksional cheklanganlik 

(birqiymatlilik) holatiga olib keladi. Bunday tizimlarga misol sifatida 

etalon vaqt, oʻlchov va oʻgʻirlik tizimlarini keltirish mumkin. 

Qaralgan umumiy tizimlar nazariyasining asosiy qoidalari ilmiy va 

amaliy faoliyatning koʻplab sohalarida, jumladan, oqim jarayonlarini 

(ya‘ni logistikani) tashkil etish va nazorat qilish bilan bogʻliq boʻlgan 

tizimli yondashuvdan foydalanishga imkon beradi. 

Faqatgina tizimli yondashuv oʻrganilayotgan jarayonini umumiy 

maqsad bilan birlashtirilgan oʻzaro bogʻliq elementlar yoki tizimlar 

majmui sifatida ifodalashga yordam beradi. Logistika metodologiyasi 

tizimli yondashuvga asoslangan deb qat‘iy ta‘kidlash mumkin. Shuning 

uchun, ―logistik tizimi‖ tushunchasi ham logistikaning nazariy 

apparatida fundamental hisoblanadi. 

Logistik tizim tushunchasi ostida funksional bogʻliq elementlarning 

(jarayonlar, davrlar, obyektlar) optimallashtiririlgan majmui tushuniladi, 

bu orqali moddiy, moliyaviy, axborot oqimlar harakatlanadi, va ularning 

harakati uchun xizmat oqimlari jalb qilinadi. Tizimli yondashuv 

maqsadga erishish uchun bu barcha elementlarning muvofiqlashtirilgan 

faoliyatini – xarajatlarni, vaqtni kamaytirish va xizmat koʻrsatishni 

yaxshilashlarni oʻz ichiga oladi. 

Yuqorida ta‘kidlanganidek, tizimlarni loyihalash va tahlil qilishda 

ularni elementlar va quyi tizimlarga boʻlish mumkin. Logistik tizimlarda 
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odatda funksional va ta‘minlovchi maqsadli kichik tizimlar (tizimosti) 

ajratib koʻrsatiladi. 

Funksional tizim osti mahsulot yoki yuk oqimlarini (transportirovka, 

saqlash, qadoqlash, zahiralarni boshqarish) va jamoat transportida 

yoʻlovchi oqimlarini (avtomobilga chiqish uchun qulay yondashuvni 

ta‘minlash, avtomobil kutish joyida xizmat koʻrsatish, yoʻlovchi tashish 

va yoʻlda ularning xizmati, koʻchirish, yuklarni saqlash va boshqalar) 

harakatlantirishda logistikaning asosiy vazifalarini optimal amalga 

oshirish bilan bogʻliq boʻlgan elementlarni birlashtiradi. 

Ta’minlovchi tizimosti funksional quyi tizimlarni qoʻllab-

quvvatlashga qaratilgan. Uning elementlar bazasiga informatsion, 

moliyaviy, ekspeditorlik, sugʻurta, ma‘lumotnoma, xavfsizlik, tibbiy va 

boshqa funksiyalar kiradi.  

Har qanday logistik tizimning eng muhim xususiyati uning 

sinergiyasi hisoblanadi. Bu xususiyat logistik tizimni tashkil etgan quyi 

tizimlarning birgalikdagi harakati natijasida namoyon boʻladi. Bu 

birikmaning umumiy ta‘siri barcha quyi tizimlar tomonidan alohida 

yaratilgan effektlar yigʻindisidan yuqori boʻladi. Bu xossa birinchi bor 

nemis olimi German Haken tomonidan nazariy asoslangan. Hayotda 

ham koʻpincha sinergetika effektiga intilamiz, vaqt va xarajatlarni tejash 

uchun u yoki bu harakatlarni (ishlarni) birlashtirishni rejalashtiriladi. 

Transport dispetcheri mehnati bilan bogʻliq bir misol keltirish 

mumkin. Unga oʻz vaqtida optimal boshqaruv qarorlar qabul qilish 

uchun bir vaqtning oʻzida turli manbalardan sinxron kelayotgan 

axborotlarga toʻliq ega boʻlishi zarur. Ushbu ma‘lumotni toʻliq olish, 

lekin izchil yoki kech olish dispetcherga vaziyatni toʻliq tasavvur qilish 

va eng yaxshi qaror qabul qilish imkoniyatini bermaydi. 
 

2.3.  Logistik tizim turlari 

Logistik tizim – u yoki bu logistika vazifasi va operatsiyalarni 

bajaruvchi teskari aloqaga moslashtirilgan tizimdir. U qoidaga koʻra, bir 

necha tizimlardan iborat va tashqi muhit bilan rivojlangan aloqaga ega. 
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Nazariyadan ma‘lumki, har qanday tizim ikki yoki undan ortiq 

elementlardan tashkil topadi.  

Logistik tizimning tuzilishida quyidagi omillar hisobga olinadi: 

-  korxonalarning soni;  

-  omborlar soni;  

-  transport modellari;  

-  aloqa;  

-  axborot tizimi.  

Logistik tizimlar quyidagi belgilariga ko`ra farqlanadi:  

Koʻlami boʻyicha:  

-  mikroiqtisodiyot tizimlari (sanoat korxonasi doirasida);  

- makroiqtisodiy tizimlar (mamlakat, hudud yoki mamlakatlar 

guruhi koʻlamida);  

- mezologistik tizimlar – alohida turdagi mahsulotlar yoki 

mahsulotlar guruhlarining ta‘minoti, ishlab chiqarish va sotish alohida 

tizimlarning majmuasi.  

Tayyorlash va qoʻllash doirasi boʻyicha:  

- logistik tizimlar va jarayonlarni tahlil qilish, rejalashtirish, 

loyihalashtirish va konstruktiv rasmiylashtirish bo`yicha vazifalarni 

tayyorlash;  

-  logistik jarayonlarni boshqarish, nazorat qilish va o`tkazish bo`yicha 

vazifalarni amalga oshirish;  

-  logistik quvvatlar va tizimlar unumdorligining hisob-kitoblari 

boʻyicha vazifalar.  
 

Xizmatning belgilanishi boʻyicha:  

- transport logistikasi (tashish, ortish, tushirish, qayta ortish, 

omborga joylashtirish, taqsimlash);  

-  ishlab chiqarish logistikasi;  

-  savdo sohasidagi logistika;  

-  xizmat koʻrsatish sohasidagi logistika.  

Jarayonga bogʻliq moddiy oqimlarning izchilligi boʻyicha;  

-  ta‘minotda logistika;  

-  ishlab chiqarishda logistika;  
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-  ombor logistikasi;  

-  transport logistikasi;  

-  idishlarga joylashtitrish jarayonidagi logistika;  

-  mahsulotlarni sotish sohasidagi logistika;  

-  ehtiyot qismlar bilan ta‘minlash logistikasi;  

- ishlab chiqarish chiqindilarini yigʻish va qayta ishlash sohasidagi 

logistika.  

Logistikadan foydalanadigan sohalar boʻyicha:  

-  tadbirkorlik faoliyati;  

-  tibbiyot;  

-  harbiy ish;  

-  qurilish. 

Ta‘minot (xarid qilish) logistikasi tadbirkorlik logistikasining 

boʻlimi boʻlib, u quyidagi masalalarni qamrab oladi:  

-  bozorda kerakli xomashyo, materiallar, qismlar va hokazolarni xarid 

qilish;  

-  qabul qilingan yuklarni rasmiylashtirish, ularni nazorat qilish va 

hisobga olish;  

-  korxonaga kelgan yuklarni tashish va omborga joylashtirish.  

Taqsimlash va sotish logistikasi tadbirkorlik logistikasining yakuniy 

qismi hisoblanadi va buyurtmachi bilan ishlab chiqaruvchilarning 

aloqasini ta‘minlaydi. U quyidagilarni oʻz ichiga oladi:  

-  buyurtmalarning bajarilishini tashkil etish;  

-  omborga joylashtirish va tashish.  

Logistik tizim quyidagi xususiyatlarga ega:  

-  bir butunlik va alohidalik;  

-  aloqalar;  

-  tashkil qilish;  

-  integrativ sifatlar;  

Barcha transport majmuasi masshtabida yuk oqimlarini yagona 

markazlashgan logistik tizim asosida boshqarishni tashkil etish inter va 

multimodal tashish turlarini yanada samarali amalga oshirishga hamda 

yagona optimallashgan transport konveyerini yaratishga imkon beradi.  
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Logistik tizim asosida ekspeditorlik, saqlash va boshqa yordamchi 

operatsiyalar markazlashadi, yuqori malakali transport, operatorlik va 

boshqa kompaniyalar vujudga keladi va mamlakat transport majmuasi 

infrastrukturasining ratsional rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi.   

Transportni hududiy boshqarish – logistik tizimi konsepsiyasi va 

texnologiyasi ishlab chiqilsa, ushbularni amalga oshirish mumkin:  

- yuk oqimlarini boshqarish;  

- temir yoʻlda yuk tashuvchilar va boshqa transport turlarining texnik 

imkoniyatlarini bogʻlash;  

- yuklarni bir transport turidan ikkinchi transport turiga qayta ortish va 

vagonlarni turib qolish vaqtini tejash va yuklarni ortish-tushirish 

vaqtini tejash va samarali ta‘minlash;  

- multimodal tashishlarda barcha transport turlari qatnashchilarining 

manfaatlari koʻzlanadi;  

- hududiy muammolar e‘tiborga olinadi.  

Yuqoridagi masalalarning hal qilinishida logistik markaz yuklangan 

vagonlarning kelishini boshqa transport turlari kelishi vaqtiga 

muvofiqlashtiradi.  

Taklif etilgan logistik markaz konsepsiyalari yaqin vaqtda ortilgan 

vagonlar oqimini o`tkazish bilan bog`liq muammolarni bartaraf etishga 

imkon beradi. Boshqa transport turlarida qayta ishlov berish imkonini va 

xalqaro transport yo`lkalarining raqobatbardoshligini oshiradi.  

Transport logistik tizimi (TLT) samarali xizmat koʻrsatishi uchun 

logistik-axborot tizimi quyidagi mezonlarga javob berishi lozim:  

 oddiylik – logistik axborotlarga yengil va oddiy yondoshish;  

 aniqlik – transport terminallarida joriy operatsiyalarni, 

buyurtmalarni bajarishdagi jarayonning oʻzgarishi yuk 

konsolidatsiyasi haqidagi axborotlarni aniq aks ettirish;  

 egiluvchanlik – transport-logistik zanjirdan foydalanuvchilar va 

mijozlarning ma‘lumotlarga talabini boshqara olish qobiliyati; 

 hisobot ma‘lumotlarini samarali rasmiylashtirish – ma‘lumotlar 

kompyuter monitorlari va hisobotda qulay shaklda boʻlishi 

lozim.  
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Logistik tizimlar makro, mikro, mezologistik tizimlarga boʻlinadi.    

Makrologistik tizim – mamlakatdagi savdo, transport, sanoat, 

vositaviy korxonalarni qamrab oluvchi materiallar oqimini boshqaruvchi 

yirik tizimdir. 

Makrologistik tizim biror bir mamlakatning aniq iqtisodiy 

infrastrukturasini oʻzida aks ettiradi.  

Makrologistik tizim quyidagi koʻrsatkichlarga qarab tavsiflanadi:   

-  mamlakatning ma‘muriy-hududiy boʻlinish belgisiga koʻra;  

-  tuman, tumanlararo, shahar, viloyat va viloyatlararo;  

-  mintaqaviy, mintaqalararo, respublika va respublikalararo;  

-  funksional – obyekt belgisiga koʻra;  

-  korxona, soha, korxonalararo, sohalararo, harbiy, institutsional va 

h.k.  

Mikrologistik tizim makrologistik tizimning tarkibiy qismlari, 

tizimchalari hisoblanadi. Unga har xil ishlab chiqarish, savdo 

korxonalari, hududiy ishlab chiqarish majmualari kiradi.  

Mikrologistik tizim ichki (ishlab chiqarish ichidagi), tashqi va 

integratsiyalashgan turlarga boʻlinadi.  

Ishlab chiqarish ichidagi logistik tizimlar mahsulot ishlab 

chiqarishning texnologik sikli doirasida materiallar oqimini boshqarishni 

optimallashtiradi. Ishlab chiqarish ichidagi logistik tizimning asosiy 

vazifasi – yakunlanmagan ishlab chiqarish va material resurslar 

zahiralarini kamaytirish, firmaning kapital aylanishini tezlashtirish, uzoq 

muddatli ishlab chiqarish davrini kamaytirish, material resurslar zahira 

darajasini nazorat qilish va boshqarish, texnologik (sanoat) transport 

ishini optimallashtirish.  Ishlab chiqarish ichidagi logistik tizim ishini 

optimallash mezoni mahsulot tannarxini va tayyor mahsulot sifatini 

berilgan darajada ta‘minlash, uzoq muddatli davrni minimallash 

hisoblanadi.  

Mezologistik tizimlar. Odatda davlatning xoʻjalik faoliyati 

makroekonomika deb yuritiladi.  Bu tushuncha mustahkam iqtisodiy 

aloqalar bilan bogʻlangan mamlakatlarning xoʻjalik faoliyatini tavsiflash 

uchun ishlatiladi. Oxirgi yillarda iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda va 

butun jahon amaliyotida yagona logistik tizimga bogʻlangan 
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korxonalarning katta guruhlaridan konglomeratlar tuzish jarayoni 

kuzatilmoqda. Konglomeratlar moliya–sanoat guruhlar korporatsiyasi 

hisoblanadi, bunda kapitallar birlashishi nazarda tutiladi.  

Koʻrsatib oʻtilgan korporatsiyalar (bir mamlakatda) va transmilliy, 

ya‘ni bir nechta mamlakatlar xoʻjalik faoliyatini birlashtiruvchi boʻlishi 

mumkin. Har xil darajadagi shunday konglomeratlar tashkil boʻlish 

jarayoni korporativlash nomini oldi. Moliyaviy kapital sohasida ham 

yirik xalqaro banklar birlashuvini yaratish, korporativlash jarayoni 

kuzatilmoqda.  

Bunday xoʻjalik faoliyati iqtisodiyotning oʻrta boʻgʻini – 

mezoiqtisodiyot sohasining yaratilishiga olib keladi. 

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 

 

1. Asosiy logistik oqimlariga qisqacha tavsif bering. 

2. Tizimlarga xos boʻlgan uchta asosiy xususiyat nima? 

3. Tizim omili nima? 

4. Logistika tizimi deganda nima nazarda tutiladi? 

5. Logistika tizimining tuzilishi qanday? 

6. ―Ta‘minot zanjiri‖ atamasining ta‘rifini bering. 

7. Yuklarni va yoʻlovchilarni yetkazib berish ishtirokchilari. 

8. Logistika tamoyilarida nimalar keltirilgan?  

9. Logistik zanjir tushunchasiga ta‗rif bering? 

10. Logistik tizim elementlari tarkibini keltiring?  
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3-BOB.     TRANSPORT LOGISTIKASINING USULLARI. 

TRANSPORT LOGISTIKASIDA XARAJATLARNI 

BOSHQARISH 

 

3.1. Logistika va uning vazifalari 
 

Logistika - bu amaliy tadbiqiy fanlarning bir qismi va faoliyat 

sohasi boʻlib, uning predmeti ishlab chiqaruvchidan oxirgi isteʻmolchiga 

mahsulotlarni ragʻbatlantirish, mahsulotlar, mahsulotlar, xizmatlar, 

mahsulot ayirboshlash faoliyati, inventarizatsiyani boshqarish va 

tarqatish infratuzilmasini yaratishning oqilona jarayonini tashkil 

qilishdir. Logistikaning kengroq ta‘rifi uni turli xil tizimlardagi moddiy, 

axborot va moliyaviy resurslarning harakatini rejalashtirish, boshqarish 

va boshqarish fani deb tushunadi. Aslida, logistika sohasi shu qadar 

oʻziga xos va yangi boʻlib, hozirgi paytda ushbu sohaning mutaxassislari 

mehnat bozorida juda zarurdir. 

Logistika faoliyatining maqsadi deb olti shart hisoblanadi: 

1) kerakli mahsulot; 

2) talab qilinadigan sifat; 

3) kerakli miqdorda yetkazib berildi; 

4) oʻz vaqtida; 

5) kerakli joyda; 

6) minimal xarajatlar bilan. 

Kompaniyaning oʻziga xos xususiyatlariga qarab, turli xil logistika 

tizimlari qoʻllaniladi. Logistika tizimi - ishtirokchilarning harakatlar 

toʻplami logistika zanjiri logistika asosiy vazifalari bajariladigan tarzda 

qurilgan (ishlab chiqarish korxonalari, transport, savdo tashkilotlari, 

doʻkonlar va boshqalar). 

Logistika tizimlari korxonani yoritishda juda xilma-xildir. Ba‘zilar 

uchun logistika bu shunchaki ma‘lumotlar bazasi bilan ishlash 

qobiliyatidir, kimdir uchun bu logistika yoki ombor faoliyati. Ammo 

uning maqsadiga koʻra (va uning asosiy maqsadi rejalashtirilgan 

maqsadlarga erishilgan taqdirda xarajatlarni kamaytirish va shuning 

uchun ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini oshirish), logistika 
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tizimlari deyarli barcha faoliyat sohalarini (buxgalteriya hisobi, kadrlar 

va boshqalardan tashqari) qamrab olishi kerak. 

Amaliyotda logistikaning vazifasi ―logistika aralashmasi‖ deb 

ataladigan bir nechta tarkibiy qismlarni boshqarish bilan bogʻliq:  

 Omborxonalar (yakka tartibdagi omborxona binolari, tarqatish 

markazlari, omborlar doʻkon bilan birlashtirilgan);  

 Zahiralar (har bir mahsulot uchun zahiralar hajmi, zahiralarning 

joylashgan joyi); 

 Transport (transport turlari, muddatlari, konteyner turlari, 

haydovchilarning mavjudligi va boshqalar);  

 Qadoqlash (mijozlar faoliyatiga ta‘sirini saqlab turishda logistika 

xizmatlari nuqtai nazaridan soddaligi va yengilligi);  

 Aloqa (mahsulotni tarqatish jarayonida ham yakuniy, ham oraliq 

ma‘lumotni olish imkoniyati).  

Logistika quyidagi turlarga boʻlinadi: xarid qilish, transport, 

omborxona, ishlab chiqarish, axborot-logistika va b. 

 

3.2. Logistika xarajatlari tushunchasi, ularning mohiyati va 

tasnifi 

 

Logistika xarajatlari (tarqatish xarajatlari) - bu logistika 

operatsiyalarini bajarish xarajatlaridir. Ularning iqtisodiy tarkibi nuqtai 

nazaridan logistika xarajatlari ishlab chiqarish xarajatlari, transport 

xarajatlari, mahsulotlarni etkazib berish xarajatlari, mahsulotlarni 

joʻnatish xarajatlari, saqlash xarajatlari, qadoqlash xarajatlari va 

tarqatish harajatlarining boshqa tarkibiy qismlariga toʻgʻri keladi. 

Korxona darajasida logistika xarajatlari sotilgan mahsulotning 

foiziga hisoblab chiqariladi; xom ashyo, materiallar yoki tayyor 

mahsulotlarning massa birliklariga qiymat koʻrinishida; sof mahsulotlar 

qiymatiga foiz sifatida. Umummilliy miqyosda - YaIMga nisbatan 

foizda. Tarqatish xarajatlari teskari mutanosiblikda oʻzaro bogʻliqdir. 

Logistika xarajatlarida buyurtmalarni qayta ishlash ulushi 

transportdan ancha past. Ushbu funktsiyaning ahamiyati mahsulotni 
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tarqatish kanali boʻylab samarali reklama qilishni ta‘minlaydigan omil 

bilan belgilanadi. Buyurtmalarni qayta ishlash bu materiallarni tarqatish 

va etkazib berishga xos boʻlgan sintetik boshqaruv funktsiyasidir. 

Xarajatlar boshqa funktsional sohalarning xarajatlariga kiritilgan va 

ularni birlashtirish qiyin. Haqiqiy xarajatlar ma‘lum boʻlmasligi 

mumkin, chunki ular bir nechta funksiyalarga taqsimlangan. 

Ishlab chiqarish tannarxi - ijtimoiy mahsulotni ishlab chiqarish 

jarayonida yashash va moddiylashtirilgan mehnatning umumiy qiymati. 

Pul koʻrinishida ular ishlab chiqarish tannarxi sifatida ishlaydi. 

Transport va xarid xarajatlari yetkazib beruvchilar tarmogʻini 

shakllantirish xarajatlari, yetkazib beruvchilarni tanlash va baholash, 

transport xarajatlari, pochta, sayohat xarajatlarini oʻz ichiga olgan 

logistika xarajatlarining bir turidir. 

Transport xarajatlari - bu aylanish sohasidagi ishlab chiqarish 

jarayoni bilan bogʻliq boʻlgan qoʻshimcha xarajatlardir. Ular 

quyidagilarni oʻz ichiga oladi: transport tariflarini toʻlash, transport 

tashkilotlarining turli toʻlovlari, oʻz transportini saqlash xarajatlari, 

yuklarni tushirish, tashish xarajatlari va boshqalar. 

Korxonaning zahiralarni shakllantirish va saqlash bilan bogʻliq 

xarajatlari aylanma mablagʻlarni xom ashyo zahiralariga aylantirish, 

joriy zahiralarni saqlash, mahsulot-moddiy zahiralarni olish bilan 

bogʻliq xarajatlar va xatarlarni qoplash bilan bogʻliq xarajatlardir. 

Saqlash xarajatlari zahiralarni shakllantirish va saqlash narxining 10 dan 

40 foizigacha boʻlishi mumkin. Saqlash xarajatlari omborni saqlash 

xarajatlari, ish haqi, tabiiy jalb etish chegaralarida mahsulot tanqisligi, 

ma‘muriy xarajatlarni oʻz ichiga oladi. 

Muomaladagi xarajatlar - mahsulotni moddiy ishlab chiqarish 

sohasidan iste‘molchiga yetkazish jarayonida tirik va moddiylashtirilgan 

mehnatning umumiy xarajatlari pul koʻrinishida ifodalanadi. Mehnat 

xarajatlari, binolar va jihozlarni saqlash va ishlatish, transport va saqlash 

xarajatlarini oʻz ichiga oladi. Sof va qoʻshimcha ishlov berish 

xarajatlari. 

Mutlaq va nisbiy koʻrsatkichlar taqsimot xarajatlarini tavsiflash 

uchun ishlatiladi. Mutlaq koʻrsatkichlar ushbu xarajatlar summasini pul 
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koʻrinishida ifodalaydi. Nisbiy xarajatlar xarajatlar summasining ulgurji 

savdo hajmiga nisbati sifatida hisoblanadi. 

Logistika tizimini tahlil qilish uchun asos logistika menejmentining 

umumiy xarajatlari tushunchasi boʻlib, u logistika va ishlab chiqarish 

xarajatlari oʻrtasidagi munosabatni koʻrib chiqadi. 

Omborxona, inventarizatsiya, transport, ishlab chiqarishni 

rejalashtirish, buyurtmalarni qayta ishlash va logistika quyi tizimlarining 

boshqa xarajatlari oʻzaro bogʻliqdir. Har qanday faoliyat turidagi 

xarajatlarni minimallashtirishga urinishlar material oqimini tashkil 

qilishda barcha xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin. 

Shuning uchun logistika tushunchasi har qanday turdagi logistika 

faoliyatining yangiliklarini tizimning umumiy xarajatlarini hisobga 

olgan holda tahlil qilishni oʻz ichiga oladi. Logistikani har tomonlama 

tahlil qilish tizimning nisbatlarini va ushbu nisbatlarning iqtisodiy 

xususiyatlarining samaradorligini aniqlashga, boshqaruv siyosatini 

tanlashga imkon beradi. 

Tizim tahlili logistika tizimining ishlashi va samaradorligini 

oshirishga yordam beradi, chunki natijada yangi tushunchalar, yangi 

texnologiyalar va uskunalarni joriy etish. Qayta qurish, qayta tashkil 

etish xarajatlarga olib keladi. Logistika konsepsiyasining qabul qilinishi 

rivojlanish doirasini oldindan belgilash va unga evolyutsion tarzda 

erishish imkonini beradi. 

Sanoat menejmentiga e‘tibor qaratildi, chunki ba‘zi bir ishlab 

chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan sa‘y-

harakatlarning oqibati tugadi, chunki funksiyalardan birini samarali 

ishlashi butun balans tizimining muvozanatini buzishi mumkin. 

Amaliyotda logistika maqsadlari marketing va ishlab chiqarish 

maqsadlariga zid keladi. Tayyor mahsulotlar zahirasini kamaytirish har 

doim ishlab chiqarish boʻlimlari uchun qulay emas, chunki mahsulot 

yetishmasligi tufayli sotishdan foyda yoʻqotishlari boʻlishi mumkin. 

Logistika rivojlanishiga kompleks yondashuv uning xarajatlari 

konsepsiyasini oʻzgartirdi. Xarajatlar funksional emas, balki yakuniy 

natijaga e‘tibor qaratgan holda amalga oshirila boshlandi. Dastlab 

logistika tizimining hajmi va tabiati, soʻngra uni amalga oshirish bilan 
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bogʻliq xarajatlar aniqlanadi. Muayyan vaziyatda logistika tizimi 

erishishi kerak boʻlgan aniq maqsad: mahsulot-bozor hisoblanadi. 

Logistika xarajatlari (logistik xarajatlar) - logistika operatsiyalarini 

oʻtkazish qiymati; tarqatish xarajatlari va ishlab chiqarish xarajatlarining 

bir qismini oʻz ichiga oladi. Logistika xarajatlari korxonalar tomonidan 

mijozlarning buyurtmalarini bajarish boʻyicha oʻz vazifalarini bajarishi 

natijasida mehnat, moddiy, moliyaviy va axborot resurslarining 

qiymatini anglatadi. 

Savdo aylanmasi xarajatlari (ulgurji savdo va chakana savdoda 

tarqatish xarajatlari) - mahsulotlar yetkazib beruvchidan iste‘molchiga 

oʻtishiga sarflangan tirik va moddiylashtirilgan ishchi kuchi pul shaklida 

xarakterlanadigan xarajatlar. Savdo aylanmasi xarajatlari alohida 

xarajatlar moddalaridan iborat: savdo ishchilarining ish haqi, savdoda 

sanoat iste‘moli va xalq xoʻjaligining boshqa tarmoqlari (transport, 

aloqa, kommunal xizmatlar va boshqalar) xizmatlariga haq toʻlash. 

Savdo aylanmasi xarajatlari savdo rentabelligi va savdo korxonalari 

daromadlarini belgilovchi asosiy omildir. 

Ishlab chiqarish xarajatlari yoki ishlab chiqarish xarajatlari (ishlab 

chiqarish xarajatlari) - ijtimoiy mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida 

yashash va moddiylashtirilgan ishlarning umumiy qiymati; iste‘mol 

qilingan ishlab chiqarish vositalarining qiymatini va yangi yaratilgan 

barcha qiymatlarni oʻz ichiga oladi. 

Transport xarajatlari - transport va xarid xarajatlarining bir qismi; 

mahsulotni ishlab chiqarish joylaridan toʻgʻridan-toʻgʻri iste‘molchilarga 

jamoat transportida va oʻz transportida amalga oshiriladigan transport 

xarajatlari. Ushbu xarajatlar transport tariflari va transport 

tashkilotlarining turli toʻlovlarini toʻlash, oʻz transportini saqlash 

xarajatlari, yuklarni tushirish va tushirish, yuk tashish va boshqa 

xarajatlarni oʻz ichiga oladi. Transport xarajatlari - bu mahsulot aylanish 

sohasidagi ishlab chiqarish jarayonini davom ettirish bilan bogʻliq 

qoʻshimcha xarajatlardir. 

Saqlash xarajatlari - tarqatish xarajatlari va logistika xarajatlari; 

mahsulotlar xavfsizligini ta‘minlash bilan bogʻliq xarajatlar. Ular ishlab 

chiqarish jarayonini aylanma sohada davom ettirish natijasida kelib 
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chiqadigan qoʻshimcha xarajatlardir. Biroq, ular ishlab chiqarishning 

uzluksizligini ta‘minlash uchun zarur boʻlgan mahsulot zahiralarining 

me‘yoriy hajmini saqlagan taqdirdagina samarali hisoblanadi. Saqlash 

xarajatlariga omborlarni saqlash xarajatlari, ombor xodimlarining ish 

haqi, tabiiy tortish me‘yorlari doirasidagi mahsulotlar tanqisligi, 

ma‘muriy va boshqa xarajatlar kiradi. Ushbu xarajatlarni qisqartirishga 

aylanmani jadallashtirish, moddiy boyliklar saqlanishini ta‘minlash, 

zamonaviy ombor texnologiyalari va boshqalarni kiritish orqali erishish 

mumkin. Saqlash qiymati zahiralarni shakllantirish va saqlash narxining 

40% ga etishi mumkin. 

Mahsulotning ishlab chiqarish funksiyalari va uning aylanish 

funksiyalari faoliyatning mustaqil sohalariga boʻlinishi sharoitida, ishlab 

chiqarish tannarxi va taqsimlash xarajatlari, bir tomondan, ishlab 

chiqarish korxonalari va mahsulot boʻyicha logistika operatsiyalarini 

amalga oshiruvchi korxonalar, boshqa tomondan iste‘molchilarga sotish 

orqali taqsimlanadi. Amalda, moddiy ishlab chiqarish sohasidagi 

korxonalar ishlab chiqarish faoliyati bilan bir qatorda muomalada 

ma‘lum funksiyalarni ham bajarishi mumkin, aylanish sohasidagi 

korxonalar esa, real sotilgan mahsulotlarga qoʻshimcha ravishda, ishlab 

chiqarish faoliyatini davom ettiradigan ba‘zi funksiyalarni bajarishi 

mumkin. 

Dastlab, logistika xarajatlari mahsulotlarni tashish (transport, 

omborxona, buyurtmalarni qayta ishlash va boshqalar) boʻyicha 

operatsiyalarning umumiy xarajatlarini oʻz ichiga olgan. Soʻngra, 

logistika xarajatlari tayyor mahsulotni tashish, shu jumladan ularni 

saqlash va inventarizatsiya qilish, qadoqlash va qoʻllab-quvvatlashga 

sarflanadigan xarajatlarni optimallashtirish sifatida koʻrib chiqilgan 

(ehtiyot qismlar, sotishdan keyingi xizmat). 

Logistika funksiyalari integratsiyasi munosabati bilan koʻplab 

kompaniyalar oʻzlarining logistika faoliyatida ―umumiy taqsimot 

xarajatlari‖ tushunchasini qabul qildilar. Ular ishlab chiqarishni moddiy 

resurslar bilan ta‘minlashga sarflanadigan xarajatlarni oʻz ichiga olgan 

boʻlib, bu xizmat koʻrsatish darajasi bilan bogʻliq qarorlar mahsulot-
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moddiy zahiralar hajmiga sezilarli ta‘sir koʻrsatishini va shuning uchun 

logistika tizimiga kiritilishi zarurligini tushuntirdi. 

Bir tomondan, ishlab chiqarishni moddiy-texnik ta‘minoti bilan, 

ikkinchi tomondan, turli sohalarning tayyor mahsulotlarini taqsimlash 

bilan bogʻliq xarajatlar nisbati tahlili shuni koʻrsatdiki, ikkinchisi 

avvalgisidan ikki-uch baravar katta boʻlishi mumkin. 

Kelajakda ishlab chiqarish sohasini ratsionalizatsiya qilish boʻyicha 

tadbirlarni alohida koʻrib chiqish rad etildi va umumiy xarajatlar usuli 

firmalarning tijorat amaliyotiga joriy etila boshlandi. Boshqacha 

aytganda, ―bir soyabon prinsipi‖ deb nomlangan xarajatlarning umumiy 

miqdorini tahlil qilish boshlandi. 

Amaliyotda logistika xarajatlari boshqaruv vositasi sifatida ishlaydi. 

Logistika xarajatlari tarkibini aniqlash va xarajatlarni tahlil qilish 

menejmentning barcha darajalarida iqtisodiy asoslangan biznes 

qarorlarini qabul qilishga yordam beradi. Logistika xarajatlari darajasi 

korxonaning iqtisodiy holatiga va uning raqobatdoshligiga ta‘sir qiladi. 

Logistika xarajatlarining pasayishi, foyda asosida oʻsishi korxonaning 

moliyaviy imkoniyatlarini oshiradi, iqtisodiy mustaqilligini 

kengaytiradi. Iqtisodiy rivojlangan davlatlarning tijorat amaliyotida 

logistika xarajatlarini hisobga olish ularni tartiblash, rejalashtirish va 

tahlil qilish yagona logistika tizimiga integratsiyalashgan, bu sizga 

logistika faoliyati jarayonida buzilishlarni tezda aniqlash va bartaraf 

etish imkonini beradi. Shu bilan birga, u yoki bu mahsulotni sotib olish, 

ma‘lum bir joyda ishlab chiqarish yoki u yoki boshqa tarqatish kanalidan 

foydalanish uchun korxonaning rentabelligi toʻgʻrisida savollar hal 

qilinadi. 

Logistika xarajatlarini bitta xarakteristikaga yoki bir nechta 

xususiyatlarga koʻra tasniflash bir vaqtning oʻzida uslubiy maqsadlarda 

ham, ularning mohiyatini aniqlash uchun ham, amaliy maqsadlar uchun 

ham - logistika xarajatlarini hisobga olish va tahlil qilishni tashkil qilish 

uchun ham amalga oshirilishi mumkin. 3.1-jadvalda logistika 

menejmentining haqiqiy maqsadlari uchun zarur boʻlgan logistika 

xarajatlari tasnifini taqdim etadi. 
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3.1-jadval. Logistika xarajatlari tasnifi 

Tasniflash xususiyati Logistik xarajatlar turlari 

Funksional xususiyat 

Ta’minot xarajatlari: 

- xaridlar; 

- transport; 

- omborxonalar va jihozlarni saqlash uchun; 

- saqlash; 

- yuklarni qayta ishlash; 

- ma‘muriy va boshqaruv. 

 

Ishlab chiqarish protseduralarini boshqarish xarajatlari: 

- tugallanmagan ishlarni inventarizatsiya qilish; 

- boshqarish; 

- yuklarni qayta ishlash; 

- ma‘muriy va boshqaruv.  

 

Savdo xarajatlari: 

- buyurtmalar tartibini boshqarish; 

- transport; 

- tayyor mahsulotni inventarizatsiya qilish; 

- omborning tarkibi; 

- tayyor mahsulotni qaytarish 

Operatsiya asosida 

Buyurtmani joylashtirish xarajatlari Mahsulotni ishlab 

chiqarish xarajatlari Yuk ortish va tushirish xarajatlari 

Transport xarajatlari 

Xarajat turi boʻyicha Moddiy xarajatlar: 

- amortizatsiya toʻlovlari; 

- materiallar, yoqilgʻi, energiya; 

- uchinchi tomonning moddiy xizmatlari; 

- ish haqi.  

Nomoddiy xarajatlar: 

- xizmatlar; 

- tashqi kapitalni jalb qilish; 

     - Soliqlar va toʻlovlar koʻrinishidagi naqd toʻlovlar;  

      - Boshqa xarajatlar 

Ishlab chiqarilgan joyda 
Ta‘minot boʻlimining sotuvlar boʻlimi 

Ishlab chiqarish birligi Transport birliklari Omborlar 

Iloji boʻlsa, tashuvchilarga tayinlash 
Har bir mahsulot uchun xarajatlar, Buyurtma uchun 

xarajatlar, Operatsion xarajatlari 

Oqim jarayoni dinamikasi toʻgʻrisida Ruxsat etilgan xarajatlar 
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Investitsiyalarning chastotasi 

boʻyicha 
Joriy xarajatlar Bir martalik xarajatlar 

Logistika jarayonlarining asosiy 

tarkibiy qismlari boʻyicha 

Jismoniy ragʻbatlantirish xarajatlari 

Material oqimi 

Xarajatlar bilan bogʻliq jarayonlar 

-aloqada 

-ishlab chiqarishga 

-jarayonda 

Ishlab chiqarish xarajatlari  

Noishlab chiqarish xarajatlari 

Birlashtirish darajasi boʻyicha 
Umumiy xarajat 

Logistika jarayonlari birligiga sarflanadigan xarajatlar 

Hisobotga koʻra Aniq xarajatlar shubhali xarajatlar 

Moslashuvchanlik darajasi boʻyicha 
Toʻliq tartibga solinadigan xarajatlar qisman tartibga 

solinadigan xarajatlar 

Vujudga kelish chastotasi boʻyicha Doimiy xarajatlar va Bir martalik xarajatlar 

Rejani qamrab olish mumkin Rejalashtirilgan xarajatlar va Rejadan tashqari xarajatlar 

Iloji boʻlsa, boshqaruv qarorlariga 

ta‘sir qilishi 
Tegishli va ahamiyatsiz 

Iqtisodiy tarkib boʻyicha 

Toʻgʻridan-toʻgʻri xarajatlar: 

- ishlab chiqarish omillari va ish haqidan foydalanish; 

- moliyaviy xarajatlar. Fors-major holatlari uchun 

xarajatlar 

Shrunken foyda xarajatlari 
 

Ma‘lumot olish usuli bilan haqiqiy, normal, rejalashtirilgan logistik 

xarajatlarga boʻlinadi. 

Haqiqiy logistik xarajatlar - koʻrib chiqilayotgan davrda berilgan 

logistik operatsiya yoki ob‘ekt uchun haqiqatda qilingan xarajatlar, 

bajarilgan harakatlarning haqiqiy hajmi. Oddiy logistika xarajatlari - 

koʻrib chiqilayotgan davrda amalga oshirilgan faoliyatning haqiqiy 

hajmi bilan ushbu logistika operatsiyasiga yoki ob‘ektga tegishli 

oʻrtacha xarajatlar. Rejalashtirilgan logistika xarajatlari - ma‘lum bir 

logistika operatsiyasi yoki ma‘lum bir ob‘ekt uchun rejalashtirilgan ish 

dasturi va berilgan texnologiya bilan hisoblangan xarajatlar. 

Logistika jarayonlariga murojaat qilish usuli bilan logistik xarajatlar 

toʻgʻridan-toʻgʻri va bilvosita xarajatlarga boʻlinadi.  

Toʻgʻridan-toʻgʻri logistika xarajatlari logistika operatsiyalari yoki 

mahsulot, xizmat, buyurtma yoki boshqa oʻziga xos vositaga bevosita 
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bogʻliq boʻlishi mumkin. Bilvosita logistika xarajatlari esa faqat 

yordamchi hisob-kitoblarni amalga oshirish orqali logistika 

operatsiyasiga yoki mahsulotga, xizmatga, buyurtmaga yoki boshqa 

oʻziga xos vositaga bevosita bogʻliq boʻlishi mumkin. 

Amaliy foydalanish uchun iqtisodiy elementlar va xarajat 

moddalari boʻyicha xarajatlar guruhlari ham juda muhimdir. 

Elementlar boʻyicha guruhlash bizga logistika xarajatlarining 

iqtisodiy jihatdan bir hil turlarini ajratishga imkon beradi. Xarajat 

elementlarining tarkibi va tarkibi ishlab chiqarish (ishlar, xizmatlar) 

tannarxiga kiritilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va 

realizatsiya qilish xarajatlari tarkibi toʻgʻrisidagi nizom, shuningdek 

hukumat tomonidan tasdiqlangan foydani soliqqa tortishda hisobga 

olingan moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi toʻgʻrisidagi nizom 

bilan uslubiy jihatdan aniqlanishi mumkin. 

Hisoblash elementlari boʻyicha guruhlash xizmat koʻrsatish 

tizimining tashkiliy va texnik xususiyatlari bilan bogʻliq. Hozirgi vaqtda 

xarajatlarning bunday guruhlanishi ichki ishlab chiqarishni 

boshqarishda, mijozlarning buyurtmalarini bajarish jarayonining barcha 

bosqichlarida xarajatlarni nazorat qilishda oʻz ahamiyatini saqlab 

kelmoqda. 

Iqtisodiy elementlar boʻyicha guruhlarga ajratish orqali xarajatlarni 

guruhlash oʻrtasidagi sezilarli farq, ularning tarkibiy qismlariga, 

elementlarning iqtisodiy mazmuniga, maqsad prinsipiga (asosiy 

xarajatlar va xizmat koʻrsatish va boshqarish xarajatlari), xizmatlarning 

alohida turlari (toʻgʻridan-toʻgʻri va bilvosita) va taqsimlanishiga qarab 

elementlarni birlashtirgan buyumlarning mavjudligidadir. xizmat 

koʻrsatish hajmiga qarab (shartli ravishda doimiy va oʻzgaruvchilar). 

Iqtisodiy aylanma tavsifi xarakteriga koʻra transformatsion va 

tranzaksion xarajatlarni ajratish. 

Transformatsiya xarajatlari - bu tabiiy xususiyatlar, birinchi 

navbatda ishlab chiqarish jarayonining oʻzi sababli iqtisodiy aylanish 

xarajatlari. Tranzaktsion xarajatlar - ijtimoiy xarakterga ega boʻlgan 

iqtisodiy aylanish xarajatlari, ya‘ni ushbu obyekt haqida rivojlangan 

odamlar va oxir oqibat - bu munosabatlarni tashkil etadigan tashkilotlar 
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oʻrtasidagi munosabatlar. Tranzaksion xarajatlar bitimni tayyorlash, 

tuzish va amalga oshirish jarayonida ma‘lum harakatlar bilan bogʻliq, 

xususan: ma‘lumot qidirish, muzokaralar oʻtkazish, shartnomalar tuzish, 

mulk huquqini himoya qilish va boshqalar. 

Ularning paydo boʻlish vaqti koʻpincha tranzaksion xarajatlarni 

tasniflash belgisi sifatida ishlatiladi: shartnomadan oldingi, shartnoma va 

shartnomadan keyingi tranzaksion xarajatlar farqlanadi. 

Shartnoma oldi-sotdi xarajatlari - bitim tanlangan kontragent oldida 

yuzaga keladigan xarajatlar. Shartnoma bitimi boʻyicha xarajatlar - 

bitimni bajarish paytida yuzaga keladigan xarajatlar. Shartnoma 

tuzilgandan keyingi xarajatlar - shartnoma kuchga kirganda yuzaga 

keladigan xarajatlar. 

Tranzaksion xarajatlarni hisobga olish muammosi, tashkiliy 

qiyinchiliklar texnologik cheklovlar bilan taqqoslanadigan qiymatga ega 

boʻlganda ayniqsa dolzarb boʻlib qoladi. Buning moddiy sharti, xususan, 

odamning ishlab chiqarish jarayonida bevosita ishtirok etishdan asta-

sekin chiqib ketishi. 

Xarajatlar ham aniq va yashirin (noaniq) turlarga boʻlinadi. 

Aniq xarajatlar – bu resurs etkazib beruvchilarga naqd pul toʻlash 

shaklini oladigan yoki olishi mumkin boʻlgan xarajatlar, ya‘ni ular 

korxonalarning hisobvaraqlarida aks ettirilgan yoki aks ettirilishi 

mumkin, chunki xoʻjalik yurituvchi subyekt resurslarni yetkazib 

beruvchilarga toʻlovni amalga oshirish orqali ularga baho beradi. 

Noaniq xarajatlar – bu aniq boʻlmagan xarajatlardir, iqtisodiy 

munosabatlar sub‘ekti aniq toʻlamaydi, shuning uchun ularni statistik 

jihatdan hisobga olish juda qiyin, va agar imkon boʻlsa bilvosita jihatdan 

hisobga olinadi. Aniq xarajatlar - bu korxonaga tegishli boʻlgan barcha 

turdagi resurslarning xarajatlari. 

Zamonaviy iqtisodiy amaliyotda xarajatlar samarali va haqiqiy 

xarajatlarga boʻlinishi mumkin. 

Samarali xarajatlar - ushbu davlat muassasalari tizimida ushbu 

turdagi faoliyatni amalga oshirishda eng samarali bitimlar toʻplami bilan 

bogʻliq xarajatlar. Haqiqiy xarajatlar - amalda yuzaga keladigan bitimlar 

toʻplami bilan bogʻliq xarajatlar. 
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Haqiqiy xarajatlarning samarali xarajatlardan chetga chiqish 

darajasi jamiyatning oʻrnatilgan iqtisodiy aloqalar va institutlardan 

qanchalik samarali foydalanishini koʻrsatadi. Haqiqiy xarajatlarning 

samarali xarajatlardan ogʻishi, bir tomondan, iqtisodiy agentlar oʻrtasida 

tarqaladigan ma‘lumotlarning assimetriyasiga, ikkinchi tomondan, 

individual iqtisodiy agentlik belgilangan qoidalar va me‘yorlarni 

bajarishdan bosh tortgan taqdirda koʻproq daromad olishiga bogʻliq. 

Ilmiy adabiyotlarda xarajatlar imkoniyat, botgan va differensial 

xarajatlarga ham ajrarilb koʻrsatiladi. 

Imkoniyat xarajatlari - foydalanilmagan imkoniyatlarning 

xarajatlari. Ular bitta harakatni tanlash boshqa harakatni tanlashni istisno 

qilganda yoʻqolgan foydani aks ettiradi. Quyoshli xarajatlar oʻtmishda 

qilingan xarajatlardir. Differentsial xarajatlar - bu ikkita alternativ 

echimni koʻrib chiqishda harajatlar farq qiladigan miqdor. 

Bunday tasniflarga muvofiq logistika xarajatlarini rejalashtirish va 

buxgalteriya hisobi ularning mutlaq qiymatini baholashga, ushbu 

xarajatlarning qiymatini oshirish yoki kamaytirishning asosliligi bilan 

muammolarni hal qilishga, ulardan eng samarali foydalanish 

yoʻnalishlarini aniqlashga, tarkibini tahlil qilishga va takomillashtirishga 

imkon beradi. 

Logistika xarajatlari tarkibini har tomonlama tahlil qilish quyidagi 

xarajatlar guruhlari boʻyicha amalga oshiriladi: mahsulot sotib olish, 

ishlab chiqarish va sotish. 

Mahsulotlarni sotib olish xarajatlari xom ashyo sotib olish 

xarajatlarini oʻz ichiga oladi, ya‘ni. ularning qiymati, buyurtmani 

joylashtirish xarajatlari, transport xarajatlari, mahsulot-moddiy 

zaxiralarni saqlash xarajatlari, investitsiya qilingan kapital xarajatlari. 

Ishlab chiqarish tannarxiga xom ashyoni qabul qilish, mahsulot 

ishlab chiqarishga buyurtma berish, mahsulotni transportda tashish, 

tugallanmagan ishlarni saqlash xarajatlari, shuningdek moliyaviy 

resurslarni muzlatish xarajatlari kiradi. 

Marketing mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlari tarkibiga 

tayyor mahsulotlar zahiralarini saqlash, buyurtmalarni joylashtirish 

(qadoqlash, saralash, etiketlash va boshqa operatsiyalar), tayyor 
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mahsulotni sotish, tashish, shuningdek investitsiya qilingan kapitalning 

harajatlari kiradi. 

Ayrim obyektlar boʻyicha xarajatlarning keyingi tahlili biznes 

boʻlinmalari xodimlarining operatsion va moliyaviy javobgarligini 

farqlashga imkon beradi. 

Logistika xarajatlari tarkibi quyidagi faktorlarga bogʻliq: 

 korxona spetsifikatsiyasi (oʻziga xos xususiyatlari); 

 korxona faoliyat koʻlami; 

 asosiy faoliyatda foydalaniladigan transport turi; 

 avtotransport vositalariga egalik qilish (xususiy yoki ijaradagi); 

 tashilayotgan yuk turi, ogʻirligi va oʻlchamlari; 

 tashilayotgan yuk konteyneri; 

 aloqa yoʻnalishi va shakli: xalqaro, shaharlararo yoki shaharlarda 

tashish; 

 tashish masofasi; 

 omborxonani tashkillashtirish: xususiy omborxonaning mavjudligi, 

omborxonadan joy ijaraga olish va b.; 

 asosiy faoliyatda qoʻllaniluvchi yuklash va tushirish usullari; 

 soliqlar; 

 bojxona qoidalari va h.k. 

Logistik xarajatlarni aniqlashning kompleks xarakteri va 

murakkabligi korxonaning tashqi va ichki muhitiga koʻp sondagi 

faktorlarnig ta‘siri bilan bogʻliq. 

Logistika xarajatlari shakllanishiga ta‘sir qiluvchi faktorlar tizimini 

quyidagi koʻrinishda ifodalash mumkin: 

 pozitiv va negativ; 

 ichki va tashqi; 

 boshqariluvchi va boshqarilmaydigan; 

 elementli va kompleks; 

 tashkiliy-iqtisodiy va tashkiliy - texnik; 

 intensiv va ekstensiv;  

 strukturali (tarkibiy) va boshqaruv 

 

 



43 

 

 

 

3.2-jadval. Logistika xarajatlari shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillar 
 

Logistika funksiyalari 

va operatsiyalari 

Logistika xarajatlari shakllanishidagi omillar 

Miqdoriy omillar Sifat omillari 

Buyurtmani qabul qilish, 

qayta ishlash va 

joylashtirish 

Buyurtmaning qiymati va 

boshqa shartlari: 

Buyurtmalar soni, bitta 

buyurtma uchun 

xarajatlar ulushi 

Zamonaviy axborot 

texnologiyalarini qoʻllash 

koʻlami 

Ishlab chiqarishni 

rejalashtirish 

Tadbirkorlik 

faoliyatidagi oʻzgarishlar 

Mahsulotlarning moddiy 

iste‘moli 

Mahsulot sifatiga 

qoʻyiladigan talablar 

Konsentratsiya, 

ixtisoslashtirish, 

muvofiqlashtirish va 

integratsiya, Innovatsion 

texnologlar 

Mahsulotlarni sotib olish 

va yetkazib berish 

Buyurtma hajmi va 

chastotasi 

Ishlab chiqarish 

dasturi 

Mahsulotni ishga 

tushirish jadvali 

Xom ashyo narxlari, 

xaridlar koʻlami 

tejamkorligi 

Cheklangan kapital va 

jalb qilingan kapital 

Pul-soliq siyosati 

Xizmat koʻrsatish va 

xizmat koʻrsatish usullari 

Tadbirkorlik faoliyati va 

korxonaning moliyaviy 

ahvoli 

Mahsulotlarni omborga 

joylashtirish va saqlash 

Buyurtma hajmi 

Ombor maydoni va 

darajasi 

Ombor uskunalari 

darajasi 

Aylanma mablagʻlarning 

aylanishi 

Zamonaviy boshqaruv 

tushunchalaridan 

foydalanish 

Mahsulotlarni sotish 

Tashqi va ichki bozorlar 

hududi Mahsulotga 

talabning mavsumiy 

oʻzgarishi Inflyatsiya 

Bozordagi korxonaning 

raqobatbardoshliligi. 

Iste‘molchilarning 

kontsentratsiyasi 

Raqobat yuritayotgan 



44 

 

korxonalar faoliyati 

Yetkazib berish 

ishlab chiqarish 

iste‘molchi 

Yuklarning tabiati 

Transportning tarif 

stavkalari, chegirmalar 

Transportning yoʻnalishi 

Shart talablari 

tashish 

Tiqilib qolish 

va muvozanat 

 

Faktorlarning logistik xarajatlarga ta‘siri musbat ham, manfiy ham 

boʻlishi mumkin. Agar u yoki bu faktor ta‘sirida logistik xarajatlar 

darajasi ortsa, uning ta‘siri manfiy deb hisoblanadi. Agarda logistik 

xarajatlar qandaydir faktor ta‘sirida kamaysa, uning ta‘siri musbat deb 

hisoblandi. 

Faktor qiymatining oshishi logistika xarajatlari oʻshishiga ham, 

pasayishiga ham ta‘sir qilishi mumkin. Quyidagi jadvalda logistika 

xarajatlariga ta‘sir etuvchi asosiy omillar koʻrsatilgan. 

Logistika xarajatlariga ta‘sir etuvchi xilma-xil va koʻp sonli 

faktorlar shuni koʻrsatadiki, ularni boshqarishda xarajatlarni hajmini 

emas, balki boshqa koʻpgina parametrlarni hisobga olgan holda 

vaziyatni baholash va xarajatlarni oʻlchashning yagona yaxlit tizimini 

yaratish va joriy qilish kerak. 

Rivojlangan mamlakatlarda logistika xarajatlari tarkibini tahlil 

qilish shuni koʻrsatadiki, ularda eng katta ulush inventarizatsiyani 

boshqarish (20-40%), transport xarajatlari (15-35%) va ma‘muriy-

boshqaruv funksiyalari (9-14%) ga toʻgʻri keladi. Soʻnggi oʻn yil ichida 

transport, buyurtmalarni qayta ishlash, axborot va kompyuter ta‘minoti, 

logistika ma‘muriyati kabi murakkab logistika funksiyalari uchun 

koʻplab kompaniyalarning logistika xarajatlari sezilarli darajada oshdi. 

Logistika xarajatlarini kamaytirish yoʻllari: 

 Sotish va chakana narxlarni, shuningdek savdo uchun imtiyozlarni 

belgilash uchun yetkazib beruvchilar va xaridorlar bilan muzokaralar 

olib borish; 

 kamroq xarajatlarga erishishda yetkazib beruvchilar va mijozlarga 

yordam berish (mijozlar biznesini rivojlantirish dasturlari, dilerlar 

uchun seminarlar); 
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 umumiy xarajatlarni nazorat qilishni ta‘minlash uchun ―oldinga va 

ortga‖ integratsiyasi; 

 resurslarning arzonroq oʻrnini bosadiganlarni qidirish; 

 korxonaning yetkazib beruvchilar va iste‘molchilar bilan yetkazib 

berish tarmogʻida oʻzaro munosabatlarini yaxshilash. Masalan, 

korxona va uning sheriklarining mahsulotni oʻz vaqtida, yetkazib 

berish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi ombor operatsiyalari, 

inventarizatsiyani boshqarish, tayyor mahsulotni saqlash va yetkazib 

berish xarajatlarini kamaytiradi; 

 zahiradagi boshqa xarajatlarni kamaytirish yoʻli bilan yetkazib berish 

zanjirining bir boʻgʻinida koʻtarilgan xarajatlar uchun kompensatsiya; 

 xodimlarning mehnat unumdorligini va funktsional birliklarning 

samaradorligini oshirish uchun ilgʻor ish uslublaridan foydalanish; 

 korxona resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish va umumiy 

xarajatlar darajasiga ta‘sir etuvchi omillarni samarali boshqarish; 

 yetkazib berish zanjirini tahlil qilish va qayta koʻrib chiqish orqali 

qoʻshimcha qiymat yaratmaydigan faoliyatni istisno qilish; 

 biznesga sarmoya kiritishda ta‘minot zanjirining eng qimmat 

qismlarini yangilash. 
 

3.3. Logistikada xarajatlarni hisobga olish tizimiga qoʻyiladigan 

talablar 

Logistika sohasidagi xarajatlarni hisobga olishning vazifasi 

menejerlarga logistika tizimidagi material oqimini ragʻbatlantirish uchun 

xarajatlarni boshqarish sohasida qarorlar qabul qilishga imkon beradigan 

ma‘lumotlarni berishdir. Biroq, xarajatlarni boshqarish, agar ularni aniq 

oʻlchash mumkin boʻlsa, mumkin boʻladi. Shuning uchun ishlab 

chiqarish xarajatlari va logistika jarayonlari ishtirokchilarining 

aylanishini hisobga olish tizimlari: 

 Logistika funksiyalarini amalga oshirish bilan bogʻliq 

xarajatlarni ajratish; 

 Eng muhim xarajatlar haqida ma‘lumotni yaratish; 

 Eng muhim xarajatlarning bir-biri bilan oʻzaro ta‘siri mohiyati 

toʻgʻrisida ma‘lumot yaratish. 
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Agar ushbu talablarga rioya qilinsa, logistika tizimi uchun eng 

yaxshi variantni yaratish uchun muhim mezon - butun ta‘minot zanjiri 

davomida minimal xarajatlardan foydalanish mumkin boʻladi. 

Logistikada asosiy voqea (tahlil ob‘ekti) bu iste‘molchining 

buyurtmasi (mijoz, mahsulot yoki xizmat) va ushbu buyurtmani bajarish 

boʻyicha harakatlardir. Narxlar sizga ma‘lum bir buyurtmaning (mijoz, 

mahsulot yoki xizmat) foyda keltiradimi yoki yoʻqligini aniqlashga 

imkon beradi. 

Samarali xarajatlarni aniqlash uchun quyidagilar kerak: 

a) tahlil qilish sxemasiga kiritilishi kerak boʻlgan aniq xarajatlarni 

aniq belgilash; 

b) xarajatlarni qoplash muddatini belgilash; 

c) alternativ harakatlarni baholash bilan bogʻliq boʻlgan muayyan 

omillarning xarajatlarini oʻz ichiga oladi; 

d) qaror qabul qilish mezonini belgilash. 

Logistik jarayonlar korxonaning asosiy boʻlinmalarini (sotib olish, 

ishlab chiqarish, sotish va boshqalar) gorizontal ravishda oʻtkazadi. 

Funksional yoʻnalishlar boʻyicha (vertikal ravishda) xarajatlarni 

aniqlashga yoʻnaltirilgan buxgalteriya hisobining an‘anaviy usullari, 

yakuniy jarayonni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan 

xarajatlarni ajratib koʻrsatish, eng katta xarajatlar, shuningdek ularning 

bir-biri bilan oʻzaro ta‘siri tabiati toʻgʻrisida ma‘lumot toʻplashga imkon 

bermaydi. Vazifani amalga oshirish uchun qancha xarajat borligini bilish 

mumkin (3.1-rasm). 

Jarayonlarning buxgalteriya hisobi mijozlarga xizmat koʻrsatish 

bilan bogʻliq xarajatlar qanday shakllantirilganligi, har bir boʻlimning 

ulushi qancha ekanligi haqida aniq tasavvur beradi. Barcha xarajatlarni 

gorizontal ravishda umumlashtirib, siz bitta jarayon bilan bogʻliq 

xarajatlarni aniqlab olish mumkin (3.1-rasm). Shunday qilib, har xil 

birliklarda yuzaga keladigan material oqimining yakuniy koʻrsatkichlari 

va individual xarajatlar aniqlanadi. Hozirgi vaqtda xorijiy amaliyotda 

eng keng tarqalgan xarajatlarni hisoblashning faktik xarajatlarni 

normalangan xarajatlar bilan taqqoslash tizimlari 3.1-rasmda keltirilgan.  
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3.1-rasm. Funksiyalar boʻyicha an’anaviy xarajatlarni hisobga 

olish tizimi 

Toʻla xarajatlarni hisobga olish tizimi (Absorption-costing) - bu 

toʻgʻridan-toʻgʻri ishlab chiqarish xarajatlari va barcha bilvosita 

xarajatlar mahsulot tannarxiga kiritiladigan xarajatlarni hisobga olish va 

tanlab olish tizimidir. Ushbu tizim tannarxga (toʻgʻridan-toʻgʻri va 

bilvosita) bogʻliqlik usuli boʻyicha xarajatlarni tasniflashga asoslangan. 

Oʻzgaruvchan xarajatlarni hisobga olish tizimi (Direct-costing), bu 

xarajatlarni hisobga olish va tanlab olish tizimidir, unga koʻra faqat 

oʻzgaruvchan ishlab chiqarish xarajatlari mahsulot tannarxi va yakuniy 

zahiralar smetasiga kiritiladi va umumiy summadagi doimiy xarajatlar 

moliyaviy hisobotga olinadi faoliyat natijasi va mahsulot boʻyicha 

tasniflanmagan. Ushbu xarajatlarni hisobga olish tizimining asosiy 

konsepsiyasi - bu marjinal daromad tushunchasi boʻlib, u korxonaning 

barcha oʻzgaruvchan xarajatlarni qoplaganidan keyin olgan daromadidir. 

Bu oʻzgaruvchan xarajatlarni hisobga olish metodi asosan mahsulot 

birligining minimal narxini hisoblashga moʻljallangan. 

Normativ xarajatlarni hisobga olish tizimi yoki ―standart-kost 

(xarajat)‖ (Standard-cost) bu normativ (standart) xarajatlar yordamida 

xarajatlarni hisobga olish va hisoblash tizimidir. U belgilangan 

Xarajatlarni hisobga  

olish tizimi 

Yuzaga kelish joyi 
bo'yicha xarajatlarni 
hisobga olish tizimi 

To'la xarajatlarni 
hisobga olish tizimi 

O'zgaruvchan 
xarajatlarni hisobga 

olish tizimi 

Xarajatlarni hisobga 
olishning JIT tizimi 

Normativ 
xarajatlarni hisobga 

olish tizimi 

ABC metodi 
bo'yicha xarajatlarni 
hisobga olish tizimi 
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me‘yorlar va me‘yorlar doirasida xarajatlarni hisobga olish va nazorat 

qilish printsipiga va ulardan chetga chiqishga asoslangan. 

Ushbu tizimni qoʻllash sohasi yetarlicha kata hisoblanadi, 

mahsulotlarning oʻzgaruvchan nomenklaturasi yoki ishlab chiqarish 

texnologiyasi beqaror boʻlgan korxonalar, shuningdek, mahsulotning 

yangi turini ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichidagi faoliyat 

bundan mustasno. 

Mavjud xarajatlarni hisobga olish tizimlarining kamchiliklari 

xarajatlarni hisobga olishning yangi variantlarini izlashga olib keldi, 

ulardan biri turli sohalardagi gʻarb kompaniyalarida keng tarqalib ketgan 

ABC (Activity Based Costing) tizimi hisoblanadi. ABC uslubiga 

muvofiq korxona oʻzaro bogʻliq operatsiyalar (funksiyalar) toʻplami 

sifatida qaraladi. Faoliyat davomida turli xil resurslar iste‘mol qilinadi 

(materiallar, mehnat, uskunalar). Faoliyat turi deganda mahsulot 

xaridorga taqdim etilishi uchun bajariladigan barcha funksiyalar 

tushuniladi. Shunga koʻra, mahsulot uni yaratish va xaridorga taqdim 

etish uchun zarur boʻlgan barcha tadbirlarning xarajatlarini oʻz 

zimmasiga oladi. 

Xarajatlar markazini hisobga olish tizimi (xarajat markazlari) 

korxonaning mavjud tashkiliy tuzilishiga bogʻliq. Xarajatlar markazi - 

bu ma‘lum resurslarni talab qiladigan aniq funksiyalarni bajaradigan 

korxonaning tashkiliy birligi (jamoa, boʻlim, uchastka) hisoblanadi. 

Ushbu xarajatlarni hisobga olish tizimining koʻlami qandaydir 

sharoit bilan chegaralanmaydi, ammo uni amalga oshirishdan eng katta 

samarani koʻp sonli qayta taqsimlangan yirik sanoat majmualarida olish 

mumkin. 

Just-in-time (JIT) (ya‘ni, ayni muddatida) tizimi ishlab chiqilgan va 

birinchi boʻlib Yaponiyada Toyota kompaniyasida tomonidan 1970-

yillarning oʻrtalarida qoʻllanilgan. Tizim kichik partiyalarda mahsulot 

ishlab chiqarishga va katta partiyalarda mahsulot ishlab chiqarishdan 

voz kechishga asoslangan. Bunda korxonada deyarli moddiy-mahsulot 

zahiralari yoʻq, tarkibiy boʻlinmalar faqat ―buyurtma asosida‖, ya‘ni 

buyurtma olingandan soʻng ishlab chiqarish uchun ta‘minlanadi. 
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Shunday qilib, JIT metodini qoʻllash doirasi kichik yoki oʻrta 

korxonalar va bir xil mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalardir. Bu 

metodning eng katta samarasiga korxonalar oʻz yetkazib beruvchilariga 

yaqin joyda joylashgan boʻlsa erishiladi. 

3.4. Logistikada xarajatlarni hisobga olish muammolari 
 

Logistika vazifalaridan biri alohida tartibni ajratib koʻrsatish va uni 

bajarish uchun qancha turli xil resurslar talab qilinishini aniqlashdir. 

Moddiy oqimlarning logistikasi - bu moddiy ob‘ektlar va mehnat 

mahsulotlarini birlamchi xom ashyo manbalaridan yakuniy 

iste‘molchiga yetkazilishini ta‘minlaydigan operatsiyalar majmuasini 

oʻrganishdan iborat. Ushbu operatsiyalar boʻyicha yakuniy tizim nuqtai 

nazaridan qaror qabul qilish, ularni logistika operatsiyalari deb 

gapirishga imkon beradi. Aks holda, ―logistika‖ degan nom uncha 

toʻgʻri boʻlmaydi. 

―Logistika‖ operatsiyalari atamasidan foydalanish logistika 

menejmentining pirovard maqsadi - soʻnggi zanjirlarni ratsionalizatsiya 

qilishni anglatadi. 

Logistika qiymati - logistik operatsiyalarni bajarish qiymatidir. 

Ob‘ektlar va mehnat mahsullari bilan logistik operatsiyalar aylanish 

sohasida ham, ishlab chiqarish sohasida ham amalga oshiriladi. Shunga 

koʻra, logistika operatsiyalarini bajarish xarajatlari taqsimlash 

xarajatlarining ikkalasini ham, ishlab chiqarish xarajatlarining ham bir 

qismini oʻz ichiga oladi. 

Logistika xarajatlarining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan 

iborat: 

- Transport va xarid xarajatlari; 

- Zahiralarni saqlash qiymati. 

Jarayonlarni tizimli tashkil etish orqali ushbu xarajatlarni 

kamaytirish vazifasining ahamiyati ularning ishlab chiqarish va aylanma 

xarajatlarining umumiy hajmidagi ulushi bilan belgilanadi. 

Mamlakat miqyosida logistika xarajatlari yalpi ichki mahsulotning 

(YIM) foizi sifatida hisoblanadi. Masalan, 1987 yilda AQShda logistika 



50 

 

xarajatlari 462 milliard dollarni yoki yalpi ichki mahsulotning 10,27 

foizini tashkil etdi. Shulardan 285 milliard dollari transport va xarid 

xarajatlari, 158 milliard dollar - aksiyalarni shakllantirish va saqlash 

xarajatlari, 19 milliard dollar - ma‘muriy va boshqaruv xarajatlari. 

Korxona ichida logistika xarajatlari quyidagicha hisoblanadi: 

- Savdo hajmining foizi sifatida; 

- Sof mahsulotlar qiymatiga foiz sifatida; 

- Xom-ashyo, materiallar, tayyor mahsulotlarning massa 

birligiga pul koʻrinishida. 

Sof mahsulotlar - ishlab chiqarish jarayonida iste‘mol qilingan 

ishlab chiqarish vositalarini (xom ashyo, materiallar, yoqilgʻi, energiya, 

shuningdek ishlab chiqarishning asosiy fondlari amortizatsiyasi) 

chegirgandan keyin qolgan yalpi mahsulotning bir qismi. Qiymatning 

shakllanishi nuqtai nazaridan, modda moddiy ishlab chiqarish sohalarida 

qayta yaratilgan qiymatni anglatadi (v + m) Moddiy ishlab chiqarishning 

barcha tarmoqlarining umumiy hajmi kompaniyaning milliy 

daromadidir. 

Logistikada xarajatlarni hisobga olishning oʻziga xos xususiyati bu 

jarayonni amalga oshirish bilan bogʻliq barcha xarajatlarning 

yigʻindisidir. 

Buxgalteriya hisobining an‘anaviy usullari koʻpincha ma‘lum bir 

jarayon bilan bogʻliq boʻlgan barcha xarajatlar zanjirini aniqlash 

imkoniyatini bermaydi. Asosiy sabab shundaki, xarajatlar individual 

funktsional sohalar uchun amalga oshiriladi, moddiy oqimlar koʻplab 

boʻlimlar bilan oʻzaro aloqada boʻlib, tashkilot orqali oʻtadi. 

Buxgalteriya hisobining an‘anaviy usullari harajatlarni katta tarkibiy 

qismlarga birlashtiradi, bu esa har xil kelib chiqish xarajatlarini batafsil 

tahlil qilish, qabul qilingan boshqaruv qarorlarining barcha oqibatlarini, 

shuningdek ularning korporativ tashkilotga ta‘sirini hisobga olishga 

imkon bermaydi. Natijada, bitta funksional sohada qabul qilingan 

qarorlar u bilan bogʻliq boshqa sohalarda kutilmagan natijalarga olib 

keladi. 

Masalan, Moskva oziq-ovqat sanoati korxonalaridan biri 

mahsulotlarni kichik chakana savdo tarmogʻiga yetkazib berishni tashkil 



51 

 

qilishda quyidagi tartibni qoʻllagan. Oldindan belgilangan marshrutlarda 

joylashgan savdo nuqtalarining buyurtmalari yuklashdan oldin mahsulot 

asosida tayyorlandi, ya‘ni turli doʻkonlar tomonidan buyurtma qilingan 

bir xil mahsulotlar bitta paletda toʻplangan. Keyingi doʻkonga ketayotib, 

haydovchi turli xil sxemasidan va qutilaridan (buyurtma boʻyicha) 

mahsulotlarni tanlab oldi. Aslida, haydovchi toʻliq toʻplamni taqdim 

etdi, u paytda mashina ishlamay qolgan edi. Zavodning transport xizmati 

zavod rahbariyatini individual doʻkonlar buyurtmalariga binoan tayyor 

mahsulotlar omborida oldindan jihozlash zarurligiga ishontirishga 

muvaffaq boʻldi. Asosiy dalil - transportning samaradorligini oshirish. 

Uskunalar tayyor mahsulotlar omboriga topshirildi, ammo hech kim bu 

yerda resurslar narxini hisoblab chiqmadi. Bu yechim transport xizmati 

uchun foydalidir, ammo bu yechim umuman oʻsish uchun foydalimi 

yoki yoʻqmi hali noma‘lum. 

Jarayonni boshqarish, uni amalga oshirish jarayonida mablagʻlar 

qanday sarf qilinishini bilmagan holda, avtoulovni koʻr-koʻrona haydash 

kerak. 

Logistika material oqimi harakatining butun yoʻnalishi boʻyicha 

xarajatlarni tezkor hisobga olishni ta‘minlaydi. Buxgalteriya hisobining 

ushbu tizimining mavjudligi sizga materiallarni boshqarish sohasidagi 

qarorlarning samaradorligi mezoni sifatida ushbu jarayondagi xarajatlar 

miqdoridagi oʻzgarishlar koʻrsatkichidan foydalanishga imkon beradi. 

Demak, logistika menejmentining iqtisodiy usullarini quyidagi 

mezonlar boʻyicha guruhlash mumkin:  

- logistika menejmenti funksiyalariga, ayniqsa monitoring, 

rejalashtirish, bashoratlash, tahlil qilish va boshqarish;  

- bozorni boshqarish mexanizmlari, ularga quyidagilar kiradi: 

marketing, raqobat, tijorat hisobi, bozor bahosi, birjaning ekvivalentligi, 

mahsulotlar, xizmatlar va mehnat resurslariga toʻlov qobiliyatini 

qondirishga qaratilgan;  

- iqtisodiy va statistik usullarni, iqtisodiy va matematik 

modellashtirish, tizimli tahlil, kibernetika, operatsiyalar tadqiqoti, 

prognozlash, kvalimetriya, funksional-iqtisodiy tahlil, xizmat koʻrsatish 

darajasini baholash usullari, nazorat va inventarizatsiyani 



52 

 

ta‘minlaydigan miqdoriy hisob-kitoblar (ABC, XYZ) tavakkallarni 

boshqarish boʻyicha optimallashtirish tadbirlari. 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 

1. Logistika faoliyatining maqsadi boʻlgan olti shart  

2. Logistikaning vazifasi boʻlgan ―logistika aralashmasi‖ 

3. Logistika xarajatlari (tarqatish xarajatlari) 

4. Transport xarajatlari   

5. Logistika xarajatlari boʻgʻliq boʻlgan faktorlar 

6. Logistika xarajatlari shakllanishiga ta‘sir qiluvchi omillar 

7. Xarajatlarni hisobga olish tizimlari 
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  4 - BOB.    LOGISTIKANING FUNKSIONAL 

YOʻNALISHLARI. XARIDLAR LOGISTIKASI 

4.1. Logistik tizimlar 

Ma‘lumki, logistik tizimlar quyidagi belgilariga koʻra farqlanar edi:  

 
4.1-rasm. Logistika yo’nalishlari 

Koʻlami boʻyicha:  

 mikroiqtisodiyot tizimlari (sanoat korxonasi doirasida);  

 makroiqtisodiy tizimlar (mamlakat, hudud yoki mamlakatlar guruhi 

koʻlamida);  

 mezologistik tizimlar – alohida turdagi mahsulotlar yoki 

mahsulotlar guruhlarining ta'minoti, ishlab chiqarish va sotish 

alohida tizimlarning majmuasi.  

Tayyorlash va qoʻllash doirasi boʻyicha:  

 logistik tizimlar va jarayonlarni tahlil qilish, rejalashtirish, 

loyihalashtirish va konstruktiv rasmiylashtirish boʻyicha 

vazifalarni tayyorlash;  



54 

 

 logistik jarayonlarni boshqarish, nazorat qilish va oʻtkazish 

boʻyicha vazifalarni amalga oshirish;  

 logistik quvvatlar va tizimlar unumdorligining hisob-kitoblari 

boʻyicha vazifalar.  

 

Xizmatning belgilanishi boʻyicha:  

 transport logistikasi (tashish, ortish, tushirish, qayta ortish, 

omborga joylashtirish, taqsimlash);  

 ishlab chiqarish logistikasi;  

 savdo sohasidagi logistika;  

 xizmat koʻrsatish sohasidagi logistika.  

Jarayonga bogʻliq moddiy oqimlarning izchilligi boʻyicha;  

o ta‘minotda logistika;  

o ishlab chiqarishda logistika;  

o ombor logistikasi;  

o transport logistikasi;  

o idishlarga joylashtitrish jarayonidagi logistika;  

o mahsulotlarni sotish sohasidagi logistika;  

o ehtiyot qismlar bilan ta‘minlash logistikasi;  

o ishlab chiqarish chiqindilarini yig`ish va qayta ishlash sohasidagi 

logistika.  

Logistikadan foydalanadigan sohalar boʻyicha:  

 tadbirkorlik faoliyati;  

 tibbiyot;  

 harbiy ish;  

 qurilish. 

Ta’minot (xarid qilish) logistikasi tadbirkorlik logistikasining 

boʻlimi boʻlib, u quyidagi masalalarni qamrab oladi:  

 bozorda kerakli xomashyo, materiallar, qismlar va hokazolarni xarid 

qilish;  

 qabul qilingan yuklarni rasmiylashtirish, ularni nazorat qilish va 

hisobga olish;  
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 korxonaga kelgan yuklarni tashish va omborga joylashtirish.  

Taqsimlash va sotish logistikasi tadbirkorlik logistikasining yakuniy 

qismi hisoblanadi va buyurtmachi bilan ishlab chiqaruvchilarning 

aloqasini ta‘minlaydi. U quyidagilarni oʻz ichiga oladi:  

-  buyurtmalarning bajarilishini tashkil etish; 

-  omborga joylashtirish va tashish. 

4.2. Xaridlar logistikasining mohiyati, vazifalari va funksiyalari. 

Korxonada xizmatni sotib olish 

Har qanday tashkilotning faoliyati uni boshqa korxonalar 

(tashkilotlar) tomonidan ta‘minlanadigan xom ashyo, materiallar, 

mahsulotlar va xizmatlarning mavjudligiga bogʻliq. Hatto eng kichik 

kompaniya ham oʻz vazifalarini bajarish uchun xona, issiqlik, elektr 

energiyasi, aloqa va ofis uskunalari, mebel va boshqa narsalarga muhtoj. 

Xaridlar logistikasi kompaniyaning oʻz majburiyatlarini oʻz vaqtida 

bajaradigan ishonchli yetkazib beruvchilardan xom ashyo, materiallar, 

mahsulotlar va xizmatlarni kerakli vaqtda, kerakli joyda, yaxshi xizmat 

va qulay narxlarda olishini ta‘minlashga qaratilgan. 

Yevropa logistika assotsiatsiyasi quyidagi ta‘rifni beradi: ―Ta’minot 

logistika - bu ta'minot manbalari tashkil etiladigan va ishlab 

chiqiladigan, kotirovkalar tayyorlanadigan, narxlar va shartlar 

belgilanadigan, sotib olish uchun buyurtmalar beriladigan va tegishli 

etkazib berish ta’minlanadigan funksional faoliyatdir”. 

Operatsiyalarni boshqarish assotsiatsiyasi esa ushbu ta‘rifni beradi. 

“Xaridlar logistikasi - bu rejalashtirish, sotib olish, zaxiralarni 

boshqarish, tashish, qabul qilish, kirishni tekshirish va chiqindilarni 

boshqarish kabi biznes funksiyalaridir”. 

Xaridlar logistika quyidagi tadbirlarni nazarda tutadi: 

- moddiy resurslarni yetkazib berishni rejalashtirish; 

- xaridlar; 

- yetkazib berish; 

- yetkazib beruvchilarni boshqarish; 

- qabul qilish va sifat nazorati; 
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- saqlash, ishlab chiqarish uchun chiqarish; 

- talab qilinmagan yoki sifatsiz qoldiqlarni yoʻq qilish; 

- ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalanish; 

- xizmat koʻrsatish sifati, mahsuldorlik va xarajatlar boʻyicha 

moddiy-texnika ta‘minoti faoliyati natijalarini baholash. 

Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish boʻlimlari oʻrtasida aniq 

oʻzaro aloqani ta‘minlash, ularning kuchlarini korxonaning yakuniy 

natijalariga yoʻnaltirish uchun boshqaruv apparati yaratiladi. Korxonani 

boshqarish apparatida ma‘lum funksiyalarni bajarishga ixtisoslashgan 

alohida boʻlinmalar mavjud. 

Ma‘muriy apparatning barcha boʻlinmalarini oltita guruhga boʻlish 

mumkin: texnik, iqtisodiy, tijorat, yordamchi, ma‘muriy va ishlab 

chiqarishdan tashqari boʻlinmalar. 

Texnik xizmatlarning faoliyati korxonaning texnik darajasini 

koʻtarishga, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga va ishlab 

chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini, ishlab chiqarish texnologiyalarini 

takomillashtirishga qaratilgan. 

Iqtisodiy xizmatlarga korxonaning ishlab chiqarish-xoʻjalik 

faoliyatini bashorat qilish, rejalashtirish, tartibga solish, hisobga olish, 

nazorat qilish va tahlil qilish kiradi. 

Yordamchi xizmatlar jihozlarga texnik xizmat koʻrsatish, uni 

ta‘mirlash, binolar va inshootlarni qurish va ta‘mirlash bilan 

shugʻullanadi. 

Kadrlar bilan ishlash ma’muriy boʻlinmalarga yuklatilgan. 

Ishlab chiqarishdan tashqari boʻlinmalar faoliyati boshqaruv 

apparati tegishli xizmatlari tomonidan boshqariladi. 

Tijorat xizmatlarining faoliyati biz uchun eng katta qiziqish 

uygʻotadi. Ularning orasida hal qiluvchi oʻrinni marketing boʻlimi 

egallaydi, u marketing konsepsiyasini qabul qilgan korxonalarda 

korxonaning barcha boʻlinmalari orasida etakchi oʻrinni egallaydi. 

Marketing boʻlimi oʻz ishini bozor talablariga boʻysundirishga intilib, 

nafaqat tijorat boʻlimlari, balki boshqalarning ham faoliyatini 

muvofiqlashtiradi. Marketing boʻlimi bilan yaqin aloqada kompaniya 

mahsulotlarini sotadigan savdo boʻlimi mavjud. Ammo mahsulotni 
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sotish, ishlab chiqarish va sotish boʻyicha rejalar, ushbu rejalarni amalga 

oshirish uchun zarur boʻlgan moddiy resurslar bilan ta‘minlangan 

taqdirdagina, muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. 

Bundan tashqari, bir qator hollarda, moddiy-texnika ta'minoti omili 

birinchi oʻringa chiqadi. Masalan, mebel ishlab chiqarishda yuqori sifatli 

materiallar mahsulot sotilishiga katta ta‘sir koʻrsatadi. Shuning uchun 

marketing boʻlimlari, hatto bozorni oʻrganish va yangi turdagi 

mahsulotlarni ishlab chiqarish bosqichida ham ushbu mahsulotlarni 

ishlab chiqarishni moddiy-texnik ta‘minlash masalalariga katta eʻtibor 

berishadi. Shunday qilib, moddiy-texnika ta‘minoti xizmatiga korxona 

faoliyatida muhim oʻrin beriladi. 

Moddiy-texnik ta‘minot funksiyasi har qanday korxona 

faoliyatining ajralmas qismidir. U eng koʻp ishlab chiqarish 

korxonalarida ishlab chiqilgan, chunki ishlab chiqarish jarayoni koʻplab 

moddiy resurslarni katta hajmlarda iste'mol qilishni oʻz ichiga oladi. 

Ammo noishlab chiqarish korxonalari (fan, ta‘lim, madaniyat va 

boshqalar) ham ma‘lum moddiy resurslarni iste‘mol qiladilar. Shu 

munosabat bilan deyarli har bir korxonada moddiy-texnika ta‘minoti 

xizmati mavjud, ba‘zan uni xarid qilish xizmati deyiladi. 

4.3. Korxona xaridlarini rejalashtirish 

Korxonani moddiy-texnika ta‘minoti rejalari rejalar tizimida alohida 

oʻrin tutadi, chunki ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz ishlashi 

bevosita ularning rivojlanish sifatiga bogʻliq. 

Korxonaning ta’minot rejasi - bu ishlab chiqarish vositalariga 

boʻlgan ehtiyojni asoslaydigan va uni qondirish manbalarini 

belgilaydigan rejalashtirish va hisoblash hujjatlari toʻplamidir. U ikki 

qismdan iborat: moddiy-texnika resurslarining ayrim turlariga boʻlgan 

ehtiyojni va moddiy-texnika ta'minoti balansini hisoblash. 

Rejalar tuzilgan muddatiga qarab istiqbolli, joriy (yillik) va 

operativlarga boʻlinadi. 

Moddiy-texnika ta‘minotining istiqbolli rejalari, odatda, uzoq 

vaqtga moʻljallangan va korxona uchun biron bir muhim muammolarni 
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hal qilishni, yangi mahsulot ishlab chiqarishni oʻzlashtirishni va 

boshqalarni nazarda tutadigan loyihalar doirasida tuziladi. 

Yillik rejalar korxona iste‘mol qiladigan ishlab chiqarish 

vositalarining barcha asosiy nomenklaturalarini oʻz ichiga oladi. Ushbu 

rejalar korxonani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish rejasining barcha 

boʻlimlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, unda mahsulot ishlab 

chiqarish va sotish, ishlab chiqarishni texnik rivojlantirish, kapital 

qurilish belgilanadi. Moddiy-texnika ta‘minoti rejasining 

koʻrsatkichlarisiz ishlab chiqarish xarajatlari smetasini tuzish, mahsulot 

tannarxini rejalashtirish, aylanma mablagʻlar normasini hisoblash va 

korxonaning moliyaviy-xoʻjalik faoliyatining boshqa koʻplab 

koʻrsatkichlari mumkin emas. 

Operativ rejalar belgilangan nomenklatura boʻyicha bir chorakka, 

bir oyga tuziladi. Ularning asosiy maqsadi moddiy – texnika resurslarini 

korxonaga yetkazib berishni rejalashtirish va tashkil etishdir. 

Xarid qilish rejalari ham natura shaklida, ham qiymat jihatidan 

ishlab chiqiladi. Tabiiy oʻlchov birliklaridagi rejalar korxonalarning 

ishlab chiqarish vositalariga boʻlgan ehtiyojini aniqlaydi, transport va 

omborlarni rivojlantirishni rejalashtirish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. 

Rejalar qiymat jihatidan moddiy-texnik ta‘minotni ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlanish rejasining boshqa boʻlimlari bilan bogʻlashga imkon beradi 

va kapital qoʻyilmalarni rejalashtirish, ishlab chiqarish tannarxi, foydasi 

va rentabelligini rejalashtirish, moliyaviy rejani tuzish uchun ishlatiladi. 

Xususan, korxonaga olib kiriladigan moddiy-texnika resurslarining 

xarajatlar smetasi mahsulot tannarxini hisoblash va foyda va rentabellik 

miqdorini aniqlashga imkon beradi. Aksariyat korxonalarda qiymat 

jihatidan hisob-kitoblar iqtisodiy rejalashtirish xizmatlari tomonidan 

amalga oshiriladi. 

Normativ-huquqiy bazaga qarab, yetkazib berish rejalari 

umumlashtirilgan va belgilangan nomenklaturalarda ajralib turadi. 

Kattalashtirilgan nomenklaturada rejalashtirishning birinchi bosqichida 

korxonaning moddiy resurslarga boʻlgan ehtiyoji aniqlanadi, balans 

tuziladi. Ikkinchi bosqichda, maxsus talablar belgilanadi. Bu yetkazib 
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beruvchilar bilan iqtisodiy aloqalarni shakllantirish uchun asos 

hisoblanadi. 

Korxonalarni moddiy-texnika ta‘minotining barcha rejalari bir-biri 

bilan chambarchas bogʻliq, chunki ularni rivojlantirish yagona balans 

usuli asosida amalga oshiriladi. Ushbu munosabatlar me‘yoriy-huquqiy 

bazaning birligi bilan ham bogʻliqdir, chunki iste‘molning umumiy 

normalari aslida koʻrsatilganlarning umumlashtirilishi hisoblanadi. 

Alohida korxonalarning ehtiyojlarini belgilash bilan bir vaqtning oʻzida 

moddiy-texnika ta‘minoti rejalari iqtisodiy rayonlar, tarmoqlar va 

umuman xalq xoʻjaligi ehtiyojlarini aniqlash uchun asos boʻlib xizmat 

qiladi. 

Shunga asoslanib, buxgalteriya balanslari turli darajadagi moddiy-

texnika ta‘minoti rejalarining umumiy tizimida ajralmas boʻgʻin 

hisoblanadi. 

Bozorni shakllantirish sharoitida ishlab chiqarish mobil talabga 

asoslangan boʻlishi kerak, shuning uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar 

tarkibida ham, iste‘mol qilinadigan moddiy-texnik resurslar tarkibida 

ham doimiy ravishda oʻzgarishlar yuz beradi. Binobarin, korxonalarning 

ishlab chiqarish vositalariga boʻlgan istiqbolli ehtiyojlarini hisoblash 

yetarli darajada aniq va yakuniy boʻlishi mumkin emas. Isteʻmol 

stavkalari va ishlab chiqarish dasturlari asosida hisob-kitoblar bilan bir 

qatorda ishlab chiqarish talablarini bashorat qilishning turli usullari 

qoʻllaniladi. Shu bilan birga, ta‘minot xizmatlari xodimlari moddiy-

texnika resurslarining eng ilgʻor turlarini iste‘mol qilishni 

rejalashtirishlari, eng yaxshi mahalliy va xorijiy namunalarga e‘tibor 

qaratishlari kerak, buning uchun reklama va texnik ma‘lumotlarni 

doimiy ravishda kuzatib borish zarur. 

Moddiy-texnika ta‘minotini yillik rejalashtirish jarayoni quyidagi 

ketma-ketlikda amalga oshiriladi: tayyorgarlik bosqichi; korxonaning 

moddiy resurslarga boʻlgan ehtiyojini aniqlash; qamrab olish talablarini 

rejalashtirish manbalari; moddiy-texnik ta‘minot balansini ishlab 

chiqish; ehtiyojlarni aniqlashtirish va iqtisodiy aloqalarni oʻrnatish. 

Tayyorgarlik bosqichida logistika rejasini tuzish uchun zarur 

boʻlgan ma‘lumotlar shakllantiriladi, xom-ashyo va materiallarning sarf 
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meʻyorlari, ombordagi qoldiqlar aniqlanadi, zahira normalari oʻrnatiladi, 

oʻtgan davr uchun haqiqiy iste‘mol oʻrganiladi va tahlil qilinadi va 

nomenklatura - materiallar narxiga oʻzgartirishlar kiritiladi. 

Dastlabki ma‘lumotlarni korxonaning aksariyat boʻlinmalari 

tomonidan tayyorlanadi. Rejalashtirish-iqtisodiy boʻlimi ishlab chiqarish 

dasturi toʻgʻrisida ma‘lumot beradi, boshqa ishlar hajmini koʻrsatadi, 

joriy yilda rejalashtirilgan koʻrsatkichlarning kutilayotgan bajarilishi 

toʻgʻrisida xabar beradi; bosh texnologning boʻlimi ta‘mirlash va 

ekspluatatsiya ehtiyojlari uchun xom ashyo va materiallar, ehtiyot 

qismlar sarfi normalarini taqdim etadi; bosh energetiklar boʻlimi 

yoqilgʻiga boʻlgan ehtiyojni va boshqalarni hisoblab chiqadi. Barcha 

xizmatlarning oʻzaro aloqasi, kerakli ma‘lumotlarni oʻz vaqtida taqdim 

etish muhimdir. Shuning uchun korxonaning barcha boʻlinmalari 

moddiy-texnik ta'minotni rejalashtirishda korxonaning ta‘minot 

boʻlimiga qaysi boʻlinma, qaysi sana va qanday materiallar bilan 

ta‘minlanganligini koʻrsatadigan amaldagi standartlarga amal qilishlari 

kerak. Bunday standart boʻlmasa, korxonada ijrochilarni va 

rejalashtirilgan materiallarni etkazib berish muddatlarini belgilaydigan 

buyruq beriladi. 

4.4. Xaridlarni yetkazib beruvchini tanlash vazifasi. Yetkazib 

beruvchini tanlash usullari. Yetkazib berish shartlarini tanlash 

Yetkazib beruvchini tanlash uchun ikkita asosiy mezon mavjud: 

1. mahsulotlar va xizmatlarni sotib olish xarajatlari; mahsulot 

yoki xizmatlarning narxini va pul qiymatiga ega boʻlmagan 

boshqa qiymatni oʻz ichiga oladi; 

2. xizmat koʻrsatish sifati; mahsulot sifati va xizmat 

koʻrsatish ishonchliligini oʻz ichiga oladi (mijozlarga ma‘lum 

vaqt davomida kerakli resurslar bilan xizmat koʻrsatish kafolati). 

Yetkazib beruvchilarni tanlashning boshqa mezonlari ham 

mavjud: 

o yetkazib beruvchining iste‘molchidan uzoqligi; 

o joriy va favqulodda buyruqlarni bajarish muddatlari; 
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o yetkazib beruvchi zahira quvvatiga ega boʻlsa; 

o yetkazib beruvchida mahsulot sifatini boshqarishni tashkil etish; 

o yetkazib beruvchining mehnat jamoasidagi psixologik iqlim; 

o yetkazib beruvchida ish toʻxtab qolish xavfi; 

o yetkazib beriladigan uskunaning butun ishlash muddati davomida 

ehtiyot qismlarni yetkazib berishni ta‘minlash qobiliyati; 

o yetkazib beruvchining kredit toʻlash layoqati va moliyaviy holati. 

Davlat xaridlari uchun yetkazib beruvchini tanlash usullari 

Narx takliflarini soʻrovi tartibi. Narx takliflarini soʻrovi tartibi, 

agar sotib olishning taxminiy qiymati (yillik talab asosida) bazaviy 

maoshning 1000 dan 8000 tagacha birlikgacha boʻlsa amalga oshiriladi. 

Narx takliflarini soʻrovi tartibi yetkazib beruvchini (pudratchini, 

ijrochini) tanlash usuli sifatida tushuniladi, bunda ushbu tartib 

toʻgʻrisidagi xabar ochiq nashr orqali joylashtiriladi yoki yuridik va 

jismoniy shaxslarga alohida yuboriladi, eng past narxni taklif qilgan 

yetkazib beruvchi (pudratchi, ijrochi) goʻlib deb e‘lon qilinadi. 

Tanlov (Konkurs). Taxminan 8000 bazaviy birlikni sotib olish 

bahosi bilan tanlov oʻtkaziladi. Ochiq va yopiq turlari mavjud. 

Ochiq tender - bu yetkazib beruvchini (pudratchini, ijrochini) 

tanlash usuli boʻlib, unda buyurtmachiga tender oʻtkazilishi toʻgʻrisida 

ochiq e‘lon qilish orqali davom etayotgan tender toʻgʻrisida xabar 

beriladi. 

Agar sotib olingan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) toʻgʻrisidagi 

ma'lumotlar davlat sirlarini tashkil etuvchi ma'lumotlarning tarqalishiga 

olib kelishi mumkin boʻlsa, yopiq tanlov (konkurs) oʻtkaziladi. 

Buyurtmachi (tashkilotchi, vakolatli tashkilot) yuqori hokimiyatning 

roziligi bilan yopiq tanlovga murojaat qiladi. Ushbu xarid tartibini 

amalga oshirish algoritmi deyarli ochiq tenderni oʻtkazish algoritmidan 

farq qilmaydi 

Xarid qilishning yagona manbali protsedurasi deb etkazib 

beruvchini (pudratchini, ijrochini) tanlash usuli tushuniladi, bunda 

buyurtmachi (tashkilotchi, vakolatli tashkilot) ma‘lum bir muddat 
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davomida faqat bitta etkazib beruvchi (pudratchi, ijrochi) bilan 

shartnoma tuzishni taklif qiladi. 

Elektron auksion - bu elektron savdo maydonchalarida davlat 

xaridlarini amalga oshirishda yetkazib beruvchini (pudratchini, ijrochini) 

tanlashning ochiq va raqobatbardosh usuli boʻlgan davlat xaridlari 

protsedurasining bir turidir. 

Mahsulotlarning davlat tomonidan sotib olinishi, birja 

savdolaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.  

Shartnomaviy savdolar - bu obʻektlarni qurish, ishlarni bajarish, 

xizmatlar koʻrsatish uchun buyurtmalar berish, tanlov asosida pudratchi 

yoki pudratchini tanlashni nazarda tutadigan shakl. Shartnoma boʻyicha 

tender savdolari (tenderlar) ochiq yoki yopiq tanlov shaklida oʻtkaziladi. 

Shartnoma savdolari ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi 

bosqichda potentsial ishtirokchilarning malakaviy tanlovi oʻtkaziladi. 

Ikkinchi bosqichda, yetkazib beruvchi bevosita tanlanadi. 

Muzokaralar – obʻyektlarni qurish uchun buyurtmalar berish, 

obʻektlarni qurish paytida mahsulotlarni sotib oluvchi (ishlarni bajarish, 

xizmatlar koʻrsatish) shakl. 

Jahon amaliyotida yetkazib beruvchini tanlashning quyidagi usullari 

qoʻllaniladi: 

– reyting baholar metodi; 

– xarajatlarni baholash metodi; 

– yetakchi xarakteristikalar metodi; 

– afzalliklar kategoriyasi metodi. 

Ta‘minlovchini tanlashning eng keng tarqalgan usuli bu reyting 

baholash usuli hisoblanadi. Ta‘minlovchini tanlashning asosiy mezonlari 

tanlanadi, keyin ularining ahamiyati xaridlar xizmati xodimlari yoki jalb 

qilingan mutaxassislar tomonidan ekspert usulida aniqlanadi. 

Ta‘minlovchilarni tanlashning boshqa usullaridan biri sifatida 

xarajatlarni baholash usulini ta‘kidlash mumkin. Ushbu usul ba‘zan 

xarajatli-koofitsiyent usul yoki missiya usuli deb nomlanadi. Bu shundan 

iboratki, tadqiq qilinayotgan butun ta‘minot jarayoni bir necha mumkin 

boʻlgan variantlarga (missiyalarga) boʻlinadi va ularning har biri uchun 

barcha xarajatlar va daromadlar puxta hisoblanadi. Natijada taqqoslash 
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va yechimlarni (topshiriqlarni) tanlash uchun ma‘lumotlar olinadi. Har 

bir yetkazib beruvchi uchun barcha mumkin boʻlgan xarajatlar va 

daromadlar hisoblab chiqiladi (logistik xatarlarni hisobga olgan holda). 

Soʻngra, variantlar (missiyalar) toʻplamidan eng foydalisi tanlanadi 

(umumiy foyda mezoniga muvofiq). 

Bu mohiyatan xarajatlar boʻyicha ranjirlash (saralash) uslubining 

(mezonlarining) oʻzgartirilgan turidir. Ushbu metod xarajatlarni 

baholash nuqtai nazaridan qiziqarli va yetkazib beruvchini tanlashning 

―narxini‖ aniqlashga imkon beradi. Ushbu usulning kamchiligi 

shundaki, u har bir yetkazib beruvchi uchun katta hajmdagi 

ma‘lumotlarni tahlil qilishni talab qiladi. 

Dominant xususiyatlar usuli. Usul tanlangan bitta parametr (mezon) 

boʻyicha e‘tibor berishdan iborat. Ushbu parametr eng past narx, eng 

yiqori sifat, eng ishonchli yetkazib berish jadvali va boshqalar boʻlishi 

mumkin. Ushbu usulning afzalligi uning soddaligida boʻlsa va tanlov 

mezonlari boʻlgan - boshqa omillarni e‘tiborsiz qoldirish uning 

kamchiliklaridandir. 

Afzallik toifalari usuli. Bunday holda yetkazib beruvchini baholash, 

shu jumladan uni baholash usulini tanlash firmaning koʻplab 

boʻlimlaridan tushgan ma‘lumotlarga bogʻliq. Muhandislik xizmatlari 

yetkazib beruvchining yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish 

qobiliyatini baholaydi va uning sifatini malakali baholay oladi. 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 

1. Logistik tizim tushunchasi 

2. Xaridlar logistikasining mohiyati 

3. Korxona xaridlarini rejalashtirish 

4. Yetkazib beruvchini tanlash uchun asosiy mezonlar 

5. Davlat xaridlari uchun yetkazib beruvchini tanlash usullari 

6. Yetkazib beruvchini tanlash usullari 

 



64 

 

 

 

  



65 

 

5 -BOB.     ISHLAB CHIQARISH VA TAQSIMOT        

(TARQATISH) LOGISTIKASI 

 

5.1. Taqsimot logistikasi tushunchasi va qoʻllanilish sohasi 

 

Taqsimot logistikasi- bu moddiy oqimlarni har xil xaridorlar 

oʻrtasida taqsimlash jarayonida amalga oshiriladigan kompleks 

vazifalardir. 

Taqsimot logistikasining asosiy maqsadi kerakli mahsulotlarni 

kerakli joyga, kerakli vaqtda va kerakli sifatini ta‘minlagan holda yeng 

kam xarajatlar bilan yetkazib berishdir. 

Taqsimot logistikasining vazifalarini aniqlashda ikki xil yondoshuv 

mavjud boʻlib ulardan biri ta‘minotchi omboridan mahsulotlarni joʻnatib 

yuborish bilan bogʻliq barcha operatsiyalarni ichiga olsa, ikkinchisi 

material oqimlarni korxonaning oxirgi qismidan chiqqanidan tortib to 

uni iste‘molchining omborga yetib kelgunicha boʻlgan jarayonlami 

qamrab oladi. 

Taqsimot jarayonlari ikki darajada ya‘ni mikro va makrologistik 

darajada amalga oshiriladi. 

Bunda mikro darajada quyidagi masalalar yechiladi: 

 sotuv jarayonlarini rejalashtirish; 

 mahsulotni qadoqlash, oʻrab chirmash, komplektlash va saqlash 

yoʻllarini tanlash; 

 mahsulotni joʻnatilishini nazorat qilish; 

 mahsulotni iste‘molchiga yetkazish va transportirovka qilishni 

nazorat qilish; 

 mahsulotga sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatishni tashkil etish. 

Makrodarajada taqsimlash logistikasining masalalariga quyidagilar 

kiradi: 

 material oqimlarning taqsimlash sxemalarini tanlash; 
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 taqsimot kanallarini mujassamlashtirish; 

 taqsimot kanallari markazini joylashtirish.   

 Mahsulotlarni taqsimlash kanallari, ularning vazifalari va 

tuzilishi 

Iste‘molchi va ta‘minotchi alohida mikrologistik tizim boʻlib, bir-

biri bian taqsimot kanallari orqali bogʻlanadi. 

Taqsimot kanali bu alohida shaxslar va tashkilotlarning aniq bir 

mahsulot yoki xizmat turiga boʻlgan egalik huquqini ishlab 

chiqaruvchidan iste‘molchiga berishdir. Logistik kanal har xil 

vositachilarning tartibga keltirilgan majmuasi boʻlib aniq bir ishlab 

chiqaruvchidan iste‘molchiga moddiy oqimlarni yetkazib beradi. 

Bunda tashkilotlar va shaxslar ma‘lum bir vazifalarni bajaradilar. 

Jumladan, bitimlarni tuzish davrida kanal boʻylab mahsulotlar harakatini 

ta‘minlash uchun zarur boʻlgan axborotlami toʻplash, kanal faoliyatini 

ta‘minlash boʻyicha oʻz boʻyniga tavakkalchilikni olish. Bitimlarni 

oxiriga yetkazish soʻngida moliyaviy vositalarni ishga solib mahsulotlar 

harakatini tashkil yetish. 

Taqsimot jarayoni bevosita quyidagilarni oʻz ichiga oladi: 

buyurtmalarni qayta ishlash, mahsulotlarni omborlashtirish va 

mahsulotlar zahirasini bir maromda saqlab turish, mahsulotlarni 

iste’molchiga yetkazib berish uchun ularni transportirovka qilish. 

Taqsimot kanallari har xil tuzilishga ega boʻlishi mumkin va ular 

kanallarning darajalari bilan tavsiflanadi. 

Kanalning darajasi- bu oxirgi iste‘molchiga mahsulotga boʻlgan 

egalik huquqini va mahsulotni yetkazib berish boʻyicha ishlarni amalga 

oshiruvchi vositachi sonidir. Taqsimot kanallarini tashkil etish sxemalari 

1-rasmda koʻrsatilgan. Rasmdan koʻrinib turibdiki, taqsimot kanallari 

toʻrt xil darajada boʻlishi mumkin ekan:   

nolinchi darajadagi kanal. Bu kanalda ishlab chiqaruvchi 

mahsulotlarni toʻgʻridan toʻgʻri iste‘molchiga hyech bir vositachilarsiz 

yetkazib beradi; Masalan, paxta xomashyosini toʻgʻridan toʻgʻri paxta 
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zavodiga yetkazib berish yoki poliz mahsulotlarini daladan savdo 

doʻkonlariga yetkazib berish va boshqalar; 

birinchi darajali kanal. Bu kanalda mahsulotlarni oraliq vositachi 

ishtirokida yetkazib beriladi. Masalan, paxta xomashyosini paxta punkti 

orqali paxta zavodiga yetkazib berish yoki poliz mahsulotlarini poliz 

omboriga tashib olish va keyin savdo doʻkonlariga tashish; 

 

5.1 - rasm. Taqsimot kanallarini tashkil yetish sxemalari 
 

ikkinchi darajali kanal. Bunda taqsimot kanalida ikki xil vositachi 

ishtirok yetadi; 

uchinchi darajali kanal. Rasmdan koʻrinib turganidek, 

mahsulotlarni yetkazib berishda uchta vositachi ishtirok yetadi. Bu yerda 

yana shuni ham yeslatib oʻtish joizki, taqsimot kanallarida zaruratga 

qarab bir nechta vositachilar ishtirok yetishi mumkin.   

Taqsimot kanalini tashkil etishda birinchi oʻringa kanalning tuzilishi 

va darajasi, ya‘ni kanal qanday a‘zolardan tashkil topishi aniqlab olinishi 

kerak. 

5.2. Mahsulot yetkazib berish kanallarini tanlash 
 

Mahsulotlarni yetkazib berish kanali mahsulotlarni yetkazib berish 

uchun zarur boʻlgan sarf-xarajat miqdoriga qarab amalga oshirishi 

kerak. 
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Har bir turdagi yetkazib berish kanali uchun sarf-xarajatlar 

quyidagicha aniqlanadi: 

ZO_zo + ZO_ko + ZO_tr + ZO_ot + ZO_kom + ZO_ttr + 

ZO_buyur... + ZO_xuj + ZO_sugʻur < ZT_zo + ZT_ko +ZT_tr + ZT_ot 

+ ZT_kom + ZT_buyur... + ZT_xuj + ZT_sugʻur + ZT_mahs 

bu yerda, 

ZO_zo - mahsulotni zahirada omborda va yoʻlda turib qolganligidan 

koʻridadigan yoʻqotishlar; 

ZO_ko - mahsulot zahiralarini korxona omborida saqlash 

xarajatlari; 

ZO_tr - mahsulotlarni transportirovka qilish umumiy xarajatlari; 

ZO_ot - ortish - tushirish xarajatlari; 

ZO_kom - transport broker kompaniyalarining savdo- vostachilarini 

komission ragʻbatlantirish xarajatlari; 

ZO_ttr - mahsulotlarni transportirovka qilish umumiy xarajatlari;  

ZO_buyur. - buyurtmani bajarilmagani oqibatida koʻrilgan zarar; 

ZO_huj. - hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari; 

ZO_sugʻur - sugʻurta xarajatlari; 

ZT_zo - mahsulotni zahirada turib qolganligidan koʻradigan 

yoʻqotishlar; 

ZT_ko - mahsulot zahiralarini korxona va iste‘molchilar omborida 

turib qolishidan koʻriladigan yoʻqotishlar; 

ZT_tr - mahsulotlarni transportirovka qilish umumiy xarajatlari; 

ZT_ot - ortish - tushirish xarajatlari; 

ZT_kom - savdo-vostachilarini komission ragʻbatlantirish 

xarajatlari; 

ZT_buyur. - mahsulotlarni oʻz vaqtida yetkazib berila olmaganligi 

sababli buyurtmani bajarilmaganligidan koʻriladigan zarar; 

ZT_huj. - hujjatlarni rasmiylashtirish xarajatlari; 



69 

 

ZT_sugʻur- sugʻurta xarajatlari; 

ZT_mahsulot - mahsulotlarni yolda buzilishi va yoʻqotilishidan 

koʻriladigan yoʻqotishlar. 

Formulaning chap tarafi mahsulotlarni vositachilar orqali yetkazib 

berish, oʻng tarafi esa tranzit (bevosita) yetkazib berish xarajatlarini 

tavsiflaydi. 

Kanallarning har xil variantlarini aniqlayotganda qaysi 

koʻrinishdagi vositachilardan foydalaniladi va ular kim tomonidan va 

kimning hisobidan ish yuritilshi belgilab olinishi kerak: 

Dilerlar - ulgurji va ba‘zi hollarda chakana vositachilar boʻlib 

operasiyalarni oʻz nomidan va hisobidan amalga oshiradilar. Ular 

shartnoma boʻyicha mahsulotlarni sotib oladilar va iste‘molchilarga 

yetkazib beradilar. 

Distribyuterlar - ulgurji va chakana vositachilar bolib, oʻzlarining 

nomidan ishlab chiqaruvchi hisobiga ish yuritadilar ishlab chiqaruvchi 

distribyuterga oʻz mahsulotini ma‘lum bir hududda va ma‘lum bir vaqt 

davomida sotish huquqini beradi. 

Komissionerlar- ulgurji va chakana vositachilar boʻlib, ular 

oʻzgalarning nomidan va ishlab chiqaruvchi hisobiga ish koʻradilar. 

Komissionerlar mahsulotga yegalik huquqiga ega boʻlmaydilar ularga 

bajarilgan operatsiyalar uchun foizlarda haq toʻlanadi. 

Brokerlar - ulgurji va chakana vositachilar boʻlib, ular 

kontragentlarni oʻzaro kelishtirish asosida sotuv operasiyalarini amalga 

oshirilishiga yordam beradilar. Brokerlar mahsulotga yegalik qilolmaydi 

va sotilgan mahsulot miqdoriga qarab ragʻbatlantiriladilar.   

Taqsimot kanalining ishtirokchilari aniqlanib boʻlinganidan keyin 

mahsulotlarni ishlab chiqaruvchidan to iste‘molchiga yetkazib berish 

zanjiri tashkil topadi. 

Mahsulotlarni iste‘molchiga eng kam xarajatlar bilan yetkazib 

berishda taqsimot markazlarining joylashuvi katta rol oʻynaydi. 

Taqsimot markazlarini optimal joylashtirish birinchi galda ishlab 

chiqaruvchi korxona bir qancha iste‘molchiga xizmat koʻrsatayotganida 
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vujudga keladi. Taqsimot markazlarining joylashuvi bevosita transport 

xarajatlariga ta‘sir etadi. 

Taqsimlash markazining manzilini tanlashda quyidagi ishlar amalga 

oshirilishi kerak: 

 Bozor konyukturasini oʻrganish va mahsulotlarga boʻlgan 

yehtiyojni bashorat qilish. 

 Iste‘molchilarni mahsulotlar bilan ta‘milash tizimini ishlab 

chiqish. 

 Logistik tizim ichida moddiy oqimlarni taqsimotini tashkil yetish. 

 Keltirilgan sarflar kamaytirish mezoni boʻyicha taqsimot 

markazining joylashuv manzilini baholash. 

Bunda keltirilgan sarf-xarajatlar quyidagi formula yordamida 

aniqlanadi: 

ZP = SE + ST + K/T, 

bu yerda ZP - koʻrilayotgan variant boʻyicha keltirilgan sarf- xarajatlar, 

SE - markazning-yillik tasarruf xarajatlari, 

ST -yillik transport xarajatlari, 

K - taqsimot markazini qurish uchun kerak boʻladigan kapital 

mablagʻlar, 

T - kapital mablagʻlar sarfini oqlash (qoplash)muddati. 

Taqsimlash markazini joylashtirishda bulardan tashqari joyning 

oʻlchamlari (kerakli narsalarni, masalan transport vositalarini toʻxtash 

yoki kutish joylarini) rejalashtirish imkoni boryoʻqligini, tashish uchun 

tanlangan transport turi uchun yolaklarni mavjudlik kabi masalalar ham 

oʻrganib chiqilishi kerak. 

5.3. Taqsimlash tizimida omborlarning optimal miqdorini 

aniqlash 

 

Logistik tizimlada omborlar tarmogʻi moddiy oqimlarni 

taqsimlashda muhim oʻrin tutadi. Omborlarning soni va iste‘molchilarga 

nisbatan joylashuvi mahsulotlarni yetkazib berishga sarflanadigan 
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xarajatlarga katta ta‘sir etadi. Bu esa oʻz navbatida mahsulotlarning 

narxiga ta‘sir etadi. 

Endi yuqoridagi variantlarni koʻrib chiqaylik. Ma‘lum bir hududda 

bir nechta iste‘molchilar joylashgan boʻlsin. Rasmdan koʻrinib 

turganidek, agar taqsimlash markazi soni bitta boʻlsa, mahsulotlarni 

yetkazib berishda transport xarajatlari miqdori eng koʻp boʻladi. Agar 

taqsimlash markazlarining miqdori oltita boʻlsa, mahsulotlarni yetkazib 

berishdagi transport xarajatlari kam boʻladi. Ammo, omborlarni saqlab 

turish uchun sarflanadigan ekspluatatsiya xarajatlari, mahsulotlarni 

omborlarga tashib keltirish xarajatlari ortib ketadi. Bulardan koʻrinib 

turibdiki, taqsimlash markazlarining soni ba‘zi bir xarajatlarni 

kamayishiga olib kelsa, ba‘zilarini ortishiga olib kelar yekan. Shuning 

uchun taqsimlash tizimini toʻgʻri tanlash logistik tizimlaming 

samaradorligiga ma‘lum darajada ta‘sir etadi. Taqsimot tizimida 

omborlar miqdorining optimal miqdorini tanlash uchun barcha xarajatlar 

(transport xarajatlari, zahiralarni saqlash xarajatlari, omborlarni ishlatish 

xarajatlari, omborlar tizimini boshqarish xarajatlari va hisoblab topilishi 

va solishtirilishi kerak. Solishtirishlar omborlar sonining eng optimal 

miqdorini belgilab beradi. 

 

5.2- rasm. Moddiy oqimlarni taqsimlash variantlari: a) bitta 

taqsimlash markazi orqali: b) ikkita taqsimlash markazi orqali: d) oltita 

taqsimlash markazi orqali 

Shartli belgilar: ■ - taqsimot markazlari (omborlar); • - moddiy 

oqimlaming iste‘molchilari; 
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Mavzuni mustahkamlash uchun savollar: 

1. Taqsimot logistikasi deb nimaga aytiladi? 

2. Taqsimot logistikasining asosiy maqsadi nimalardan iborat 

boʻladi? 

3. Taqsimot logistikasining vazifalarini aniqlashda necha xil 

yondoshish mumkin? 

4. Mikro darajada qanday masalalar yechiladi? 

5. Makrologistik darajada qanday masalalar yechiladi? 

6. Iste‘molchi va ta‘minlovchi bir-biri bilan qanday bogʻlanadi? 

7. Taqsimot kanali degarvda qanday jarayon tushuniladi? 

8. Taqsimot jarayoni bevosita nimalami oʻz ichiga oladi? 

9. Kanalning darajasi deganda nima tushuniladi? 

10. Ikkinchi darajali kanal deb qanday kanalga aytiladi? 

11. Taqsimot markazining manzilini qanday tanlanadi? 

12. Keltirilgan sarf-xarajatlar qanday aniqlanadi? 

13. Yillik transport xarajatlari qaysi xarajatlardan tashkil topadi? 

14. Kapital mablagʻlar sarfini oqlash (qoplash) muddati nima 

uchun kerak? 

15. Mahsulotlarni yetkazib berish kanali qanday tanlanadi? 

16. Mahsulotni zahirada omborda va yoʻlda turib qolganligidan 

koʻriladigan yoʻqotishlar qanday belgilanadi? 

17. Dilerlar atamasining ma‘nosi nima? 

18. Ulgurji va chakana vositachilar qanday ataladilar? 

19. Brokerlar qanday vazifalarni bajaradilar? 

20. Taqsimot markazlarini joylashtirish 
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6-BOB.    TRANSPORT VA AXBOROT LOGISTIKASI 

 

6.1. Transport logistikasi 

 

Transport - bu odamlar va mahsulotlarni tashish bilan 

shugʻullanadigan moddiy ishlab chiqarish sohasi. Tarkibida ijtimoiy 

ishlab chiqarish transport moddiy xizmatlarni ishlab chiqarishni 

anglatadi. Ta‘kidlanishicha, birlamchi xom ashyo manbasidan yakuniy 

iste‘molgacha material oqimi yoʻlidagi logistika operatsiyalarining katta 

qismi turli xil transport vositalaridan foydalanib amalga oshiriladi. 

Ushbu operatsiyalarning qiymati umumiy logistika xarajatlarining 50 

foizigacha. Maqsadga koʻra transportning ikkita asosiy guruhi mavjud:  

Jamoat transporti - bu xalq xoʻjaligining barcha tarmoqlari va 

aholining yuk va yoʻlovchilar tashish ehtiyojlarini qondiradigan sektori. 

Jamoat transporti aylanish sohasi va aholiga xizmat koʻrsatadi. 

Koʻpincha magistral deb ataladi (magistral ba‘zi tizimdagi asosiy, asosiy 

yoʻnalish, bu holda aloqa liniyalari tizimida). Jamoat transporti 

tushunchasi temir yoʻl transporti, suv transporti (dengiz va daryo), 

avtomobil yoʻllari, havo transporti transporti); 

 

 

 

 

 

Nodavlat transporti - bu ichki transport turi boʻlib, shuningdek 

transportning nohukumat tashkilotlariga tegishli boʻlgan barcha turdagi 

transport vositalaridir. Nodavlat transportida mahsulotlar harakatini 

tashkil etish oʻrganish mavzusi hisoblanadi. 

Tarqatish kanallarini tanlash vazifasi tarqatish logistikasi sohasida 

hal qilinadi. Shunday qilib, transportning quyidagi asosiy turlari mavjud:  

 temir yoʻl;  

 dengiz;  
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 ichki suv (daryo);  

 avtomobil;  

 havo; 

 kommunikatsiya. 

Har bir transport turi logistika menejmenti nuqtai nazaridan oʻziga 

xos xususiyatlarga ega, ularning logistika tizimida foydalanish 

imkoniyatini belgilaydigan afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Turli 

transport turlari transport kompleksini tashkil qiladi. Transport 

kompleksi yuridik va shaxslar - transportning barcha turlari va 

ekspeditorlik faoliyati bilan shugʻullanuvchi tadbirkorlar, temir 

yoʻllarni, ulardagi yoʻllar va inshootlarni, quvurlarni loyihalash, qurish, 

ta‘mirlash va xizmat koʻrsatish, kemalar, gidrotexnika inshootlari, suv 

va havo yoʻllarini saqlash bilan bogʻliq ishlarni amalga oshirish; 

transport kompaniyasi tizimiga kiritilgan ilmiy tadqiqotlar va oʻqitish, 

transport vositalarini ishlab chiqaruvchilar, shuningdek transport 

jarayoni bilan bogʻliq boshqa ishlarni bajaradigan tashkilotlar. 6.1-

jadvalda har xil transport turlarining qiyosiy logistik xususiyatlari 

koʻrsatilgan. 

6.1-jadval. Transport turlarining tavsifi 

Transport Afzalliklari Kamchiliklari 

Temir yoʻl 

Yuqori yuk va tarmoq 

kengligi. Iqlim sharoitidan 

mustaqilligi, yil va kun 

vaqti. Yuk tashishning 

yuqori muntazamligi. 

Nisbatan past stavkalar; 

tranzit yuklarni tashishda 

sezilarli chegirmalar. Uzoq 

masofalarga yuklarni 

tezkor yetkazib berish 

Cheklangan 

tashuvchilar. Ishlab 

chiqarish va texnik bazaga 

yirik kapital qoʻyilmalar. 

Tashishning yuqori moddiy 

va energiya zichligi. Savdo 

(iste‘mol) ning yakuniy 

nuqtalariga yetishmasligi. 

Xavfsizlik yetarli emas 

Dengiz 

Qitʻalararo tashish 

imkoniyati. Uzoq 

masofalarga transportning 

arzonligi. Yuqori quvvat va 

oʻtkazish qobiliyati. 

Cheklangan transport. 

Yetkazib berishning past 

tezligi (uzoq tranzit vaqti). 

Geografik, navigatsion va 

ob-havo sharoiti. 
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Tashishning kam kapital 

talab qilishi 

Murakkab port 

infratuzilmasini yaratish 

zaruriyati 

Ichki suv (daryo) 

Chuqur dengizdagi 

daryolar va suv 

omborlarida yuk koʻtarish 

qobiliyati. Tashishning 

arzonligi. Kapital talabning 

pastligi 

 

 

Cheklangan transport. 

Yuklarni yetkazib 

berishning past tezligi. 

Daryolar va suv 

omborlarining notekis 

chuqurliklariga, 

navigatsiya sharoitlariga 

bogʻliqlik. Mavsumiylik, 

yuk tashish va yuk 

xavfsizligi ishonchliligi 

yetarli emas 

Avtomobil 

Yuqori mavjudlik. 

Yuklarni ―eshikdan 

eshikgacha‖ yetkazib 

berish qobiliyati Yuqori 

manevrlik, moslashuv-

chanlik, dinamizm. Yuqori 

tezlikda yetkazib berish. 

Turli yoʻnalish va yetkazib 

berish sxemalaridan 

foydalanish qobiliyati. 

Yuqori yuk xavfsizligi. 

Kichik partiyalarda yuk- 

larni yuborish qobiliyati. 

Eng mos tashuvchini 

tanlash uchun imkoniyat 

Ob-havo va yoʻl 

sharoitlariga bogʻliq. uzoq 

masofalarga tashishning 

nisbatan yuqori narxi. 

Atrof-muhitning 

tozalanishi 

Havo 

Yuklarni yetkazib 

berishning eng yuqori 

tezligi. Yuqori ishonchlilik. 

Yuklarning yuqori darajada 

xavfsizligi. Eng qisqa 

transport yoʻnalishlari 

Transportning yuqori 

narxi, transportning boshqa 

turlariga nisbatan eng 

yuqori narxlar. Yuqori 

kapital zichligi, 

transportning moddiy va 

energiya zichligi. Ob-
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havoga bogʻliqlik. 

Geografik 

imkoniyatlarning yetarli 

emasligi 

Kommunikatsiya  Arzon narx. Yuqori 

samaradorlik (oʻtkazish 

qobiliyati). Yuqori yuk 

xavfsizligi. Kapital zichligi 

pastligi 

Cheklangan yuk 

turlari (gaz, neft 

mahsulotlari, xom ashyo 

emulsiyalari). Kichik 

hajmdagi tashilayotgan 

yuklarning mavjud 

emasligi 
 

Shunday qilib, birinchi navbatda, logistika menejeri oʻz 

avtotransport parkini yaratish yoki yollangan transport vositalarini 

(jamoat yoki xususiy) ishlatish toʻgʻrisida qaror qabul qilishi kerak. 

Alternativani tanlashda ular odatda ma‘lum mezonlar tizimiga 

asoslanadi, ular quyidagilardan iborat: 

 Oʻz avtotransport parkini yaratish va ishlatish xarajatlari;  

 Transport, transport-ekspeditorlik kompaniyalari va transportdagi 

boshqa logistika vositachilarining xizmatlari uchun toʻlanadigan 

xarajatlar;  

 transport harakat tezligi;  

 Tashish sifati (etkazib berishning ishonchliligi, yuklarning 

xavfsizligi va boshqalar).  

Aksariyat hollarda ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ixtisoslashgan 

transport kompaniyalarining xizmatlaridan foydalanadilar. 

Samaradorlikni oshirish yoʻlovchi tashish avtomobil transporti, yuk 

tashish avtotransporti harakatlanuvchi tarkibini texnik jihatdan 

takomillashtirish, ilgʻor texnologiyalarni joriy etish va yuk tashishni 

tashkil qilishni takomillashtirish bilan bogʻliq. Texnik yaxshilanishlar 

harakatlanuvchi tarkibning tezligini oshirish, yuk ortish-tushirish ishlari 

vaqtini qisqartirish, yuk tarkibini koʻpaytirish va h.k. Texnologiyaning 

maqsadi bajarilgan operatsiyalar sonini va tashish jarayonining 

bosqichlarini qisqartirish hisobiga yuk tashish vaqtini va ish hajmini 

kamaytirishdir.  
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6.2. Yuklarni tashish texnologiyasi 
 

Yuklarni tashish texnologiyasi sharoitida muayyan transport 

jarayonini qandaydir bir xil yoki kam aniqlik bilan bajariladigan va 

yuqori transport samaradorligiga erishishni maqsad qilgan oʻzaro 

bogʻliq qadamlar va operatsiyalar tizimiga boʻlish orqali amalga oshirish 

usulini anglatadi. Texnologiyaning vazifasi yuklarni tashish jarayonini 

keraksiz operatsiyalardan tozalash, uni yanada yoʻnaltirilgan qilishdir. 

Yuklarni tashish texnologiyasining mohiyati ikkita asosiy tushuncha - 

bosqich va operatsiya orqali aniqlanadi. Bosqich - bu yoki boshqa 

jarayon amalga oshiriladigan operatsiyalar majmui. Amaliyot - bu bir 

yoki bir nechta ijrochilar tomonidan amalga oshiriladigan ma‘lum bir 

maqsadga erishishga yoʻnaltirilgan, tashish jarayonining bir xil, 

mantiqiy ajralmas qismidir. 

Yuk tashish jarayonining har qanday texnologiyasi uchta belgi bilan 

tavsiflanadi: transport jarayonining boʻlinishi, muvofiqlashtirish va 

bosqichma-bosqichlik, harakatlarning bir xilligi. Yuklarni tashish 

jarayonini bosqichlarga boʻlishning maqsadi ushbu texnologiya boʻyicha 

ishlaydigan korxona uchun oʻziga xos talablarning chegaralarini 

aniqlashdir. Har qanday operatsiya boshqarish obyekti maqsadga yaqin 

boʻlishini va bir operatsiyadan boshqasiga oʻtishni ta‘minlashi kerak. 

Bosqichning oxirgi operatsiyasi keyingi bosqichning birinchi 

operatsiyasining oʻziga xos turi boʻlishi kerak. Yuklarni tashish 

jarayonining aniqroq tavsifi uning subyektiv mantigʻiga toʻgʻri kelsa, 

unda ishlaydigan odamlar faoliyatining eng yuqori ta'siriga erishish 

ehtimoli shunchalik yuqori boʻladi. Rivojlangan texnologiyalar asosiy 

iqtisodiy qonunlarning talablarini va birinchi navbatda ijtimoiy mehnat 

unumdorligini oshirish qonunlarini hisobga olishi kerak. 

Muayyan maqsadga erishishga qaratilgan muvofiqlashtirish va 

bosqichma-bosqich harakatlar muayyan transport jarayonining ishlashi 

va rivojlanishining ichki mantigʻiga asoslanishi kerak. Texnologiya 

noldan yaratilmagan, ammo oʻtmish va kelajak texnologiyasi bilan 

bogʻliqdir. Bugungi kunda ishlaydigan texnologiya kelajakda uni 

texnologiyaga kiritishni osonlashtiradigan prinsiplarga asoslanishi kerak.  
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Har bir texnologiya unga kiritilgan bosqichlar va operatsiyalarni bir 

xilda bajarilishini taʻminlashi kerak.  

Bitta operatsiyaning ogʻishi butun jarayon zanjirida aks etadi. 

Texnologiyalar tomonidan taxmin qilinadigan parametrlardan qanchalik 

katta ogʻish boʻlsa, yuk tashish jarayonini buzish va loyihaga mos 

kelmaydigan natijani olish xavfi shunchalik katta. 

Birinchidan, tashish jarayoni butun texnologiyasi, soʻngra 

individual bosqichlar ishlab chiqiladi. Texnologik bosqichlarni 

rivojlantirishdan keyin ularni texnologik birlik nuqtai nazaridan koʻrib 

chiqish kerak.  

Ilgari, yuklarni tashish texnologiyalari aksariyat hollarda intuitiv 

ravishda shakllantirilgan. 

Yuk tashishning texnologik jarayonlari bosqichlar va 

operatsiyalarning maqsadli va qasddan ishlab chiqilgan tizimlari emas 

edi. Shu sababli, hozirgi vaqtda koʻplab transport jarayonlari etarli 

darajada samarali emas.  

Tizimlar nazariyasi har bir tizim quyi tizimlardan tashkil 

topganligini aytadi. Har bir tizim ba‘zi bir tizimning quyi tizimidir. Har 

qanday tizimni tizim obyektlari, xususiyatlari va munosabatlar nuqtai 

nazaridan tavsiflash mumkin. Ierarxiya va quyi tizimlar soni butun 

tizimning ichki murakkabligiga bogʻliq. 

Transportning iyerarxik tuzilishi texnologiyalarni tashish va 

tashkillashtirishning ierarxik piramidasidan (tuzilishi) iborat. Ushbu 

piramidaning yuqori qismida intermodal transport mavjud. Quyida 

multimodal transport mavjud. Soʻngra ixtisoslashtirilgan avtotransport 

korxonalari tomonidan shaharlararo va shahar ichida tashish, va nihoyat, 

yakka tartibdagi tadbirkorlar va oʻzlarining ishlab chiqarish va tijorat 

tuzilmalarini mahalliy tashish vositalari. 

Berilgan transport turlarining har biri texnologiyada, 

tashkillashtirishda va boshqarishda oʻziga xos xususiyatlarga ega, ammo 

ular aniq texnologik transport sxemalari va ushbu sxemalarni tashkil 

etuvchi aloqa yoki elementlar koʻrinishida umumiy texnologik asosga 

ega. Har bir bosqichda (ulanish) transport jarayoni ma‘lum bir pastki 

tarmoq sifatida taqdim etilishi mumkin. Bunday tizimda boshqarish va 
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boshqarish siyosati har bir bosqichda (har bir havolada) pozitsiyalarni 

sinxronlashtirish orqali modellashtirilgan. Oʻz navbatida, yuklarni 

tashishning tarkibiy elementlari faqat ularga xos boʻlgan ma‘lum 

qonunlar bilan tavsiflanadi. Texnik va iqtisodiy adabiyotlarda koʻplab 

fundamental tushunchalarning yagona talqini yoʻq: transport jarayoni, 

transport jarayoni, sikl transport jarayoni, transport tizimi, transport 

kompleksi va boshqalar. Tashish jarayonini tashkil etadigan 

operatsiyalar turli xil boʻlib, ularning davomiyligi jihatidan juda farq 

qiladi. Ba‘zi operatsiyalar birlashtirilgan holda, ushbu jarayonning 

muayyan bosqichlarini yaratadilar, ularning har biri oʻz vazifalarini 

bajaradi. Ham individual operatsiyalar, ham tashish jarayonining 

bosqichlari bir-biriga bogʻliq (yukni tashishdan oldin, uni yuklab olish 

kerak va hokazo). Shunday qilib, bu jarayon koʻp bosqichli va koʻp 

operatsiyali boʻlib, operatsiyalarning katta texnologik, operatsion va 

iqtisodiy samaradorligiga ega. Yuk tashish jarayonining alohida 

bosqichlari koʻpincha mustaqil deb hisoblanadi. Shuning uchun, hozirgi 

adabiyotlarda ular transport jarayoni, transport jarayoni, yuklash va 

tushirish jarayoni va boshqalardan iborat deb hisoblanadi. 

a)  

2-bosqich. 
Yuklash 

3-bosqich. 

Tashish   
4-bosqich. 

Tushirish  

1-bosqich. Yuk 
tayyorlash 

5-bosqich. 
Omborga 

joylash  

6-bosqich. 
Harakatdagi 

sostav yetkazish  
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b)  
 

6.2 - rasm. Yuk tashish jarayonining texnologik diagrammasi: a - 

bitta transport turida; b - transportning har xil turlarida. 

 

6.2-rasmda yuklarni tashish jarayonlarining diagrammalari 

koʻrsatilgan. U siklik xarakterga ega boʻlib, shuni anglatadiki, doimiy 

ravishda ishlaydigan transport liniyasidan tashqari, mahsulot harakati 

ketma-ket ishlab chiqarish sikllari bilan amalga oshiriladi. Ushbu 

sikllarning davri ularning chastotasi bilan belgilanadi, bu esa oʻz 

navbatida bitta siklning oʻrtacha davomiyligiga bogʻliq. Har bir sikl 

yuqori darajadagi dinamizm, holatning doimiy oʻzgarishi va 

elementlarning tarkibidagi oʻzgarish bilan tavsiflanadi. Sikllarda 

individual transport jarayonlari oʻz vaqtida oʻzgarib turadi. Biroq, 

ularning har doim boshlanishii va yakuni mavjud. Har bir 

takrorlanadigan transport aylanishi bir-biri bilan chambarchas bogʻliq va 

bir-biriga yoʻnaltirilgan koʻplab alohida bosqichlardan iborat, chunki 

ularning asosiy maqsadi mahsulotlar joylashuvining fazoviy 

8-bosqich. 
Harakatli 

sostav keltirish 

6-bosqich. 

Tushirish  

1-bosqich. Yuk 
tayyorlash 

7-bosqich. 
Omborga 

joylash  

2-bosqich. 
Yuklash  

4-bosqich. Yuk 
transportini 
almashtirish 

3-bosqich. 

Tashish 

5-bosqich. 

Tashish  

9-bosqich. 

Harakatli 

sostav keltirish 
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oʻzgarishiga erishishdir. Tashish siklini tashkil etuvchi ushbu sikllarning 

majmui transport jarayonini yaratadi. 

Jarayon diagrammalarining tahlili shuni koʻrsatadiki, har qanday 

tashish jarayonida faqat yukka, faqat harakatlanuvchi tarkibga tegishli 

boʻlgan bosqichlar mavjud, ammo ular birgalikda bosqichlar ham 

mavjud. Ikkinchisi yuklash, tashish va tushirish bosqichini oʻz ichiga 

oladi. Turli xil bosqichlar - harakatlanuvchi tarkibni yuklash uchun 

etkazib berish, yukni joʻnatishga tayyorlash, yukni ishlab chiqarish va 

oraliq punktlarda saqlash, omborga tushirish, ekspeditorlik operatsiyalari 

va boshqalar. Ushbu holat transport jarayoni kontseptsiyasining bir 

xilligini murakkablashtiradi. Avtotransport korxonalari nuqtai nazaridan, 

harakatlanuvchi tarkibdan foydalanishni yaxshilash, harakatlanuvchi 

tarkibning aylanish vaqtini qisqartirish va boshqalar masalalari 

yoritilganda, yuklarni tashish jarayonini amalga oshirish uchun yuklarni 

tashish va tushirish kerak, shuningdek ularni tashish uchun, shuningdek, 

harakatlanuvchi tarkibni yuklash uchun topshirish kerak boʻladi. 

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 

 

1. Maqsadga koʻra transportning ikkita asosiy guruhi 

2. Jamoat transporti 

3. Nodavlat transporti 

4. Transportning asosiy turlari 

5. Transport turlarining tavsifi 

6. Yuk tashish texnologiyasi 

7. Yuk tashish jarayonlarining diagrammasi 
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7-BOB.  OMBORDA LOGISTIKA JARAYONI. 

TRANSPORT–OMBOR XIZMATLARI MARKETINGI 

 

7.1. Asosiy tushunchalar 
 

Hozirgi zamon iqtisodiyoti bozor iqtisodiyoti tamoyillariga, ya‘ni 

mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarishga asoslangan boʻlib, ular rejasi 

ularga boʻlgan talab bilan belgilanadi. Talabni qondirish maqsadida 

kompaniyalar, korxonalar bozor sharoitida raqobat qilishga majbur 

boʻladilar. 

Marketing (ingliz tilidan. bozor) tizimli oʻrganish va taklif etilgan 

mahsulot va xizmatlarga boʻlgan bozor talabini rivojlantirish demakdir. 

Marketingning asosiy tezislari: ―ishlab chiqargan mahsulotingizni sotish 

oʻrniga uni sotish uchun tavsiya qiling‖. Marketingni ishlab chiqarishni 

boshqarish va marketing tizimi sifatida tashkil etish marketingning bir 

necha bosqichlarini bosib oʻtadi, mahsulot-sotuvchi (marketing - 

sotuvchi) va bozor (xaridor) qilish tushunchasi integrallashgan 

marketing ham ishlab chiqaruvchi, ham iste‘molchining oʻzaro foydasini 

hisobga oladi. 

Marketingning mohiyatini toʻliq quyidagi ta‘rif aks ettiradi: 

―Marketing – ishlab chiqarish va mahsulotlarni sotish va xizmatlarni 

sotish uchun korxonalarni tashkil etish va boshqarishning ilmiy tizimiga 

asoslangan boʻlib, keng qamrovli bozor tadqiqotlari va iste‘mol 

soʻrovlariga asoslangan, ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish va vaqt 

jadvalini tasdiqlash, mahsulot va xizmatlarni sotish bilan bogʻliq eng 

qulay iqtisodiy sharoitlarni yaratish uchun talabni ragʻbatlantirishdir‖. 

Zamonaviy marketingning asosiy vazifalari: mijozlar talablari 

boʻyicha ishlab chiqarish va marketingning moslashuvchan javobi; 

sotilgan ishlab chiqarish va xizmatlar assortimentining sifati va 

kengaytmasini oshirishda doimiy; ularning talabini ragʻbatlantirish; 

yakuniy natija (foyda) ishlab chiqarish faoliyatining yoʻnaltirilganligi. 

Har qanday korxona faoliyatini amalga oshirishda bu maqsadlarga 

erishish uchun, bozor tadqiqot qaratilgan marketing faoliyati majmuini 
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e‘tibor va oʻz ishlab chiqarish va marketing tushunchasini shakllantirish 

kerak. 

Marketing amaliyotlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: 

 marketing xizmati tuzilmasini shakllantirish; 

 iste‘molchilar va bozor salohiyatini aniqlash; 

 mahsulot va xizmatlarning raqobatbardoshligini oʻrganish; 

 raqobatchilarning oʻz resurslari va imkoniyatlarini tahlil qilish; 

 ishlab chiqarishni rejalashtirish, xarajatlarni tahlil qilish, sexni 

ishlab chiqarishning yangi siyosati va byudjetini ishlab chiqish; 

 bozorda mahsulot va xizmatlarni ragʻbatlantirishning samarali 

usullarini ishlab chiqish; 

 marketingni boshqarish, uning samaradorligini monitoring qilish 

va baholash. 

Mahsulot va xizmatlarga boʻlgan talab darajasiga qarab har xil 

marketing turlari bor: 

o konversiya, iste‘molchining mahsulot yoki xizmatga mutlaqo 

salbiy munosabatda ishlatilishi, ularni sotib olishdan voz kechishda 

ifodalanadi; 

o ragʻbatlantiruvchi (ijodiy), iste‘molchining mahsulot yoki 

xizmatga toʻliq befarqligi bilan ajralib turadi va ularni sotib olishga 

inter som tushgan; 

o rivojlanayotgan, haqiqiy bajarilishi kerak boʻlgan talabning 

potensial kuchi mavjudligida ishlatiladi; 

o hisoblagich, boshqalarga nisbatan ba‘zi mahsulotlar yoki xizmatlar 

uchun so soʻradi kamaytirish qaratilgan. 

Marketingning boshqa tasnifi: 

 sinxromarketing, talabni barqarorlashtirish uchun ishlatiladi; 

 remarketing, susaygan talabni tiklashga qaratilgan; 

 demarketing, talab korxonaning oʻz ehtiyojini qondirish 

qobiliyatidan ortiq boʻlgan vaziyatda ishlatiladi. 

Marketing geografiyasig koʻra mumkin tasnifi bozor oʻz ichiga 

oladi: hududiy mamlakat, xalqaro. 
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Marketing asosiy funksiyalari: 

 bozor tadqiqotlari; 

 bozor sharoitlarini tahlil qilish va prognozlash, alohida 

segmentlarining holati, mahsulot va xizmatlar provayderlari va 

iste‘molchilarining xulq-atvorini baholash; 

 ishlab chiqarish dasturini kengaytirish yoki qisqartirish boʻyicha 

tavsiyalar ishlab chiqish; 

 strategiya va taktikaning shakllanishi narxlar va tariflarning 

oʻzgarishi; 

 sotish xizmati. 

Bu vazifalarning har biri muhim ahamiyatga yega. Biroq, faqat 

murakkab va yaqin munosabatda ular marketing vazifalarini samarali hal 

qilish imkonini beradi. 

Rejalashtirish marketing vaqtli ketma-ket yoki parallel but amalga 

oshiriladigan koʻpgina oʻzaro bogʻliq faoliyatdan iborat uzluksiz 

jarayondir. Rejalarning mazmuni oʻtgan davrdagi faoliyatning ustuvor 

holatlari va tahlil amalga oshirilishiga qarab belgilanadi. 

Marketing rejasi quyidagi mi xususiyatlarga ega boʻlishi kerak: 

idrok qulaylik; bu vazifada taqdim amalga oshirish haqiqat; 

moslashuvchan, bajarish davomida rejasi zarur oʻzgarishlar kiritish 

imkonini beruvchi; maksimal qavat qamrov marketing barcha 

komponentlarini qayd; grafika chiqishlari tayyorlash uchun mas‘ul 

shaxslar koʻrsatilgan va maksimal ishbilarmonlik rejalashtirilgan tadbir. 

Barcha marketing rejalari yozma shaklda belgilanadi. Yillik 

rejaning umumiy mazmuni haqida quyidagi oltita savolga javoblardan 

kelib chiqishi kerak: 

1. Siz qayerda joylashgansiz? 

2. Nima maqsadda borishni istaysiz? 

3. Qanday borishni istaysiz? 

4. Kim javobgar? 

5. Maqsadga ―yoʻl‖ qancha turadi? 
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6. Maqsadga erishganingizni qanday aniqlash mumkin? 

Bunday masalalar kompaniyaning umumiy marketing rejasi, ayrim 

mahsulotlar yoki xizmatlarning marketing rejasi, marketing xizmati 

kompaniyalari faoliyatining rejasi boʻlsin, har doim boʻlishi kerak. 

Marketing faoliyati jarayoni sotishni rejalashtirish, byudjetlashtirish 

va nazorat qilishga doir zarur ma‘lumotlarni tizimli yigʻish va qayta 

ishlashni hamda mijozlarga xizmat koʻrsatish darajasi va sifatini 

baholashni talab yetadi. 

Olingan ma‘lumotlar yechimlarni qabul qilish uchun asos boʻlib 

xizmat qilishi mumkin, u quyidagi muhim talablarga javob berishi 

kerak: 

1. Axborot ehtiyojlari muhim boʻlishi va keraksiz ma’lumotlarni oʻz 

ichiga olmaydi qaror qabul qilish beri, qoida tariqasida, axborot qayta 

ishlash va ikkilamchi ma‘lumotlarni skrining uchun hyech qanday vaqt. 

Keraksiz mehnat xarajatlarini oldini olish uchun, ish yuritish ish juda 

yerta bosqichida kerak, bunday ma‘lumotlarni yigʻish rad qilish. 

2. Axborot oddiy, aniq va xolis boʻlishi kerak. 

3. Axborot oqimi uzluksiz boʻlishi kerak. 

Marketing axborot tizimi ichki va tashqi axborot manbalaridan 

iborat. Ularning hech biri ikkinchisining oʻrnini bosa olmaydi. 

Tashqi ma‘lumot manbalari oʻz ichiga oladi: 

 marketing oʻrganish mahsulotlari va xizmatlari natijalari, taklif 

raqobatchilar oʻz bozorlarida biznes boʻladi; 

 ommaviy axborot vositalarida statistik ma‘lumotlar chop etildi; 

 korxonalardan olingan ma‘lumotlar – mahsulot va xizmatlar 

buyurtmachilari; 

 koʻrgazma va yarmarkalarda toʻplangan materiallar; 

 davlat va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan e‘lon qilingan 

qaror va qoidalar; 

 ma‘lumotlarni tashqi savdo holati haqida xabar berish va 

boshqalar. 
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Marketing axborot tahlil kompaniyasi bilish kerak boʻlgan jihatlar: 

hajmi va mahsulotlar (xizmatlar) muayyan bozor dinamikasi, 

shuningdek, uning individual segmentlari; bozor toʻyinganlik darajasi 

talab mahsulotlar va xizmatlar; iste‘mol bozori va davlat xarid 

rivojlanish tendensiyalari uchun sotib olish kuchi; mahsulotlar va 

xizmatlar iste‘mol va ularning oʻsishi; asosiy raqobatchilar, ularning 

bozor ulushi va raqobat tabiati; kirish va chiqish toʻsiqlari. 

Raqobatchilarni toʻgʻri baholash uchun mahsulot va xizmatlar 

ishlab chiqarish hajmlari toʻgʻrisidagi ma‘lumotlar raqobatbardosh 

rentalar marketing strategiyalari, ularning narxlanish va reklama siyosati 

xususiyatlari, raqobatchilarning moliyaviy resurslari va bozordagi 

barqarorligi ishlatilishi kerak. 

7.2. Transport marketingi 

Marketing tushunchasi va turlarining deyarli barchasi transport va 

ombor xizmatlari bozoridan foydalanishi mumkin, bu esa marketing 

tushunchasi va, oʻz navbatida, saqlash va marketingning oʻziga xos 

xususiyatlariga ega. 

Transport marketingi – transport korxonalari, firmalari va 

kompaniyalarining mahsulotlarini sotish uchun eng qulay iqtisodiy 

sharoitlarni yaratish maqsadida transport xizmatlari bozori va 

iste‘molchilar talabini har tomonlama o‗rganish asosida faoliyatini 

tashkil etish va boshqarish tizimi. Asosiy transport mahsuloti tovarlar va 

odamlar harakati va bu harakat bilan bogʻliq qoʻshimcha xizmatlardir.  

Transport marketingining boshqa ta‘riflari mavjud boʻlib, transport 

faoliyatining xususiyatlarini aks ettiradi. Shunday qilib, avtomobil 

marketingi-transport-ekspeditorlik korxonalari, kompaniyalari va 

firmalarini bozorning transport kuchini va transport xizmatlari uchun 

iste‘mol talabini har tomonlama oʻrganish asosida foydalanuvchilarga 

transport xizmatlarini koʻrsatish uchun tashkil yetish va boshqarish 

tizimi. 

Transport marketingida quyidagi asosiy tushunchalar mavjud: 
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 transport marketing - turli transport turlaridan foydalanadigan yer 

usti transport com aloqa, transport xizmatlarini amalga oshirish; 

 transport xizmat koʻrsatish operatsiyaning natijasi transport 

xizmatlari, konsernlar va aholining transport xizmatlari uchun 

ehtiyojlarini belgilangan standartlar va qoidalarga muvofiq 

qondirish uchun; 

 foydalanuvchilar xizmatlar transport bunday xizmatlardan 

bahramand boʻlgan korxonalar va xususiy shaxslar; 

 transport baho berish - tashish narxi va ing xizmatlari bilan birga; 

 transport-iqtisodiy muvozanat - moddiy zahiralarning mavjudligi 

va joylashishini aks yettiruvchi koʻrsatkichlar tizimi, soʻrovda 

qatnashuvchi hududlar ichida koʻchirilishi. 

 transport infrastruktura yuklarni tashish va yoʻlovchilarga 

transportda xizmat koʻrsatishni ta‘minlash uchun zarur boʻlgan 

obyektlar va xizmatlar. 

7.3. Transport va omborlarni tahlil qilish 

Transportli xizmat koʻrsatishni passajirlarni va yuklarni 

joylashtirish jarayonlari bilan bogʻliq faoliyat kabi aniqlash mumkin.  

    Yuklarni tashishda mijozlarni transportli xizmat koʻrsatishi 

quyidagilarni oʻz ichiga oladi:  

-  mahsulot (yuk) xususiyatlariga mos saralashni tanlash;  

-  saralashga belgi, shtrix-kod va maxsus belgini kiritish;  

- transport taralaridan maxsus foydalanish, yuk birliklarini 

shakllantirish;  

-  transport vositalari va tashishni optimal turlarini tanlash;  

-  transport vositalarini yuk koʻtarish turidan toʻliq foydalanish;  

-  yuk tashish-qayta tashish ishlari texnologiyasiga etibor qilish;  

-  zamonaviy texnologiya va yondoshuvdan foydalanish, omborda 

va terminalda zahira va mahsulotlarni hisoblash;  

-  zamonaviy axborot texnologiyalari va kompyuterdan foydalanish.  

Yoʻlovchilarni tashishni tashkillashtirish sistemasi oldida muhim 

vazifalar turadi. Xorijdagi ma‘lumotlar boʻyicha ishlab chiqarish 

jarayonida maxsulotni amalga oshirishda transport harajatlarini qiymati  
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uchdan bir narxlarda belgilanadi. Shuning uchun ratsionallashtirish, 

transportni, tashish – qayta tashishni, ekspeditsiya va ombor 

operatsiyalarini optimallashtirish iqtisod resursida muhim oʻrin 

egallaydi.  

 Transport xizmatlari soʻrovini oʻrganish shuni koʻrsatadiki, 

mijozlarni asosiy talablaridan biri transportni ishida yuklarni oʻz vaqtida 

yetkazish va joʻnatish hisoblanadi.  

 Transportli xizmat koʻrsatish va uning xarakteri koʻpincha 

tashishga boʻlgan soʻrovni aniqlaydi. Soʻrovni xarakterlaydigan 

parametrlarga quyidagilarni kiritish mumkin: yuk turi va tashishni 

hajmi, xizmat koʻrsatadigan territoriyani oʻlchami, yuk oqimini tezligi, 

yetkazishni vaqti va tezligi, tarifni darajasi, mahsulotlarni saqlash 

zaruriyati, oluvchini va qabul qiluvchini huquqiy holati.  

 Soʻrov lokal xarakterga ega boʻlib, uning miqdor va sifat 

xarakteristikalariga  sotish qobiliyati ta‘sir etadi.  

Xorij tajribasi transportli xizmat koʻrsatish muammolariga boʻlgan 

etiborni dolzarbligini koʻrsatadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida  

rivojlangan  mamlakatlarda  transport xizmat  koʻrsatishni  rivojlantirish  

quyidagilarga  asoslanadi: yuk tashish hajmini kengaytirish; yetkazishni 

oʻrtacha  masofasini  koʻpaytirish  va  xalqaro  tashishni hissasini  

oʻsishi;  sifat  javobgarligini  oshirish;  tashkilotlar  oʻrtasida  tashish  

hajmini oʻsishi;  ommaviy  yuklar  hajmini  kamaytirish  va  

konteynerlarda  donali  yuklarni hajmini  koʻpaytirish;  yuk  koʻtarish  

koeffitsiyentini  oshirish;  maxsus tarkibdagi yuklarni tashish hajmini 

oshirish; transport  jarayonlarini boshqarish va tashishni 

tashkillashtirishda logistik yondoshuvlarga ega boʻlish.  

Hozirgi vaqtda mijozlarga transportli xizmat koʻrsatishni darajasini 

oshirish savollari katta ahamiyatga ega boʻlmoqda. Sifat orqali 

xizmatlarni xarakteristikalarini va barcha xususiyatlarini, yani mijozlarni 

ehtiyojlarini qondirish qobiliyatlarini yetkazishni tushunish mumkin. 

Qabul qilingan xizmatni bajarilmagan sharoiti oʻzida material va mehnat 

resurslarini qoʻshimcha xarajatlarini jamlaydi.  
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Transportli xizmat koʻrsatishda identifikatsiyalash ehtiyoji xizmatni 

segmentatsiya prinsipiga asoslanadi. Xizmat segmentatsiyasi jarayoni 

quyidagi uchta bosqichni oʻz ichiga oladi:  

1) iste‘molchilarni oʻz fikrlariga asosan xizmat koʻrsatishning 

asosiy komponentlarini aniqlash;  

2) iste‘molchilar uchun bu komponentlarni muhimligini oʻrnatish;  

3) u yoki bu xizmatlarni komponentlarini munosabati boʻyicha 

istemolchilarni guruhlash.  

Axborotni yigʻish uchun sotsiologiya prinsiplaridan, uni qayta 

ishlash va istemolchilarni keyingi guruhlash uchun esa statistik  

metodlardan  foydalaniladi.  

Bozorda mahsulotlarni harakati va uni iste‘molchilarga yetkazish 

xizmatini ikkita segmentatsiyaga, yani  xaridorlarni  ikki  guruhga  

ajratish  mumkin. Birinchisi mahsulot yetkazishga e‘tiborni qaratadi, 

ikkinchisi – yetkazib beruvchilar bilan aloqani bogʻlashga javobgar 

hisoblanadi.  

Iste‘molchilarga transportli xizmat koʻrsatish sifatini asosiy 

parametrlariga quyidagilar kiradi:  

-  buyurtma olgandan soʻng uni tashishdan yetkazishgacha boʻlgan 

vaqti;  

-  talab boʻyicha yetkazishni ishonchliligi va zarurligi;  

-  ta‘minotni va zahirani barqarorligi;      

-  buyurtmani bajarishda foydalanishning darajasi va toʻliqligi;  

-  buyurtmani tasdiqlash va joylashtirishning qulayligi;  

-  xizmatda xarajatlar haqida axborotni va uni ta‘rifini ob‘ektivligi;  

-  kreditlarni taqdim etish zarurligi;  

-  omborda yuklarni qayta ishlashni samaradorligi;  

-  paketli va konteynerli tashishni bajarishda oʻrashning sifati.  

Yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatishda xizmat koʻrsatish sifati oʻzining 

xususiyatiga ega. Xorijiy mutaxassislarning ma‘lumotlari boʻyicha 
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mijozlarni ommaviy soʻrovlarini xizmat koʻrsatish koʻrsatkichlari 

quyidagilarni oʻz ichiga oladi:  

Yetkazib berishning ishonchliligi 100 punkt bilan baholanadi;  

60 – tahlilni qulayligi, axborotni olishni barqarorligi, qabul qilingan 

kafolatlarni bajarishni yuqori darajasi.  

50 – xizmat koʻrsatish jarayonida kontaktlarni mavjudligi;  

10 – kreditni yetkazib berish zaruriyati va boshqalar.  

Iste‘molchilar xizmatiga aniq xizmat koʻrsatish buyurtma olingan 

vaqtdan uni bajarishgacha boʻlgan davr orqali oʻlchanib, xizmat  

koʻrsatish  siklini davomiyligi orqali xarakterlanadi. Sifatni qanday 

ta‘minlash mumkin? Shu savolga javob deb umumiy boshqarish 

sistemasiga qoʻshilgan sifat sistemasini modeli deb qarash mumkin. ISO 

9000:2000 sifat sistemasini aniqlaydi.  

Sifat sistemasi yaxshi tashkillashtirilgan va funksiyalashtirilgan 

boʻladi, agar:  

-  sistema personal tomonidan tushuniladi, toʻgʻri qabul qilinadi, zarur 

resurslarga ega va samarali hisoblanadi;  

-  taqdim etiladigan  xizmatlar  haqiqatda  mijozni  kutishni  va  

soʻrovlarni qanoatlantiradi;  

-  jamoani ehtiyojini va atrof-muhit ta‘sirini hisobga oladi;  

-  asosiy e‘tibor negativ holatlarni yuqotishga qaratiladi.  

Bunday sistema xizmat koʻrsatish sifatini taminlash savollarini  

yechimidan boshqa tartibni oshiradi, mijozlar bilan ishlashni 

yengillashtiradi, ish unumdorligini kamaytiradi. Sifat sistemalarini 

amalga oshirishda korxona va kompaniyada mahsulotlar, jarayonlar va 

individual xususiyatlar bilan aniqlanadi, xuddi shuningdek sifatni 

doimiy yaxshilash shartlariga javob beradi.  

ISO 9000:2000 standartiga muvofiq ishlab chiqarishda va sifat 

sistemalarini yaxshilashda  kompaniya  yoki  tashkilot  rahbarini  hohish  

va  intilishi  hisobga olinadi. Aynan rahbariyat mijozlar oldida standart 

uchun toʻliq javobgarlikni oʻz boʻyniga oladi va faoliyatni  

sertifikatlashtirishni  aniqlaydi.  Agar sertifikat sertifikatlashtirish 
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organlari tomonidan berilib, unda mijoz soʻrovlari qanoatlantirilgan 

boʻlsa, istemolchi xizmat uchun maksimal kafolatni oladi.     

Xorijiy mamlakatlarda transport xizmatlari va istemolchilar 

psixologiyasi oʻrganilganda, istemolchilar qiziqishlarini 3 guruhga 

boʻlish mumkin:  

-  xizmat koʻrsatishni yuqori sifatini hisobga oladi;  

-  yuqori tezlik, samaradorlik va xavfni aniqlaydi;  

- mahsulotni sotish, ta‘minlash jarayoniga xizmat koʻrsatadi.  

Logistik xizmat koʻrsatishdagi asosiy savollardan biri firmani 

istemolchiga taklif etadigan xizmati uchun umumiy paketi hisoblanadi. 

Logistik xizmatlar uchun narxni aniqlash qiyinroq. Mijozlarag xizmat 

koʻrsatishni optimal darajasini tanlash harajatalarni kattaliklari 

dinamikasi bilan aniqlanadi. 70% va undan yuqori harajatlar xizmatlar 

uchun eksponensial oʻsadi, 90% va undan yuqori xizmat koʻrsatish 

darajasida esa servis keraksiz boʻlib qoladi.  

Mutaxassislarni fikricha, xizmat koʻrsatish darajasini 95 dan 97% 

gacha oshishida iqtisodiy samara 2% ga, chiqimlar esa 14% ga oʻsadi.  

Natijada xizmat koʻrsatish darajasi optimallashadi.  
 

7.4. Transport ombor xizmatlari 

Iste‗molchi  mahsulotni  mintaqaviy  ombor  orqali  yoki  bevosita 

ishlab chiqaruvchining  oʻzidan  olishi  mumkin.  Aniqki, buyurtmalarni 

bajarish muddati turlichadir. Ombordan mavjud mahsulotlarni saqlash 

uchungina emas, balki mahsulotlarni oʻz vaqtida yetkazib berish uchun 

ham foydalaniladi. Buyurtmalarning oʻz vaqtida bajarilishi transport 

vositalari, buyurtmalarni tayyorlash texnikalariga ham bogʻliq. 

Turli xil transportlarda yuklarni yetkazib berish muddatini 

hisoblashning metodik koʻrsatmasi 

Transport turi Yetkazib berish muddatini hisoblash formulasi 

Temir yoʻl          
 
     

  

Dengiz yoʻli                                
  

Daryo transporti    
             

 
 

Avtomobil transporti    
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Bu yerda:  

    -operatsiyaning boshlanish-tugash vaqti  

L- tashib keltirish uchun oʻtilgan masofa, km, mil.  

V_n^j,VnP- 1 sutkada vagon yoki kemaning normadagi yoʻlda 

yurishi;  

t_p, t_gon^m, t – daryo, dengiz va temir yoʻl transportida  

qoʻshimcha  operatsiyalar uchun vaqt;  

T_mk- foydalanish tezligi, km/soat;  

V_kom- Tijorat tezligi, Mil/sutka;  

V_sut-mazkur liniyada ishlovchi kemadan foydalanish tezligi 

mil/sutka;  

α -yuk koʻtarish mashinasidan foydalanish koeffitsiyenti;  

Rt-kemaning yuk koʻtarish quvvati, t;  

M-portda bir sutkada oʻrtacha yuk tashish ishlari, t/sutka;  

To -yuklarni toʻplash, rasmiylashtirish va joʻnatish vaqtlari, sutka. 

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 

 

1. Marketingning mohiyati nimadan iborat? 

2. Marketingning qanday turlarini bilasiz? 

3. Marketingning asosiy vazifalari nimalardan iborat? 

4. Marketingni rejalashtirish qanday? 

5. Marketing tahlili qanday? 

6. Transport va ombor bozorlarining marketing tahlili qanday 

amalga oshiriladi? 

7. Marketingning toʻrtta tarkibiy qismini nomlang. 

8. Narxlarning qanday turlari bor? 

9. Narx siyosatini ishlab chiqishda asosiy mezonlar nimalardan 

iborat. 

10. Talabning elastikligi nima va u nimalarga bogʻliq? 
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11. Narxlash usullari qanday qoʻllaniladi? 

12. Marketing va logistika oʻrtasidagi munosabatlar qanday? 
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8-BOB.  TRANSPORT FAOLIYATINING LOGISTIK 

JIHATLARI. LOGISTIKADA INVENTARIZATSIYANI 

BOSHQARISH 

Inventarizatsiyani boshqarish nima? 

Inventarizatsiyani boshqarish korxonaning omborda 

mahsulotlarning mavjudligini va ularning miqdorini boshqarish 

imkoniyatini beradi. Uning yordami bilan xodimlar har doim quyidagi 

ma‘lumotlarga tezda kirishadi: mahsulotning ogʻirligi, oʻlchamlari, 

ombordagi miqdori va aniq joylashuvi. Agar korxona inventarizatsiyani 

boshqarishga e‘tibor bermasa, u holda kutilmagan vaqtda korxona 

inqirozga uchrashi mumkin. Inventarizatsiyani boshqarish korxona 

uchun juda muhimdir. 

8.1. Savdo inventarizatsiyasini boshqarish tizimi 
 

Kichik biznesga inventarizatsiya qilishga urinib koʻrish mumkin. 

Ammo agar mahsulot aylanmasi juda yaxshi boʻlsa, koʻpgina 

jarayonlarni avtomatlashtirish va kelajakdagi xaridlar boʻyicha 

maslahatlarga yordam beradigan tan olingan maxsus dasturlar kerak 

boʻladi. Bunday dasturlar odatda mahsulotlarni, ularning miqdorini, 

mahsulot kodini va omborda joylashgan joyini tavsiflovchi yozuvlarni 

oʻz ichiga oladi.  

Korxonalarni inventarizatsiya qilishning afzalliklari 

• Kompaniyaning rentabelligini ta'minlash (korxonaning uzoq 

muddat faoliyat koʻrsatishi, rivojlanishi); 

• Biznes miqyosini kengaytirishga yordam beradi; 

• Turli toifadagi savdolarni tahlil qilish va kelajak uchun prognozlar 

(oldindan rejalashtirish) tuzish; 

• Raqobatchilarni taqqoslash orqali savdo-sotiqni tahlil qilish; 

• Har xil vaziyatlarga biznesni tayyorlash. 
 

8.2. Inventarizatsiya uchun asosiy qoidalar 
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Inventarizatsiya qilish qanday amalga oshiriladi? 

Inventarizatsiya qilishda buxgalteriya hisobi eng mehnat talab 

qiladigan boshqaruv funksiyalaridan biridir. Buxgalteriya hisobining 

oʻziga xos xususiyati – bu boshlangʻich va yakuniy koʻrsatkichlarning 

katta massasi va bir xilligi. 

Inventarizatsiya jarayonini boshqarish mahsulotlarni qabul qilish, 

harakatlanish va sotish hajmi, tarkibi va dinamikasini aks ettiruvchi 

ma‘lumotlarga asoslanadi. Ta‘minlovchilar va toʻgʻridan-toʻgʻri 

iste‘molchilar tomonidan ma‘lumotlarning harakati axborot oqimi 

shaklida amalga oshiriladi.  

Tizimdagi ma’lumotlarning asosiy hujjatlari 

Inventarizatsiyani oʻtkazish holatlari, muddatlari va tartibi, 

shuningdek inventarizatsiya qilinishi kerak boʻlgan obyektlarning 

roʻyxati korxona rahbari tomonidan belgilanadi: 

Toʻliq inventarizatsiya yillik hisobotni tayyorlashdan oldin, audit 

(taftish) davomida amalga oshiriladi va boshqa tashkilotlar va shaxslar 

bilan boʻlgan barcha moddiy aktivlar (hujjatlar), kassa va hisob-kitob 

munosabatlarini qamrab oladi. Toʻliq inventarizatsiya qilish bilan 

aktivlarning barcha turlari, shu jumladan tashkilotga tegishli boʻlmagan 

qiymatlar (ijaraga olingan asosiy vositalar) qamrab olinadi. 

Uzluksiz inventarizatsiya bir vaqtning oʻzida ushbu tashkilot 

tarkibiga kiradigan barcha tarkibiy boʻlinmalar va korxonalarda amalga 

oshiriladi. 

Rejalashtirilgan inventarizatsiya jadvalga muvofiq rahbar 

tomonidan tasdiqlangan sanada amalga oshiriladi va uni amalga oshirish 

sanalari e‘lon qilinmaydi. 

Rejadan tashqari inventarizatsiya rejaga muvofiq emas, balki 

vaziyat tufayli (ishlarni moddiy javobgar shaxs tomonidan topshirish 

paytida, tabiiy ofatlardan keyin, oʻgʻirlik) amalga oshiriladi. 

Agar inventarizatsiya ishonchliligi, obyektivligi, sifati toʻgʻrisida 

shubha tugʻilsa, takroriy inventarizatsiya oʻtkaziladi. 

Nazorat inventarizatsiyasi. Inventarizatsiya oxirida 

inventarizatsiya komissiyasi a‘zolari va moliyaviy javobgar shaxslar 

ishtirokida inventarizatsiya toʻgʻri amalga oshirilishini nazorat qilish, 
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inventarizatsiya amalga oshirilgan omborxonani ochishdan oldin 

majburiy ravishda amalga oshirilishi mumkin. 

Tashkilotda inventarizatsiya qilish uchun doimiy ravishda 

inventarizatsiya komissiyasi tuzilishi kerak, uning tarkibini tashkilot 

rahbari tasdiqlaydi. Inventarizatsiya komissiyasining tarkibiga tashkilot 

ma‘muriyatining vakillari, buxgalteriya xizmati xodimlari, boshqa 

mutaxassislar (muhandislar, iqtisodchilar, texniklar va boshqalar) kiradi. 

Shuningdek, inventarizatsiya komissiyasining tarkibiga tashkilotning 

ichki audit xizmati kiradi. Bundan tashqari, inventarizatsiya paytida 

komissiyaning kamida bitta a‘zosi yoʻqligi uning natijalarini haqiqiy 

emas deb topish uchun asos boʻladi. Inventarizatsiya qilish uchun 

tashkilot rahbari buyruq beradi. Buyurtma inventarizatsiya qilish 

buyruqlarining bajarilishini nazorat qilish kitobida qayd etiladi. 

Mulkning haqiqiy mavjudligi va qayd qilingan moliyaviy hujjatlar 

toʻgʻrisidagi ma‘lumotlar inventarizatsiya yozuvlarida yoki 

inventarizatsiya aktlarida kamida ikki nusxada qayd etiladi. 

Mahsulot-moddiy zahiralar roʻyxati kompyuter va boshqa tashkiliy 

texnikadan foydalangan holda yoki qoʻlda - ruchka bilan, aniq va 

ravshan, hech qanday toʻsiq va oʻchirilmagan holda toʻldirilishi shart. 

Inventarizatsiya qiymatlari va obyektlarining nomlari, ularning soni 

mahsulot-moddiy zahiralarda nomenklatura (mahsulotning tartib 

raqami) boʻyicha va buxgalteriya hisobida qabul qilingan oʻlchov 

birliklarida koʻrsatiladi. 

Inventarizatsiyaning har bir varagʻida ushbu qiymatlar qaysi 

oʻlchov birliklarida (dona, kilogramm, metr va hokazo) koʻrsatiladi. 

Inventarizatsiyani komissiyasining barcha a‘zolari va moliyaviy 

javobgar shaxslar imzolaydilar. Komissiya tomonidan oʻtkazilgan 

inventarizatsiyada moddiy javobgar shaxsga qarshi da‘volar boʻlmasa 

unga nisbatan charalar koʻrilmaydi. 

Moliyaviy javobgar shaxslar oʻzgargan taqdirda mol-mulkning 

haqiqiy mavjudligi tekshirilganda, mol-mulkni qabul qilgan shaxs 

inventarizatsiyani qabul qilib oladi va uni topshirgan shaxs ushbu mol-

mulkni yetkazib berishni imzolaydi. 
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Vasiylikda saqlanadigan, ijaraga olingan yoki qayta ishlash uchun 

olingan mol-mulk uchun alohida zahiralar tuziladi. 

Agar inventarizatsiya oxirida nazorat tekshiruvi oʻtkazilsa, natijalar 

dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi va inventarizatsiya toʻgʻriligini 

tekshirish nazorati daftariga yozib qoʻyiladi. 

Inventarizatsiya natijalari inventarizatsiya tugagan oyning 

buxgalteriya hisobi va hisobotida, yillik inventarizatsiya uchun esa - 

yillik moliyaviy hisobotda aks ettirilishi kerak. Inventarizatsiya paytida 

aniqlangan buxgalteriya ma‘lumotlari bilan mol-mulkning haqiqiy 

mavjudligi oʻrtasidagi farqlar quyidagich tartibga solinadi: 

Ortiqcha boʻlgan asosiy vositalar, moddiy aktivlar, pul mablagʻlari 

va boshqa mol-mulk, tegishli ravishda, tashkilotning moliyaviy 

natijalariga qarab kapitallashtirilishi va hisobga olinishi kerak, undan 

keyin oshib ketish sabablari va aybdorlar aniqlanadi; 

Qonun hujjatlarida tasdiqlangan meʻyorlar doirasida mol-mulk 

ishlatilib boʻlgandan soʻng yoki yaroqlilik muddati tugagandan soʻg 

tashkilot rahbarining buyrugʻi bilan, tegishli ravishda tashkilot hisobidan 

chiqariladi. 

Inventarizatsiya paytida aniqlangan kamchiliklarni tartibga solish 

boʻyicha takliflar tashkilot rahbariga taqdim etiladi. Yakuniy xulosa 

toʻgʻrisidagi qaror tashkilot rahbari tomonidan qabul qilinadi. 
 

8.3. Moddiy javobgar xodim tomonidan “mavjudligi” boʻyicha 

inventarizatsiya qilish jarayonini modellashtirish 

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari boʻlimida joriy 

inventarizatsiya jarayonini 8.1 va  8.2-rasmlarda koʻrish mumkin: 

• buyumlarning butun roʻyxatini qoʻlga chiqarib olish; 

• toʻgʻridan-toʻgʻri ish joyida, bosilgan roʻyxatda vizual qidiruv va 

obyektning mavjudligi toʻgʻrisida belgi qoʻyish; 

• qoʻlda inventarizatsiya hujjatlarini toʻldirish va toʻldirish 

natijalarni keyinchalik tekshirish.   
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 Normativ-huquqiy aktlar 

 

 

            INV-3 

 

Inventarizatsiya                INV-19 

 

Inventarizatsiya 
 

Xodim 

8.1-rasm. Joriy inventarizatsiya qilish jarayoni (bazaviy darajasi) 
 

Inventarizatsiyani oʻtkazgandan va 1C-dasturida hujjatlarni 

yaratgandan soʻng, inventarizatsiya qilish inventarizatsiyasi INV-3 

shaklida va taqqoslash varagʻi INV-19 koʻrinishida inventarizatsiya 

natijasi chiqariladi. 

Bularning barchasiga koʻra, ish joylarida mebel va kompyuter 

jihozlarini hisobga olish boʻyicha joriy ish jarayoni inventarizatsiya 

raqamlarini ish joyiga kelgan vaqtda emas, balki ularni yetkazib berish 

uchun mas‘ul boʻlgan boʻlimning xodimi uchun qulay boʻlgan har 

qanday vaqtda ishlatishga imkon beradi (8.1-rasm). 
 

8.4. Moddiy javobgar xodim tomonidan “boricha” 

inventarizatsiya jarayonining matematik modeli 

Bu yerda parametrlarni baholash va mavjud muammolarni aniqlash 

uchun inventarizatsiya jarayonining matematik modeli yaratiladi. 

Inventarizatsiya jarayonini amalga oshirishni quyidagicha koʻrib 

chiqamiz: 

1. Inventarizatsiya oʻrtacha oyda bir marta amalga oshiriladi; 

2. Ish kuni soat 9:00 dan 18:00 gacha; 

3. Inventarizatsiya 5 soat vaqt ichida oʻtkaziladi; 

4. Inventarizatsiya natijalariga koʻra, moddiy javobgar shaxs ish 

natijalarini soat 15:00 dan kechiktirmay korxona rahbariga 

topshirishga majburdir;  

Inventarizatsiya 
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5. Soat 17:00 da yozma hisobot korxona rahbariga uzatiladi; 

6. Balansda turgan bitta uskuna, dasturiy ta'minot va uning qismlarini 

solishtirish ishlari oʻrtacha 1 daqiqadan 3 daqiqagacha davom 

etadi; 

7. Uskunalar, dasturiy ta'minot va tarkibiy qismlarni ketma-ket izlash 

natijasida ularning turlari oʻrtasida harakatlanish 1 daqiqagacha 

vaqtni oladi; 

8. Moliyaviy jihatdan mas'ul boʻlgan xodim asbob-uskunalar, 

dasturiy ta‘minot va moslamalar daftaridagi bitta yozuvni qayta 

ishlashga oʻrtacha 30 soniya vaqt sarflaydi; 

9. Inventarizatsiyani tayyorlashga 20 daqiqadan koʻproq vaqt 

ketmaydi; 

10. Inventarizatsiya bir vaqtning oʻzida ikkita moddiy javobgar shaxs 

tomonidan amalga oshiriladi. 

8.1-jadval. Matematik model koʻrsatkichlari 

Sarlavha Harf belgisi Qiymati min 

maksimal 

Oʻrtacha qiymati 

Inventarizatsiya qilish Tinv 300 daqiqa 300 daqiqa 

Uskunalar, dasturiy 

ta‘minot va 

komponentlar 

Tcheck 1-3 daqiqa 2 daqiqa 

Keyingi turdagi 

uskunalar, dasturiy 

ta‘minot va 

aksessuarlar 

Tmov 1 bir daqiqa 1 bir daqiqa 

Kitobga ma‘lumot 

kiritish 

Tinp 0,5 daqiqa 0,5 daqiqa 

Inventarizatsiyani 

tayyorlash vaqti 

Tprep 20 daqiqa 20 daqiqa 

 

Endi koʻrsatkichlarni hisoblashni boshlaylik. 

Biznes jarayon ssenariysi boʻyicha buxgalteriya koʻrsatkichlari 

boʻyicha kuniga sarflangan umumiy vaqtning matematik modeli 
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Ya‘ni, aslida, tayyorlashga sarflangan vaqt, tekshirish vaqti va 

barcha toʻplangan ma‘lumotni inventarizatsiya qilish uchun sarflangan 

vaqt. 

Ushbu vaqtinchalik hisob-kitoblar nimadan iboratligini tushunish 

uchun Petri toʻrlarini quriladi. 

 
8.2-rasm. Inventarizatsiya qilish uchun Petri toʻrining grafigi 

 

Ustunda vaqt xarajatlari formulasiga muvofiq guruhlarga ajratilgan 

yetti holat va beshta oʻtishlarni ajratib koʻrsatiladi: 

1. Inventarizatsiyadan oʻtish, t1 - tayyorgarlik (tayyorlashga 

sarflangan umumiy vaqt 20 daqiqa) 

2. Uskunalar, dasturiy ta‘minot va komponentlar toʻgʻrisida 

ma‘lumot toʻplash: p2 holati - inventarizatsiya qilishga tayyorlik, t2 

oʻtish - uskunalar, dasturiy ta‘minot va komponentlarni tekshirish (vaqt - 

1-3 minut); p3 holati - barcha jihozlar, dasturiy ta'minot va uning 

tarkibiy qismlari toʻgʻrisida ma‘lumot. turi, oʻtish t3 - buxgalteriya 

daftariga kiritish (vaqt - 0,5 minut) davlat p4 - ushbu turdagi uskunalar, 

dasturiy ta'minot va komponentlarni tekshirish tugallandi, oʻtish t4 - 

keyingi turdagi uskunani, dasturiy ta‘minotni tanlash va komponentlar 

(vaqt - 1 daqiqa), p5 – koʻrik yakunlandi. 

3. Ma‘lumotni davlat idoralariga topshirish: p6 davlat - buxgalteriya 

daftarchasi toʻldirildi, t5 oʻtish - axborot tizimiga ma'lumot kiritish (vaqt 

- har bir koʻrsatishga 30 soniya), p7 davlat - inventarizatsiya yakunlandi. 

Endi jarayonning umumiy vaqtini raqamlar bilan hisoblanadi: 
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Ya‘ni, inventarizatsiya jarayoniga deyarli 8 soat sarflanadi. Bir 

qarashda, koʻrsatkich normaldir va qoniqarli emas. 

Biz grafik yordamida muammoli daqiqalarda vaqtni hisoblashni 

taqqoslaymiz va birinchi navbatda nimaga ta‘sir qilish kerakligini bilib 

olamiz (8.3-rasmga qarang). 

 
8.3-rasm. muammoli daqiqalarda vaqtni hisoblash grafigi 

Shunday qilib, koʻp vaqt buxgalteriya daftarini toʻldirish va 

ma‘lumotlarni kiritish (kitobni toʻldirish va ma‘lumotlarni IP-ga kiritish) 

uchun sarflanadi. 

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 

 

1. Savdo inventarizatsiyasini boshqarish tizimi 

2. Inventarizatsiya uchun asosiy qoidalar 

3. Moddiy javobgar xodim tomonidan  ―mavjudligi‖ boʻyicha 

inventarizatsiya qilish jarayonini modellashtirish 

4. Moddiy javobgar xodim tomonidan ―boricha‖ inventarizatsiya 

jarayonining matematik modeli 

5. Inventarizatsiya qilish uchun Petri toʻrining grafigi 

6. Taqsimlash markazining manzilini tanlash 
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9 - BOB.  TRANSPORT LOGISTIKASIDA YUK TASHISH 

TIZIMLARI 

  

9.1. Yuk tushunchasi 

Yuk tashish ob‘ektlariga kon qazilmalari va mahsulotga qayta 

ishlov  berish sanoatlari, qurilish va savdo tashkilotlari, boshqa har xil 

ishlab chiqarish  hamda uy-joy  roʻzgʻor buyumlari  kiradi.  Yuk 

deyilganda tashish uchun qabul qilingandan to uni egasiga 

topshirilgungacha mahsulotlar tushuniladi. Yuklar ayni buyum 

(mahsulot) va taralardan iborat boʻlishi mumkin. Tashilgan yuklarning 

oʻlchami faqatgina tonna oʻlchamida boʻladi. Boshqa oʻlchamlar-litr, 

dona, kub metr kabilar-tonna oʻlchamiga oʻtkazilishi shart.  Koʻpchilik 

yuklar tarasiz tashiladi va ularni tarasiz tashish deyiladi.  

Yuk (mahsulot)ning sof ogʻirligi netto, tara bilan birgalikdagi 

otsirligi brutto, taraning oʻz ogʻirligi - tara ogʻirligi tushunchalari bilan 

yuritiladi. 

Tashishni tashkil etishda yuklar tonnalarda oʻlchanuvchi brutto 

ogʻirligi  bilan hisoblab boriladi.  

Koʻpchilik yuklar atrof muhit ta‗siriga moyildirlar. Ba‗zi yuklar  

havoning namligi ta‗sirida korroziya (zanglash)ga moyildirlar; 

boshqalariga - tez buzuluvchi oziq-ovqat buyumlariga yuqori darajali 

harorat, sabzavot va hoʻl meva hamda boshqa ba‗zi bir yuklarga esa  

sovuq havo ta‗sir etadi.   

Turlariga koʻra: sanoat, qishloq xoʻjalik, qurilish, savdo va 

kommunal xoʻjalik yuklari boʻlishi mumkin.  

Ortish-tushirish ishlariga koʻra yuklar: donali, uyib tashiluvchi va 

quyuluvchi yuklarga boʻlinadilar. Tarali yuklarni odatda donali yuklarga 

kiritiladi. Uyib tashiluvchi yuklarga sochiluvchan va ortishda uyilib 

tashilishi mumkin boʻlgan mayda-donali yuklar (qum, shagʻal, tosh 

koʻmir, oʻtin va h.k.) kiradi. Sochiluvchan yuklarga don va shunga 

oʻxshash mahsulotlar kiradi. Donali yuklarni tashishda ular joy miqdori 

bilan hisoblab boriladi.  
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Tashish (birligi) ogʻirligiga koʻra yuklar meyoriy ogʻirlikdagi va 

ogʻir massali yuklarga boʻlinadi. Tarali va donali yuklarning chegaraviy 

meyoriy ogʻirligi - 250 kg, dumalatib suruluvchi yuklar uchun – 400 kg. 

Koʻrsatilgan miqdordan ogʻir boʻlgan yuklar ogʻir massali yuklar 

qatoriga kiritiladi. Agar yuk ogʻirligi 4-5 tonnadan ortiq boʻlsa, uni 

tashish uchun maxsus transport vositasi talab qilinishi mumkin.  

Oʻlchamlariga koʻra yuklar: gabaritdagi, ya‘ni avtomobilning  

standart kuzovida tashilishi mumkin boʻlgan yuklar; nogabarit yuklarga 

boʻlinadi. Nogabarit yuklarga balandligi 2,5m, eni 2,0 m va uzunligi 3,5 

m (uzun oʻlchovli yuklardan tashqari) dan ortiq oʻlchamli  yuklar kiradi. 

Uzun oʻlchamli yuklarga uzunligi kuzov uzunligiga qoʻshimcha uning 

uchdan bir qismi va undan ham uzun yuklar kiradi.  

Nogabarit yuklar faqatgina davlat avtomobil nazorati (DAN) 

ruxsatiga binoan va qizil chiroq (belgi) oʻrnatilgan holda tashilishlari 

mumkin. Xavflilik darajasiga koʻra yuklar MDH davlatlarida 7 guruhga 

boʻlinadi:  

 1 guruh - xavfligi kam (qum, shagʻal, tuproq, gʻisht va h.k.);  

 2 guruh - tez oʻt olinuvchi moddalar (benzin, atseton va h.k);  

 3 guruh - issiq va chang chiqaruvchi (sement, asfalt, ohak va h.k.);  

 4 guruh - kuydiruvchi (kislota va ishqorlar);  

 5 guruh - ballonda tashiluvchi siqilgan va suyultirilgan gazlar;  

 6 guruh - nogabarit (oʻlchamiga koʻra xavfli yuklar);  

 7 guruh - portlovchi, zaharlovchi va radiaktiv moddalar;  

Xalqaro yuk tashish qoidalariga binoan Yevropa davlatlari 

xavfsizlilik darajasiga koʻra BMT ekspertlar qoʻmitasi tavsiyasiga koʻra 

yuklarni tashish uchun ADR kelishuvi nomi bilan tashiluvchi buyum va 

mahsulotlarni tashish uchun xalqaro konvensiya qabul qilingan boʻlib, 

unda yuklar xavflilik darajasiga binoan quyidagi 9 sinfga boʻlinadi:  

1-sinf   - portlovchi modda va mahsulotlar;  

2-sinf   - gazlar: siqilgan, suyultirilgan;  

3-sinf   - suyuq yoʻnilgʻilar;  

4.1.-sinf - yoʻnuvchi qattiq jismlar;  

4.2.-sinf - oʻzi yoʻnib ketish xususiyatli moddalar;  
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4.3.-sinf - suv tegishi natijasida gaz chiqaruvchi moddalar;  

5.1.-sinf - oksidlovchi moddalar;  

5.2.-sinf - organik peroksid (oʻta oksid) lar;  

6.1.-sinf - zaharlovchi moddalar:  

6.2.-sinf - yuqumli (infeksion) moddalar;  

7-sinf  - radiaktiv moddalar;  

8-sinf  - korroziyalanuvchi moddalar;  

9-sinf  - har xil xavfli modda va mahsulotlar (yuqoridagi 

sinflarga kiritilmagan).  

9.2. Yuklarning xavflilik belgilari 
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9.1-rasm. Yuklarning xavflilik belgilari 

Yuk koʻtara olish qobiliyatidan foydalanish darajasiga koʻra yuk 

tavsiflari. Bu koʻrsatkich yukning (nisbiy ogʻirligi) hajmiy ogʻirligi va 

tashishga tayyorlanganligi (joylashtirish, bogʻlash, presslash va h.k.) 

bilan bogʻliq boʻlib, yuklar 4 sinfga boʻlinadi:  

 1-sinf - avtomobilning yuk koʻtarishdan foydalanish 

koeffitsiyenti darajasi -1  

 2-sinf - avtomobilning yuk koʻtarishdan foydalanish 

koeffitsiyenti darajasi        -99-0,77 (0,8)  

 3-sinf - avtomobilning yuk koʻtarishdan foydalanish 

koeffitsiyenti darajasi       -0,70-0,51 (0,6)  

 4-sinf avtomobilning yuk koʻtarishdan foydalanish 

koeffitsiyenti darajasi  -0,5 va undan kam boʻlgan  yuklar kiradi.  

Yuklarni sinflarga boʻlib tasniflash 1 tonna yuk tashish tarifi 

(haqi)ni belgilash uchun kerak.  

Yuklarni har xil sinflarga kiritish uchun maxsus tavsifnoma bor. 

Ba‗zi  bir  yuklar tashishga tayyorligiga koʻra har xil sinfli boʻlishlari 

mumkin. Masalan, presslangan hashak (somon) 2-sinf, presslanmagan 

esa 4-sinf va h.k. Yuklarni tashishda xavfsizlik texnikasi va mehnat 

muhofazasi talablariga koʻra ham tasniflanadilar.  

Tashish sharoitiga koʻra yuklar quyidagicha boʻlishi mumkin:    

- oddiy, ya‗ni hech qanday maxsus moslama talab etmaydigan;  
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-  tez buzuluvchi (oziq-ovqat mahsulotlari).  Ularni tashish uchun  

maxsus sanitariya va harorat shartlari zarur;  

- keskin va koʻngilsiz xidli;  

-  tirik (mol va qushlar). Bunday mollarni tashish uchun transport 

vositalari tashiluvchi moddalarni yoʻllarda oziqlantirish va ular axlatini 

tozalash va h.k.larga moslangan  boʻlishi zarur.  

Yuklar  saqlanish sharoitlariga koʻra 4 guruhga boʻlinadi:  

 yogʻingarchilik va harorat oʻzgarib turishidan buzilmaydigan 

(qum, shagʻal, maydalangan tosh, toshkoʻmir va h.k.). Bunday 

yuklarni usti ochiq maydonchalarda saqlash mumkin;  

 yogʻingarchilikdan buzilishi mumkin (metall, metall buyumlari, 

gʻisht va h.k). Ularni usti berk ayvonchalarda saqlash zarur;  

 yogʻingarchilik va haroratning oʻzgarishi natijasida buziluvchi 

yuklar. Bunday yuklarni berkitilgan xonalarda va issiq (sovuq) ni 

izolyatsiyalanuvchi va zarur haroratni saqlovchi (tez buziluvchi 

mahsulotlar-muzlatkichlarda, muzlashi mumkin boʻlmagan 

suyuqliklarni esa - isitiluvchi omborlarda va h.k.);  

 maxsus rezervuar (idish) larda saqlanuvchi (suyuq yoʻnilgʻi,  

moylar  va  shu kabilar) kiradi.  

Joylab saramjonlash (qoliplash) xarakteriga koʻra yuklar  

taralangan  va tarasizlarga boʻlinadi.  

Yuklarni tasniflashdan maqsad transport vositasi, tashish 

usullaridan yaxshiroq foydalanish, ortish-tushirish ishlarida 

mexanizatsiyadan foydalanish kabilardir. 
 

9.3. Tara va uning xizmati 
 

Ortish va tushirish, tashish va saqlov operatsiyalarida yuklarni 

buzilishining oldini olish uchun taralardan foydalaniladi.  

Taralar mustahkam, koʻp marotaba foydalanishga moʻljallangan va 

iloji boricha arzon materiallardan yasalgan boʻlishlari zarur.  

Ba‗zi bir taralangan yuklar zaifligi (moʻrtligi) yoki boshqa  bir 

xususiyatlariga koʻra ular qoʻshimcha, ishonchliroq tara 

(supertara)lashni talab qiladilar. Masalan, sut mahsulotlari yoki shisha 
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qadahli mineral suvlar tashishda shisha qadahlarini maxsus reshyotka 

(plassmassa)larga joylashtiriladi, butilkadagi kislotalar daraxt 

shoxlaridan toʻqilgan maxsus savatlarda tashiladi.  

Taralar gabaritlari, shakllari va unga joylashtiriluvchi yuk ogʻirlik 

miqdoriga hamda ishlatiluvchi materiallariga koʻra oʻz standart 

(andoza)lariga egadirlar. Taralarni standartlash mahsulot oborotini 

yaxshilash bilan birga, barcha transportlarda ham transport vositasi 

kuzovi yoki platformasi sigʻdirishi (yuk sigʻdirish va koʻtarish 

qobiliyati) dan maksimal foydalanish, bir turdagi ortish va tushirish 

mexanizmalari, konteyner va tagliklardan foydalanish imkonini beradi. 

Aksariyat hollarda ishlatiluvchi taralar: yashik, qoplar (ipchiq, tolali, 

qogʻoz- kraftqop), bitumlashtirilgan yoki bitumlashtirilmagan, 

polietapilen (mineral oʻgʻitlar uchun), metall va yogʻochli bochkalar va 

boshqalar. 

9.4. Taralarning turlari 
 

Odatda yuklarni tashish, ortish va tushirish operatsiyalarida saqlash 

maqsadida taralar markirovkalanadi. Markirovkalash toʻrt xil boʻladi:  

 mahsulot markirovkasi - ishlab chiqaruvchi zavod nomi, yuk 

turi va ogʻirligi koʻrsatiladi;  

 yuk markirovkasi - joʻnatish va eltib borish joyi (punkti), yuk 

joʻnatuvchi va qabul etuvchilar koʻrsatiladi;  

 transport markirovkasi - toʻldirilgan hujjat nomeri (tartibi) va  

joylar  soni koʻrsatiladi;  

 maxsus markirovka - ayrim xususiyatlar koʻrsatiladi.  

«surilmasin», «ustki qismi», «ehtiyot boʻling - sinadi» yoki fujer 

rasmi, «nurdan saqlang» va h.k.  

Markirovkada koʻrsatilgan talablarni bajarish tashuvchilar, ortish va 

tushirish operatsiyasini bajaruvchilar, omborlarda saqlovchilar va 

boshqa shaxslar uchun qonun kuchidagi majburiydir.  



109 

 

 

 
9.2-rasm. Markirovka turlari 

Konteyner bu koʻp marotaba ishlatuvchi tara boʻlib, ular transport 

vositalariga ortish va undan tushirishda mexanizatsiya ishlatishga 

moslangan. Amalda konteynerlar taxtadan, metalldan va plastmassadan 

qattiq qilib yasalgan va rezina yoki sintetika  plyoʻnkalaridan elastik 

qilib yasalgan boʻlish  mumkin. Ular faqatgina bir transport turi bilan 

tashiluvchi (shu joyli) va bir necha turdagi transport vositalarida 

tashiluvchi tranzit konteynerlarga boʻlinadi.  

Konteynerlar vazifalariga koʻra universal va maxsus boʻlishlari 

mumkin. Universal konteynerlar har xil mahsulotlarni (aksariyat holda 

aholi iste‗moli mahsulotlari) tashishga, maxsus konteynerlar esa aniq 

yuk turi yoki yuklarning kichik bir guruhini tashishga moʻljallangan 

boʻladi.  

Davlat standartiga binoan konteynerlar brutto - massasi 10, 20 va 30 

tonnali koʻp yuk tashuvchi (suv va quruqlik transportlarida 

qoʻllaniluvchi), 2,5.... 5 t (temir yoʻllarda qoʻllaniluvchi) va kam tonnajli 

0,625....1.25t  avtomobil konteynerlaridan iborat boʻladi.  
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Konteynerlarda yuk tashishning asosiy afzalliklari quyidagilardan 

iborat:  

 ortish va tushirish operatsiyalarida transport vositalarining turib 

qolishini kamaytirish;  

 mehnat sarfini kamaytirish, chunki transport vositasi 

platformasidan yuklarni tushirishga nisbatan konteynerdan 

tushirish va unga ortish ancha kam mehnat talab qiladi; 

 yuk tashishda ularning yaxshi saqlanishini ta‗minlash;  

 aralash transport turlarida tashishda konteynerlarda yuk tashish 

qulayligi.   

Chunki bir transport turidan ikkinchisiga konteynerni oʻtkazishda, 

faqat uning qulfi plombasining buzilmaganligi tekshiriladi xolos. Hujjat 

almashuvi ancha osonlashadi.  

Yuklarni konteynerlarda tashish iqtisodiy jihatdan arzon. Hisoblar 

koʻrsatadiki, furgonli avtomobillarga nisbatan yuklarni konteynerlarda 

tashish xarajatlari, tashish va ekspeditsion xarajatlar hisobiga koʻra 15  

foizga  arzonlashar  ekan  va  transport vositasi unumdorligi 8 foizga 

oshar ekan.  

Yuklarni konteynerlab tashishdagi asosiy kamchilik  

konteynerlarning  oʻz ogʻirliklari va ularning qaytarilishidir. 

 

 
9.3-rasm. Yuk konteynerlari 

9.5. Yuk joʻnatuvchi va qabul etuvchi punktlar 
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Yuklar yigʻiluvchi punktlar yuk hosil qiluvchi, ularni qabul etuvchi 

punktlar yuk qabul qiluvchi punktlar deb ataladi.  

Yuk hosil etuvchi punktdan joʻnatilgan yuk miqdori, ayni punktning 

joʻnatish boʻyicha yuk aylanmasini xarakterlaydi. Yuk qabul etuvchi 

punktga keltirilgan yuk miqdori, ayni punktni mahsulot qabul etish 

boʻyicha yuk oborotini xarakterlaydi.  

Asosiy yuk yigʻiluvchi va qabul etiluvchi punktlarga sanoat 

korxonalari, qishloqlarda jamoa va fermer xoʻjaliklari, tayyorlov 

punktlari, konlar, temir yoʻl bekatlari, suv portlari, aeroportlar, qurilish 

maydonlari, karerlar, moddiy- texnika ta‗minoti baza va omborlari, 

doʻkon  va shu kabilar kiradi.  

Yuk joʻnatuvchi va ularni qabul etuvchi puntlar, ular oʻrtasidagi 

transport aloqalari ishlab chiqariluvchi hamda iste‗mol etuvchi korxona  

va tashkilotlar joylashuvi va iqtisodiy ahamiyati, mahsulot almashuv 

shahobchalari, ishlab chiqaruvchi kuchlar joylashuvi hamda barcha  

turdagi  transportlar ortish-tushirish punktlari joylashuvi bilan 

chambarchas bogʻliqdir. 

9.6. Mahsulotlani yetkazib berish tizimlari 

  Yuklarni tashishda dunyo amaliyotida qоʻllaniladigan asosiy 

atamalar.  

Transportda tashish - Yevropa Konferensiyasida tavsiya qilingan 

bоʻlib, magistral yоʻlda tashishni tashkil qilganlar tomonidan 

ishlatiladigan atama va tushunchalarni оʻz ichiga oladi. Ularga 

quyidagilar kiradi: unimodal (bir turdagi), aralash yuklarni tashish, 

multimodal va intermodal tashishlar.  

Unimodal tashish bir turdagi transportda amalga oshiriladi. Odatda, 

transportirovkaning boshlangʻich va oxirgi punktlari berilgan bоʻlib, 

logistika zanjirining  oraliq  operatsiyalari  bоʻlgan  omborlash  va  

yuklarni  qayta  ishlash operatsiyalarisiz  bajariladi.  Masalan, kоʻp 

tonnali yuklarni jоʻnatishda va yukni yetkazishdagi oxirgi punktda 

podyezd yоʻllari bоʻlsa temir yоʻl transportini, mayda partiyali yuklarni 

qisqa masofaga jоʻnatishda esa avtomobil transportini qоʻllash 

maqsadga muvofiqdir.  
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  Aralash yuklarni tashish (intermodal) ikki xil turdagi transportda 

amalga oshiriladi. Bunda, yuk ishlov berish punktiga transportning 

birinchi turi bilan yetkaziladi yoki saqlamaydigan yoki qisqa vaqt 

saqlaydigan yuk terminaliga boshqa transport turiga оʻtkazish yоʻli bilan 

olib boriladi.  

Bir necha transport xujjatlarining mavjudligi, fraxtning yagona ta‘rif 

stavkasining yоʻqligi aralash alohida tashishning belgilari hisoblanadi.  

Tоʻgʻri aralash tashishda yuk egasi boshqa transport turi xizmatini 

kоʻrsatayotgan birinchi tashuvchi bilan shartnoma tuzadi.  

Multimodal tashish – yuk transportning bir turidan ikkinchi turiga 

оʻtkazilib, yuklarni bir necha transport (kamida ikkita) turida tashishdir. 

Masalan, Оʻzbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, moliya va 

savdo-sotiq Vazirligining Buxoro terminalidan Buxoro-Olot-Chorjou-

Seraxs- Fors kоʻrfazidagi (Eron) Bender Abbas porti marshruti bоʻyicha  

avtopoyezdlarda  tashiladigan  paxta  tolasi, uni  omborxonaga qоʻyish, 

uni omborxonadan Yaponiya, Janubiy Koreya yoki Avstraliyaga dengiz  

orqali  transportirovka  qilish  uchun  kemaga  yuklab  tashish 

multimodal tashishdir.  

Ushbu tashish turi yukni bir turdagi transportdan boshqasiga 

tоʻdalangan yoki yuk turiga bogʻliq holda qadoqlangan idishda  

agʻdarishni kоʻzda tutadi. Multimodal tashishda yuk egasi bitta shaxs 

(ekspeditorlik firmasi) bilan shartnoma  tuzadi  va  u,  ya‗ni  

ekspeditorlik  firmasi  butun  marshrut bоʻylab transportning har xil 

turida  harakatlanadi va yuk egasini boshqa transport korxonalari bilan 

shartnoma ishlarini olib borishdan xolos etadi.  

-―Piggibek‖ – temir yоʻl va avtomobil transportida aralash 

tashishdir;  

- Yuguruvchi shosse‖ – pasaytirilgan polli temir yоʻl platformada 

yuklangan avtomobillarni tashish;  

- Kuzatuvchi bilan tashish –avtomobil haydovchilari kuzatuvida, 

yuklangan avtomobillarni boshqa transport turi bilan tashish (masalan, 

poyezd yoki paromda); 
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- Kuzatuvchisiz tashish - avtomobil haydovchilari kuzatuvisiz, 

yuklangan avtomobillarni boshqa transport turi bilan tashish (masalan, 

poyezd yoki paromda); 

- Roll-on-roll- of (―ro-ro‖) – temir yоʻl poyezdlaridagi ― 

―Yuguruvchi shosse‖ dagidek gʻildirakli harakatlanuvchi tarkibni 

kemalarda gorizontal yuklash usulida tashish.   

- ―Lo-lo‖ – yiriklashtirilgan yuk birligini vertikal yuk kоʻtarish-

tushirish usulidan foydalanib, yuklash va tushirish.   

Kabotaj – bu bitta davlat ichida har xil aholi yashash punktlari 

orasida yuklarni (yoki yоʻlovchilarni) ushbu davlatda rоʻyxatdan 

оʻtmagan avtotransport vositasida tashishdir. Hozirgi vaqtda kabotaj 

YAT(YES)ga a‗zo davlatlardan tashqari barcha davlatlarda  (jumladan, 

Оʻzbekiston  Respublikasida) ta‗qiqlangan tashish usuli hisoblanadi. 

Kabotaj tashishlarni bajarayotgan avtomobil vositalari vaqtincha qaysi 

davlat hududida turgan bоʻlsa, оʻsha davlatning avtotransportga qоʻygan 

talablariga, undan tashqari ushbu davlat hududida ishlayotgan ichki 

peratorlarga nisbatan qоʻllaniladigan shartlarga mos kelishi kerak.  

Kоʻrsatilgan shartlar quyidagilarga tegishli:  

 ogʻirlik va gabaritlar: YAT a‗zolari bоʻlgan davlatlarga  mos  

keluvchi  

 avtotransport vositalarida qоʻllaniladigani kabi;  

 aniq yuklarni tashish: jumladan, xavfli yuklar, tez buziladigan  

oziq-ovqat; 

 mahsulotlari va yirik shoxli mollar;  

 haydovchilar ish kunining davomiyligi: xaydash va dam olish 

davrlari;  

 tashish tariflari va shartlari:  YAT a‗zolari  bоʻlgan mamlakatda 

qоʻllanilayotgan tashish shartlarining mosligi. Bir qator 

hamdоʻstlik davlatlarining tashish shartlari qonun doirasida 

aniqlanishi mumkin. Bu holatda zararni qoplash maqsadida 

sugʻurta qilish zarur. 

Bugungi kunda dunyo bozorida mahsulotlarni yetkazib berish 

jarayoni bir qator ishlarni amalga oshirish jarayoni bilan bogʻliq bоʻlib, 

bularga yuklarni samarali yetkazib berish kompleksi, yuklarni teng 
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taqsimlash operatsiyalari va xizmatlari kiradi. Transport-ekspeditorlik 

korxonalari aynan ushbu ishlarni amalga oshirish uchun mоʻljallangan. 

 

 

9.1-jadval. Yuk tashish modellari 

Model Maxsus ko‟rsatkichlari Tashkil qilish usuli 

Unimodal  Bitta transport, yagona fraxt, 

yoʻ xarajatlari va 

dispetcherlik punkti  

―Eshikdan eshikkacha‖ 

joʻnatuvchi va qabul 

qiluvchiniki 

Intermodal  Yuk tashish qatnashchilari 

oʻrtasida javobgarlikni 

taqsimlanishi, turli xil tarif 

va transport hujjatlari 

MRP (Material 

Requirements Planning-

talabni shakllantirish) 

uzatuvchi rejalashtirih tizimi 

Multimodal  Tashuvchining roli – bir 

transport turi, tashishning 

boshqa ishtirokchilari – 

xizmatlarga haq toʻlash, 

yagona fraxt va transport 

hujjatlari 

―Ayni vaqtida‖ – tortuvchi 

buyurtmaviy tizim 

Transmodal  Turli xil transport vositalari 

bilan yuklarni tashishga 

yagona yoʻl-transport 

hujjatlari 

―Harakatlanuvchi shosse‖ – 

tashishning uzluksiz jarayoni 

Amodal  Bitta dispetcherlik punkti, 

transport harakat 

marshrutlari turlicha, yagona 

oʻtuvchi fraxt, yuk uchun 

umumiy javobgarlik 

―Ayni vaqtda‖ va MRP 

tizimlarining birlashishi – tez 

moslashish usuli 

 

 

9.2- jadval. Bir nechta transport turlari ishtirokida yuk tashishda 

an’anaviy va logistik yondoshuv tavsiflarini taqqoslash 
 

Tashishni an‘anaviy tashkil qilish Tashishni logistik tashkil qilish 

Ikki va undan ortiq transport turida Ikki va undan ortiq transport turida 

Tashish jarayonida yagona 

operatorning yoʻqligi 

Tashish jarayonida yagona 

operator mavjudligi 
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Transport hujjatlarining koʻpligi Transport hujjatlarining yagonaligi 

Fraxt (dengizda yuk tashish narxi) 

uchun yagona tarif stavkasining 

yoʻqligi 

Fraxt tarif stavkasining yagonaligi 

Qatnashuvchilarning oʻzaro 

aloqasi ketma-ketligi sxemasi 

Qatnashuvchilarning oʻzaro 

aloqasi markazlashgan ketma-

ketligi sxemasi 

Uyushmaganlik va natijada yuk 

uchun javobgarlikning pasayishi 

Birlashish va natijada yuk uchun 

yuqori javobgorlik 

Natija: ―Logistikaning olti qoidasi‖ 

ning bajarilish yuqori ehtimolligi  

Natija: ―Logistikaning olti qoidasi‖ 

ning bajarilish ehtimolligi past 

 

Transport xizmatlari bozorida samaradorlikni oshirishda yuklarni  

yetkazish uchun  maksimal  koordinatsiyalash  va  transport  jarayoʻnida  

barcha zanjirlarni integratsiyalash zarur boʻladi. Yuklarni tashishda 

transport jarayoʻnini elementlari (zanjirlari) koʻchma tarkibini yuklash 

va qayta yuklashlari hisoblanadi.   
 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 
 

1.  Transportda yuk tushunchasi nima?  

2.  Netto ogʻirligi deganda nimani tushunasiz?  

3.  Brutto ogʻirligi deganda nimani tushunchasiz?  

4.  Yuklar qanday xususiyatlariga koʻra turkumlanadi?  

5.  Yuk tashish hajmi qanday oʻlchamda boʻladi?  

6.  Taraning asosiy vazifasi nimadan iborat?  
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10-BOB.  YOʻLOVCHILAR TASHISHNING AXBOROT-   

LOGISTIK TEXNOLOGIYALARI 

  

10.1.  Yoʻlovchilarni tashish texnologiyasida logistik yondashuv 
 

Transport turlaridan qat‗iy nazar yoʻlovchilar tashishni  tashkil 

etishda ularga bir xil talablar qoʻyilgan boʻlib, unda  yoʻlovchilarni qisqa 

vaqt ichida manzillariga yetkazib qoʻyish, transport vositalarining butun  

marshrut davomida aniq harakati, transport vositalaridan yaxshi  

foydalanish,  toʻla  xavfsizlik  bilan  tashishni  tashkil etish, 

yoʻlovchilarga yuqori madaniyat bilan xizmat etish, iloji boricha 

harajatlarni tejamli sarflash talablari qoʻyiladi.  

Yoʻlovchilarni  koʻplab  tashuvchi  transportning  boshqa  turlariga  

nisbatan yoʻlovchilar tashuvchi avtomobil transportining  bir qancha 

afzalliklari bor. Bunday afzalliklarga  eng  avvalo,  yoʻlovchilar  

tashuvchi  avtomobil transportining yuqori darajali manevrliligi, ya‗ni 

yoʻlovchilarni ish va yashash joylariga yetkazib borish xususiyati, 

takomillashtirilgan va qattiq qoplamali yoʻllarda yer usti yoʻlovchilar 

tashuvchi boshqa transportlarga nisbatan yuqori harakat tezligiyu, zarur 

boʻlganda  shahar ichi marshrutlarning  bir qismini  dam olish (shanba 

va yakshanba) kunlari  shahar atrofida xordiq chiqarish joylariga 

boruvchi, shahardan  tashqarilarini  esa  uning  aksi,  kerak  boʻlganda  

shahar  ichi  va  atrofi  marshrutlaridagi bir qism avtobuslarni ekspress 

harakatiga oʻtkaza olinishini kiritish mumkin.  

Avtobuslarda yoʻlovchilar tashishning yana bir asosiy afzalligi bu 

zarur boʻlganda yangi marshrutlarni tez ishga tushura olinishidir.  

Me‘yordagi yoʻl sharoitlari bor joylarda yangi avtobus marshrutlariga 

qoʻshimcha ishlar qilinmasdan, masalan, yakka inshootlar, elektr 

podsantsiyasi (yordamchi elektr bekati), kontakt shahobchalari 

kabilarsiz  ishga tushirish mumkin. Bunday qurilmalar tramvay va 

trolleybus marshrutlari uchungina zarurdir. Yangi ochilgan avtobus 
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marshrutlariga qilingan katta xarajatlarni nisbatan qisqa davr ichida 

qoplanishi mumkin.  

Yoʻlovchilar zichligi quvvatiga katta boʻlgan marshrutlarga 

ertalabki va kechki «tashish choʻqqisi» soatlarida 15 dan koʻp avtobuslar 

chiqarilishi lozim. Harakat chastotasi harakat intervaliga bogʻliq boʻlib, 

u ma‗lum  joy (bekatdan) qancha vaqt ichida navbatdagi avtobus oʻtish 

vaqti minutda oʻlchanadi.  

Harakat intervallari shahar marshrutlarida odatda 4-6 min va 

kamdan-kam paytda 12-15 min boʻladi.  

Avtobuslar harkatini muntazam tashkil etish uchun ular harakat 

jadvallari va chizmalari boʻlishi zarur. Harakat chizmasi har bir 

marshrutdagi avtobus uchun alohida tuziladi. Bunday chizmalarni 

tuzilishlikda marshrut, avtobus va haydovchilarning ish rejimlari asos 

qilib olinadi. Harakat chizmalarini belgilashda sutka ichi soatlaridagi, 

hafta kunlaridagi va yil fasllaridagi yoʻlovchilar oqimining oʻzgarishini 

hisobga olishlik zarur.  

Bir guruh marshrutlar uchun harakat chizmalarini tuzishda, 

marshrutlarning har birining alohida xarakteri hisobga olinadi. Bunda 

turli marshrutlardagi yoʻlovchilar zichligi oʻzgarishi hisobga olinib bir 

marshrutdan boshqasiga ayrim miqdordagi avtobuslarni oʻtkazishlik 

imkoniyatlari koʻrsatilgan boʻlishi kerak. Bunday oʻtkazishlarda, 

avtobuslar kamaytirilayotgan marshrutdagi yoʻlovchilar tashish ishi 

jiddiy susaymaydigan boʻlishi nazarda tutilishi lozim. Bundan tashqari, 

iqtisodiyotni nazarda tutib, oʻtkaziluvchi avtobuslar qatnovini oshirib 

yubormaslikka ham e‗tibor berilishi lozim.  

Harakat chizmalari asosida harakat jadvali tuziladi. Tuzilgan  

jadvallar  esa aholiga eng yaxshi xizmat koʻrsatish bilan birga 

avtobusdan oqilona foydalanishlikni hisobga olgan  boʻlishi zarur. 

Jadvalda oxirgi punktlaridan joʻnash va ularga kelish hamda 

yoʻlovchilar oboroti koʻp boʻlgan uzellardan oʻtish vaqtlari koʻrsatilgan 

boʻladi. Bunday jadvallarni tuzishda sutka soatlari ichi ekspluatatsion 

harkat tezliklarini hisob qilishni belgilanishi maqsadga muvofiq va bu 

narsa yoʻllarning yuklanganligiga, avtobuslarni toʻlganligi va boshqa 

sharoitlar bilan bogʻliqdir. 
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10.2. Yengil avtomobillarda yoʻlovchilar tashish 
 

Yengil avtomobillarda yoʻlovchi tashish avtobuslar bilan tashishga 

nisbatan foydalanilayotgan transport vositalari va tashish ishlarni tashkil 

etish tamoyillarga koʻra tubdan farqlanadi. Yengil avtomobillarda 

yoʻlovchilarni tashish asosan quyidagilarga boʻlinadi:  

-  maxsus taksi avtomombillarda yoʻlovchilarni tashish;  

- xizmat yuzasidan yoʻlovchilarni yengil avtomobillarda tashish.  

Keyingi tashishlar qatoriga aholi buyurtmasiga binoan tantanalarga 

xizmat etuvchi yengil avtomobillar ishlari ham kiradi. Bundan tashqari 

aholining shaxsiy mulklari boʻlgan yengil avtomobillarda tashishlar ham 

bordir. Yengil avtomobillarda yoʻlovchilar tashish ishlarining aksariyati 

yengil taksi va shaxsiy mulk egalari avtomobillari zimmasidadir.  

Taksi yengil avtomobillarda shahardagi yoʻlovchilarni eng qulay 

tashish turlariga kiradi. Ammo, taksi yengil avtomobillardagi  

yoʻlovchilarni  tashish  shahar marshrut  transporti  almashtirolmay,  

ularga  qoʻshimcha transport turi boʻlib, aksariyat hollarda vaqti ziq 

boʻlgan yoʻlovchilarni tashishlarda, yoʻlovchining talabiga binoan u 

aytgan ―eshikdan-eshikgacha‖ boʻlgan tashishlarda, yukli yoʻlovchilar  

qatnovida,  shahar  yoʻlovchilar  transportning  boshqa  turi  boʻlmagan 

hududlardagi tashishlarda yoki shahar yoʻlovchilar transporti 

ishlamaydigan tungi soatlardagi tashishlarda ishlovchi yoʻlovchilar 

transporti hisoblanadi. Ayrim hollarda yengil avtomombillardan shahar 

atrofi, qishloq joylardagi va shaharlararo yoʻlovchilar tashishda ham 

foydalaniladi.  

Yengil taksi avtomobillarni ishlatishlikda ulardan jadal foydalanish 

xarakterlidir. Sutka davomida bunday avtomobillar 13-14 soat ishda 

boʻlib, oʻrtacha bosib oʻtish masofasi 200-250 km ni tashkil etadi. 

Aksariyat hollarda yengil taksi avtomobillardan foydalanuvchi 

yoʻlovchilar yuk bilan qatnovchi yoʻlovchilardir.  
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Shuning uchun ham taksidan foydalaniladigan avtomobillarga 

texnik jihatdan yuqori darajada ishonchli, dinamik sifati yuqori, 

yoʻlovchilarni oʻtirish va ular yuklarini joylashtirish qulay boʻlishi 

talablari qoʻyiladi.  

Barcha yengil taksi avtomobillarida kira haqini oʻlchab boruvchi 

asbob-taksometr hamda chiroqli signal qurilmalari boʻlishi lozim. Bunda 

koʻk chiroqli signal taksi boʻshligini, qizil chiroqli signal uning aksi, 

ya‗ni bandligini koʻrsatadi. Taksometrning bir necha xil kira haqini 

hisoblovchilari boʻlib, avtomobil harakatiga uzatmalar qutisi orqali 

ishlaydi, agar buyurtmachi talabiga binoan kutib turilsa yoki harakat 

tezligi 15 km/soatdan kichik boʻlsa, asbob ichiga oʻrnatilgan soat 

mexanizm bilan avtomobildan foydalanish haqi hisoblanib boriladi. 

Taksometrlar Davlat standarti talabiga binoan va avtomobil spidometri 

(harakat tezligi koʻrsatuvchi asbob) kabi plombalanishi shart.  
 

10.3. Shahar yoʻlovchi transportini ijtimoiy va mantiqiy 

tizimlari munosabati 

Shahar mikrotumanlari yoki yoʻlovchilar oqimi koʻp boʻlgan yirik 

uzellardagi korrespondentlar (ya‗ni yoʻlovchilar) tashuvchi yoʻllarni 

yoki marshrutlarni  tashkil etish asoslari boʻlib,  ularning  yigʻindisi 

shahar  transport  shahobchalarini  tashkil etadi.  Aytilgan 

shahobchalarni shahar xududlariga oqilona joylashtirish va turli xildagi 

shahar transportlari orasida yoʻlovchilar tashish ishini 

muvofiqlashtirishda  marshrutlarni iloji boricha yoʻlovchilar qatnovi 

uchun  zarur boʻlgan  vaqtni tejash, ya‗ni  uni  minimal boʻlishi, harakat 

muntazamligi va tekisligini hisobga olib, marshrutlarni toʻgʻri chiziqli  

boʻlishi maqsadga muvofiqdir. Bunday talablarni bajarishlik uchun 

harakatni eng qisqa yoʻnalish boʻyicha (amalda bor yoʻl va koʻchalarni 

hisobga olib), aholi zich yashaydigan va markazni chetki tumanlar bilan 

birlashtiruvchi hamda turli xil, eng avvalo bor metropoliten transportlari 

bilan (agar bunday transport boʻlsa) tutashuvchi marshrutlar tashkil 

etilishi  tavsiya  etiladi.  

Marshrutlar yoʻnalishi va transport shahobchalarining joylashuvi 

(konfiguratsiyasi) yoʻlovchilar hosil etuvchi va yoʻlovchilarni koʻplab 
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qabul qiluvchi tugunlar shahar hududidagi joylashuvigi bogʻliq boʻlmay, 

shaharning transport harakatlari kommunikatsiyalarini joylashuvi, 

koʻchalarning alohida xususiyatlari, ulardagi harakat zichligi va jadalligi 

kabilarga ham bogʻliqdir.  

Amalda bor yirik shaharlardagi yoʻlovchilarga xizmat etish shahar 

transporti turlari (metro, tramvay, trolleybus va  avtobus) ichida  eng  

koʻp  tarqalgani  avtobus transportidir.  Avtobus  transporti  koʻpchilik  

kichik  va  oʻrta  shaharlarda  yagona yoʻlovchilar tashuvchi transport 

turidir.  

Trolleybus   

Boshlangʻich kapital xarajatlarni kamligi 

(ammo avtobusdan koʻp), harakatning tinchligi, 

jadal tezlana olishligi, aloqa tezligining kattaligi, 

havodagi kontakt-sim qurilmalarining 

murakkabligi (ayniqsa kesishish joylari, 

strelkasi), manevrchanligini avtobusga nisbatan kamligi sababli)  

Tramvay  

- Tashish qobiliyatining kattaligi   

- Yoʻlovchilar oqimi koʻp boʻlganda joylarda 

tashish tannarxining arzonligi;  

- Boshqarishni soddaligi;  

- Manevrchanlikning kamligi;  

- Harakatdagi shovqinni koʻpligi;  

- Boshlangʻich kapital harajatlarning juda kattaligi.  

Metro  

- Tashish qobiliyatining eng kattaligi;  

- Aloqa tezligining eng kattaligi;  

-Harakat muntazamligining yuqoriligi 

(toʻsiqlar yoʻqligi) harakat xavsizligining eng 

kattaligi;  

- Boshlangʻich kapital xarajatlarning juda kattaligi.  
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Texnik-ekspluatatsion koʻrsatgichlariga binoan yoʻlovchilar 

transportning har bir turining eng oqilona ishlatish joylari bor.  

Juda katta quvvatli yoʻlovchilar oqimiga, ayniqsa markaziy joylarda 

yer usti transporti ishini yengillashtirishda metroning  xizmati  

beqiyosdir;  metroning  bir yoʻnalishi  soatiga  50-60  ming  kishi  

tashish  quvvatga  ega  boʻlgan  yoʻlovchilar oqimiga xizmat qila oladi. 

Tramvay muhim ahamiyatli katta quvvatli yoʻlovchilar oqimiga 

xizmat qiladi; metro yoʻnalishining davomi sifati shahar tumanlarini 

shahar atrofi bilan bogʻlashda koʻpincha tramvaydan foydalaniladi; Bir 

tramvay yoʻli, undagi vagonlar soniga koʻra soatiga 15-18 ming 

yoʻlovchilar oqimi quvvatiga ega yoʻnalishga xizmat qila oladi.  

Sutkasiga kamida 5 ming yoʻlovchilar oqimi boʻlgandagina tramvay 

yoʻllarini qurishik maqsadga muvofiqdir.  

Trolleybus tramvayni shaharning asosiy yoʻnalishlarida 

almashtirishda hamda yoʻlovchilar oqimi kam boʻlmagan hollarda 

shaharni uning atrofi bilan birlashtirishda qoʻllaniladi; bir trolleybus 

yoʻli soatiga 5-9 ning yoʻlovchilar oqimiga xizmat etishi mumkin. 

Trolleybus yoʻnalishini ochishlik uchun ayni yoʻnalishda sutkasiga 

kamida 2 ming yoʻlovchilar oqimi boʻlishligi  maqsadga muvofiq deb 

topilgan.  

Avtobuslar shaharning markaziy hududlaridagi qisqa masofali 

qatnovlarda metro, tramvay va trolleybus yoʻnalishlariga paralel 

qoʻshimcha, ya‗ni ular marshrutlarini yanada toʻldirish maqsadida  

ishlatiladi. Yoʻlovchilar transportining boshqa turlari boʻlmagan yoki 

yoʻlovchilar oqimi kichik joylarda musaqil ravishda avtobus 

marshrutlari xizmati tashkil etiladi; shahar bilan shahar atrofi 

yoʻlovchilar aloqalarini oʻrnatishda avtobus xizmatining alohida oʻrni 

bor. Bir harakat yoʻnalishidagi bir avtobus yoʻli soatiga 5-7 ming 

yoʻlovchilar oqimiga va parallel lentali harakatlarda esa 10 ming 

yoʻlovchilar oqimiga xizmat etish qobiliyatiga  ega.  

Yoʻlovchilarni tashish quyidagi turlarga boʻlinadi:  

a) shaharda tashish;  

b) shahar atrofida tashish;  
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v) shaharlararo tashish;  

g) xalqaro tashish.  

Yoʻlovchilar:  

a) yoʻnalishli avtobuslarda;  

b) yuridik va jismoniy shaxslarga ularning buyurtmanomalari 

(buyurtmalari)ga yoki tashishning boshqa shartnomalari boʻyicha 

beriladigan avtobus va yengil 

avtomobillarda;  

v) yoʻnalishsiz taksilarda;  

g) yoʻnalishli taksilarda 

tashiladi.  

Yoʻnalishli avtobuslar va 

yoʻnalish taksilari harakati:  

a) shahardagi yoʻnalishlarda — shaharlarning hokimliklari yoki  

shaharlar hokimliklari  tomonidan  tashkil  etiladigan  shahar  

yoʻlovchilar  tashish  transportini boshqarish organlari tomonidan;  

b) shaharlar atrofidagi va viloyatlar ichidagi shaharlararo  

yoʻnalishlarda — viloyatlar hokimliklari yoki Qoraqalpogʻiston 

Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda viloyatlar va Toshkent shahar 

hokimliklari tomonidan tashkil etiladigan yoʻlovchilar tashish 

transporini boshqarish organlari tomonidan;  

Yangi yoʻnalishlarni tashkil etish (ochish) qonun hujjatlarida  

belgilangan tartibda:  

a)  shaharlarda — shaharlar hokimliklari yoki shahar yoʻlovchilar  

tashish transportini boshqarish  organlari  tomonidan  Toshkent  shahar  

ichki  ishlar  bosh boshqarmasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Ichki 

ishlar vazirligi va viloyatlar ichki ishlar  boshqarmalarining  hududiy  

yoʻl  harakati  xavfsizligi boshqarmalari bilan yoʻnalishlar sxemalarini 

kelishgan holda; 

b) shahar atrofidagi va viloyatlar ichidagi shaharlararo  

yoʻnalishlarda  — Qoraqalpogʻiston  Respublikasi  Vazirlar  Kengashi  

hamda  viloyatlar  va  Toshkent shahar  hokimliklari  yoki  yoʻlovchilar  
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tashish  transportini  boshqarish  organlari tomonidan Toshkent shahar 

ichki  ishlar bosh  boshqarmasi,  Qoraqalpogʻiston Respublikasi  Ichki  

ishlar  vazirligi  va  viloyatlar  ichki  ishlar  boshqarmalarining hududiy 

yoʻl harakati  xavfsizligi  boshqarmalari  bilan  yoʻnalishlar  sxemalarini 

kelishgan holda;  

v) viloyatlararo, shaharlararo va xalqaro yoʻnalishlarda — 

Oʻzbekiston Respublikasi  Ichki ishlar vazirligi  Yoʻl harakati xavfsizligi 

bosh boshqarmasi bilan yoʻnalishlar sxemalarini kelishgan holda 

Oʻzbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi tomonidan amalga 

oshiriladi.  

Shahar yoʻlovchilar tashish transporti  oʻnalishlari  quyidagi  

turlarga boʻlinadi:  

a) shahardagi oddiy, tezkor, ekspress va tigʻiz paytlardagi 

qoʻshimcha yoʻnalishlar;  

b)  shahar chetidan koʻpi bilan 2 km chetga chiquvchi shaharda  

qatnovchi yoʻnalishlar;  

v) yoʻnalishli taksilar.  

Shahardagi yoʻnalishlar  shahar  (shaharcha)dagi  turar  joy  va  

sanoat hududlarini  madaniy-maishiy va sport-sogʻlomlashtirish  

tashkilotlari,  vokzallar, aeroportlar, avtostansiyalar, metro stansiyalari, 

temir yoʻl platformalari, pristanlar va shu kabilar bilan transport 

aloqasini ta‗minlashi kerak.  

Aholiga xizmat koʻrsatish xususiyatiga muvofiq shahardagi  

yoʻnalishlar bir nechta ish rejimiga ega boʻlishi mumkin:  

a)  sutka, hafta kunlari, oyning belgilangan davri  mobaynida  amal  

qiladigan doimiy yoʻnalishlar;  

b) dam olish hududlari, sport-sogʻlomlashtirish komplekslari, 

yarmarkalar va shu kabilar faoliyat koʻrsatadigan davrda tashkil 

etiladigan mavsumiy yoʻnalishlar;  

v) maxsus yoʻnalishlar;  

g) koʻcha–yoʻl shohobchalarida favqulodda vaziyatlar paydo 

boʻlganda, ayrim uchastkalar, transport yoʻllari va maydonlar 

yopilganda joriy etiladigan vaqtinchalik yoʻnalishlar. 
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10.4. Shahar yoʻlovchi transportida logistik texnologiyalar va 

logistik tizimlar  strukturasi 
 

Boshqarish sistemasi transport jarayoʻnini bajarish jarayoʻnida 

toʻliq va  toʻgʻri informatsiyalarni egallashi kerak.  

Boshqarishni logistik texnologiyasi logistik modelni mavjudligini 

hisobga oladi. Boshqarishni logistik texnologiyasi kompyuter texnikasiz 

amalga oshirilmaydi, qaysiki uning asosiy elementi material baza 

hiosblanadi.  

Transport ehtiyojlarini logistik modeli shahar aholisi uchun 

marshrut tarmogʻini qurish va transport vositalarini ish rejimini 

aniqlashni asosi hisoblanadi.  

Boshqarish moduli turli matematik modellardan foydalanib quriladi 

va dasturlarni paketini ifodalaydi. Logistik model tanlangan sistemalar 

yordamida baholash imkoniyatini beradi. Shahar yulovchi transportini  

boshqarishda  liniyada koʻchma tarkib ishini operativ informatsiyasidan 

foydalaniladi. Boshqarishni logistik logistik sistemalarini yaratish 

yulovchilarni tashishda zamonaviy kompyuter texnikasi va zamonaviy 

dastur vositalari yordamida amalga oshiriladi.  

Logistik model shaharda yulovchilarni tashishni boshqarishni 

logistik sistemalarining zarur elementi hisoblanadi va quyidagi 

elementlarni tashkil etadi:  

 shahar aholisini transportga boʻlgan ehtiyojlari;  

 mavjud marshtrut tarmogʻida transportni ishlash koʻrsatkichlari 

va yulovchilarni tashish xarakteristikasi;  

 shahar  aholisiga  transportli  xizmat  koʻrsatishni  variantlari  

tahlili  uchun  matematik model;  

 turli variantlar boʻyicha matematik  modellashtirishni  natijalari  

va  transportli xizmat koʻrsatishni bashoratlash sistemalari.  

Yoʻlovchilarni tashishda logistik sistemalarni zanjirlar orasidagi logistik 

oqimlarini ajratish logistik logistik sistemani koʻrsatishga ruxsat beradi.  
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10.5. Shahar yulovchilarini transport xizmatlarida soʻrovlari 

omillari 

Transport xizmatlarini bozorda samarali funksiyalashtirish uchun 

birinchi navbatda ularga boʻlgan soʻrov haqida  toʻliq  informatsiyaga  

ega boʻlish kerak.  

Marshrut xabarlari va tarmoqlar farqlanadi. Marshrutli xabarlar – 

marshrut tarmogʻida ishtirok etuvchi toʻxtash punktlari orasidagi siljish. 

Yoʻlovchilar oqimini tekshirish metodikasiga ikkita prinsipial kamchilik 

xos:  

1) tekishirishlar qisqa oʻtkaziladi, olingan natijalar esa butunlay 

shahar uchun umumlashtiriladi va transport ishini butun davrida 

foydalaniladi;  

2)  tekshirishlar natijalari oʻtmishdagi joyni holatini aks ettiradi.   

    Bu aloqada tashish hajmini matematik modelini yaratish dolzarb 

hisoblanadi. U yoki bu omillarni belgilashda, yoʻlovchi oqimlarini 

bashoratini oʻzgartirish mumkin. 

 

10.1-rasm. Yoʻlovchilarni oqimini kattaligini aniqlaydigan sababli-

tergov kompleks omillari. 

   – shahar yulovchi transportini yulovchilar oqimini hajmi;   

     -   i darajadagi j omil; 

     - bir-biriga ta‘sir etadigan omillarni miqdoriy bahosi.  



126 

 

Omillarni katta guruhi  miqdoran  baholanadi.  Bunday omillar 

turiga  shaxsiy foydalanish uchun avtomobillar miqdori hisoblanadi. 

Tashishni soʻrovi aniqlaydigan omillar toʻplami tashishning turiga 

bogʻliq. Masalan, yulovchilarni oqimini kattaligi kechki vaqtda 

restoranlar, klublar koʻngil ochar dasturlarga bogʻliq. Radial magistral 

transport oqimini shaharga kirishi, chet tumanlarni shahar markazi bilan 

bogʻlash uchun xizmat qiluvchi avtomobil yoʻllari hisoblanadi.   

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollari 

 

1. Shahar transporti sinflanishiga izoh bering?  

2. Shahar transporti vazifasiga koʻra turlarini keltiring?  

3. Yoʻlovchi transportiga izoh bering?  

4. Yoʻlovchi transporti sigʻimi boʻyicha qanday turlarga 

bо‘linadi?  

5. Shahar transporti yoʻl qurilmalari boʻyicha qanday turlarga 

bо‘linadi?  

6. Shaharni tashqi avtomobil yoʻllari bilan bogʻlashning prinsipial 

sxemalari qanday tuziladi?  
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11-BOB.  TRANSPORT LOGISTIKASIDA TARIFLAR. 

LOGISTIK KOʻRSATKICHLAR  

  

11.1. Transport vositalarining ish unumiga ta‟sir etuvchi asosiy 

logistik koʻrsatkichlar 
            

Transport vositalari ish unumiga ta‗sir etuvchi asosiy logistik 

koʻrsatkichlarni baholashda, asosiy yoʻnalishlardan biri logistik 

xarajatlarni minimallashtirish lozim. Logistik xarajatlar – logistik 

muammolarni bajarish bilan bogʻliq boʻlgan harajatlar: materiallar  

uchun  buyurtmalarni joylashtirish; tayyor mahsulotni omborlarga 

joylash;  yuklash,  xuddi  shuningdek  harajatlarning  boshqa  turlari: 

xodimlarga, jihozlarga, binolarga, ombordagi xazinalar, yigʻish, 

buyurtmalar haqida malumotlarni uzatish va saqlash.  

Chiqimlar   ― toʻlovning  salbiy  oqimi‖,  yani  ob‘ektning  toʻlov  

vositalarini kamaytirish.  

Qiymat – istemolchi mahsulotni olish uchun toʻlaydigan mablagʻ.  

Mahsulotni (xizmatni) tannarxi – chiqimlarni mablagʻ 

koʻrinishida ifodalash, asosiy  fondlar,  xom-ashyo,  materiallar,  

yoqilgʻi, energiyalarni  ishlab  chiqarish jarayonida foydalanish bilan 

bogʻliq.  

 Logistik sistemalar samaradorligi  – umumiy logistik harajatlarni  

berilgan darajasida  logistik  sistemalarni  funksiyalash  sifatini  

darajasini  xarakterlaydigan koʻrsatkich. Iste‘molchi nuqtai nazaridan 

logistik sistemalar samaradorligi buyurtmaga xizmat koʻrsatish sifatini 

darajasini aniqlaydi.  

Har qanday uskuna yoki jihozlarning ish unumi deyilganda ularning 

vaqt birligida ishlab chiqargan mahsuloti tushuniladi. Avtomobillar 
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yuklarni ma‗lum masofaga tashib berishini hisobga olib, ularning unumi 

vaqt birligida ashilgan yuk miqdori  va  tonna  kilometrlarda  

oʻlchanuvchi  transport ishidan iboratdir. Masalan, avtomobilning yuk 

bilan bir qatnovdagi unumi: 

        , t 
bo‗lsa, tonna-kilometrda bajargan transport ishi: 

                     , tkm 

dan iborat bo‗ladi. 

Aytilganlarga ko‗ra, bir ish kuni davomida avtomobil unumi: 

                , t 

                      , tkm 

bo‗ladi, bunda     - bir ish kuni davomida yukli qatnovlar soni. 

O‗z navbatida nolinchi qatnovga ham sarflangan vaqt hisobga 

olinsa, bir ish kuni davomida yukli qatnovlar soni: 

     
    

    

 

bunda      - avtomobilning ishda bo‗lish vaqti, soat,     - bir to‗liq 

qatnov uchun zarur vaqt, soat. 

Bir toʻliq qatnov uchun zarur vaqt, avtomobilning yuk ortish  

punktidan  uni tushirish  punktigacha  yukli  qatnovi  vaqti,  yuk  

tushirish  punktidan navbatdagi  yuk ortish  punktigacha boʻsh qatnov 

vaqti  hamda ortish-tushirish vaqti  yigʻindisidan iborat boʻladi: 

         
     

       , soat 

bunda:     
 -avtomobilning yukli qatnovdagi harakat vaqti; 

   
 - bo‗sh qatnovdagi harakat vaqti; 

     – transport vositasining yuk ortish-tushirishda turish vaqti. 

Harakat vaqtini aniqlash uchun yukli va bo‗sh qatnovlar masofasini, 

harakat tezligiga bo‗lish lozim: 

   
  

  

 
        

  

 
   

    

 

bunda:     - avtomobilning yukli qatnov masofasi, km; 

      - bo‗sh qatnov masofasi, km; 
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     - transport vositasi texnik harakat tezligi, km/soat. 

Avtomobilning yukli qatnovlar masofasi va yoʻl qatnovidan  

foydalanish koeffitsiyenti  ma‗lum boʻlsa,  avtomobilning  harakat  

vaqtini  yukli qatnovlar miqdorini, uning  texnik harakat tezligi 

(km/soat)  va  marshrutdagi  yoʻldan foydalanish koeffitsiyenti 

koʻpaytmasiga nisbati bilan aniqlanadi: 

   
    

    
       

Bir aylanish vaqti esa 

     
    

    
      

              

    
 

Aylanish vaqti va avtomobilning marshrutda boʻlish vaqti ma‗lum 

boʻlsa, ish kuni  davomidagi  qatnovlar  miqdorini  quyidagi  formula  

boʻyicha  hisoblab  topish mumkin: 

     
    

    
 

         

              
 

Yukli qatnovlar sonini aniqlash formulasini bir qancha 

almashtirishlardan soʻng quyidagi koʻrinishga keltiramiz: 

   
                

              
      

   
                  

              
     

 

Transport vositalari bir soatlik unumdorligi quyidagi formulaga 

binoan hisoblanadi:  

   
  

    
             

  

    
 

 

bunda:  W0 - transport vositasi birligining t/soatda oʻlchanuvchi bir 

soatlik unumdorligi; Wp - transport vositasi birligining tkm/soatda 

oʻlchanuvchi bir soatlik unumdorligi.  

 Yuqoridagi formulalarga transport vositalarining 1 kunlik unumini 

qoʻyilsa, yuqoridagi formulaning koʻrinishi: 
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 Bu formulalarga koʻra avtomobil (avtopoyezd)lar unumdorligiga 

ta‗sir etuvchi omillar: transport vositasi yuk  koʻtarish qobiliyati  (  ), 

yuk  koʻtarish  qobiliyatidan foydalanish koeffitsiyenti (gamma), yukli 

qatnov masofasi (    ), yoʻldan  foydalanish koeffitsiyenti  (betta),  

ortish va  tushurish  operatsiyalarida  bekor  turish  vaqti  (    ), 

avtomobilning texnik harakat tezligi (  ) dan iborat boʻladi.  
 

11.2.Transport vositalarining ish unumiga asosiy texnik-

ekspluatatsion omillar ta‟siri 

Avtomobil  transporti  vositalari  samaradorligini  oshirish  yoʻl-

yoʻriqlari va usullari, tashish jarayoʻnini toʻgʻri tashkil etish 

avtomobillar unumdorligini oshirish va  tashish  tannarxiga  ayrim  

texnik-ekspluatatsion  omillarning  ta‗sir  darajasi  va xarakterini  

bilishning ahamiyati kattadir.  

Yuqoridagi formulalardan foydalanib ularning oʻng tomonida  

berilgan barcha  omillarini  bogʻliq  emas,  ya‗ni  ularning  har  biri  

oʻzaro  funksional  bogʻlanmagan miqdorlar shartliligi, tushunchalarni 

ancha osonlashtiradi. Unda har bir koʻrsatkichni galma-gal oʻzgartirib, 

qolganlarini esa oʻzgarmas deb qabul etib, avtomobilning bir soatlik  

unumdorligiga (   va   )  barcha  ekspluatatsion  omillar ta‗sirini  

aniqlash mumkin boʻladi.  

Amalda  hamma yuqoridagi formulalarda ba‗zi bir ekspluatatsion 

omillar bir-birlari  bilan  nisbatan  bogʻliq  emaslar. Ular qatoriga:   ,  

gamma,        va  betta  koʻrsatkichlari kiradi.  

Avtomobil yuk koʻtaruvchanligi va  undan  foydalanish  

koeffitsiyenti oʻzgarishining soatli ish unumiga ta‗sirini quyidagicha 

aniqlash mumkin.  Yuk koʻtaruvchanlikni oʻzgaruvchan miqdor, qolgan 

omillarni oʻzgarmas  deb, formulani quyidagicha ifoda etish mumkin: 
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bunda o‗zgarmas   - koeffitsiyenti miqdori  

   
   

 
    

 
    

    

 

ga teng bo‗ladi. 

 Yuk ko‗taruvchanlikdan foydalanish koeffitsiyentining ish 

unumiga ta‘siri ham yuqoridagi kabi tahlil etiladi, ya‘ni  

          ,        
  

 

    
 

    
    

 

 
Yoʻldan  foydalanish  koeffitsiyentining  avtomobil  ish  unumiga  

ta‗siri quyidagicha aniqlanadi.  

 Yuqoridagi formuladagi  bettani  oʻzgaruvchan,  qolgan  omillarni  

oʻzgarmas  deb  qabul  etib, formulani quyidagi koʻrinishga keltiramiz:  

 

    
       

    

    
            

Formulaning o‗ng va chap tomonlarini  
      

    
  ga ko‗paytiramiz: 

       

    
 

 

    
       

    

    
      

       

    
        

Ma‘lum qisqartirishlardan so‗ng tenglamani quyidagi ko‗rinishga 

keltiramiz: 
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Oldingi qabul etilgan shartga koʻra betta omilini bogʻliq boʻlmagan 

va Wp ni bettaga bogʻliq oʻzgaruvchi, qolgan omillarni shartli ravishda 

oʻzgarmas deb yuqoridagi formulani quyidagi koʻrinishda yozish 

mumkin: 

 
11.1-rasm. β ning ish unumdorligiga bogʻliqligi 

Yukli qatnov masofasi (    )ning avtomobilning ish unumiga 

tasirini aniqlash uchun yuqoridagi formuladan foydalanish mumkin. 

Unda       omilini  bogʻliq boʻlgan  va  Wp  ni       ga  bogʻliq  

oʻzgaruvchi,  qolgan omillarni shartli ravishda oʻzgarmas deb qabul 

etamiz. β   parametrni      ga  koʻpaytirib  formulaning  oʻng  

tomonini  chap  tomonga  oʻtkazsak, quyidagi koʻrinishni oladi: 

         

    
                      

             

   
       

Formuladagi ba‘zi qisqartirishlardan so‗ng esa, u quyidagicha 

bo‗ladi: 

                                       , 
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yoki uning ko‗rinishini ham ikkinchi darajali egri chiziq, ya‘ni teng 

tomonli giperbola ko‗rinishiga keltirish mumkin: 

                         , 

bunda o‗zgarmas koeffitsiyentlar: 

                              ga teng formulasi bilan 

solishtirib, ikkala tenglama ham matematik nuqtai nazardan bir xil degan 

xulosaga kelamiz. 

Shuning uchun tenglamaga ham nisbatan chiqarilgan xulosa 

tenglamaga ham to‗liq mos keladi, ya‘ni avtomobil ish unumining      

ta‘sirida o‗zgarishini ham teng tomonli giperbola qonuniga to‗gʻri kelib  

           koordinatalar tizimining boshlanish nuqtasidan o‗tuvchi egri 

chiziq bo‗ladi. 

Avtomobil texnik tezligining uning ish unumiga tasiri quyidagicha 

aniqlanadi. Texnik harakat tezligi (  ) bogʻliq boʻlmagan oʻzgaruvchi 

va ish unumining oʻzgarishi esa unga bogʻliq, qolgan omillarni shartli  

oʻzgarmas  deb,  tenglamaning  ikkala tomonini koʻpaytirib, uni boshqa 

koʻrinishga keltiramiz: 

      
           

    
    

    

      
      

 
11.2-rasm.      ning ish unumdorligiga bogʻliqligi 

Tenglamani oʻzgarmas qiymatli    va    koeffitsiyentlar 

 
bilan almashtirsak, quyidagicha boʻladi:  
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tenglama oldingilaridan oʻzgarmas a va b koeffitsiyentlarning 

miqdorlari bilangina farqlanadi. Demak, texnik harakat tezligining 

avtomobilning ish unumiga bogʻliqligi ham teng tomonli giperbola egri 

chizigʻi qonuniyatiga boʻysunar ekan (11.3-rasmga q.).  

Avtomobil (avtopoyezd) 

larning ortish-tushirish 

operatsiyalari- dagi 

turishlarining ularning ish 

unumiga ta‗sirini quyidagi  

tartibda aniqlaymiz.  

Tenglamadagi avtomobil   

11.3-rasm. Tezlik va unumdorlik (avtopoyezd)ning ortish-tushirish 

operatsiyalarida  bekor turish  vaqtini  boshqa  omillarga  bogʻliq  

boʻlmagan  oʻzgaruvchi  va  ish  unumining oʻzgarishi  esa  unga  

bogʻliq,  qolgan  omillarni  shartli  oʻzgarmas  deb,  tenglamaning ikkala  

tomonini  ham        miqdoriga  koʻpaytirsak,  natijaviy  tenglama  

quyidagicha boʻladi: 

                     
     

    
       

O‗zgarmas qiymatlar:                 ,           
     

    
 

larga almashtirib, tenglamani qayta yozsak: 

                     

Ayni tenglama ham ikkinchi darajali egri chiziq formulasidir. Bu 

tenglama oldingilaridan     koeffitsiyent yoʻnida       shartli  

oʻzgaruvchi  miqdor  yoʻqligi bilangina farqlanadi.  

 Demak, avtomobilning ortish-tushirish operatsiyalarida bekor  

turish vaqtining uning ish unumiga ta‘siri ham teng tomonli giperbola 

egri  chizigʻi qonuniyatiga boʻysunar ekan va uning Wp –      

koordinatalar tizimida boʻladi. 
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11.4-rasm. Aniq sharoitda ishlovchi transport vositasining ish 

unumini ifodalovchi chizma (ortish-tushirishda bekor turish vaqtining 

ish unumiga bogʻliqligi) 

 Avtomobillarning ish unumiga ta‗sir etuvchi ayrim omillar  

darajasini aniqlashda S.R.Leyderman tomonidan taklif etilgan aniq 

sharoitda  ishlovchi avtomobilning ish unumini ifodalovchi chizmadan 

foydalanish mumkin. Aniq sharoitda ishlovchi avtomobilning ish 

unumini ifodalovchi chizma deyilganda uning ish unumiga ta‗sir etuvchi 

birlashtirilgan ekspluatatsion ekspluatatsion koʻrsatkichlar tushiniladi. 

Bunday chizma avtomobilning aniq ishlash sharoitini hisobga oluvchi va  

avtotransport  saroyi  koʻrsatkichlari  miqdoriga  binoan chiziladi.   

 Har xil ekspluatatsion koʻrsatkichlarning ish unumiga ta‗siri  

quyidagi  ketma-ketlik bilan  oʻz  aksini  topgan:  avtomobilning  

nominal  yuk koʻtaruvchanligi (  ), yuk koʻtaruvchanlikdan foydalanish  

koeffitsiyenti  (γ), avtomobilning  ortish-tushirish operatsiyasida turish 

vaqti (    ), yoʻldan foydalanish  koeffitsiyenti  (β)  va avtomobilning 

texnik harakat tezligi (  ). Masalan, agar avtomobilning bir soatlik ish 

unumini 10 dan 12 tkm/soat gacha oshirish vazifasi qoʻyilsa, unda 3-

rasmdagi toʻgri chiziqning, bu boshqa chiziqlar bilan kesishgan joyi 

qoʻyilgan vazifani qanday ekspluatatsion koʻrsatkich hisobiga yechish 

mumkinligini  koʻrsatadi. Chizmadan koʻrinib turibdiki, buning  uchun  

yuk  koʻtaruvchanlikdan  foydalanish  koeffitsiyenti miqdorini 0,5 dan 

0,6 ga koʻtarish yoki yoʻldan foydalanish koeffitsiyentini 0,5 dan 0,75 

gacha oshirish, yoki avtomobilning texnik harakat tezligini 20 dan 30 
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km/soat gacha  oshirish,  yoki  avtomobilning  har  bir  yukli  yurishidagi  

ortish-tushirish operatsiyasida bekor turish vaqtini 0,4 dan 0,27 gacha 

kamaytirish lozim.  

Agar avtomobilning ish unumini 20 tkm/soat gacha (SS chizigi) 

koʻtarish zarurati boʻlsa, uni faqat yuk koʻtaruvchanlik    ni tirkama 

bilan ishlash hisobiga koʻtarish (ya‗ni    γ koʻtarish) yoki bir necha  

ekspluatatsion  koʻrsatkichlarni birgalikda yaxshilash zarur ekan.   

Bundan tashqari, ayni chizma yordamida aniq tashish sharoitida ish 

unumini oshirishning eng oqilona usuli yaqqol berilgan. Buning uchun 

har bir ekspluatatsion koʻrsatkichlar egrilariga chizmada ayni 

koʻrsatkichni real yaxshilash sharoiti uzluksiz chizma bilan berilgan. 

Punktirli chiziq qismlari amalda joriy etish imkoniyati yoʻqligidan 

dalolat beradi.  Rasmdagi chizmaga koʻra gamma koʻrsatkichni  amalda  

0,5 dan 1,0 gacha yetkazib, ish unumini 2 marotaba oshirish mumkinligi 

koʻzda yaqqol tashlanadi. Tirkamalarni ulab, avtomobilning yuk 

koʻtaruvchanligidan  foydalanish koeffitsiyentini  oshirish  ish  unumini  

3-3,5  barobar  koʻtarish  imkonini  berar  ekan. Bizning misoldagi 

chizmaga binoan avtomobilning ortish-tushirish operatsiyasida bekor 

turishini kamaytirish ish unumini 1,5 barobar oshirish imkonini beradi.   

  

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 
 

1. Transport vositasi unumdorligi deganda nimani tushunasiz?  

2. Transport vositasining kunlik ish unumdorligi qanday aniqlanadi?  

3. Transport vositasining soatli ish unumdorligi qanday aniqlanadi?  

4. Yuk koʻtaruvchanlik bilan ish unumi orasida qanday bogʻlanish 

mavjud?  

5. Transport vositasining ish unumdorligiga ta‗sir etuvchi  

parametrlarning ta‗sir doirasi  qanday aniqlanadi?  

6.  Transport vositalarining ish unumiga texnik-ekspluatatsion 

omillar ta‗siri qanday? 
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12-BOB. TRANSPORT LOGISTIKASIDA 

MARSHRUTLASHTIRISH MASALALARI 

  

12.1. Logistikada marshrutlashtirishni oʻrni 
        

Zamonaviy iqtisodiy matematik usullar va modellarni, hamda 

hisoblash metodlari texnikasini keng qoʻllamay turib, logistik tizimni  

ishlab  chiqish  va  amalga  oshirish mumkin  emas.  Bunday  tasdiq  

shunga  asoslanadiki,  logistik  tizim  tashkil  boʻlishi, faoliyat yuritishi 

axborat va moddiy  oqimlarni boshqarishda talab qilinadigan  gʻoyat 

katta  miqdordagi hisob-kitob operatsiyalari, hamda koʻp variantli hisob-

kitoblar bilan bogʻliq.  

Logistik tizimning asosiy maqsadi mahsulot harakati bilan bogʻliq  

xarajatlarni kamaytirish boʻlganligi sababli logistik tizim elementlari,  

xususan ta‗minotchilar, iste‗molchilar va transport tashkilotlari  

oʻrtasidagi  eng  ma‗qul  xoʻjalik  aloqalarini  oʻrnatish boʻladi.  

Har qanday logistik tizimlarni boshqarishning samaradorligini 

miqdoriy baholash uchun tizimdagi jarayonlaniing matematik modeli 

ishlab chiqish kerak. Bugungi kunda logistik jarayonlarniing (shu 

jumladan tashish jarayonlarining) matematik modellarini shartli ravishda 

ikki turga analitik va statistik modellarga ajratish mumkin. Bunda 

matematik modellar asosida marshrutlashtirishga toʻxtalamiz.  

Ayni paytda mazkur masalaga oid qator xususiyatlar, masalan yuk 

oluvchi (yoki joʻnatuvchi) tutashma manzilni tashish hajmiga boʻlgan 

ehtiyojining texnologik xarakteri, mazkur ehtiyojni qondirilishi  

marshrutlar  yoʻnalishlarida  unga joʻnatuvchilardan olib  kirilayotgan  

(yoki  undan  olib  chiqilayotgan)  yuk  oqimlariga bogʻliqligi va bu  

oqimlar  esa  avtokorxona  avtotransport  vositalari(AV)ni 

yoʻnalishlarga  samarali taqsimlash asosida logistik boshqarilishi 

mumkinligi, yoʻnalishlarga taqsimlanayotgan avtomobillar soni ularning 

yuk joʻnatish (yoki qabul qilish) imkoniyatlaridan toʻla foydalanish va 

tashish  harajatlarini  minimallashtirish mezonlariga  muvofiq 
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aniqlanishi  lozimligi va shu kabi muhim holatlar hisobga olinmagan. 

Marshrutlashtirish topografiya metodida, seyfdan yoki dispetcher 

tablosidan foydalanish kabi texnik usullar yordamida amalga oshirilish 

mumkin. 

Topografiya usulida yuk tashiladigan rayonning  sxemasi  boʻlib,  

unda hamma yuk joʻnatuvchi manzillar, avtokorxona va ularni  

bogʻlovchi yoʻl tarmog‘i beriladi. Bu sxemaga qoʻshimcha tarzda 

manzillararo masofalar jadvali ham kiritiladi. Berilgan buyurtmalar 

asosida yuk tashish kunlik rejasi tuziladi va bu reja boʻyicha bajarilishi 

lozim boʻlgan yuk oqimlari kalka qogʻoziga chizib olinadi. Buning 

uchun yuk tashish sxemasi ustiga kalka qogʻozini qoʻyib, real 

manzillararo bajarilishi lozim boʻlgan yuk oqimlari strelkalar tarzida 

chizib olinadi (12.1-rasmga qarang). 

 
12.1-rasm. Yuk tahish topogrammasi (______, ----- - yukli va yuksiz 

yoʻl, ○-garaj, yuk qabul qilish punktlari) 
 

Tashiladigan yuk miqdori strelkalar ustida koʻrsatiladi. Keyin esa 

yukoqimlari marshrutlarga taqsimlanadi.  Bunda tashiladigan yukning 

xili va qoʻllaniladigan harakatlanuvchi transport turlari hisobga olinadi. 

Roʻyxatda koʻrsatilgan yuk tashishni grafik koʻrinishdagi reja 

topogramma deyiladi va u marshrut tuzishni ancha osonlashtiradi (12.1-

rasm). Aylanma marshrutlar tuzganda, bu marshrutlarda harakatlanuvchi 

tarkibni mumkin qadar yuqori ish unumdorligiga erishishini ta‗minlash 

kerak boʻladi. Agar tuzilgan aylanma marshrutlarda yoʻldan foydalanish 

koeffitsiyenti 0,5 dan kichik boʻladigan boʻlsa, unda yuk tashishni 

mayatnik marshrutlarda tashkil etish lozim.  

Marshrutlashtirishni boshqa texnik usulida oʻzaro teng 

yacheykalarga boʻlingan shkaf (seyf) boʻladi.  Bu seyfga yuk 
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tashiladigan rayon kartasi yoki sxemasi joylashtiriladi. Sxema yoki karta 

ham teng kvadratlarga boʻlingan boʻladi. Kvadratlarni razmeri yuk 

tashiladigan rayonda punktlarning zichligiga bogʻliq boʻlib, ular bir 

tomondan harflar bilan ikkinchi tomondan esa raqamlar bilan (1, 2, 3, ...) 

nomerlanadi.  

Har bir kvadratda tirqish boʻlib, u maxsus kartochkalarni qistirib 

quyishiga moʻljallangan. Har bir tashiladigan yuk uchun maxsus 

kartochka toʻldiriladi. Bu kartochkada yuk ortish, tushirish manzillari va 

miqdori yukning nomi koʻrsatiladi. Keyin kartochkalar mos tirqishlariga 

qistirib chiqiladi (12.2 -rasm). 

Marshrutlar tuzish quyidagicha bajariladi. Biror yacheykadan 

kartochka olinadi va yukni qayerga olib borish kerakligi aniqlanadi. Shu 

yuk olib boriladigan yacheykadagi kartochkadan qaysi yoʻnalishlarda 

tashiladigan yuk borligi aniqlanadi. Agar shu yacheykadan tashiladigan 

yuklar boʻlmasa, uni atrofidagi qoʻshni yacheykalardagi kartochkalar 

tekshiriladi. Birinchi marshrut tuzilgadan keyin ikkinchi va hokazo 

marshrutlar belgilanadi. Har safar tuzilgan marshrutlarda tashiladigan 

yuk miqdori kartochkalardan kamaytiriladi, agar biror kartochkadagi 

yuk butunlay tashiladigan boʻlsa, bu kartochka seyfdan olib quyiladi. Bu 

jarayonni avtomatlashtirish ham mumkin. 

 
12.2-rasm. Marshrutlashtirish seyfi 

Maxsus avtomobillar talab qiladigan yuklar uchun boshqa seyflarda 

foydalaniladi. Seyf usulining boshqacha koʻrinishi-dispetcher tablosidan 
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foydalanib marshrutlashtirishdir. Tablo ikkita gorizontal va vertikal 

qismlardan iborat boʻlib, vertikal qismga yuk tashiladigan rayon kartasi 

yopishtiriladi. Bu qismlar har birining yuzi 1 kv.km teng kvadratlarga 

boʻlinadi.  Kvadratlar harf va raqamlar vositasida belgilanadi.  Kartada 

hamma yuk joʻnatadigan va qabul qiladigan manzillar koʻrsatiladi.  Har 

bir yacheykada ikkita teshik boʻlib, unga mixchalar tiqish mumkin.  

Mixchalar ikki xil rangda boʻyaladi va yuk punktlarini oʻrnini  

koʻrsatadi: qizil  mih  joʻnatuvchi, koʻk esa yuk qabul qiluvchipunktlarni 

koʻrsatadi. Tablo komplektida yana har xil uzunlikdagi rezina iplar 

boʻladi (12.3-rasm). Tabloning gorizontal qismida ham huddi vertikal 

qismidagidek kvadrat yacheykalarga mavjud boʻlib, ularga yuk tashish 

buyurtmalari solinadi. 

 
12.3-rasm. Dispetcher tablosi 

Dispetcher gorizontal yacheykalardan biridagi buyurtmani olib, 

yukning qayerga olib borilishini aniqlayda va bu yuk tashish sxemasini 

mihchalarga rezina shnur tortib belgilab qoʻyadi. Keyin shu yuk borgan 

mikrorayondan yoki uni atrofidan teskari yoʻnalishda tashilishi lozim 

boʻlgan yuk axtariladi. Shu tarzda hamma buyurtmalar tekshirilib 

chiqiladi va ratsional marshrutlar tanlab olinadi. 

Shu ta‗kidlash  lozimki,  yuqorida  koʻrib  chiqilgan  usullar  yuk  

joʻnatuvchi va oluvchi punktlar unchalik koʻp boʻlmaganda samarali 

natijalar beradi. Bunda tuzilgan marshrutlar sifati dispetcherning 

tajribasiga koʻp jihatdan bogʻliqdir. Manzillar soni ancha koʻp boʻlganda 

bu usullar bilan samarali marshrutlar tuzish qiyinlashadi. Chunki bunda 

tuzish mumkin boʻlgan  marshrutlar  varianti  nihoyatda  koʻp  boʻlib, 

ular  orasida optimal marshrutlar sistemasini topish mushkuldir. Bunday 
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hollarda marshrutlashtirish matematik metodlar va zamonaviy 

kompyuterlar vositasida amalga oshiriladi. 

12.2. Marshrutlashtirishda transport masalasi 
 

Yirik partiyali yuk tashishni marshrutlashtirishda bir-biridan farqli 

ikki yoʻnalish mavjud. Birinchi yoʻnalishda marshrutlashtirish transport 

masalasiga keltirib yechiladi, ikkinchisida esa u chiziqli 

programmalashtirishning umumiy masalasiga keltiriladi.  

Birinchi yoʻnalish metodlarini koʻrib chiqamiz. Chiziqli 

programmalashtirishning transport masalasi birmuncha sodda yechish 

metodikasiga ega boʻlib, marshrutlashtirish masalasi ilk bor ilmiy tahlil 

etilgan paytlardayoq shu masalaga keltirib yechilgan edi.  

Marshrutlashtirish masalasini bir necha holda quyish mumkin:  

 avtotransport korxonalarining (ATK) joylashishini hisobga 

olmasdan berilgan rayondagi yuk tashishni marshrutlashtirish, keyin 

esa topilgan marshrutlarni korxonalarga birkitish (yagona ATK 

uchun marshrutlar tuzganda masalani bu koʻrinishda qoʻyish 

mumkin);  

 marshrutlarni korxonalarning joylanishini hisobga olib tuzish.   

Birinchi koʻrinishda qoʻyilgan marshrutlashtirish masalasini koʻrib 

chiqaylik. 

Masalaning matematik modeli.  

Eng oddiy ko‗rinishda qo‗yilgan marshrutlashtirish masalasini 

ko‗rib chiqaylik. 

Aytaylik I (i           yuk jo‗natuvchi va J(j           qabul 

qiluvchi manzillar raqamlari to‗plami bo‗lsin. Manzillardan yuk 

jo‗natish hajmlari    va manzillarga yuk qabul qilish hajmlari    

berilgan. Yuk tushiruvchi va ortuvchi punktlar orasidagi masofalar 

matrisasi ‖   ‖   
 berilgan bo‗lsin, soddalik uchun         deb qabul 

qilamiz. Punktlararo (manzillararo) yuk tashish plani {   } berilgan, 
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bunda     tashilishi lozim bo‗lgan tonnalar yoki bajarilishi kerak bo‗lgan 

qatnovlar sonlar ko‗rinishida ham berilishi mumkin.  

        Marshrutlashtirish – bu punktlararo harakatlanishning shunday 

sxemalarini topish demakki, yuksiz yurilgan yo‗l uzunligi eng kam 

bo‗lsin va berilgan yuk tashish planni bajarilsin. Bizga yuk bilan yurish 

plani {   } berilgan. Demak, shunday yuksiz yurish planini {   } topish 

kerakki, bunda {   } reja bajarilib, yuksiz o‗tilgan yo‗llar yigʻindisi eng 

kam bo‗lsin, bu yerda: {   }- j tushirish i ortish punktlari orasidagi 

yuksiz yurish rejasi;    - esa j va i punktlari orasida bajariladigan yuksiz  

avtotonnalar yoki qatnovlar soni. 

i punktlarga keladigan yuksiz qatnovlar yoki avtotonnalar shu 

punktdan hamma j J punktlariga ketadigan qatnovlar yoki avtotonnalar 

soniga teng bo‗ladi: 

                       ∑    
 
                                           (1) 

bu yerda:     ∑       ; 

j punktidan chiqadigan yuksiz qatnov yoki avtotonnalar shu punktga 

hamma i j punktlaridan keladigan yukli qatnovlar yoki avtotonnalar 

soniga teng bo‗ladi: 

∑    
 
                                           (2) 

bu yerda:    ∑       ; 

Yuksiz yurishdagi qatnovlar yoki avtotonnalar soni manfiy bo‗la 

olmaydi: 

          (i=1:m, j=1:n) ,                      (3) 

Yuksiz yuriladigan umumiy yo‗l uzunligi eng qisqa bo‗lishi kerak: 

     ∑ ∑    
 
             

         (4) 

bunda      yuksiz qatnovlar soni yoki yuksiz yuqotilayotgan tonna 

kmdagi transport ishi hajmini o‗rtacha bir tonna 1 t yuk 

ko‗taruvchanlikka to‗gʻri keladigan miqdori: 

     ∑ ∑
      

     
 

 

         

 
   ∑ ∑    

 
             

   
 
       (4*) 
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Bunda      yuksiz qatnovlarda tashilishi mumkin bo‗lgan tonnalar 

soni. Bundan tashqari, manzillarga olib kiriladigan va punktlardan tashib 

chiqiladigan yuklar miqdori o‗zaro teng, ya‘ni: 

∑      
   ∑   

 
              (5) 

va yukli va yuksiz qatnovlar soni yoki bu qatnovlarda tashiladigan 

tonnalar soni ham o‗zaro tengdir: 

∑ ∑      
   ∑ ∑   

 
      

   
 
            (6) 

Yuqorida bayon etilgan ko‗rinishda yuksiz yurish optimal rejasini 

aniqlash matematik jihatdan chiziqli dasturlashning transport masalasini 

o‗zginasidir, 1-4 ifodalar esa transport masalasining matematik 

modelidir. Bunda 1,2 tengliklar cheklash tenglamalari, 4 yoki 4* esa 

optimallik  kriteriyasi yoki samaradorlik funksiyasi deyiladi. Shunday 

qilib, yuksiz yurishning optimal planini topish transpoer masalasini 

optimal yechishga olib kelinadi. 

 

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar 
 

1. Marshrutlashtirish 

2. Transport masalasi qoʻyilishi 

3. Yoʻl tarmogʻi 

4. Marshrutlashtirish seyfi 

5. Yuk tashish topogrammasi matematik modeli 

6. Toʻplam, masofalar matritsasi, tarmoq zvenolari, 

birlashtirilgandagi yutuqlar qiymati 

7. Klark – rayt metodi 
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13-BOB.       TRANSPORT LOGISTIKASIDAN PRAKTIKUM 

 

Logistikaning va jumladan transport logistikasining nazariy 

asoslarini oʻzlashtirish uni aniq konkret amaliy masalalarni yechishga 

qoʻllashni taqozo etadi. Ularni yechish imkoniyati zamonaviy 

matematika apparatini, kompyuter dasturlarini, logistikaning keng 

doiradagi masalalarini (material resurslarni tashish va sotib olish, 

ularning zahiralarini boshqarish, omborda saqlash va transportirovka 

bilan bogʻliq oqimli jarayonlarni analiz qilish va optimallashtirish 

amaliyoti kabi masalalarini) tahlil qilish va optimallashtirishda 

foydalaniladigan maxsus usul va modellarni keng qoʻllashga asoslanadi. 

Masalan, amaliy transport logistikasida keng qoʻllaniluvchi chiziqli 

dasturlash, tarmoq modellarini qurish metodlari keng tarqaldi. 

Jarayonlarni tadqiq qilishga doir darslik va qoʻllanmalarda logistika 

profilidagi transport masalalarini ―shimoliy-gʻarbiy‖, tarmoq va 

chegaralar va boshqa usullar bilan yechish namunalari keltirilgan.   

Transport logistikasida koʻpincha marketing va menejmentning 

klassik modeli va vositalari qoʻllaniladi. Bobda transport logistikasi 

kursi dasturiga mos keluvchi nisbatan soddaroq, va matematika va 

kompyuter dasturlarini qoʻllashni talab qiluvchi nisbatan murakkabroq 

logistik masalalar va ularni yechishga doir koʻrsatmalar keltirilgan.   
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13.1. Masalalar yechishga misollar 
 

Misol № 1.  

-  Taqsimot masalalari 

Masalaning qoʻyilishi. Ishlab chiqaruvchidan korxona yer osti 

omborigacha 64,8 t hajmdagi mineral oʻgʻitlarni ikki xil variantda 

yetkazib berish xarajatlarini taqqoslang. Yetkazib berish sxemasi (13.1-

rasm) keltirilgan.

 
13.1-rasm. Mineral oʻgʻitlarni yetkazish sxemasi 

Birinchi variantda mineral oʻgʻitlar koʻtara (toʻkma) tashilsa, 

ikkinchi variantda esa — polietilen xaltalarda, yuk xaltalari shaklida 

tekis barkashlarda tashiladi. 

Oʻgʻit ishlab chiqaruvchi zavod relsli omborlarida yuk koʻtarish 

quvvati 68 t boʻlgan yopiq vagonlarga oʻgʻitni konveyer va yukchilar 

vositasida koʻtarma yuklash xarajatlari — 400 sh.b.; yopiq vagonda 

mineral oʻgʻitlarni 1000 km masofaga tashish boʻyicha temir yoʻl tarifi 

— 2000 sh.b.; korxonaning temir yoʻlli omborida oʻgʻitli yopiq vagonni 

konveyer va yuk tushuruvchilar yordamida boʻshatish xarajatlari — 400 

sh.b.; oʻgʻitlarni korxonaning ochiq temir yoʻl omborxonalarida 

vaqtinchalik saqlash bilan bogʻliq xarajatlar—160 sh.b.; keltirilgan 

oʻgʻitlarni avtomobil-samosvallarga yuklash xarajatlari — 300 sh.b.; 

oʻgʻitlarni avtosamosval bilan yerosti omborxonalarga tashish va 

yuklash xarajatlari — 450 sh.b.; keltirilgan oʻgʻitlarni toʻkilish, shamol 

uchirishi, yomgʻir yuvishi tufayli zarari va yoʻqotilishi — 750 sh.b. 

Yechish. Oʻgʻitlarni birinchi variant boʻyicha tashishda umumiy 

xarajatlar va yoʻqotishlar miqdori quyidagicha boʻladi: 

400 + 2000 + 400 + 160 + 300 + 450 + 750 = 4460 (sh.b.) 

Tashishning ikkinchi variantida 64,8 t oʻgʻitni har biri 50 kg boʻlgan 

polietilen xaltalarda tashish amalga oshiriladi. Bunday hajmdagi oʻgʻitni 

qoplash uchun har biri 0,6 sh.b. dan boʻlgan 1296 ta xalta kerak boʻladi, 

Mineral 
o'g'itlar 

zavodi ombori 

 t/y, 1000 
km  

Korxonaning 
relsli ombori avto, 100 km Korxonaning 

yer osti ombori 
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bu esa zavodga 777,6 sh.b. ga tushadi. Bitta xaltaning sof massasi 

(netto) 1,3 kg, jami esa — 1,3 × 1296 = 1685 kg. Oʻgʻitlar bilan 

toʻldirilgan xaltalardan yuk paketlarini shakllantirish uchun har birining 

narxi 10 sh.b. boʻlgan 72 ta barkash (patnis) zarur boʻladi va ularni xarid 

qilish xarajatlari 720 sh.b.ni tashkil etadi. Bitta poddonning massasi 

(netto) 15 kg boʻlsa, 72 poddonniki 1080 kg boʻladi. Shunday qilib, 

massasi 64,8 t boʻlgan oʻgʻit bilan yopiq vagonda 1685 kg xalta va 1080 

kg barkash tashiladi, ya‘ni jami 2,765 t qoʻshimcha yuk tashiladi. Yuk 

koʻtarish quvvati 68 t (xaltalar va barkashlar bilan birga) vagonda 

yukning umumiy vazni (brutto) 64,8 + 2,765 = 67,565 t ni tashkil etadi. 

Bundan tashqari, tayyor mahsulotlar sexining oʻgʻitlarni polietilen 

xaltalarga qadoqlash bilan bogʻliq xarajatlarni ham hisobga olish kerak. 

Bitta xaltaga nisbatan bu sarf 0,05 sh.b. ni tashkil qilgan boʻlsa, vagonda 

joʻnatilgan 1296 xalta uchun bu xarajat 64,8 sh.b. ni tashkil qiladi. 

Tekis taglikda tashkillshtirilgan yuk paketi 18 ta oʻgʻit bilan 

toʻldirilgan polietilen xaltalardan iborat. Bitta shunday paket uchun 0,4 

sh.b., 72 paket uchun esa — 28,8 sh.b. xarajat qilinadi. Taglikdagi yuk 

paketining brutto massasi (50 × 18) + (1,3 × 18) = 938,4 kg. 

Taglikdagi 72 ta yuk paketini yopiq vagonga elektrpogruzchiklar 

bilan ortish xarajatlari zavodga 0,5 × 72 = 36 sh.b ga tushadi. 

Oʻgʻitni temir yoʻlda tashish tarifi birinchi variantdagidek 2000 

sh.b. ni tashkil qiladi. 

Korxonaning relsli omborxonasida 72 ta yuk paketlarini 

elektrpogruzchik yordamida tushirish xarajatlari 40 sh.b.; qadoqlangan 

mineral oʻgʻitlarni saqlash sarfi xuddi birinchi variantdagidek 160 sh.b 

boʻlsin. 72 ta yuk paketlarini vilkali elektrpogruzchik yordamida 

harakatdagi avtomobil kolonnasiga ortish xarajatlari 40 sh.b., yukni shu 

kolonnada yer osti omborxonasiga yetkazish xarajati esa 500 sh.b 

boʻlsin. Yukni tushurish xarajati korxonaga 40 sh.b. ga tushsa, ehtimoliy 

yoʻqotishlar uncha katta emas — 10 sh.b. atrofida boʻladi. 

Shu bilan birga mineral oʻgʻitlarni qadoqlangan holda yetkazishda 

temiryoʻl va avtomobil tarkibining yuk operatsiyalari tufayli 

toʻxtalishlari sezilarli qisqaradi: bu qisqarishlar taxminiy hisob-

kitoblarga koʻra 250 sh.b ni tashkil qiladi. 
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Yakunda mineral oʻgʻitlarni ikkinchi variantda tashishi xarajatlari 

va yoʻqotishlari miqdori quyidagicha boʻladi: 

 777,6 + 720 + 64,8 + 28,8 + 36 + 2000 + 40 + + 160 + 40 + 500 

+40 + 10 - 250 = 4167,2 (sh.b.). 

Shunday qilib, mineral oʻgʻitlarni qadoqlangan tashishni joriy etish 

umumiy tashish xarajatlarini 4460 - 4167,2 = 292,8 (sh.b.) ga kamaytirar 

ekan. 

Misol № 2. 

Masalaning qoʻyilishi. Meva konserva ishlab chiqarish boʻyicha 

korxonaning transport xarajatlarini minimallashtirish talab etiladi. 

Korxona ikkita konserva zavodidan iborat boʻlib, har birining yillik 

ishlab chiqarish quvvati 2 mln. konserva bankasidan iborat. Mahsulotni 

tarqatish uchta taqsimot omborxonasi orqali amalga oshiriladi.   

Bu omborxonalarning yillik bajarish (tarqatish) hajmi quyidagicha: 

I sklad — 1,8 mln. dona, II sklad — 1,5 mln. dona, III sklad — 0,7 mln. 

dona. 

Zavod va skladlarning joylashuv sxemasi, ularning ishlab chiqarish 

quvvati va realizasiya hajmi 2-rasmda keltirilgan. 

Quyida jadvalda omborxonalarga 1000 dona konserva bankasini 

yetkazib berishning transport tariflari shartli birliklarda keltirilgan. 

13.1-jadval 

 Zavod №1 Zavod №2 

I omborxona 6 4,5 

II omborxona 5 4 

III omborxona 7 6 
 

Masalaning mohiyati mahsulotni zavoddan omborxonalarga 

yetkazib berishning minimal transport xarajatlarini ta‘minlovchi optimal 

variantini tanlashdan iborat. 

Yuqorida keltirilgan 11.1 jadval boʻyicha minimal tarifni topamiz: u 

4 sh.b. ga teng va zavod № 2 va oʻz zonasida faqatgina 1,5 mln. 

Konserva bankasini realizasiya (amalga oshiruvchi) II omborxonaning 

aloqasiga mos keladi. Ularni tashish xarajatlari 6000 sh.b. ni tashkil 

qiladi. Ikkinchi zavodda 0,5 mln. Konserva bankasi qolgan, ularni I 
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13.2-rasm. Zavod omborxonalarning  joylashuv  sxemasi 

omborga yuborish kerak boʻladi, buning transport tarifi 1000 bankaga 

4,5 sh.b. ga teng, transport xarajatlari esa 2250 sh.b. ni tashkil qiladi. 

 

Keyingi eng kichik tarif stavkasi (5 sh.b.) zavod № 1 bilan II 

omborning aloqasiga mos keladi, ammo bu ombor № 2 zavodning 

mahsulotlari bilan toʻliq ta‘minlangan. Boshqacha aytganda, zavod № 1 

mahsulotlari faqatgina I va III omborlarga joylanishi mumkin. 

Konservalarni I omborga yetkazish 1000 bankaga 6 sh.b. tarifi boʻyicha 

amalga oshiriladi (u yerga 1,3 mln. Banka yetkaziladi, chunki 0,5 mln. 

Tasi № 2 zavoddan keltirilgan); transport xarajatlari 7800 sh.b.ni tashkil 

qiladi (1,3 mln. Banka × 6/1000). Qolgan mahsulot (0,7 mln. Banka) I 

ombordan III omborga 1000 tasiga 7 sh.b. tarif boʻyicha yetkaziladi va  

4900 sh.b.ni tashkil qiladi. 

Shu tarzda hisoblangan transport xarajatlari minimal boʻladi. 
 

Misol № 3. 

Masalaning qoʻyilishi. Yetkazuvchidan oluvchiga 30 t yukni 

taqsimlash omborxonalari orqali yetkazib berishning optimal sxemasini 

tanlang. Yukni yetkazib berishning mumkin boʻlgan uchta varianti 3-

rasmda keltirilgan. 

Birinchi variant. Yukni temir yoʻl orqali yukjoʻnatuvchining 

razyezd yoʻlidan № 1 omborxona razyezd yoʻligacha tashish masofasi 

700 km ni tashkil qiladi, undan yuk qabul qiluvchigacha masofa avto 

Zavod va 
omborlar 
sxemasi 

Zavod №1 

(2 mln dona) 

1-ombor                     
(1,8 mln.dona) 

2-ombor  

(1,5 mln.dona) 

Zavod №2 

 (2 mln.dona) 

3-ombor                       
(0,7 mln.dona) 
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yoʻl – 30 km boʻlsin. Temir yoʻl boʻyicha yetkazish narxi (temiryoʻl 

tarifi) — 300 sh.b., taqsimlovchi № 1 skladda yukni tushurish, vaqtincha 

saqlash va avtotransportga yuklash xarajatlari 30 sh.b. ni tashkil qiladi. 

Yukni taqsimlovchi № 1 skladdan oluvchiga avtotransport vositasida 

yetkazish narxi — 20 sh.b. 

Ikkinchi variant (avtotransportdan foydalanish). Yuk joʻnatuvchidan 

taqsimlovchi №2 omborxonagacha tashish masofasi 800 km ni tashkil 

etadi, undan yuk oluvchigacha (iste‘molchiga) esa — 80 km. 

Taqsimlovchi №2 omborxonagacha tashish narxi — 400 sh.b., 

omborxonadagi jarayonlar xarajati, birinchi variantdagidek — 30 sh.b. 

Taqsimlovchi №2 omborxonadan iste‘molchigacha yetkazib berish 40 

sh.b. 

Temir yoʻlda tashish tezligi oʻrtacha 35 km/s; avtotransport tezligi 

— 50 km/s; yukni № 1 va № 2 omborxonalarda qayta ishlash vaqti 7 

soatni tashkil qiladi. 

 
13.3-rasm. Yukni yetkazish variantlari 

Y e c hi sh .  

2- variant 

Umumiy transport xarajatlari: 300 + 30 + 20 = 350 sh.b. 
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Yukni yetkazish davomiyligi: 

td = tt.y. + tskl. + ta/t, soat, 

bu yerda tt.y., tskl. Va ta/t — yukni mos ravishda temir yoʻlda yetkazish, 

omborxonada saqlash va avtotransportda tashish davomiyligi: 

   
   

  
   

  

  
                  

2- variant 

Transport xarajatlari: 400 + 30 + 40 = 470 sh.b. 

Yukni yetkazish davomiyligi: 

td = ta/t + tskl., soat 

   
      

    
                  

 

3- variant: yukni taqsimlovchi omborxonalarni chetlab oʻtgan holda 

toʻgʻri variant boʻyicha yetkazish. Bu holda transport xarajatlari 440 

sh.b., yetkazib berish davomiyligi – 17,6 soatni tashkil etadi. 

Xulosa: yakuniy variantni tanlashni yuk (mahsulot) egasi amalga 

oshiradi, bunda quyidagi shartlarni hisobga olish zarur: 

1. Agar yuk shoshilinch kerak boʻlsa (masalan, ta‘mirlash uchun 

ehtiyot qismlar yoki tez aynuvchan oziq-ovqat mahsulotlari), u holda 

tanlovning asosiy kriteriyasi tashish davomiyligi boʻladi, ya‘ni 3-variant. 

2. Agar vaqt kriteriyasi xarajatga nisbatan uncha muhim boʻlmasa, u 

holda 1-variant afzal koʻriladi. 
 

Misol № 4. 

Masalaning qoʻyilishi. Temiryoʻl va avtomobil transportining yuk 

joʻnatuvchilarning eng muhim talablarining ulush qiymatlarida anketa 

soʻrovlari va koʻrsatilgan talablarni qanoatlantirish darajasi boʻyicha 

ekspert baholari natijalariga koʻra oʻz xizmat koʻrsatadigan hududidagi 

konkret afzalliklarining SWOT-tahlilini oʻtkazing. Olti asosiy talablarga 

quyidagilar kiritilgan: 

I — yuklarni tezkor yetkazish;  

II — ularning muhofazani ta‘minlash;  
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III — tariflarning muvofiqligi;  

IV — tashish hujjatlarini rasmiylashtirishning oddiyligi;  

V — yuklarni yoʻnalish marshrutini kuzatish imkoniyati;  

VI — yuklarni «eshikdan—eshikkacha» yetkazish imkoniyati.  

Yukjoʻnatuvchilar uchun I talab bajarilishi koʻproq ahamiyatli 

boʻlib hisoblanadi. Uning ulush qiymati 0,3 ga teng deb olingan. II va III 

talablar bir xil — 0,2 ga teng qiymatga ega. Qolgan uch asosiy talab 0,1 

dan bahoga ega boʻlishgan. Yuklarni temiryoʻl va avtomobil transporti 

bilan tashishda koʻrsatilgan talablarni qanoatlantirish imkoniyati ekspert 

baholashning oʻn ballik shkalasida quyidagi taxlitda taqsimlangan: 

13.2-jadval 

Asosiy talablar 

 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
V 

V

I 

Temiryoʻl transporti 5 6 8 5 5 - 

Avtomobil transporti 
8 8 5 7 6 

1

0 

Asosiy talablarning ulush qiymatlarini ularga mos ekspert 

baholariga koʻpaytirish va transport turlari boʻyicha yigʻindisini 

hisoblash bilan SWOT-analizning oʻrtachayuklangan qiymatlari olingan.  

U avtomobil transporti hududning yukjoʻnatuvchilarining asosiy 

talablariga yuqori darajada (5,3 ga qarshi 7,3) qanoatlantirishini 

koʻrsatadi.   
 

Misol № 5.  

-  Resurslarni yuklash masalasi 

Masalaning qoʻyilishi. Resurslarni yuklash haqidagi quyida 

keltirilgan ma‘lumotlar asosida qabul qiluvchigacha yoʻlda boʻlgan 

moddiy resurslar zahirasining oʻzgarish grafigini chizing. 

13.3-jadval. Resurslar haqida berilgan ma’lumotlar 

Resurslarni 

yuklash 

sanasi 

Resurs 

hajmi, 

Q, t  

Resurslarni yoʻlda 

boʻlish davomiyligi, 

sutka 

Resurslarning 

transport 

aylanmasi, To, 
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13.4-rasm. Yoʻldai resurs zahiralarining oʻzgarish 

grafigi 
 

 

 

tonna-sutka 

1 60 10 600 

- 120 5 600 

10 120 10 1200 

15 120 5 600 

25 60 8 480 

Jami  Q = 480 - To = 3480 

Moddiy resurslarning qabul qiluvchigacha yoʻlda boʻlgan oʻrtacha 

vaqtini toʻr  hisoblaymiz: 

     
  

 
 

    

   
             

Qabul qiluvchigacha 

bir oy (30 sutka) yoʻlda 

boʻlgan moddiy resurslar 

hajmining oʻrtacha qiymati 

Qoʻr: 

     
  

  
 

    

  
        

 

Moddiy resurslarni  

 

kunlik oʻrtacha yuklash 

miqdori:              . 

Oʻtkazilgan hisoblash koʻrsatilgan natijalari asosida zahiralarni 

oʻzgarish grafigini chizamiz (4-rasm). 

Misol № 6. 

Masalaning qoʻyilishi. 

Kompaniya tomonidan foydalanish muddati 40 yil boʻlgan taqsimot 

omborlarini qurishning iqtisodiy samaradorligini aniqlang, ombor 

maydoniga kvartal talablari: I kvartalda — 6 ming. m
2
, II kvartalda —10 

ming m
2
, Sh kvartalda — 8 ming m

2
, IV kvartalda — 10 ming m

2
. 
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1 m
2
 sklad maydoniga kiritilgan moliyaviy investisiya maydoni 6 

ming m
2 

 boʻlgan omborning har bir 1 m
2
 maydoni uchun 800 sh.b.ni 

tashkil qiladi, maydon yuzasi ortgan sari har bir 1 ming. m
2
 uchun 6% 

ga arzonlashadi. 

Oʻz sklad maydondan foydalanish (ishlatish) uchun yillik xarajatlari 

1 m
2
 uchun 10 sh.b. ga teng. Begona umumiy foydalaniluvchi 

omborlarni kvartal ijarasi 1 m
2
 uchun 25 sh.b. ni tashkil etadi. 

Kompaniya ehtiyojidan kelib chiqib ombor ijarasi uchun umumiy 

xarajatlar: 25 × 6000 + 25 × 10000 + 25 × 8000 + 25 × 10000 = 850000 

sh.b. Ikkita holni qaraymiz. 

1-hol. Ombor maydoniga kvartal uchun talab 6 ming m
2  

boʻlganda 

bu ombor qurilishi uchun kapital sarflar va foydalanish xarajatlari 

chiqimlari 1 m
2 
 uchun: 

   
   

    
 

    

  
          

I kvartalda jami ombor xarajatlari: 

       

 
            

II kvartalda kompaniyaga qoʻshimcha umumiy foydalaniluvchili 

ombordagi 4 ming m
2
 maydon ijaraga kerak boʻladi va buning 

xarajatlari 25 × 4000 = 100000 sh.b. ni tashkil qiladi. 

III kvartalda umumiy foydalaniluvchili ombordan ijaraga olinadigan 

maydon 2000 m
2
 boʻladi. Bunday ijara xarajatlari: 25 × 2000 = 50 000 

sh.b. Va nihoyat IV kvartaldagi 4000 m
2
 ni ijaraga olish xarajatlari 25 × 

4000 = 100000 sh.b.ni tashkil qiladi. 

Shuning uchun, 6 ming m
2
 oʻz omboriga ega kompaniya yil 

davomida: (4500 × 4) + 100000 + 50000 + 100000 = 268000 sh.b. 

xarajat qilar ekan. 

2-hol. Ombor maydoniga 10 ming. m
2  

boʻlganda qurilishi uchun 

kapital sarflar va foydalanish xarajatlari chiqimlari 1 m
2 
 uchun: 

   
                            

        
             



154 

 

I kvartalda ombor xarajatlari: 

           

 
             

Ortiqcha 4000 m
2
 ombor maydoni kompaniyaga tushadigan xarajati 

          

 
             

II kvartalda ombor xarajatlari toʻlaligicha kompaniya iste‘moli 

talabiga mos keladi va xuddi I kvartaldagi kabi 74525 sh.b.ni tashkil 

qiladi. 

III kvartalda 8 ming m
2
 omborga talab boʻlganda kompaniyaning 

ortiqcha 2000 m
2 

maydon uchun noishlab chiqarish xarajatlari: 

          

 
             

IV kvartalda ombor xarajatlari xuddi II kvartaldagi kabi 74525 

sh.b.ni tashkil qiladi. 

Shunday qilib, 10 ming m
2
 ombor maydoniga ega kompaniya yil 

davomida 74525 × 4 = 298100 sh.b. xarajat qilar ekan. 

3. Ombor maydoniga 8 ming. m
2  

boʻlganda 1 m
2 

 uchun qurilishi 

uchun kapital sarflar va foydalanish yillik xarajatlari  

   
                            

       
             

I kvartalda ombor xarajatlari 

          

 
             

Ortiqcha 2000 m
2  

maydon uchun xarajatlari quyidagicha: 

          

 
             

II kvartalda oʻz ombori uchun va umumiy foydalaniluvchili 

ombordan ijaraga olinadigan 2000 m
2
 maydon uchun xarajatlari 59880 + 

25 × 2000 = 109880 sh.b. 
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III kvartalda ombor xarajatlari 59880 sh.b. IV kvartalda esa 

xarajatlar, II kvartaldagi kabi, 109880 sh.b.ga teng. 

Shunday qilib, 8 ming m
2
 ombor maydoniga ega kompaniyaning yil 

davomidagi xarajatlari: 

                                   

              

Xulosa. Har bir variant uchun olingan xarajatlarni taqqoslash 

kompaniya yer maydoni 6 ming m
2
 boʻlgan oʻz omborxonasini qurishi 

maqsadga muvofiq degan xulosa chiqarish imkonini beradi — bunda 

yillik xarajatlar minimal boʻladi. 

Misol № 7. 

Masalaning qoʻyilishi. Sanoat korxonasining tayyor mahsulotlari 

omborida 900 dona mahsulot zahirasi mavjud. Ularning ombordagi 

minimal (rezerv) qoldigʻi 100 donani tashkil qiladi. 

Korxona mahsulotlari uchta taqsimot omborxonasi orqali 

tarqatiladi. Birinchi ombordagi mahsulot zahirasi 80 dona, kunlik 

oʻrtacha savdo hajmi 20 tani tashkil qiladi. Ikkinchi omborxonadagi 

mahsulot zahirasi 100 dona, uchunchisida esa 120 dona boʻlib, ularda 

kunlik oʻrtacha savdo hajmi mos ravishda 25 va 40 tani tashkil qiladi. 

Tayyor mahsulotlar omboridan, taqsimot omborlarigacha 

mahsulotni yetkazishning, bu omborlarda ularning mavjud soni va sotuv 

hajmini e‘tiborga olgan holda, optimal hajmini aniqlang (13.5-rasm). 

1. Taqsimot omborlarining sotuv sutkasida tayyor mahsulotlar 

omboridan zahiralar bilan toʻldirilishini hisobga olgan holda mahsulotlar 

bilan oʻrtacha ta‘minlanganligini Tsr aniqlaymiz: 

     
     ∑     

∑     
  

Bu formulada Qoʻr — tayyor mahsulotlar omboridagi 

taqsimlanuvchi mahsulotlar zahirasi (900 - 100 = 800 dona); ΣZt.o. — 

taqsimot omborlarida joylashgan mahsulotlar yigʻindisi (80 + 100 + 120 
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= 300 dona); ΣPt.o. — taqsimot omborlaridagi kunlik oʻrtacha sotilgan 

mahsulotlar yigʻindisi (20 + 25 + 40 = 85 dona). 

     
       

  
              

 

13.5-rasm. Taqsimot omborlariga mahsulotni yetkazish sxemasi 

2. Tayyor mahsulotlar omboridan birinchi taqsimot omboriga 

yuboriluvchi mahsulotlar soni Q1 quyidagi formula bilan hisoblanadi: 

      ʻ              ⁄                

Bu formulada Toʻr — barcha taqsimot omborlarining mahsulotlar 

bilan oʻrtacha ta‘minlanganligi (12,94 sutkaga), korxonaning tayyor 

mahsulotlar ombori tomonidan toʻldirilishini hisobga olingan holda; 

Zt.o.1 — birinchi taqsimot omboridagi mavjud mahsulotlar zahirasi (80 

dona); Pt.o.1 — birinchi taqsimot omboridan kunlik sotuv hajmi (20 

dona). 

              ⁄                           

3. Shunga oʻxshash ravishda tayyor mahsulotlar omboridan № 2 va 

№ 3 taqsimot omborlariga joʻnatish kerak boʻlgan mahsulotlarning 

optimal partiyasini hisoblaymiz: 

               ⁄                           

Za
vo

d
n
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g 
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9

0
0

 t
a)

 1-taqsimot ombori (zahira 80 ta, sotuv 
hajmi 20 dona/sutka) 

2-taqsimot ombori (zahira 100 ta, 
sotuv hajmi 25 dona/sutka) 

3-taqsimot ombori (zahira 120 ta, 
sotuv hajmi 40 dona/sutka) 
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               ⁄                           

Olingan natijalarni tayyor mahsulotlar omboridagi taqsimlangan 

mahsulotlarning umumiy hajmi bilan taqqoslaymiz: 179 + 223 + 398 = 

800 dona. 

Shunday qilib, berilgan ma‘lumotlarni hisobga olgan holda 

zavodning tayyor mahsulotlar zahirasini № 1, 2 va 3 taqsimot 

omborlariga taqsimlashning taxminiy ulushlari mos ravishda 22%, 28% 

va 50% ni tashkil qilar ekan. 

 

Misol № 8. 

 - Optimal rejalash masalasi 

Masalaning qoʻyilishi. Vagon deposi uchun prujinali ressor yetkazib 

berish buyurtmasining  iqtisodiy maqbul hajmini Qek aniqlang, bunda 

deponing unga yillik talabi G = 2400 donani tashkil qiladi. Bitta 

ressorning narxi Sr = 30 sh.b. buyurtma hajmidan qat‘iy nazar ressorga 

bitta buyurtma uchun xarajat R miqdori 100 sh.b.ga teng. Bitta ressorni 

oʻrta yillik saqlash sarfi  Sz ressor narxining oʻndan bir ulushini tashkil 

qiladi: Sr × 0,1 yoki 3 sh.b. 

1. Uilson formulasiga koʻra hisoblaymiz: 

    √
   

  
 √

          

 
           

Shunday qilib, davriy buyurtmalarning optimal oʻlchami 400 

ressorni tashkil qiladi: 2400 / 400 = 6, ya‘ni yiliga 6 marotaba, yoki ikki 

oyda bir martani tashkil qilmoqda. 

2. Bu hisoblashlarda ressorni ishlab chiqaruvchidan vagon deposiga 

yetkazish xarajatlari hisobga olinmagan, shuningdek ressorlarni yetkazib 

beruvchi kompaniyaning transport tariflari joʻnatmalar hajmiga bogʻliq: 

joʻnatma qancha koʻp boʻlsa, har bir ressorni tashish tarifi shuncha kam 

boʻladi. 

Kichik partiyali avtomobilli joʻnatmalarda bitta ressorni yetkazish 

tarifi 1 sh.b.ga, kattapartiyali avtotransportli joʻnatmalarda esa — 0,8 
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sh.b.ga teng boʻlsin deb olamiz. Joʻnatmalarning 400 ta ressorli va har 

bir ressorning ogʻirligi 15 kg boʻlgan optimal hajmida, bir partiya 

joʻnatma massasi 6 t (400 × 15 kg) gina boʻladi. 

Boshqacha aytganda, joʻnatma kichikpartiyali boʻladi va uni 

joʻnatish yuqorida koʻrsatilgan tariflarda 400 sh.b. (400 ressor × 1 sh.b.) 

ga tushadi. 

Agar buyurtma hajmi kattapartiyali joʻnatmaga (1200 ta ressor yoki 

18 t (1200× 15 kg)) mos keladi deb qabul qilinsa, uni tashishda transport 

xarajatlaridan kompaniya (1,0 - 0,80) sh.b. × 1200 = 240 sh.b. iqtisod 

qiladi. 

Har biri 400 ressordan iborat ikkita buyurtmani tashish talab 

qilinmas ekan, buyurtmalarni taqsimlash xarajatlari 100 sh.b. × 2 = 200 

sh.b. ga kamayadi va jami iqtisod qilingan mablagʻ 240 + 200 = 440 

sh.b.ni tashkil qiladi. 

Biroq 800 ressordan iborat ortiqcha zahiralarni saqlash xarajatlari 

toʻrt oy (ya‘ni, 1/3 yil ) mobaynida  
     

 
      sh.b.ni tashkil qiladi, 

bu esa iqtisod qilingan mablagʻ miqdoridan 440 sh.b.ga ortiq boʻladi. 

Shunday qilib, ressorlarning kichik partiyali joʻnatmalari 

buyurtmaning iqtisodiy qulay hajmiga mos keladi va optimal boʻladi. 
 

Misol № 9. 

Masalaning qoʻyilishi. Yillik yuk aylanmasi Qy = 260000 t boʻlgan 

omborlar asosiy zonalarida yuklarni qabul uchun Sqab, saqlash uchun 

Ssaq, va joʻnatish uchun Sjoʻn omborlariga boʻlgan talablarni aniqlang. 

Ombor yilda 300 sutka, sutkada 16 soat ishlaydi. Yil davomida unga 

140000 t yuk keladi, 120000 t yuk joʻnatiladi. 

Omborning saqlash zonasi yuklarni oltiyarusli baland stellajlarda 

joylashtirishga moʻljallangan. Saqlash zonasida 1 m
2
 maydonga 

tushuvchi oʻrtacha yuklama qombor. = 4,8 t. Qabul punktiga keluvchi 

yukning oʻndan bir qismi saqlash zonasini chetlab oʻtib, joʻnatish 

zonasiga oʻtkaziladi. 

Yuklarning omborda saqlab turish oʻrtacha muddati davomiyligi T = 

6 sutka, qabul va joʻnatish zonalarida esa — mos ravishda  2 va 4 soat. 
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Yuk 800 × 1200 mm oʻlchamdagi, yuzasi 0,96 m
2
 boʻlgan tekis 

tagliklarda keltiriladi, saqlanadi va joʻnatiladi. Taglikda yukning 

oʻrtacha ogʻirligi 800 kg. Qoʻshimcha yordamchi maydonga talabni 

hisobga oluvchi Kyord koeffisiyenti (zahira maydonlari va stellajlar 

orasidagi yoʻlaklar, mexanizatsiyalar va ularning bekatlari uchun oʻtish 

joylari, oʻt oʻchirish oraliqlari, hujjatlar va maishiy xoʻjalik xonalari va 

h.k.), yuklarni qabul qilish zonasida 1,6 ga, saqlash zonasida 1,4 ga va 

joʻnatish zonasida 1,7 ga teng deb qabul qilingan. 

1. Qabul qilish omboriga kunlik yuk kelishining oʻrtacha hajmini 

hisoblaymiz, bunda yuk kelishi notekisligini ham hisobga olish lozim 

boʻladi (notekislik koeffisiyenti   
   

 = 1,3): 

    
   

 
          

   
         

Omborning kunlik ish vaqti davomida (16 soat) qabul zonasiga 2 

soat mobaynida  
    

  
          yuk 948 ta taglikda keltiriladi va u 

yerda qayta ishlash uchun joylashtiriladi, ularni qabul punktida 

ikkiyarusli stellajlarda vaqtincha saqlash uchun 456 m
2
 maydon talab 

qilinadi. 

Kyord. koeffisiyentini e‘tiborga olgan holda zaruriy qabul zonasi 

maydoni: 

                   . 

Yukning bir qismi (10%) qabul zonasidan bevosita joʻnatish 

zonasiga kelib tushadi. Qabul zonasiga kelib tushadigan yuklarning 

asosiy qismi saqlash zonasiga oʻtkaziladi; yukni bu zonada joylashgan 

oltiyarusli stellajlarda 6 sutka davomida saqlash uchun kerak boʻlgan 

maydon yuzasi 

     
     

    
      

    
         

       
 

            

   
          

Saqlash zonasida Kyord. koeffisiyentining qiymati 1,4 boʻlganda bu 

zonaning talab maydoni: 6825 × 1,4 = 9555 m
2
. 

2. Ombordan kunlik oʻrtacha joʻnatiladigan yuk hajmini yuk 

joʻnatish notekisligini koeffitsiyentini (  
  ʻ 

 = 1,2) hisobga olgan olgan 

holda aniqlaymiz: 



160 

 

    
  ʻ  

 
          

   
                            

Joʻnatish zonasiga qabul zonasidan, saqlash zonasini chetlab 

keluvchi yuk 

        

  
         

Joʻnatish zonasiga jami 1 soat davomida kelib tushuvchi yuk hajmi 
 

                  
 

Yuklarni qayta ishlash davomida (4 soat) joʻnatish zonasida 

yigʻilgan yuk hajmi 

                t. yuk      tagliklarda. 
 

Ularni ikki yarusga gʻamlab joylash uchun zaruriy maydon 
 

   ʻ   
         

 
         

Joʻnatish zonasida Kvsp = 1,7 ni e‘tiborga olsak Sjoʻn. = 859 × 1,7= 1460 

m
2
. 

Shunday qilib, omborning umumiy  talab maydoni 

     
                             

 

Misol № 10.  

-  Logistik taqsimot (tarqatish) sxemasini tanlash masalasi 

 Kompaniya Germaniyadan mahsulotlarni sotib oladi va keyinchalik 

ularni Chelyabinskka yetkazib 

beradi. Polsha orqali avtotransport 

yordamida ular Orsha shahriga 

(Belorussiya) yetkazib beriladi, u 

yerda mahsulotlar konsolidasiya 

qilinadi (jamlanadi) va temir yoʻl 

stansiyasida vaqtincha saqlanadi. 

Bojxona hujjatlari u yerda qayta ishlanadi. Keyinchalik mahsulotlar 

Chelyabinsk shahridagi bojxona omboriga olib boriladi, u yerda ham 

mahsulotlarni bojxona rasmiylashtiruvi amalga oshiriladi. Keyin yuk 

vagonlardan yuk mashinalariga qoʻlda yuklanadi va kompaniyaning 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.juka-trans.ru/uslugi/rastamozhka/
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omboriga yetkazib beriladi. Ammo ushbu sxemaning kamchiliklari bor. 

Masalan, Belorussiyada kompaniyaning vakolatxonasi assortimentni 

nazorat qilmaydi, faqat yuklarni tashish hamda saqlashni tashkil qiladi. 

Shuning uchun buyurtmalarni tanlashda xatolar kompaniyaning 

Chelyabinskdagi omborida topilgan. Bundan tashqari, vositachilar bilan 

ishlash qimmat (mahsulotlarni qoʻl bilan topshirish, tushurish va ortish) 

va har xil (paketlar, tagliklar, qadoqlar). 

Masalaning qoʻyilishi. Berilgan tashish sxemasidagi kamchiliklarni 

bartaraf etuvchi yangi taqsimot sxemasini taklif qilish. Kompaniyaning 

Chelyabinskdagi omborida kirish temir yoʻl liniyasi mavjudligini 

hisobga oling. Loyihaning iqtisodiy samaradorligini baholang. 

Dastlabki berilgan ma’lumotlar:  

- sotib olingan mahsulotlar hajmi - yiliga 30 000 tonna, 

- 1 tonnadagi mahsulotlar soni - 800 dona,  

- mahsulotlar birligini sotib olish narxi - 1 dona,  

- Germaniyada yetkazib beruvchidan Orsha temir yoʻl stansiyasidagi 

omborga xalqaro yuk tashish uchun transport tarifi - 120 AQSh dollari / 

t,  

- Rossiya bilan chegaradan Chelyabinskdagi bojxona omboriga yuklarni 

temir yoʻl orqali tashish uchun transport tarifi - 15 AQSh dollari / t,  

- Chelyabinsk bojxona terminalida qoʻlda yuklash va tushirish tarif - $ 

10 / t,  

- Chelyabinskda yuklarni avtomobilda tashish uchun transport tarifi - $ 5 

/ t. 

Masala yechimi. Yuklarni qayta ishlashdan qutulish yetkazib 

beruvchining (Germaniya) konsolidatsiya omboridan foydalanish orqali 

amalga oshishi mumkin, bu esa buyurtmalarni qadoqlash, assortiment va 

qadoqlashni joyida nazorat qilish imkonini beradi. Bojxona 

rasmiylashtiruvini Rossiya bilan chegaraga yaqinroq Smolenskka 

oʻtkazish tavsiya etiladi, bu esa yuklarni temir yoʻl transportida bojxona 

muhrlari ostida tashish uchun yuqori transport tariflaridan qutulish 

imkonini beradi.  

Yangi sxema boʻyicha ma‟lumotlar:  

- Germaniya avtomobil transportida xalqaro yuk tashish uchun transport 
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tarifi, yetkazib beruvchidan konsolidasiya omborigacha - 35 AQSh 

dollari/t,  

- Germaniyada konsolidasiya omboridan Smolensk shahridagi bojxona 

omboriga avtomobil transportida xalqaro yuk tashish uchun transport 

tarifi - 20 $ / t,  

- transport Chelyabinsk kompaniyaning omboriga Smolensk bojxona 

omboriga mahsulotlar tashish uchun tarif - $ 3 / t,  

- 4 $ / t - Smolensk bojxona terminali da mexanizasiyalashgan yuklash 

va tushirish operatsiyalari uchun tarif,  

- pot foiz partiya qiymati 0,5% - belgilangan xatolar bilan bogʻliq,  

- $ 300 000 / yil - yangi mahsulot tarqatish sxemasi uchun qoʻshimcha 

operatsion xarajatlar, 

- investitsiyalar miqdori - $ 2,5 million. 

Biz taklif qilingan sxemaning iqtisodiy samaradorligini va loyihani 

toʻlash muddatini hisoblaymiz.  

Mahsulotlarni arzonroq tariflarda tashishda, mexanizasiyalashgan 

yuklash va tushirish ishlariga oʻtishda va terishda xatolarni bartaraf 

etishda tejash  

30000 * ((120 + 15 + 10 + 5 - 35 - 20 - 3 - 4) + 1 * 800 * 0,5 / 100) 

= 2 760 000 dollar.  

Loyihaning oʻzini qoplash muddati: 2 500 000 / (2 760 000 - 300 

000) ≈ 1 yil.  

Misol № 11.  

-  Yetkazib beruvchini tanlash masalasi       

Masalaning qoʻyilishi. Agar 

mahsulot korxonaga bir xil sifatli 

mahsulotlarni ishlab chiqaradigan 

uchta firma (A, B va C) tomonidan 

yetkazib berilsa, yetkazib 

beruvchini tanlash toʻgʻrisida qaror 

qabul qiling.  

Firmalarning tavsiflari 

quyidagilardan iborat:  
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- korxonadan masofa: A - 236 km, B - 295 km, C - 221 km;  

- tushirish: A va C - mexanizasiyalashgan, B - qoʻlda;  

- tushirish vaqti: mexanizatsiyalashtirilgan tushirish bilan - 1 soat 30 

minut, qoʻlda tushirish bilan - 4 soat 30 minut;  

- transport tarifi: 200 km gacha - 0,9 ming soʻm / km, 200 dan 300 km 

gacha - 0,8 ming soʻm / km;  

- tushirishni amalga oshiradigan ishchining soatlik tarif stavkasi - 

soatiga 450 soʻm. 

Masalaning yechimi. Umumiy xarajatlarni minimallashtirish 

mezoniga muvofiq yetkazib beruvchini tanlanadi, chunki mahsulotlar 

sifati bir xil va boshqa ma‘lumotlar ma‘lum emas. Firmalarning 

xususiyatlariga koʻra faqat transport xarajatlari va transport vositasini 

tushirish narxi aniqlanadi. 

Yuk tashish xarajatlarni aniqlaymiz. Ular transport tarifi va 

mahsulot yetkazib beruvchiga boʻlgan masofa koʻpaytmasiga tengdir.  

A: 0,8 ming soʻm / km * 236 km = 188 800 soʻm.  

B: 0,9 ming soʻm / km * 195 km = 175 500 soʻm.  

C: 0,8 ming soʻm / km * 221 km = 176 800 soʻm. 

Yukni tushirish xarajatlari = tushirish vaqti * ishchining tarif stavkasi.  

Javob: 1,5 soat. * Soatiga 450 soʻm. = 675 rub.  

B: 4,5 soat. * Soatiga 450 soʻm. = 2 025 rub.  

C: 1,5 soat * Soatiga 450 soʻm. = 675 rub. 

Hisoblash natijalarini jadvalga kiritamiz. 

Mezon A B C 

Transport xarajatlari, soʻm. 188,800 175,500 176 800 

Yuk tushirish xarajatlari, soʻm. 675 2,025 675 

Umumiy xarajatlar, soʻm. 189 475 177 525 177 475 

Jadvaldan koʻrinib turibdiki, minimal xarajatlar C yetkazib 

beruvchisiga toʻgʻri keladi. Ammo mexanizasiyalashgan yuklashga 

oʻtish va B yetkazib beruvchisi bilan ishlash yaxshiroq boʻlar edi. Bu 

arzonroq boʻladi. 

 

Misol № 12. 
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-  Logistik tizimning imkoniyatlarini aniqlash masalasi 

Masala. Kompaniya 750 ml shisha sharbat ishlab chiqaradi. 

Kompaniyaning zavodi haftasiga yetti kun ishlaydi va kuniga 120 ming 

litr suv quyadi. Shishadan idishlar qadoqlash joyiga yetib boradi. 

Qadoqlash joyining hajmi har biri 12 shishadan iborat 20000 qadoq. 

Qadoqlash joyi haftada 5 kun ochiq.  

Qadoqlangan idishlar kompaniyaning transport boʻlimi tomonidan 

omborga yetkazib beriladi. Kompaniyada 8 ta yuk mashinalari mavjud 

boʻlib, ular har biri 300 ta paketni tashiydi, kuniga 4 marotaba, haftasiga 

7 kunni tashkil etadi. Korxonada 2 ta ombor mavjud boʻlib, ularning har 

biri haftasiga 30 mingtagacha paketni qayta ishlashi mumkin. Ombordan 

yetkazib berish ulgurji xaridor tomonidan amalga oshiriladi, ular 

birgalikda bir kun ichida kompaniyaning transport boʻlimi tomonidan 

omborga olib kelingan barcha mahsulotlarni olib chiqib ketishlari 

mumkin. 

Masalaning qoʻyilishi. Logistika tizimining haqiqiy imkoniyatlarini 

aniqlang va zaif aloqani aniqlang. 

Masalaning yechimi. Biz ta‘minot zanjirining aloqalarini 

tasvirlaymiz: zavod, qadoqlash maydoni, transport boʻlimi, 

omborxonalar, ulgurji savdo. Biz har bir boʻgʻin uchun quvvatni 

hisoblash uchun dastlabki ma‘lumotlarni koʻrsatamiz: 

 

Har bir boʻgʻinning quvvatini aniqlaymiz, bu haftada shu 

boʻgʻindan oʻtadigan paketlar soniga qarab belgilanadi: 

 

Zavod 

•120000 
l/kun 

•0,75 l/б but. 

•7 kun/hafta 

Qadoqlash 
hududi  

•12 
but/qadoq 

•2000 
qadoq/kun. 

•5 kun/hafta 

Transport 
bo'limi 

•8 yuklagich 

•300 
qadoq/safar 

•4 safar/kun 

•7 kun/hafta 

Omborlar 

•2 ombor 

•30000 
qadoq/hafta 

Ulgurji 

•Ixtiyoriy 
miqdordagi 
yuk 

Zavod 

•120000 * 7 / 
0,75 / 12 = 
93333 
qadoq/hafta 

Qadoqlash 
hududi 

•2000*5 = 
100000  
qadoq/hafta 

Transport 
bo'limi 

•8 * 300 * 4 * 7 
= 67200 
qadoq/hafta 

Omborlar 

•30000 * 2 = 
60000 
qadoq/hafta 

Ulgurji 

•Ixtiyoriy 
miqdordagi 
yuk 
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Logistika tizimining quvvati uning eng zaif boʻgʻinining quvvati 

bilan aniqlanadi. Hisob-kitoblarga koʻra, kompaniyaning omborlari 

haftasiga atigi 60 ming qadoqni qayta ishlashga qodir. Bu shuni 

anglatadiki, kompaniyaning quvvati haftasiga 60 ming donani tashkil 

etadi, garchi zavodning ishlab chiqarish quvvati taxminan 1,5 baravar 

yuqori boʻlsada. Tavsiya sifatida kompaniyaga saqlash joyini 

kengaytirishni yoki ombordagi mahsulotlarning aylanishini 

tezlashtirishni yoki mahsulotni qadoqlash joyidan zudlik bilan ulgurji 

sotuvchilarga, omborlarni chetlab oʻtib yetkazib berishni ta‘minlash 

mumkinligini tavsiya berish mumkin. 
 

Misol № 13. 

- Moddiy ehtiyojlarni rejalashtirish masalasi 

Masalaning qoʻyilishi. Stol uchta tarkibiy qismdan yigʻilgan. Stol 

ishlab chiqaruvchi kompaniya 4-

kunning oxiriga 100 donani, 7- kun 

oxiriga qadar 150 donani yetkazib 

berishni xohlaydi. 2-kunning 

boshida 100 ta yogʻoch paneli 

kelishi rejalashtirilgan. 120 ta stol 

oyogʻi mavjud. Zahira fondiga qoʻshimcha 10% oyoq toʻplami 

qoʻshiladi. Zahira fondini saqlamasdan, 60 ta oʻrnatish kronshteynlari 

mavjud. Barcha elementlar uchun ishlab chiqarish vaqti (kunlarda) 

jadvalda keltirilgan. Moddiy talablar rejasini tayyorlang. 

Miqdori Ishlab chiqarish vaqti, kunlar 

1 - 200 1 

201 - 550 2 

551 - 999 3 

Yechim.  Rejalashtirish natijalarini jadval koʻrinishida taqdim etish 

qulay. Asosiy ishlab chiqarish tartibini jadvalning birinchi qatorida 

yozib qoʻyilgan. Stol zahirasi mavjud emas, shuning uchun 4 kunning 
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oxiriga kelib 100 ta stol va 7 kunning oxirida 150 ta stolga talab mavjud. 

Tezlashish mos buyumni ishlab chiqarish yoki yigʻishning 

boshlanganligini bildiradi. Masalan, 3-kunning oxirida 100 ta stolni 

yigʻishni boshlash kerak, shunda 4-chi kun oxirida tayyor stollarni 

xaridorga yetkazilishi mumkin (yuqoridagi jadvalga koʻra, 100 stul 1 

kun ichida yigʻiladi). 

Yogʻoch qismlarga, qavslarga va oyoqlarga boʻlgan umumiy ehtiyoj 

3- va 6- kunning oxirida mahsulotning tuzilishi koʻrsatilgan shaklga mos 

keladigan miqdorda qayd etiladi. Masalan, 100 ta stolni yigʻishni 

boshlash uchun 200 ta yogʻoch qism, 300 ta shtapel va 400 ta oyoq 

yasash yoki keltirish kerak. Uchinchi kunning oxiriga kelib, allaqachon 

100 ta yogʻoch qism, 60 ta biriktiruvchi qavs va 108 ta oyoq (120 oyoq - 

zahira fondining 10% = 108 oyoq) tayyor boʻladi. Sof talab = Umumiy 

talab – mavjud zahira. Oldinga siljish mahsulot soniga bogʻliq (jadvalga 

qarang). Masalan, 292 oyoq 2 kun, 600 oyoq - esa 3 kunda. Yakuniy 

jadval quyidagicha boʻladi: 

Mahsulot 
Taxminiy 

ma‟lumotlar 
Kunlar 

    1 2 3 4 5 6 7 

Stollar Umumiy 

ehtiyoj 

   100   150 

  Naqd zahira    0   0 

  Sof ehtiyoj    100   150 

  Oldinga 

siljish 

  100   150  

Yogʻoch 

qismlar 

Umumiy 

ehtiyoj 

  200   300  

  Naqd zahira    100   0  

  Sof ehtiyoj   100   300  

  Oldinga 

siljish 

 100  300    

Birikma Umumiy 

ehtiyoj 

  300   450  
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  Naqd zahira    60   0  

  Sof ehtiyoj   240   450  

  Oldinga 

siljish 

240   450    

Oyoqlari Umumiy 

ehtiyoj 

  400   600  

  Naqd ehtiyoj    108   0  

  Sof ehtiyoj   292   600  

  Oldinga 

siljish 

292  600     

 

Misol № 14. 

Zahiralar yetishmasligidan zararni qanday aniqlash mumkin 

 Logistika masalasi. Kichik 

bir doʻkon mahalliy dehqondan 

sotib olingan yangi meva va 

sabzavotlarni sotadi. Qulupnay 

pishgan mavsumda unga boʻlgan 

talab kunlik oʻrtacha qiymati 40 

kvartga va kunlik 6 kvart standart 

ogʻishga teng normal taqsimotga yaqin. Ortiqcha zahiralarning narxi har 

kvarta uchun 35 sentdan iborat. Doʻkon har kuni toʻrt kvart miqdordagi 

yangi qulupnayga buyurtma beradi. 

a) Zahiralar tanqisligidan mumkin boʻlgan yoʻqotishlar qanday boʻladi 

(bir kvartga)?  

b) Nega ular oqilona chegaralarda joylashgan?  

Masalani yechish.  

Zahiralarning maqbul darajasi oʻzgaruvchan talabni va kunlik 

toʻldirishni hisobga olgan holda quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: 
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bu yerda d - kunlik oʻrtacha talab;  

z - xizmat koʻrsatish darajasi bilan belgilanadigan standart ogʻishlar 

soni;  

s - talabning standart ogʻishi.  

Doʻkon har kuni Q = 49 kvart qulupnayni buyurtma qiladi, ya‘ni 

standart ogʻishlarning sonini topishingiz mumkin.  

                                        

Normal taqsimot funksiyasi qiymatlari jadvalidan   ning topilgan 

qiymatiga mos keladigan xizmat darajasini aniqlaymiz.         uchun 

xizmat koʻrsatish darajasi 93,32% ni tashkil qiladi. Shuningdek, MS 

Excel dasturida = NORMSTRASP (1,5) funksiyasidan ham foydalanish 

mumkin.  

Boshqa tomondan, xizmat koʻrsatish darajasini quyidagi formula 

bilan topish mumkin: 

Xizmat koʻrsatish darajasi (SL) = Setm / ( Setm + Sort ) , 

bu yerda  

Setm - zahiralar yetishmasligi tufayli yoʻqotishlar, har bir birlik 

uchun;  

Sort - har bir birlik uchun ortiqcha zaxiralar bilan bogʻliq xarajatlar. 

Soʻnggi formuladan Setm topamiz:  

Setm = SL ∙ Sort / (1 - SL) = 0,9332 ∙ 35 / (1 – 0,9332) = 489 sent har kvart 

uchun.  

Shunday qilib, zahiralar yetishmasligidan kelib chiqadigan 

yoʻqotishlar har chorakda 489 sentni tashkil etadi. Boshqacha aytganda, 

bu bir kvart qulupnay uchun realizatsiya qilinmagan foydadir. Ushbu 

yoʻqotishlar ortiqcha zahiralar bilan bogʻliq xarajatlardan ancha katta. 

Doʻkon mahsulot yetishmasligidan foyda koʻrmaydi. Shuning uchun 

doʻkon har kuni 49 kvart yangi qulupnayni buyurtma qiladi, va bu uning 

oʻrtacha kunlik talabidan oshadi. 
  

Misol № 15. 
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- ABC va XYZ-analiz masalasi 

1-Masala. Bozordagi mavqyeini mustahkamlash uchun kompaniya 

rahbariyati savdo assortimentini kengaytirishga qaror qildi. 

Kompaniyada qoʻshimcha mahsulot resurslarini kreditlash uchun zarur 

boʻlgan bepul moliyaviy resurslar yoʻq. Logistika xizmati zahiralarda 

yoʻqotilgan mablagʻ miqdorini kamaytirish maqsadida inventarizatsiyani 

nazorat qilishni kuchaytirish vazifasini yukladi. Assortimentni ABC va 

XYZ-analiz usullari boʻyicha tahlil qilish kerak, natijada assortiment 

pozisiyalari guruhlarga boʻlinishi va inventarizasiyani boshqarish 

boʻyicha tegishli tavsiyalarni shakllantirish kerak. 

 Demak, ABC va XYZ-analizning maqsadi har bir nomdagi 

(assortimentdagi) mahsulot zahirasini va vaqtini hamda buyurtmalarni 

bajarish hajmini boshqarish masalalarida zahiralarning asosiy 

kategoriyalarini ajratish va ularni boshqarishdan iboratdir.    

Bajarish uchun koʻrsatmalar. 

Metodning mohiyati shundaki, butun zahira nomenklaturasini 

korxona faoliyatini tashkillashtirish uchun muhimligi boʻyicha uchta A, 

B va C kategoriyalarga guruhlashdan iborat. Bunda zahira 

kategoriyalarining ulushi turlicha boʻlishi mumkin (ABC-metodni 

qoʻllash metodologiyasiga bogʻliq).   

Umumiy holda ABC-metodi ushbu amallar bajarilishini taqazo 

etadi: 

1. Har bir mahsulotning korxona umumiy zahirasidagi ulushini 

hisoblash; 

2. Zahiralarni ularning ulushlari kamayish tartibida saralash; 

3.Tartiblangan roʻyxatda oʻsuvchi yakuniy oʻrinlar ulushlarini 

hisoblash; 

4. Aniqlangan ulushlarga bogʻliq ravishda zahiralarni ABC 

kategoriyalarga ajratish. 

Jadval 13. 2. Topshiriqni bajarish uchun berilgan qiymatlar 

Pozitsiya №  1 2 3 4 5 6 7 8 

Zahira narxi, 

mln.soʻmda  
30 160 290 380 10780 12360 40 20 
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Pozitsiya № 9 10 11 12 13 14 15 16 

Zahira narxi, 

mln.soʻmda 
8960 3230 370 2110 14200 6620 30 2190 

 

Faraz qilaylik, A kategoriyaga zahiralarning 80 % ini tashkil 

qiluvchi  nomenklatura (mahsulot), B kategoriyaga – 15 %, C 

kategoriyaga esa qolgan 5% zahira mahsulot tegishli boʻlsin. 

Hisoblash tartibi:  

- 3 ustun hisoblanadi,  

- shu ustun qiymatlari kamayish tartibida saralanadi,  

- 4 ustun hisoblanadi,  

- soʻngra tanlangan nisbatlarga muvofiq zahira 

kategoriyalarini ajratiladi. 

Jadval 13.3. Zahiralarning 16 turidan iborat roʻyxat uchun 

hisoblash natijalari 

Pozitsiya 

№ 

Oʻrtacha 

zahira, 

mln.soʻm 

Ulush, foizda  
Oʻsuvchi 

natijali ulush  
Kategoriya  

1 2 3 4 5 

13 14200 22,989 22,989 

Kategoriya 

A 

6 12360 20,010 42,998 

5 10780 17,452 60,450 

9 8960 14,505 74,955 

14 6620 10,717 85,673 

Kategoriya 

B 

10 3230 5,229 90,902 

16 2190 3,545 94,447 

12 2110 3,416 97,863 

4 380 0,615 98,478 

Kategoriya 

C 

11 370 0,599 99,077 

3 290 0,469 99,547 

2 160 0,259 99,806 

7 40 0,065 99,870 

15 30 0,049 99,919 

1 30 0,049 99,968 

8 20 0,032 100,000 

Jam

i 61770 

100,00

0     
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Bu jadvaldan koʻrinmoqdaki, birinchi A kategoriyaga zahiralarning 

4 turi, 13, 6, 5, 9 va qisman 14 kiradi (zahiralar assortimenti katta 

boʻlganda bunaqa qisman qoʻshilishlar deyarli uchramaydi). Ikkinchi B 

guruhga 14, 10, 16 va 12 turlar kirsa, qolgan 8 nomdagi assortiment esa 

C guruhga tegishli. 

Shunday qilib, A kategoriyaga taaluqli zahiralar eng koʻp e‘tiborni 

talab qilar ekan. Zahiralar narxining oʻsish diagrammasi (Pareto):  

 
13.6-rasm. Zahiralar narxining oʻsish diagrammasi 

2-Masala. Quyidagi jadvalda keltirilgan mahsulot kategoriyalari 

uchun XYZ metodi boʻyicha mahsulotlarni guruhlashtiring.  

Jadval 13.4. Mahsulot turlari 

Pozitsiya  

№ 

Variatsiya  

koeffitsiyenti, % 

Pozitsiya  

№ 

Variatsiya  

koeffitsiyenti, % 

Pozitsiya  

№ 

Variatsiya  

koeffitsiyenti, % 

1 5,032 41 0,303 81 58,915 

2 0,407 42 4,297 82 0,079 

3 0,297 43 3,964 83 2,523 

4 1,555 44 0,273 84 0,094 

5 0,645 45 0,423 85 0,100 

6 0,762 46 0,207 86 0,167 

7 3,200 47 6,339 87 0,439 

8 13,267 48 11,79 88 0,226 
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6 

9 0,284 49 0,864 89 64,063 

10 72,423 50 

21,88

4 90 14,238 

11 0,202 51 2,226 91 15,496 

12 1,912 52 

98,87

1 92 0,296 

13 15,684 53 

65,86

7 93 8,195 

14 6,336 54 0,027 94 10,329 

15 3,556 55 0,024 95 0,193 

16 1,036 56 

43,63

8 96 53,813 

17 0,523 57 2,708 97 0,557 

18 40,317 58 

35,72

2 98 0,272 

19 1,021 59 

78,33

1 99 67,540 

20 41,680 60 0,046 100 2,785 

21 61,439 61 

94,37

5 101 97,149 

22 15,457 62 2,036 102 57,089 

23 0,007 63 

41,52

7 103 17,224 

24 0,933 64 0,119 104 97,362 

25 27,210 65 0,056 105 13,367 

26 1,091 66 

27,80

3 106 2,811 

27 0,141 67 

23,53

5 107 80,321 

28 0,129 68 13,87 108 0,265 
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8 

29 64,789 69 0,072 109 0,094 

30 79,337 70 0,067 110 0,066 

31 13,360 71 

96,93

7 111 6,276 

32 14,019 72 6,372 112 25,327 

33 4,629 73 

86,66

8 113 18,644 

34 17,464 74 

76,01

2 114 18,960 

35 7,503 75 

10,00

8 115 66,414 

36 41,169 76 

51,44

6 116 87,610 

37 6,262 77 6,132 117 84,113 

38 40,773 78 

14,95

9 118 18,950 

39 99,379 79 4,376 119 8,005 

40 5,738 80 

46,73

5 120 19,604 

 

Masalani yechish. XYZ metodi turli oʻrindagi zahiralarni ishlatish 

chastotasini tahlil qilishga asoslangan. Zahiralarni ularni ishlatish 

chastotasi va tebranishi asosida strukturalashtirish menejmentni korxona 

faoliyati uchun muhim jihatlarga qaratish (alohida hisob yuritish) 

imkonini beradi. XYZ-tahlil uchun quyidagi formula bilan 

hisoblanuvchi variatsiya koeffitsiyentidan foydalaniladi: 

 

i

n

i

ii

i x
n

xx

V /1

2






 , 

bu yerda 
ix – hisob davrida ushbu mahsulotga talab qiymati, soʻmda; 

ix  – hisoblash davrida statistik qiymatlar boʻyicha oʻrtacha qiymat. 

n  – hisoblash davrlari soni (statistik qiymatlar).  
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Xuddi ABC-metodidagidek, zahiralar kategoriyalari ulushlari 

turlicha boʻlishi mumkin (qoʻllash usuliga bogʻliq ravishda). Masalan, 

variatsiya koeffitsiyentiga bogʻliq ravishda taqsimlanganda zahira 

oʻrinlari taqsimoti quyidagicha boʻlishi mumkin: 

X – variatsiya koeffitsiyenti, 10 % gacha, 

Y – variatsiya koeffitsiyenti, 10 % dan 25 % gacha, 

Z – variatsiya koeffitsiyenti, 25 % dan yuqori. 

Umumiy holda XYZ-metod quyidagi amallarni bajarishni talab 

etadi: 

1. Korxona umumiy zahirasida har bir turning variatsiya 

koeffitsiyentini hisoblash; 

2. Zahiralarni variatsiya koeffitsiyentlarini oʻsish boʻyicha 

tartiblash; 

3. Variatsiya koeffitsiyentlarining qiymatlariga mos ravishda 

turlarni guruhlash. 

Umuman hisoblashlar ABC-metoddagi hisoblashlar bilan oʻxshash. 

Shuni ta‘kidlash kerakki, har ikkala tahlil metodlarini (ABC va 

XYZ) birgalikda qoʻllash taqsimlangan zahiralarning 9 kategoriyasidan 

iborat matrisa qurish imkonini beradi:  

 
13.6-rasm. ABC va XYZ – analiz matrisasi 

Masalan yuqoridagi har ikkala metodlarni birgalikda qoʻllash 

natijalarini ushbu matrisa kabi tasvirlash mumkin: 
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A B C 

X 1, 9 
 

6 

Y 
 

7, 10 2 

Z 4, 8 
 

3, 5 

Bunda AX (1 va 9) guruhidagi mahsulotlar yuqori sotuv hajmi va 

barqarorligi bilan ajralib turadi. Bu mahsulotlarni doimo sotuvdv 

boʻlishini ta‘minlash zarur, ammo ortiqcha sugʻurta zahira yaratish 

kerak emas, zero bu guruh mahsulotlariga talab oson bashorat qilinishi 

mumkin. 

BY guruhi mahsulotlari (7 va 10) yuqori sotuv hajmiga ega boʻlsada 

yetarli barqarorlikka ega emas. Bu guruh mahsulotlari sotuv hajmida 

ma‘lum trendga – pasayish va oʻsishga ega deb hisoblanadi. Ularning 

doimiy mavjud boʻlishini ta‘minlash uchun ularning sugʻurta zahirani 

koʻpaytirish kerak.   

AZ guruh mahsulotlari (4 va 8) yuqori sotuv hajmiga va past talab 

bashoratiga egaligi bilan ajralib turadi. Bu guruh mahsulotlari bilan 

doimiy ta‘minlab turish uchun ayrim hollarda ortiqcha sugʻurta 

zahiralari yaratiladi, ammo bu kompaniyaning jami mahsulot 

zahirasining ortib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu 

yerda mahsulotni tez-tez yetkazib berishni, ishonchli ta‘minotchi bilan 

ishlashni, bu mahsulotlar sarfi nazoratini puxta tashkil qilishni tavsiya 

qilish mumkin.    

CX guruh mahsulotlari (6) uchun sugʻurta zahiralarini minimal 

darajagacha kamaytirish va zahiralarni buyurtmalar oʻrtasida oʻzgarmas 

davrali boshqaruv tizimiga oʻtish mumkin. 

CY guruh mahsulotlari (2) boʻyicha doimiy hajmdagi buyurtma 

tizimiga oʻtish, ammo tashkilot iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib 

sugʻurta zahirasini ham tashkillashtirish mumkin. 

CZ guruh mahsulotlariga 3 va 5 turdagi mahsulotlar kiradi. Imkon 

darajasida bu mahsulotlarni assortimentdan chiqarish kerak. Har qanday 

holatda ham ularni muntazam nazorat qilish kerak, chunki aynan mana 
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shu mahsulotlar tufayli nelikvidlar yuzaga keladi, bundan esa korxona 

zarar koʻradi.   
 

Misol № 16. 
 

-  Yuk oqimlarining ogʻirlik markazini aniqlash masalasi 
 

Masalaning qoʻyilishi. Agar A iste‘molchi koordinatlari (36, 42) 

ekanligi va oyiga 35 tonna yuk aylanmasiga ega ekanligi; B 

iste‘molchining koordinatalari (36, 19) va oyiga 25 tonna yuk 

aylanmasiga ega ekanligi; C iste‘molchi (87, 28) koordinatalarga va 

oyiga 25 tonna yuk aylanmasiga ega eka nligi; D iste‘molchi (78, 58) 

koordinatalarga ega va yuk aylanmasi 35 tonna ekanligi ma‘lum boʻlsa, 

yuk oqimlari ogʻirligi markazining koordinatalarini aniqlash. 

Masalaning yechimi. Korxona omborining yoki ushbu mintaqadagi 

iste‘molchilarni mahsulotlar bilan ta‘minlaydigan savdo tashkilotining 

tarqatish markazining taxminiy joylashuvini topish uchun yuk 

oqimlarining ogʻirlik markazini aniqlash usuli keng qoʻllaniladi. 

Usulning mohiyati - barcha iste‘molchilardan bir xil uzoqlashgan 

nuqtani ularning yuk aylanmasini hisobga olgan holda topishdir. 

Yuk oqimlarining ogʻirlik markaziga toʻgʻri keladigan nuqta 

koordinatalarini aniqlash muammosi ma‘lum matematik formulalar 

yordamida hal qilinishi mumkin: 

                         

                         

bu yerda Xi va Yi   - i- iste‘molchining koordinatalari; Qi – i- 

iste‘molchi yuk aylanmasi; Xm va Ym - yuk oqimlari ogʻirlik 

markazining koordinatalari. 

Quyida manba ma‘lumotlari va iste‘molchilar va topilgan 

markazning joylashish sxemasi boʻyicha tortishish markazi 

koordinatalarini hisoblash natijalari keltirilgan: 

 
Iste‟molchi 

X koordinatasi, 

km 

Y koordinatasi, 

km 

Yuk aylanmasi Q, 

t 

1 A 36 42 35 

2 B 36 19 25 
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3 C 87 28 25 

4 D 78 58 35 

 
Jami: 

  
120 

 
Yuk 

oqimlarining 

ogʻirlik markazi 

58.9 39.0  

 

Sxemasi:  

 
Ushbu masalani graflar nazariyasi elementlari yordamida ham hal 

qilish mumkin. 

2-usul. Sxemada doʻkonlar (masalan A, B, C, D iste‘molchilar) 

joylashgan shaharlar va ular orasidagi masofalar tasvirlangan. 

  
Jadvalda esa har bir doʻkonga yetkazilishi lozim boʻlgan 

mahsulotlar hajmi koʻrsatilgan:  
 

Doʻkonlar 1 2 3 4 

Mahsulot hajmi, t 3 2 2 4 
 

 Qoʻyilgan  masalani yechish uchun ushbu jadvalni toʻldirish zarur. 

Doʻkonlar 

(shaharlar) 

Mahsulot 

hajmi, t 

Shaharlar orasidagi 

masofa, km 

Yuk aylanmasi, tkm 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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1          

2          

3          

4          

Jami      
 

Mahsulot hajmi oldindan berilgan va shaharlar orasidagi qisqa 

masofalar sxema boʻyicha topiladi. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 shaharlar 

kesishmasidagi eng qisqa masofalarda mahsulotlarni tashish zarurati 

yoʻq, shuning uchun oraliq masofalar 0 ga teng. Qolgan hollarda 

hisoblashlar oʻtkazish kerak boʻladi. Mahsulot aylanmasi mahsulot 

hajmini tashish masofasiga koʻpaytirish bilan topiladi. Doʻkonlarning 

joylashuvi minimal jami mahsulot aylanmasi boʻyicha topiladi:  

Doʻkonlar 

(shaharlar) 

Mahsulot 

hajmi, t 

Shaharlar orasidagi 

masofa, km 

Yuk aylanmasi, tkm 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 3 0 5 12 11 0 15 36 33 

2 2 5 0 14 6 10 0 28 12 

3 2 12 14 0 8 24 28 0 16 

4 4 11 6 8 0 44 24 32 0 

Jami 78 67 96 61 
 

Xulosa: Doʻkonni toʻrtinchi shaharda qurish maqsadga muvofiq. 
 

Misol № 17.  

-  Omborxonalarni optimal joylashtirish masalasi (omborlar 

soni va koordinatalarini xarajatlarga koʻra aniqlash)  

Biz bu yerda transport logistikasining amaliy tadbiqiga doir 

taqsimot omborlari kompleksini optimal joylashtirish, qabul qilinuvchi 

qarorlarning samaradorligini baholash kriteriyalarini aniqlash, taqsimot 

omborlarining optimal sonini va joylashuvini tanlash masalasini qarab 

chiqamiz. 

Faraz qilaylik omborlarning yuk quvvati bir xil. U holda omborning 

taxminiy hajmi       ∑   
 
   boʻladi. 

Avvalo bir biridan eng uzoqlashgan punktlarni aniqlanadi, ya‘ni 

shunday           va          nuqtalarki, ular uchun 



179 

 

√                  √(     )
 

 (     )
 
, bu yerda 

nfilk ,,2,1 , , ,  .  

Bu koordinatalarni topish uchun   (                 )  

√                  ning barcha mumkin boʻlgan qiymatlarini 

tekshirib chiqish va minimal qiymatga ega juftlikni topish siklik 

algoritmidan foydalanish mumkin. 

Soʻngra uchlari          va          oraliq  1:2:1 nisbatda uchta 

qismga boʻlinadi, ya‘ni birinchi taqsimot punktining koordinatalari 

koordinatalari (   
    

) va (   
    

) boʻlgan punktda joylashgan, bu 

yerda: 

   
      ⁄        ;      

      ⁄        ; 

   
      ⁄        ;      

      ⁄        . 

Bu taklif qilingan sxema taqsimot punktlarining geografik 

markazlarini topadi.  

Ammo bizning fikrimizcha, punktlarning quvvatlarini ham e‘tibor 

olish transport xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi. Buning uchun 

(1) formulani quyidagi shaklda oʻzgartirish kerak boʻladi:  

    √                      √(     )
 

 (     )
 
  

Taqsimot omborlarining eng chekka yetkazish punktlarga nisbatan 

joylashuvi omborning punktlar uchun bir xilligi shartiga mos keladi. 

Punktlar quvvatini ham hisobga olish umumiy transport xarajatlarini 

qisqartirish imkonini beradi. Bu esa omborlarni yetkazish punktlariga 

biriktirib qoʻyish imkonini beradi.  

Koordinatalarni topishning yuqoridagi usullari evristik xarakterga 

ega. Agar omborlar joylashuvini aniqlashda transport xarajatlari 

minimumi kriteriyasidan kelib chiqilsa, optimizasion «joylashtirish 

masalasi» yuzaga keladi: 

Ikkita ombor joylashuv koordinatalarini topish talab qilinsin:  kk yx  ,  

va  ll yx  , . Belgilashlar kiritamiz: 
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  {

                                           
                                                                 

 va 

  
      

 . 

  
  (  

 ) - k  ( l ) ombor hajmi. 

Yechim mavjud boʻlishi uchun ushbu shartlar bajariladi deb faraz 

qilamiz:  
i

i

l

S

k

S QQQ max  va l

S

k

S

n

i

i QQQQ  
1

, 
i

i
i

i
QQQ minmax  . 

Koordinatalari  kk yx  ,  va  ll yx  ,  boʻlgan taqsimot omborlariga 

mahsulot yetkazishning umumiy transport xarajatlari funksiyasining 

minimumiga erishtiruvchi  kk yx  , ,  ll yx  , , l

ir
 va k

ir
 larni topish talab 

qilinadi, ya‘ni  

  

∑ (  (  
 √       

         
   

   

  
 √                 ))               (3) 

cheklovlari esa ∑     
  

      
 ,       ∑     

  
      

 . 

Hisoblash uchun olingan qiymatlar:   
  

 

 
∑   

 
       

  

 

 
∑   

 
        

 
       

 
    

Bu masala yechimi boʻlgan taqsimlovchi omborlar oʻrnini 

koordinatalar boʻyicha metrik hisoblashlar bilan geografik aniqlashni 

yangi transport tarmogʻini loyihalashda hamda zich transport tizimi 

mavjud boʻlganda qoʻllash maqsadga muvofiq. Shuningdek yechimni 

analitik usulda olish qiyin boʻlganligi uchun iteratsion sonli metodlarni 

qoʻllash mumkin. Buni esa dasturiy vositalar (masalan MS Excel) 

yordamida amalga oshirish qulay.    

Masalaning berilgan sonli qiymatlari va hisoblash natijalari quyida 

keltirilgan: 

Ishchi varaq yacheykalari uchun hisoblash fomulalari 1-jadvalda, 

«Poisk resheniya» oynasi parametrlari esa 7-rasmda keltirilgan. 

Rasmdan koʻrinadiki ikkita taqsimot ombori tashkil qilish uchun jami 

xarajatlar 63246,2 sh.b. ni tashkil qilar ekan.  
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13.7-rasm. Ikkita taqsimot ombori uchun hisoblashlar 

Taqsimot omborlarining (89,5; 79,2) va (33,7; 33,4) koordinatalari 

esa 13.8-rasmda keltirilgan. 

13.5-jadval. Yacheykani hisoblash formulalari  

Yachey

ka manzili 
Hisoblash formulasi 

G2 =1-F2 

H3 =D2*E2*(F2*(($F$8-B2)^2+($F$9-

C2)^2)^(1/2)+G2*(($F$10-B2)^2+($F$11-C2)^2)^(1/2)) 

J2 =$D2*F2 

K2 =$D2*G2 

H8 =SUMM(H2:H7) 

J8 =SUMM(J2:J7) 

K8 =SUMM(K2:K7) 

D12 =SUMM(D2:D7) 

D13 =MIN(D2:D7) 

D14 =MAKS(D2:D7) 

D15 =D12/2 

D16 =D15+D13+D14 

J13 =120+5*J8+0,02*J8^2 

J15 =120+5*K8+0,02*K8^2 
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D19 =H8+J13+J15 
 

 
13.8-rasm. «Poisk resheniya» oynasi 

Bitta taqsimot ombori uchun hisoblashlar shunga oʻxshash 

bajariladi, 13.10-rasmda shu hisoblash natijalari keltirilgan.  

 
13.9-rasm. Taqsimot omborlari koordinatalari 
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13.10-rasm. Bitta taqsimot ombori uchun hisoblashlar 

Javob: Hisoblash natijalaridan koʻrinmoqdaki, ikkita taqsimot 

ombori qurish varianti optimal ekan. 

 

 

 

Misol № 18. 
 

- Buyurtma hajmi tayin boʻlgan zahiralarni boshqarish modellari 

Buyurtma va zahira – korxona faoliyatidagi aylanma mablagʻlarni 

samarali tashkil qilishning asosiy boshqariluvchi parametrlaridir. 

Qancha zahira saqlash, qancha hajmdagi mahsulot partiyasini buyurtma 

qilish kerak, buyurtmalarni qanday oraliqda rasmiylashtirish kerak, 

qancha sugʻurta zahirasiga ega boʻlish kerak kabi amaliy masalalarda 

zahiralar – korxonadagi moddiy resurslar va buyurtma – korxona 

moddiy resurslar zahirasini toʻldirishning navbatdagi partiyasining 

hajmi, vaqti va boshqa shartlari qarab chiqiladi.  

18.1.  Zahiralarni boshqarishning statik birmahsulotli modeli 
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Biror kamyob boʻlmagan mahsulot uchun buyurtmalarning optimal 

hajmini va toʻldirish hajmini intervalini ushbu parametrlarda toping:      

K  buyurtmani rasmiylashtirish xarajatlari, pul birligi (sh.b.); 

  mahsulot sarfi intensivligi, mahsulot birligi/vaqt birligi; 

 H  mahsulotni saqlash xarajati, sh.b./vaqt birligi.  

13.6-berilgan parametrlar jadvali 

Bajarish uchun koʻrsatma. 

Buyurtmalarni toʻldirish texnologiyasi sxemasi, bunda Q  – 

mahsulot zahirasi darajasi, *Q  buyurtma optimal hajmi, 
2

*Q  – vaqt 

birligida buyurtmalarning oʻrtacha hajmi. 

 
13.12-rasm. Buyurtmalarni toʻldirish texnologiyasi sxemasi 

Yuqoridagi chizmadan mahsulot sarfi (iste‘moli) intensivnosti vaqt 

boʻyicha oʻzgarmasligi, buyurtma darhol toʻldirilishi koʻrinadi, bitta 

buyurtma toʻliq ishlatilish vaqti 

      ⁄ . 

Masala yechimi zahiralarni saqlash va rasmiylashtirish uchun 

umumiy xarajatlarning minimumligi shartidan topiladi, ya‘ni  

 
QQ

KQH
QZ min

2


 . 

 QZ  funksiya ekstremumlarini tadqiq qilish natijalari: 

- buyurtma optimal hajmi: 
H

K
Q

2*  ; 

- buyurtmani toʻldirish intervali: 
H

K
t

2
0 

; 

Para 

metr 

Variantlar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K 240 280 300 250 250 260 170 240 320 280 

Betta 12 18 20 19 14 19 11 14 20 15 

H 25 34 27 18 20 30 22 26 28 21 
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- jami xarajatlar:   HKQZ 2*  . 
 

18.2. Zahiralarni boshqarishning statik koʻpmahsulotli modeli 

Bir mahsulotli boshqarish masalasi shartlarida n  turdagi ni ,2,1 ,  

zahiralar uchun zahiralarni toʻldirish modeli qaraladi, har bir zahira 

uchun quyidagi parametrlar ma‘lum: 

iK  – i-chi mahsulotni rasmiylashtirish uchun ketgan bir vaqtdagi 

xarajatlar, sh.b.; 

i  – i-chi mahsulot iste‘moli intensivligi, mah.b./v.b., 

iH  – i-chi mahsulotni saqlash xarajatlari, sh.b./v.b., 

ia  – i-chi mahsulot birligini joylashtirish uchun talab, 

mah.b./yuza.b. 

A  – zahiralarni saqlash uchun umumiy yer maydoni yuzasi, yuza b. 

Omborxonada saqlash hajmi cheklangan holda har bir mahsulot 

buyurtmasining optimal hajmini va ularni toʻldirish intervalini aniqlang, 

omborxona yuzasi           , N – variant nomeri. Mahsulot soni 

   .  

Berilgan parametr qiymatlari 

Parametr i 
Berilganlar variantlari 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iK  

1 240 280 300 250 250 260 170 240 320 280 

2 220 260 220 220 220 250 230 240 220 220 

3 160 190 190 180 240 220 150 190 230 200 

4 170 170 130 160 180 200 140 160 160 130 

5 220 220 160 150 110 120 160 240 200 160 

i  

1 12 18 20 19 14 19 11 14 20 15 

2 14 10 9 9 12 13 18 13 13 17 

3 14 13 11 11 13 14 12 10 13 15 

4 11 12 14 12 12 7 9 10 4 8 

5 9 9 11 5 8 10 10 8 4 6 

 

Berilgan parametr qiymatlari 

Parametr i Berilganlar variantlari 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iH  

1 25 34 27 18 20 30 22 26 28 21 

2 33 38 28 33 34 32 35 29 30 31 

3 24 24 20 23 20 23 22 20 23 25 

4 34 40 38 41 42 41 44 38 36 40 

5 40 39 39 35 37 34 37 40 35 38 

ia  

1 54 42 20 24 32 54 27 37 44 28 

2 23 25 53 27 42 53 31 53 49 39 

3 25 48 36 51 45 36 36 38 27 21 

4 34 20 29 30 46 35 37 32 43 52 

5 49 55 45 47 29 23 24 54 42 44 
 

Bajarish uchun koʻrsatma  

Masala yechimi barcha turdagi zahiralarni saqlash va 

rasmiylashtirish uchun umumiy xarajatlarning minimumligi shartidan 

topiladi, ya‘ni  

 
iQ

n

i i

iiii

Q

KHQ
QZ min

21




 , 

cheklovlar   AQa
n

i

ii 
1

,    0iQ . 

Masalaning chiziqli boʻlmagan maqsad funksiyasi uni nochiziqli 

optimallashtirish masalalari sinfiga taaluqli ekanligini anglatadi, bu 

masalalar sonli usullar bilan yechiladi. MS Excel dasturining «Poisk 

resheniya» nadstroykasi yordamida masala yechimini topish:   
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Yacheykalarda hisoblash formulalari va ―Поиск решения‖ oynasi 

parametrlari quyida keltirilgan. ―Поиск решения‖ oynasi uchun 

qoʻshimcha parametri oʻzgaruvchilarning – buyurtma hajmining 

nomanfiyligi sharti hisoblanadi:  

Yacheyka manzili Hisoblash formulasi 

F28 =(E28*C38)/2 

G28 =(C28*C33)/E28 

H28 =C43*E28 

E34 =SUMM(E28:E32) 

F34 =SUMM(F28:F32) 

G34 =SUMM(G28:G32) 

H34 =SUMM(H28:H32) 

E36 =F34+G34 
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18.3. Zahiralarni boshqarishning buyurtmalar oʻrtasida vaqt 

belgilangan modeli. 

Berilganlar:  

0t
 – buyurtmalar oʻrtasidagi vaqt, v.b.; 

ct
 – buyurtmalar oʻrtasidagi ehtimoliy kechikishlar vaqti, v.b.; 

SQ  – mahsulotga yillik talab, birlik.  

Zahiralarni toʻldirish grafikasini keltiring. Hisoblashlarda vaqt 

birligi sifatida kun, bir yil esa – 365 kunga teng deb olinidi. 

Zahiralarni boshqarish tizimi parametrlarini quyidagi keltirilgan 

ma‘lumotlar uchun aniqlang. 

Berilgan parametr qiymatlari 

Parametr 
Berilganlar variantlari 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0t  13 13 10 11 8 13 12 9 11 10 

ct  4 3 1 5 5 4 1 4 2 2 

SQ  1640 1750 1520 1520 1590 1610 1680 1590 1430 1570 

 

Bajarish uchun koʻrsatma. 

Zahiralarning kelishi va ularni saqlash texnologiyasi sxemasi: 

 
Buyurtmalarning umumiy soni (sugʻurta zahiralarini e‘tiborga 

olmagan holda): 






0

0 365
t

N зак
, bu yerda    – sonning butun qismi. 

Zahiralar tebranishi (oʻzgarishi) vaqt intervalida 
2

сt  ni tashkil 

qiladi, yillik buyurtmalar soni esa  













2

365

0 с

зак
tt

N . 

U holda mahsulotga optimal buyurtma hajmi ushbu formula bilan 

hisoblanadi: 
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зак

S

N

Q
Q * . 

Sugʻurta zahira hajmi: 

с

с
с

tt

tQ
Q




2

*

. 
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13.2. Mustaqil oʻrganish ta‟lim topshiriqlari 

 

1.Magistral jamoat transportlarining texnik-iqtisodiy 

xarakteristikalari 

2.Temir yoʻl transportinig boshqa transport turlariga nisbatan 

ustunligi 

3. Omborlar tarmogʻini shakllantirish va joylashtirish 

4. Taralarning mavjud turlari va ularni qoʻllashning samaradorligi 

5. Transport va omborlarning oʻzaro aloqasi 

6. Transport xizmati va yuklarni ekspedisiyalash 

7. Firma transport xizmati sistemasi 

8. Transport-ekspeditor kompaniyalarining xizmatlar kompleksi 

9. Yuklarni konteynerli tashish ahamiyati 

10. Moddiy-mahsulot resurslari zahiralari turlari 

11. Temir yoʻl transportida moddiy-mahsulot resurslari 

zahiralarining logistik boshqaruvi 

12. Aralash (kombinasiyalangan) yuklarni tashishni tashkillashtirish 

13. Yuklarni multimodal tashish va yiriklashtirilgan yuk birliklari 

14. Xalqaro transport koridorlari va rivojlantirish 

15. Yetkazish tarmogʻini boshqarish 

16. Logistika sohalari va funksiyalari 

17. Logistika tarmogʻining strukturali boʻgʻinlari 

18. Logistik xarajatlarda transport hissasining ahamiyati 

19. Logistika va marketingning oʻzaro aloqasi 

20.Transport oqimlarini boshqarishda qoʻllaniluvchi axborot 

texnologiyalari 
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Nazorat test topshiriqlari 

1. Logistika vazifalari nimalarga taqsimlanadi? 

A) Xizmatlarga. 

B) Ixtisoslashtirishga. 

C) Istemolchilar tadqiqotlariga. 

D) Xizmat ko‗rsatishni rejalashtirishga. 

2. Transport tashkilotlari tomonidan ko ‗rsatilgan xizmatlar uchun 

qilinadigan hisob-kitoblar nima orqali amalga oshiriladi? 

A) Transport tariflari  

B) Yuklarni tashish uchun olinadigan to‗lovlar. 

C) Yuk tashish bilan bogʻliq  bo‗gan qo‗shimcha jarayonlar uchun 

yigʻimlar. 

D) Turli to‗lovlar va xizmat ko‗rsatish xarajatlari. 

3. Agar axborot tizimida ma‘lumotlarni avtomatlashgan ravishda ishlash 

amalga oshirilsa, u holda texnik ta‘minot nimani o‗z ichiga oladi?  

A) Elektron hisoblash texnikasi va ular orasidagi aloqani. 

B) Elektron hisoblash texnikasini. 

C) Mikroprotsessorni va texnik ma‘lumotni. 

D) EHMni.4. Logistikaning tushuncharidan biri bo‗lib nima 

hisoblanadi? 

A) Yuk birligi (yuk miqdorining ayrim qismi bo‗lib, ularni yuklash,  

transportlarda  tashish,  tushirish  hamda  yagona  yuk  sifatida saqlash 

hisoblanadi). 

B) Pul birligi. 

C) Yuk birliginig o‗lchamlari. 

D) Texnik vositalar. 

5. Nеtto dеb nimaga aytiladi? 

A) Yukning o‗z ogʻirligi 

B) Tara bilan yuk ogʻirligi. 

C) Taraning ogʻirligi. 

D) Avtomobilning va tirkamaning sof ogʻirligi. 

6. Brutto dеb nimaga aytiladi? 

A) Tara bilan yukning ogʻirligi  
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B) Taraning ogʻirligi. 

C) Yukning ogʻirligiga. 

D) avtomobilning yuk bilan birgalikdagi ogʻirligiga. 

7. Harakatlanuvchi qismning yo‗nalishidagi  harakati (marshrut) qanday 

yo‗nalishlarda amalga оshiriladi? 

A) Mayatnik va halqasimоn. 

B) Mayatnik. 

C) Halqasimоn. 

D) Оrqaga yuksiz mayatnik marshrut. 

8. Mayatnik marshrutlar nеcha хil turga bo‗linadi? 

A) 3 turga bo‗linadi. 

B) 4 turga bo‗linadi. 

C) 2 хilga bo‗linadi. 

D) 5 turga bo‗linadi. 

9. Transpоrt logistikasida iqtisоdiy-matеmatik usullar va EHM 

nеchanchi yildan bоshlab qo‗llanila bоshlagan? 

A) 1960-yildan. 

B) 1964-yildan. 

C) 1980-yildan. 

D) 1990-yildan. 

10. Chiziqli dasturlash masalalari qaysi usullar yordamida yеchiladi? 

A) Grafika va variantlarni yaхshilash 

B) Variantlarni yaхshilash. 

C) Grafika. 

D) Matеmatika. 

11. Matritsada yukli kataklar sоni nimaga tеng bo‗lishi kеrak? 

A) Qatorlar va ustunlar sоni yigʻindisidan bir sоnining ayirmasiga.  

B) Qatorlar va ustunlar sоni yigʻindisidan ikki sоnining   

ayirmasiga. 

C) Qatorlar va ustunlar sоni yigʻindisiga. 

D) Qatorlar sоnidan usuntlar sоni ayirmasiga.  

12. Pоtеntsialli katak dеb qanday katakka aytiladi? 

A) Yuksiz katakdagi masоfadan yordamchi kоeffitsiyеntlar 

yigʻndisi katta bo‗lsa. 
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B) Yuksiz katakdagi masоfadan yordamchi kоeffitsiyеntlar 

yigʻindisi kichik bo‗lsa. 

C) Yordamchi kоeffitsiyеntlar yigʻindisi 8 ga tеng bo‗lsa. 

D)  Yordamchi kоeffitsiyеntlar yigʻndisi  qatorlar  sоnidan  katta 

bo‗lsa. 

13. Transpоrt jarayoni tarkibi nimalardan ibоrat? 

A) Yuk tashishni tashkil qilishdan. 

B) Yuk оrtish-tushirish ishlaridan. 

C) Yuk оrtish-tashish va tushirish ishlaridan. 

D) Barcha rusumdagi avtоmоbillardan. 

14. Yuk оrtish-tushirish ishlari qanday usullarda bajariladi? 

A) Qo‗lda,  mexanizmlar  yordamida,  kоmplеks  mexanizmlar 

yordamidagi avtоmatlashgan usulda.  

B) Mexanizmlar yordamida. 

C) Kоmplеks mexanizmlar yordamida. 

D) Qo‗lda, sоdda mexanizmlar yordamida. 

15. Shaharlararо yuk tashish dеb nimaga aytiladi? 

A) Shahar hududi chеtida 50 km nariga yuk tashishlarga. 

B) Shahar hududi chetidan 30 km nariga yuk tashishlarga. 

C) Shahar hududi chеtidan 1200 km nariga yuk tashishlarga. 

D) Shaharlar оrasidagi yuk tashishlarga. 

16. Shaharlararо yuk tashishlarga qanday tashkilotlar rahbarlik qiladi? 

A) Transpоrt-ekspеditsiya tashkiloti va dispеtcher nazorat punkti, 

yuk avtоbоshbеkatlari 

B) Transpоrt-ekspеditsiya idоrasi. 

C) Dispеtcher nazorat punkti. 

D) Yuk avtоbоshbеkatlari va transpоrt-ekspеditsiya idоrasi. 

17. Avtоmоbil yo‗nalishlari dеb nimaga aytiladi? 

A) Shaharlararо yuk tashishda harakat yo‗nalishlariga. 

B) Хalqarо yuk tashishlarda harakat yo‗nalishlariga. 

C) Muntazam shaharlararо yuk tashishlarda uchastka оraliqlari. 

D) Vilоyat ichida, vilоyatlararо yuk tashishda tashish оraliqlariga. 

18. Avtоmоbil transpоrti davlatlararо yuk tashish bitimida nimalar 

bеlgilab bеriladi? 
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A) Tоmоnlarning yuk tashishdagi majburiyatlari, yuk tashish turi va 

xaraktеri. 

B) Yuk tashish turi va xaraktеri. 

C) Tоmоnlarning majburiyatlari. 

D) Harakatlanuvchi qism va yuk tashish umumiy masоfasi. 

19. Sanоat yuklariga qanday yuklar kiradi? 

A) Yogʻоch, ruda, mеtall, yoqilgʻi, ehtiyot qismlar, jihоzlar  va shu 

kabi yuklar.  

B) Chigit, tеmir-bеtоn plitalari. 

C) Jihоzlar, chigit. 

D) Paхta kipi, chigit. 

20. Qurilish yuklari qanday guruhlarga ajratiladi? 

A) Uyum, dоnali va sоchiluvchan guruhlarga. 

B) Suyuq va yarim suyuq guruhlarga. 

C) Tara va tarasiz guruhlarga. 

D) Uzun o‗lchamdagi guruhlarga. 

21. Matematika mantiqlarini logistika deb kim va qachon atagan? 

A) Gotfrid Vilgelm Leybnis.  

B) Gotfrid Vilgelm Leybnis. XVII va XIII asrning boshlarida. 

C) Gotfrid Vilgelm Leybnis, XVIII va XIX asrning boshlarida.  

D) Vechner Klauss XX asr va XX asrning oxirida.  

22. Logistika iborasi matematik mantiq deb qachon ensiklopediyalarda 

talqin qilingan? 

A) XX asrda.  

B) XXI asrda.  

C) XIX asrda.  

D) XVIII asrda.  

23. Logistikaning qo‗llash doirasining kengayishi qachondan 

boshlangan? 

A) 1980-yillarda va 1990-yillarda.  

B) 1990-yillarda va 2000-yillarda. 

C) 1960-yillarda va 1970-yillarda. 

D) 1900-yillarda va 1910-yillarda.   

23. Logistikaning  rivojlanishidagi  uchta  bosqichni  aytib bering.  
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A) Birinchi bosqich 1960-yillarda, ikkinchi bosqich XX asrning 980-

yillarida, uchinchi bosqich hozirgi davrda.  

B) Birinchi bosqich 1970-yillarda, ikkinchi bosqich XXI asrning 

2000-yillarida, uchinchi bosqich XX asrning boshida.  

C) Birinchi bosqich 1950-yillar, ikkinchi bosqich 1970-yillar, 

uchinchi bosqich 1980-yillar.  

D) Birinchi bosqich 1900-yillar, ikkinchi bosqich 1917-yillar, 

uchinchi bosqich 1916-yillar.  

24. Logistika tamoyillari qaysi qoidalar bilan yuritiladi? 

A) Logistik zanjirlar uzviy davomida logistik harakatlarni hisobga 

olish, zamonaviy mehnat sharoitlarini  yaratish, logistik xizmat 

ko‗rsatishni rivojlantirish 

B) Logistik xizmat ko‗rsatishni rivojlantirish, logistik harakatlarni 

hisobga olish. 

C) Zamonaviy mehnat sharoitlarini yaratish, logistik harakatlarni 

hisobga olish.  

D) Logistik xarakterlarni hisobga olish, texnologik jarayonlarning 

insoniyligiga erishish 

25. Bozor sharoitida logistik xizmatni rivojlantirish qanday yo‗llar bilan 

egallanadi? 

A) Mahsulotning sifatini oshirish, yangi mahsulotni chiqarish bilan, 

logistik xizmat ko‗rsatish darajasini oshirish bilan ilan.  

B) Yangi mahsulotni chiqarish bilan.  

C) Logistik xizmat ko‗rsatish darajasini oshirish bilan.  

D) Mahsulotning sifatini oshirish bilan. 

26. Quyidagilardan qaysi biri ―Logistikaning 6 qoidasi‖ga kirmaydi? 

A) Narx 

B) Sifat 

C) Vaqt 

D) Joy 

27. Logistik axborot tizimlari muammolari: 

A) Xodimlarning yuqori bosim ostida ishlashi 

B) Katta hajmdagi to‘liq va aniq axborotlar va hisoblashlar 

zaruriyati  
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C) Murakkab kompyuter tizimlarining mavjudligi 

D) Boshqaruvning o‘ta markazlashuvi. 

28. Logistik tizimlarnung asosiy xossalaridan biri: 

A) Integrativ xususiyatlari 

B) Moliyalashtirish 

C) Boshqaruvchanligi 

D) Informativligi. 

29. Logistik tizimning logistik funksiyalar va xarajatlari to‘plamini 

analiz qilish yoki loyihalash maqsadida moddiy, informatsion, 

moliyaviy oqimi bo‘yicha chiziqli tartiblangan qismlari to‘plami … deb 

ataladi. Gapni to‘ldiring. 

A) Logistik zanjir 

B) Logistik qism to‘plam 

C) Logistik kanal 

D) Logistik status (mavqe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

Xulosa 

Xulosa oʻrnida shuni aytish kerakki, o‘quv qoʻllanmada logistika, 

jumladan uning turlaridan biri boʻlgan transport logistikasining 

korxonalarning tadbirkorlik faoliyatini ta‘minlashdagi  roli, yuklar va 

yuk tashishlarning transportining xususiyatlari tasnifi, uning optimal 

joylashtirish masalalari, transport makrosistemalarini tashkil qilish va 

boshqarishning transport-logistik xususiyatlari, transport logistikasi 

marshrutlari va boshqarish, transport lgistikasida transport va yuk 

ishlarini tashkil etish, transport logistikasida xalqaro transport 

operatsiyalari, yuklarni tashishda transport tashkilotlarining 

majburiyatlari, qabul qiluvchilar, yuk tashish ta‘riflari, transport 

logistikasining axborot bilan ta‘minlash, transport logistikasi tizimlarini 

davlat tomonidan tartibga solish va qoʻllab-quvvatlash kabi masalalar 

qarab chiqildi.  

Shuningdek, transport logistikasining turli masalalarini hal qilishga 

doir amaliy masalalar qaralgan, masalalarni yechish usullari, qaralgan 

mavzularga mos tushunchalarni amaliy mustahkamlashga qaratilgan. 
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Glossariy 

  

Axborot logistikasi - moddiy oqim bilan birga keladigan 

ma‘lumotlar oqimini tashkil etadigan va korxonada real mahsulotlarni 

koʻchirish va saqlashning barcha jarayonlarini boshqarishni qamrab 

oladigan logistika, ushbu mahsulotlarni oʻz vaqtida yetkazib berishni 

talab qilinadigan miqdorlarda, qadoqlashda, sifatni kelib chiqish 

nuqtasidan iste‘mol qilinadigan joygacha minimal xarajatlar bilan 

ta‘minlashga imkon beradi va maqbul xizmat  

Axborot logistikasi  - korxona ichidagi axborot oqimlarini tashkil 

etish, shuningdek, bir-biridan ancha uzoqlikda joylashgan logistika 

jarayonining turli ishtirokchilari oʻrtasida ma‘lumot almashinuvi 

Axborot oqimi - bu logistika tizimida, logistika tizimini boshqarish 

va boshqarish uchun zarur boʻlgan tashqi muhit oʻrtasidagi logistika 

tizimida aylanadigan xabarlar toʻplamidir   

Axborot oqimi  - logistika operatsiyalarini boshqarish va 

boshqarish uchun zarur boʻlgan logistika tizimi va tashqi muhit oʻrtasida 

logistika tizimida aylanadigan xabarlar toʻplami U qogʻoz va elektron 

hujjatlar shaklida mavjud boʻlishi mumkin 

ABC usuli - bu zahiralarning holatini nazorat qilish va nazorat 

qilish usuli boʻlib, u N nomenklaturasini ajratishdan iborat, 

inventarizatsiya buyumlarini ba‘zi bir rasmiy algoritm asosida uchta 

teng boʻlmagan A, B va C kichik toʻplamlarga sotgan  

Amaldagi zahiralar  - ketma-ket etkazib beruvchilar oʻrtasida 

ishlab chiqarish yoki savdo jarayonining uzluksizligini ta‘minlaydigan 

zahiralar 

Amaldagi (muntazam) zahiralar - ishlab chiqarish va mahsulot 

zahiralarining ketma-ket ikkita etkazib berish oʻrtasidagi ishlab 

chiqarish va sotish jarayonining uzluksizligini ta‘minlashga 

moʻljallangan, etkazib berish va bir martalik iste‘mol oʻrtasidagi farq 

tufayli notekis va muntazam ta‘minot sharoitida shakllanadi  

Boshidan oxirigacha boshqarish  - butun tarqatish tizimini yaxlit 

boshqarish 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://logistic-info.ru/analiz-abc-xyz.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
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Bufer ombori - ishlab chiqarish jarayonini ta‘minlash uchun 

moʻljallangan ombor  

Logistika sotib olish  - korxonani xomashyo va materiallar bilan 

ta‘minlash jarayonida material oqimini boshqarish 

Logistika tizimlarining belgi modellari  - ob‘ektning ramziy 

tavsifi 

Tizimlarning integral sifatlari  - umuman tizimga xos boʻlgan, 

lekin uning biron bir elementiga xos boʻlmagan belgilari 

Logistika tushunchasi  - moddiy oqimlarni boshqarishni 

ratsionalizatsiya qilish orqali iqtisodiy faoliyatni takomillashtirish 

boʻyicha qarashlar tizimi 

Logistika  - moddiy va tegishli axborot oqimlarini boshqarish 

nazariyasi va amaliyoti 

Logistika tizimi  - ma‘lum logistik funksiyalarni bajaradigan, 

odatda, bir nechta quyi tizimlardan tashkil topgan va tashqi muhit bilan 

aloqalarni rivojlantirgan moslashuvchan qayta aloqa tizimi 

Logistika funksiyasi  - logistika tizimining maqsadlarini amalga 

oshirishga qaratilgan kengaytirilgan logistika operatsiyalari guruhi 

Logistik operatsiyalar  - material oqimini oʻzgartirishga 

qaratilgan ma‘lum harakatlar toʻplami 

Logistik kanal  - ma‘lum bir ishlab chiqaruvchidan uning 

iste‘molchilariga material oqimini amalga oshiradigan qisman 

ishlatiladigan turli xil vositachilar toʻplami 

Logistika zanjiri  - tashqi material oqimini bir logistik tizimdan 

ikkinchisiga etkazish uchun logistik operatsiyalarni amalga oshiradigan, 

logistika jarayoni ishtirokchilarining chiziqli tartiblangan toʻplami 

Moddiy modellar  - oʻrganilayotgan hodisa yoki ob‘ektning asosiy 

geometrik, fizik, dinamik va funktsional xususiyatlarini takrorlaydigan 

modellar 

Materiallar zahirasi  - ishlab chiqarish va aylanishning turli 

bosqichlarida boʻlgan va ishlab chiqarish jarayoniga kirishni yoki 

shaxsiy iste‘molni kutayotgan sanoat va texnik maqsadlar uchun 

mahsulotlar, iste‘mol mahsulotlari va boshqa mahsulotlar 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
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Materiallar oqimi  - vaqt oraligʻiga yoʻnaltirilgan turli xil logistik 

operatsiyalarni ularga qoʻllash jarayonida yuklar 

Ishlab chiqarishdan tashqari iste‟mol  - ijtimoiy mahsulotni 

noishlab chiqarish sohasidagi muassasalar va korxonalarda aholining 

shaxsiy iste‘moli va iste‘moli uchun joriy foydalanish 

Umumiy saqlash xarajatlari  - yakka tartibdagi ombor 

operatsiyalarini bajarish xarajatlari yigʻindisi 

Umumiy stavkalar  - mahsulotlarning asosiy qismini tashish 

narxini belgilaydigan tariflarning asosiy turi 

Logistika hajmi  - ma‘lum bir vaqt uchun ma‘lum bir operatsiya 

uchun ishlarning soni 

Paket  - poddonda yuk birligini shakllantirish, soʻngra yuk va 

poddonni bir butunga bogʻlab qoʻyish operatsiyasi 

Ishlab chiqarish logistikasi  - moddiy ne'matlarni yaratadigan 

yoki moddiy xizmatlar koʻrsatadigan korxona ichidagi boshqarish 

jarayoni 

Mahsulot zahiralari  - sanoat iste‘moliga moʻljallangan moddiy 

ishlab chiqarish sohasining barcha tarmoqlari korxonalarida joylashgan 

zahiralar 

Ishlab chiqarish iste‟moli  - ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun 

ijtimoiy mahsulotni mehnat vositasi va mehnat ob'ekti sifatida joriy 

foydalanish 

Ichki logistika operatsiyalari  - logistika tizimi doirasida amalga 

oshiriladigan operatsiyalar 

Ichki material oqimi  - logistika tizimida yuklar bilan logistika 

operatsiyalarini amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan oqim 

Ichki ishlab chiqarish logistika tizimlari  - ishlab chiqarish 

logistikasi tomonidan koʻrib chiqiladigan logistika tizimlari 

Omborlar aylanmasi  - tegishli vaqt oraligʻida omborga kiradigan 

yoki chiqadigan materiallar oqimining umumiy nomi 

Omborlar  - qabul qilingan mahsulotlarni qabul qilish, 

joylashtirish va saqlash, ularni iste‘molga tayyorlash va iste‘molchiga 

etkazish uchun moʻljallangan binolar, inshootlar va turli xil qurilmalar 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uz&u=http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook304/book/index/predmetnyi.htm
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Tarqatish logistikasi  - har xil ulgurji xaridorlar oʻrtasida 

materiallar oqimini taqsimlash jarayonida, ya‘ni mahsulotlarni ulgurji 

sotish jarayonida amalga oshiriladigan oʻzaro bogʻliq funktsiyalar 

toʻplami 

Tizim  (yunon tilidan yaxlit, qismlardan tashkil topgan) - bir-biri 

bilan aloqada va aloqada boʻlgan, ma‘lum bir yaxlitlikni, birlikni tashkil 

etuvchi elementlar toʻplami  

Kanban tizimi  - Toyota (Yaponiya) tomonidan ishlab chiqilgan 

va dunyoda birinchi marta amalga oshirilgan ichki logistik tizimni jalb 

qilish 

Tizimli yondashuv  - ob'ektlarni tizim sifatida koʻrib chiqishga 

asoslangan ilmiy bilimlarning uslubiy printsipi 

Mahsulot zahiralari  - ishlab chiqarish korxonalarida tayyor 

mahsulotlar zahiralari, shuningdek etkazib beruvchidan iste‘molchiga, 

ya‘ni ulgurji, mayda ulgurji va chakana savdo korxonalarida, tayyorlov 

tashkilotlarida va tranzit zahiralarida mahsulotlarni etkazib berish 

yoʻlidagi zahiralar 

Transport  - odamlar va mollarni tashishni amalga oshiradigan 

moddiy ishlab chiqarish sohasi 

Jamoat transporti boʻlmagan transport  - ishlab chiqarish 

ichidagi transport, shuningdek, transportga tegishli boʻlmagan 

korxonalarga tegishli barcha turdagi transport vositalari, qoida 

tariqasida, har qanday ishlab chiqarish tizimlarining sanoat qismidir va 

ularga organik ravishda kiritilishi kerak 

Jamoat transporti  - mahsulot va yoʻlovchilarni tashishda milliy 

iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va aholining ehtiyojlarini 

qondiradigan milliy iqtisodiyot sohasi 

Transport logistikasi  - transportda moddiy oqimlarni boshqarish 

Funksiya  - ushbu harakatlarning maqsadi nuqtai nazaridan bir hil 

boʻlgan va ma‘lum bir maqsadga ega boʻlgan boshqa harakatlar 

majmuasidan sezilarli darajada farq qiladigan harakatlar majmui 

Logistika tizimining maqsadi  - mahsulot va mahsulotlarni 

ma‘lum miqdordagi va assortimentdagi ma‘lum bir xarajat darajasida 
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samarali yoki shaxsiy iste‘molga tayyorgarlikning eng yuqori darajasiga 

qadar ma‘lum joyga etkazib berish 

Ekspert logistika tizimlari  - mutaxassislar material oqimini 

boshqarish bilan bogʻliq qarorlarni qabul qilishda yordam beradigan 

maxsus kompyuter dasturlari 

 Vertikal axborot oqimi - bu logistika tizimining eng yuqori 

darajasidan eng pastiga qarab harakatlanadigan oqim  

Tashqi logistika operatsiyalari - logistika tizimini tashqi muhit bilan 

birlashtirishga yoʻnaltirilgan operatsiyalar (ta‘minot va sotish sohasidagi 

operatsiyalar)  

Tashqi moddiy oqim - ma‘lum bir logistika tizimiga tashqi 

muhitda oqadigan oqim  

Tashqi logistika - bu faoliyat doirasidan tashqariga chiqadigan, 

lekin xoʻjalik yurituvchi sub'ektlarning ta‘sir doirasidagi oqim 

jarayonlarini tartibga solish bilan shugʻullanadigan logistika  

Ichki logistika operatsiyalari - bu logistika tizimi doirasida amalga 

oshiriladigan operatsiyalardir  

Ichki axborot oqimi - logistika tizimida yoki uning alohida 

elementida aylanib yuradigan oqim  

Ichki material oqimi - berilgan logistik tizimga nisbatan ichki 

muhitda oqadigan oqim  

Ichki logistika - korxona yoki korxona korporativ guruhi ichidagi 

oqim jarayonlarini boshqarish bilan bogʻliq biznes faoliyatini 

muvofiqlashtirish va takomillashtirishga qaratilgan logistika  

Harbiy logistika - bu odamlar, texnika va oʻq-dorilarni jangovar 

harakatlar joyiga yetkazib berish, shuningdek, tegishli jarayonlarni 

tayyorlash va amalga oshirish boʻyicha tadbirlarni rejalashtirish va 

tashkil etish uchun zarur boʻlgan vositalar va usullar toʻplamidir  

Kiruvchi moddiy oqim - bu tashqi muhitdan logistika tizimiga 

kiradigan tashqi oqim  

Kirish materiallari oqimi  - tashqi muhitdan logistika tizimiga 

kiradigan moddiy oqim 

Chiquvchi materiallar oqimi - logistika tizimini tark etadigan va u 

uchun tashqi muhitga kiradigan oqim  
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Gorizontal axborot oqimi - logistika tizimi iyerarxiyasining bir 

darajasiga tegishli oqim  

Ikki tomonlama logistika operatsiyalari - mahsulotlarga egalik 

huquqini va sugʻurta xatarlarini bir yuridik shaxsdan boshqasiga 

oʻtkazish bilan bogʻliq operatsiyalar  

Markazlashtirilmagan tarqatish tizimi – iste‘molchilarga yaqin 

boʻlgan mahsulot bozorlari hududida joylashgan bir nechta tarqatish 

markazlaridan iborat tizim  

Qattiq logistika xizmati - mahsulotlarning ishlash koʻrsatkichlari, 

ishonchliligi va barqarorligini ta‘minlash bilan bogʻliq xizmatlar  

Xarid qilish logistikasi - korxonani moddiy resurslar bilan 

ta‘minlash jarayonida materiallar oqimini boshqarish  

Ta‟minot zahiralari - yetkazib beruvchilardan mahsulot ishlab 

chiqaruvchi moddiy resurslar omborlariga yetkazib berish zanjirida 

boʻlgan, tayyor mahsulot ishlab chiqarishni ta‘minlashga moʻljallangan 

moddiy resurslar  

Tarqatish kanallari - mahsulotlar ishlab chiqarilgan joydan 

iste‘mol qilinadigan joyga oʻtadigan korxonalar va tashkilotlar 

majmui. Boshqacha qilib aytganda, tarqatish kanallari mahsulotlarning 

ishlab chiqaruvchidan iste‘molchiga oʻtish yoʻlidir  

Logistika tushunchasi - bu moddiy oqimlarni boshqarishni 

ratsionalizatsiya qilish orqali iqtisodiy faoliyatni takomillashtirish 

boʻyicha qarashlar tizimi  

Logistika - bu moddiy va tegishli axborot oqimlarini boshqarish 

nazariyasi va amaliyoti  

Service Recall Logistics - bu xizmatlarni eng tejamkor va tejamkor 

usullar bilan ta‘minlash uchun zarur boʻlgan logistika operatsiyalarini 

muvofiqlashtirish jarayoni  

Logistik axborot tizimi - bu moddiy oqimlarni boshqarishning 

muayyan funktsional muammolarini hal qilishni ta‘minlaydigan, bir-

biriga bogʻlangan kompyuter texnologiyalari, turli xil ma‘lumotnomalar 

va ma‘lum bir tarzda tashkil etilgan zarur dasturlash vositalarining 

toʻplamidir  
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Logistik operatsiya - bu moddiy va / yoki axborot oqimini 

oʻzgartirishga qaratilgan logistika funktsiyalarini amalga oshirish 

boʻyicha alohida harakatlar toʻplamidir  

Logistik tizim - bu ma‘lum logistik funktsiyalarni (operatsiyalarni) 

bajaradigan, quyi tizimlardan tashkil topgan va tizim ichidagi ulanishlar 

va tashqi muhit bilan aloqalarni rivojlantirgan moslashuvchan teskari 

aloqa tizimi  

Logistik funksiya - bu logistika tizimining maqsadini amalga 

oshirishga qaratilgan logistik operatsiyalarning katta guruhi  

Logistik zanjir - bu shaxsiy ishlab chiqarishdan tashqari iste‘molga 

boʻysungan holda, tashqi moddiy oqimni bir logistika tizimidan 

boshqasiga etkazish boʻyicha logistik operatsiyalarni amalga oshiradigan 

logistika jarayonining ishtirokchilarining chiziqli tartibli toʻplami  

Logistika xarajatlari - logistika operatsiyalarini amalga oshirish 

bilan bogʻliq xarajatlar  

Logistika kanali - bu ma‘lum bir ishlab chiqaruvchidan 

iste‘molchilarga material oqimini amalga oshiradigan qisman buyurtma 

qilingan turli vositachilar toʻplami  

Logistik xizmat - bu mahsulotlarni iste‘molchilarga toʻgʻridan-

toʻgʻri etkazib berish jarayonida koʻrsatiladigan, moddiy oqimni 

logistika zanjirlari bilan targʻib qilishning yakuniy bosqichi 

boʻlib xizmat qiladigan ma‘lum xizmatlar toʻplamidir  

Makrologistika - bu mintaqaviy, mintaqalararo, milliy va 

davlatlararo darajadagi jarayonlarni oʻrganadigan logistika  

Makrologistik tizim - bu hududiy joylashuvi bilan cheklanmagan, 

bir nechta mustaqil iqtisodiy sub'ektlar ishtirokidagi oqim jarayonlarini 

boshqarish uchun katta logistik tizim  

Moddiy oqim - bu ularga turli xil logistika operatsiyalarini qoʻllash 

jarayonida vaqt oraligʻida koʻrib chiqiladigan inventarizatsiya buyumlari 

toʻplami  

Mikrologistika - bu shaxsiy aloqalarni yoki korxonalar korporativ 

guruhining manfaatlariga asoslangan, ishbilarmonlik aloqalarini 

optimallashtirish uchun umumiy maqsadlar bilan birlashtirilgan 
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material, axborot va boshqa oqimlarni boshqarish bilan bogʻliq 

masalalar majmuini oʻrganadigan logistika  

Oqim - bu bir butun sifatida qabul qilinadigan ob‘ektlar 

toʻplamidir. U ma‘lum bir vaqt oraligʻidagi jarayon sifatida mavjud 

boʻlib, ma‘lum bir vaqt ichida mutlaq birliklarda oʻlchanadi  

Mahsulot moddiy oqimi - oqim, uni oʻrganish ob'ekti (tahlil qilish, 

rejalashtirish) muayyan mahsulotlar va mehnat vositalarining harakati  

Ishlab chiqarish logistikasi - bu xom ashyo, materiallar, butlovchi 

buyumlar, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar va 

mahsulotlarning sanoat ichidagi yuk oqimlarini rejalashtirish, tashkil 

etish va amalga oshirish tizimi, bu oʻsimlik ichidagi transportni, qayta 

ishlatiladigan konteynerlarni, yuklarni qayta yuklashni 

mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishning texnik vositalarini oʻz ichiga 

oladi, ishlab chiqarishning asosiy texnologik jarayonida , ushbu yuk 

oqimlarini boshqarish, ularni muhandislik-texnik, axborot, huquqiy, 

ilmiy-uslubiy, moliyaviy qoʻllab-quvvatlash  

Ishlab chiqarish zahiralari - iste‘molchilarga kelib tushgan va 

qayta ishlanmagan, ishlab chiqarish iste‘mol qilish uchun moʻljallangan 

va ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta‘minlashga imkon 

beradigan moddiy ishlab chiqarish sohasining barcha tarmoqlari 

korxonalarida joylashgan moddiy resurslar va tugallanmagan ishlab 

chiqarish zahiralari   

Yuk birligi  - bitta massa sifatida yuklanadigan, tashiladigan, 

tushiriladigan va saqlanadigan ma‘lum miqdordagi yuk 

Zahiralarni boshqarish tizimi - toʻldirish uchun vaqtni va 

mahsulotlarni sotib olish hajmini belgilaydigan qoidalar va 

koʻrsatkichlar toʻplami  

Tizimli yondashuv - bu ob‘ektlarni tizim sifatida koʻrib chiqishga 

asoslangan, oʻrganilayotgan ob'ektni umumiy maqsad bilan 

birlashtirilgan oʻzaro bogʻliq kichik tizimlar majmuasi sifatida koʻrish, 

uning integratsiya xususiyatlarini, shuningdek ichki va tashqi aloqalarini 

ochib berishga imkon beradigan ilmiy bilimlarning metodologiyasi   
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Ombor - bu kiruvchi mahsulotlarni qabul qilish, joylashtirish va 

saqlash, ularni iste‘molga tayyorlash va iste‘molchiga yuborish uchun 

moʻljallangan bino, inshoot   

Saqlash ombori - saqlanadigan mahsulotlarning xavfsizligi va 

himoyasini ta‘minlaydigan ombor  

Ombor zahiralari - logistika tizimining ichki va logistika 

vositachilarining har xil turdagi va darajadagi omborlarida boʻlgan 

mahsulotlar zahiralari  

Jamoat boʻlmagan transport vositalari - sanoat ichidagi transport 

vositalari, shuningdek transportga tegishli boʻlmagan korxonalarga 

tegishli boʻlgan barcha turdagi transport vositalari, qoida tariqasida, 

ayrim ishlab chiqarish tizimlarining tarkibiy qismi sifatida ishlaydi  

Jamoat transporti (magistral yoʻnalish) - bu xalq xoʻjaligining 

barcha tarmoqlari va aholining yuk va yoʻlovchilar tashish ehtiyojlarini 

qondiradigan sohasi  

Transport - bu moddiy resurslar harakati, tugallanmagan ishlab 

chiqarish yoki tayyor mahsulotni logistika zanjiridagi ma‘lum bir 

transport vositasi harakati bilan bogʻliq boʻlgan va oʻz navbatida 

ekspeditorlik, yuklarni tashish, qadoqlash, mahsulotlarga egalik 

huquqini oʻtkazish kabi murakkab va oddiy faoliyatlardan iborat boʻlgan 

asosiy murakkab faoliyatdir sugʻurta va boshqalar   

Transport logistikasi - bu jamoat transporti orqali mahsulotlarning 

harakatlanishini tashkil qilish bilan bogʻliq muammolarni kompleksini 

hal qiladigan logistika  

Transport zahiralari (tranzit zahiralari, tranzit zahiralari) - 

logistika tizimining bir boʻgʻinidan boshqasiga yoki logistika tizimining 

bir boʻgʻini ichida tashish jarayonida boʻlgan moddiy resurslar 

zahiralari, tugallanmagan ishlab chiqarish yoki tayyor mahsulotlar  

Tashqi logistika operatsiyalari  - tashqi dunyo bilan aloqa qilish 

bilan bogʻliq logistika tizimlarining operatsiyalari 

Tashqi material oqimi  - korxona uchun moddiy resurslarning 

tashqi muhitdagi harakati, bunda biron bir mahsulot mavjud emas, faqat 

korxona tashkilot bilan bogʻliq boʻlganlar kiradi 
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Unimodal tashish - yuklarni bitta transport turi orqali etkazib 

berish  

Xizmat - bu iste‘molchiga foyda keltiradigan harakatdir  

Markazlashtirilgan tarqatish tizimi - tarqatish markazi ishlab 

chiqarish korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni 

mamlakatning turli mintaqalaridagi oxirgi yoki oraliq iste‘molchilarga 

(ulgurji yoki kichik ulgurji vositachilar yoki toʻgʻridan-toʻgʻri chakana 

savdo tarmogʻiga) yuboradigan tizim  

Eksklyuziv tarqatish - ushbu mahsulotni savdo hududlari doirasida 

savdo qiladigan cheklangan miqdordagi vositachilarni taqdim etadi  

Elementar materiallar oqimi - ma‘lum bir ishlab chiqarish 

manbasidan iste‘mol qilish paytigacha joylashgan bitta nomdagi 

resurslar toʻplami  

Logistika tizimining samaradorligi - bu umumiy logistika 

xarajatlarining ma‘lum darajasida logistika tizimining ishlash sifatini 

tavsiflovchi koʻrsatkich (yoki koʻrsatkichlar tizimi)  

Qatlamli logistika tizimi - moddiy oqim iste‘molchiga kamida bitta 

vositachi ishtirokida yetkazib beriladigan tizim  
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