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1) Sual:Tәtbiq mәrhәlәsi satış hәcminin sürәtli artımını xarakterizә edir:
A) Doğrudur
B) Hәmişә belә olmur
C) Doğru deyil
D) Hәmişә doğru deyil
E) Hәrdәn bir doğrudur
2) Sual:İstehsalın inkişafının yüksәk potensial imkanı olan tәsәrrüfatlar üçün tәmirticarәt firması
daha mәqsәdәuyğündür.
A) Doğrudur.
B) Hәmişә belә olmur
C) Doğru deyil
D) Heç dә doğru deyil
E) Hәrdәn bir doğrudur
3) Sual:Emalçıların inhisarçı vәziyyәti kәnd tәsәrrüfatı xammallarına qiymәtini aşağı düşmәsinә
sәbәb olur.
A) Doğru deyil
B) Hәmişә belә olmur
C) Doğrudur
D) Hәmişә doğru olmur
E) Hәrdәn bir doğrudur
4) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı xammallarının emalı gәlirli iş adlanır:
A) Düzgün deyil
B) İstehlakçılar üçün
C) Doğrudur.
D) Heç dә hәmişә belә olmur
E) Hәrdәn bir doğrudur
5) Sual:әgәr tәşkilat inanmırsa ki, mәhsulların yenilәşdirilmәsi nәticәsindә o birincilik әldә edәcәk,
onda bu ona әlavә gәlir gәtirmәyәcәk:
A) Düzgün deyil
B) Bәzi hallarda düzdür
C) Düzgün qәrardır
D) Heçdә hәmişә belә olmur
E) Hәrdәn bir doğrudur
6) Sual: Texnopolis proqramında yaradılması әsas götürülüb:
A) «Şәrt» infrastruktur
B) Könüllü infrastruktur

C) «Yumşaq» infratsruktur
D) "Möhkәm" infrastruktur.
E) İnfrastrukturlar
7) Sual: Bufer zonasının yaradılması prinsipinә әsaslanan regional inkişaf modelidir.
A) Fermern tәsәrrüfatları arası
B) Kooperativlәr arası
C) Regionlar arası
D) Respublikalar arası
E) Ölkәlәr arası.
8) Sual:Regional inkişaf modeli sәlahiyyәtin ötürülmәsinә әsaslanır
A) Yerdә qalan sәlahiyyәt aşağı strukturlara
B) Kifayәt qәdәr sәlahiyyәt mәrkәzi
C) Yalnız yerdә qalan sәlahiyyәt mәrkәzә
D) Kifayәt qәdәr sәlahiyyәt aşağı strukturlara
E) Normal sәlahiyyәt aşağı strukturlara
9) Sual:Regional inkişaf modeli transsәrhәd әmәkdaşlığı prinsiplәrinә әsaslanır.
A) Müәssisәlәrin birliyi
B) İttifaq olmayan dövlәtlәr
C) Qonşu regionlar
D) Qonşu olmayan rayonlar.
E) Qonşu olmayan regionlar.
10) Sual:Regional inkişaf modeli recionların muxtariyyatı prinsipinә çәrçivәsindә әsasnar.
A) Dövlәtlәrin birliyi
B) İttifaq dövlәti
C) Dövlәtlәrin toxunulmazlığı.
D) Dövlәtin qonşuluğu.
E) Dost dövlәtlәr.
11) Sual:Dövlәt әraziçәlәrinin rayonlaşdırılması siyasәti hәyata keçirilir.
A) Polşa.
B) Vyetnam.
C) Almaniya.
D) Macarıstan.
E) Peru.
12) Sual:Dövlәi әrazilәrinin rayonlaşdırılması siyasәti hәyata keçirilib:
A) Polşada.
B) Vyetnamda.
C) Fransada.
D) Macarıstanda.
E) Peruda.

13) Sual:Regional siyasәtin işlәnib hazırlanmasında obyektiv proses olmalıdır:
A) Regionun әrazisinin azaldılması meyilliyi nәzәrә alınmamalıdır.
B) Regionun әrazisinin azaldılması meyilliyi nәzәrә alınmalıdır
C) Regionlarda müxtәlifliklәrin artırılmasına meyillәr nәzәrә alınmalıdır.
D) Regionların azaldılması meyillәri nәzәrә alınmalıdır.
E) Regionların azaldılması meyillәri nәzәrә alınmamalıdır.
14) Sual:Konkret regionun idarәedilmәsi ilә bağlı dünyada çoxlu tәcrübә toplanmışdır.
A) Müsbәt.
B) Mәnfti.
C) Hәm müsbәt, hәm dә mәnfi.
D) Yalnız müsbәt.
E) Yalnız mәnfi.
15) Sual:Regionallaşdırma ilә bağlı dünyada çoxlu tәgrübә toplanmışdır:
A) Müsbәt.
B) Mәnfti.
C) Hәm müsbәt, hәm dә mәnfi.
D) Yalnız müsbәt.
E) Yalnız mәnfi.
16) Sual:Aqrar sәnaye kompleksidir
A) Bütün regional siyasәtin bir hissәsi
B) Bütün regional siyasәtin müәyyәnedici amili
C) Regional infrastrukturunun bir hissәsi
D) Bütün tәsәrrüfat siyasәtinin müәyyәnedici amili
E) Sәnaye infrastrukturunun vacib amili
17) Sual:Bazara geniş müdaxilә strategiyası aşağı qiymәtlә xarakterizә olunur:
A) satışın hәvәslәndirilmәsindә orta xәrc sәviyyәsi ilә;
B) satışın hәvәslәndirilmәsindә aşağı xәrc sәviyyәsi ilә;
C) satışın hәvәslәndirilmәsindә yüksәk xәrc sәviyyәsi ilә;
D) reklam mövcud deyil;
E) bütün cavablar doğrudur.
18) Sual:Bazara geniş müdaxilә strategiyası xarakterizә edir:
A) yüksәk qiymәti;
B) orta qiymәti;
C) aşağı qiymәti;
D) dempinq qiymәti;
E) bütün cavablar doğrudur.
19) Sual:Seçmә yolla bazara daxil olma strategiyası yüksәk qiymәtlә o halda mümkündür ki ……
A) satışın stimullaşdırılmasında xәrclәr orta sәviyyәlidir;

B) satışın stimullaşdırılmasında xәrclәr yüksәk sәviyyәlidir;
C) satışın stimullaşdırılmasında xәrclәr aşağı sәviyyәlidir;
D) reklam mövcud deyil;
E) bütün cavablar doğrudur
20) Sual:Bazara seçmә yolla daxil olmaq müәyyәn edir:
A) aşağı qiymәti;
B) orta qiymәti;
C) yüksәk qiymәti;
D) dempinq qiymәti;
E) bütün cavablar doğrudur.
21) Sual:İntensiv aqromarketinq strategiyası yeni malla bazara çıxarkәn yüksәk qiymәti o halda
müәyyәn edә bilәr ki ……
A) satışın stimullaşdırılması orta xәrc sәviyyәsindәdir;
B) satışın stimullaşdırılması aşağı xәrc sәviyyәsindәdir;
C) satışın stimullaşdırılması yüksәk xәrc sәviyyәsindәdir;
D) relam mövcud deyil;
E) bütün cavablar doğrudur.
22) Sual:Yeni mallarla bazara çıxarkәn intensiv aqromarketinq strategiyası müәyyәn etmәlidir:
A) aşağı qiymәti;
B) orta qiymәti;
C) yüksәk qiymәti;
D) dempinq qiymәti;
E) bütün cavablar doğrudur.
23) Sual:Passiv aqromarketinq strategiyası mallara aşağı qiymәti o zaman müәyyәn edir ki ……
A) satışın hәvәslәndirilmәsindә orta xәrc sәviyyәsi ilә;
B) satışın hәvәslәndirilmәsindә aşağı xәrc sәviyyәsi ilә;
C) satışın hәvәslәndirilmәsindә cüzi xәrc sәviyyәsi ilә;
D) reklam mövcud deyil;
E) bütün cavablar doğrudur
24) Sual:Passiv aqromarketinq strategiyası müәyyәn edir:
A) yüksәk qiymәti;
B) orta qiymәti;
C) aşağı qiymәti;
D) dempinq qiymәti;
E) bütün cavablar doğrudur.
25) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) istehsal olunan malların rolu vә әhәmiyyәti;
B) istehsal olunan әmәk alәtlәrinin rolu vә әhәmiyyәti

C) әsas fondların rolu vә әhәmiyyәti
D) dövriyyә vәsaitlәrinin rolu vә әhәmiyyәti
E) әmәk proseslәrinin mexaniklәşdirmә sәviyyәsinin rolu vә әhәmiyyәt.
26) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir
A) iqtisadi nәticәlәrin tәbii şәraitdәn asılılığı;
B) iqtisadi nәticәlәrin tәbii şәraitdәn qeyriasılılığı;
C) iqtisadi nәticәlәrin tәbii şәraitdәn asılılığının müstәqil olması;
D) planlaşdırılan iqtisadi nәticәlәrin әkilәn torpaq sahәlәrindәn asılılığı
E) iqtisadi nәticәlәri xırda vә iri buynuzlu heyvanlardan asılılığı
27) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәtlәri kәnd tәsәrrüfatının özünәmәxsusluğu ilә izah edilir:
A) tәbbi şәraitlә, istehsalın mövsümi olması ilә, ASKdә mülkiyyәt münasibәtlәri ilә, istehsal
vasitәlәri ilә, marketinq fәaliyyәtinin vә elminin aşağı sәviyyәsi ilә;
B) iqtisadi nәticәlәrin tәbii şәraitdәn asılı olmaması ilә, istehsal ardıcıllığı ilә;
C) ASKdә torpaq mülkiyyәtinin eyni formada olması ilә, marketinq fәaliyyәtinin müxtәlif sәviyyәdә
hәyata keçirilmәsi ilә
D) istehsal vasitәlәri ilә, satılan mallarla, yüksәk hәssaslıqla, özünü tәşkil forması ilә;
E) kәnd tәsәrrüfatının müxtәlif formalarda tәşkili ilә, aqromarketinq sistemindә digәr marketinq
növlәrinә nisbәtәn özünütәşkil forması ilә
28) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir:
A) kәnd tәsәrrüfatının özünәmәxsusluğunu;
B) dövlәti;
C) biznesmeni;
D) fermerlәri vә birja maklerlәrini;
E) aqrobiznesin özünәmәxsusluğunu
29) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә bağlı marketinq
A) mürәkkәb sәnaye vә digәr marketinq növlәrinin mәqsәdyönlü asılılığıdır
B) digәr sәnaye vә müxtәlif marketinq növlәrinin geniş çeşiddә mәqsәdyönlü asılılığıdır;
C) yüngül sәnaye vә daha çox marketinq növlәrinin mürәkkәb metodlarla asılılığıdır;
D) ucuz sәnaye malları vә çox müxtәlif marketinq növlәrinin mәqsәdyönlü asılılığıdır;
E) mühüm sәnaye sahәlәri vә müxtәlif növ marketinq fәaliyyәtinin mәqsәdyönlü asılılığıdır
30) Sual:Amerika iqtisadçı alimlәri C.N.Devis vә R.A.Qoldberq belә hesab edirlәr ki, aqrobiznes
marketinqi özündә birlәşdirir:
A) birinci alıcıdan sonuncu istehlakçıya qәdәr marketinq әmәliyyatları
B) birinci alıcıdan birinci istehlakçıya qәdәr marketinq әmәliyyatları;
C) birinci alıcıdan sonuncu istehlakçıya qәdәr idarәetmә әmәliyyatları
D) birinci alıcıdan sonuncu istehlakçıya qәdәr kommersiya әmәliyyatları
E) birinci alıcıdan sonuncu istehlakçıya qәdәr loqistik әmәliyyatlar
31) Sual:Robert E.Brenson vә Duqlas Q.Norvel (ABŞ) yazır ki, Kәnd tәsәrrüfatı marketinqi әvvәllәr
müәyyәn edirdi:

A) istehsalçıdan birinci istehlakçıya qәdәr marketinq;
B) fermerdәn birinci istehlakçıya qәdәr marketinq;
C) sahәdәn birinci istehlakçıya qәdәr marketinq;
D) istehsalçıdan birinci alıcıya qәdәr marketinq
E) istehsalçıdan sonuncu istehlakçıya qәdәr marketinq.
32) Sual:Praktik fәaliyyәtdә peşә etikası kömәyi ilә reallaşır.
A) Yuxarı tәşkilatların müәyyәn etdiyi normalardır.
B) Xüsusi orqanların müәyyәn etdiyi normaların
C) Prosedur qaydada müәyyәn olunan forma, metod vә üsulların
D) Prosedur qaydada müәyyәn olunan tәlimat, metod vә üsullarla
E) İnzibati metod
33) Sual:Rәhbәrlәrin vә mütәxәssislәrin xәdmәti etikası özündә әks etdirir
A) Kadrların davranış üsullarının mәcmusunu
B) Qәrarların qәbulu qaydalarının mәcmusun
C) İdarә edәn kadrların praktiki әxlaqın
D) İdarәedәn kadrların nәzәri vә praktiki әxlaqın (moral)
E) İdarәetmә kadrlarının nәzәri әxlaqi
34) Sual:Peşә etikası aşkar edir.
A) Konkret әxlaqi öhdәliklәrin mәcmusunun davranış norma vә prinsiplәrin mәcmusunu
B) Mәqbul öhdәliklәrin mәcmusunu, davranış norma vә prinsiplәri, hansı ki, işçilәrin qarşılışlı
münasibәti zamanı reallaşır
C) İşçilәrin qarşılıqlı münasibәtlәri zamanı reallaşan davranış norma vә prinsiplәri, müәyyәn әxlaqi
öhdәliklәrin mәcmusunu
D) Müәyyәn әxlaqi öhdәliklәrin mәcmusunu, davranış prinsip vә normalar
E) Davranış norma vә prinsiplәrinin mücmusu
35) Sual:Ali mәktәb onu qurtaran adamda әmәk mәhsuldarlığını artırır.
A) 100%
B) 200%
C) 300%
D) 50%
E) 12%.
36) Sual:Malların, xidiәtlәrin, ideyaların Diversifikasiyası strategiyası müәyyәn edir
A) İstehlakçıların müxtәlif vә ya fәrqli olmasını
B) Qәbul edilәn sanksiyaların müxtәlif vә fәrqli olmasını
C) Bu malların, xidmәtlәrin, ideyaların müxtәlif vә fәrqli olmasını
D) Bu mal vә xidmәtlәrin fәrqli olmasını
E) Yalnız istehlakçıların müxtәlifliyi
37) Sual:Marketinqin mal (xidmәt), iş әks rәqabәt strategiyası istiqamәtlәnib
A) Aqromarketinq sisteminin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrsmәsinә, malların rәqabәtqabiliyyәtliliyi

azaldılmasını, aqrobiznesin gerilәmәsinә.
B) Aqromarketinq sisteminin differensial fәaliyyәt göstәrmәsinә, malların rәqabәt qabiliyyәtliliyi
yüksilmәsinә aqrobiznesin dirçәldilmәsinә.
C) Aqromarketinq sisteminin sәmәrәli fәaliyyәtinә, malların rәqabәtqabiliyyәtliliyinin
yüksәldilmәsinә, aqrobiznesin dirçәldilmәsinә
D) Aqromarketinq sisteminin sәmәrәli fәaliyyәtininә, malların rәqabәtqabiliyyәtinin zәiflәdilmәsinә,
işin gerilәmәsinә
E) Aqromarketinq sisteminin differensiyalaşması, malların rәqabәtliliyinin azalması, aqrobiznesin
ixtisası
38) Sual:Rәqabәt mübәrizәsindә strategiyaya baxılır
A) Әsas mәhsulun satışı üzrә onun uduşu, qeyriqәnaәtbәxş aqrobiznesin sәbәbinin öyrәnilmәsi
B) Әsas mәhsulun xidmәtin satışı üzrә onun üğursuzluğu, qeyriqәnaәtbәxş aqrobiznesin sәbәbinin
öyrәnilmәsi
C) Әsas mәhsulun (xidmәtin) satışı üzrә onun uduşu qeyriqәnaәtbәxş aqrobiznesin sәbәblәrinin
öyrәnilmәsi vә s.
D) Bütün cavablar sәhvdir
E) Әsas planını reallaşması, qeyriqәnaәt bәxş aqrobiznesin sәbәbәlәrinin öyrәnilmәsi
39) Sual:Qanuna görә aqromarketinq fәaliyyәtinә nәzarәt özündә birlәşdirir
A) Aqromarketinq xәrclәrinin tәhlili vә mәnfәәtә nәzarәti
B) Aqromarketinqin tәftişi vә strateji nәzarәt
C) Satış imkanlarının tәhlili vә tәdarükә nәzarәt
D) Satış imkanlarının tәhlili vә strateji nәzarәt
E) Bütün cavablar düzdür
40) Sual:Aqromarketinq xidmәti mәsuliyyәt daşıyar
A) Rәhbәrliyin vә icraçıların zәruri aqromarketinq vә aqrotexniki informasiya ilә tәmin olunmasına
görә
B) Rәhbәrliyin vә icraçıların zәruri aqromarketinq informasiyası ilә zәruri olunmasına görә
C) Rәhbәrliyinvә icraçıların zәruri arqromarketinq vә informasiyası ilә tәyin olunmasına görә
D) Rәhbәrliyin zәruri arqromarketinq vә aqrotexniki informasiya ilә tәyin olunmasına görә
E) Zәruri aqromarketinq informasiyası vә kömәkçi materiallarla tәminata görә
41) Sual:Aqromarketinqin tәşkilidir
A) ASKdә müәssisәlәrin yaradılması prosesi
B) ASKnin strukturunun yaradılması prosesi
C) ASKdә müәssisәnin strukturunun yaradılması prosesi
D) Aqrarsәnaye kompleksinin strukturunun yaradılması pronsesi
E) Proseslәrin struktur öyrәnilmәsi
42) Sual:Cәmlәşdirmә (fokuslaşdırma) strategiya ondan ibarәtdir ki,
A) Firma malgöndәrәnlәr üçün bazarın spesifik seqmentini müәyyәn edir
B) Firma rәqiblәr üçün bazarın spesivik seqmentini müәyyәn edir.
C) Firma özü üçün bazarın spesivik seqmentini müәyyәn edir
D) Firma vasitәçilәr üçün bazarın spesifik seqmentini müәyyәn edir

E) Özü üçün münasib istehsal hәcmini müәyyәn edәn vasitәçilәr
43) Sual:Differensiallaşdırma strategiyası hәyata keçirilir
A) Böyük olmayan bazarın mәqsәd olduğu müәssisәlәrdә
B) Kiçik bazarın mәqsәd olduğu müәssisәlәrdә
C) Böyük bazarın mәqsәd götürüldüyu müәssisәlәrdә
D) Xüsusi bazara mәqsәdlәnәn müәssisәlәrdә
E) Xüsusi bazara yönәlәn vasitәsilәr
44) Sual:Xәrclәr üzrә liderin strategiyası istifadә olunur
A) Böyük hәcimli bazara istiqamәtlәnmәyәn müәssisәlәrdә
B) Kiçik hәcmli bazara istiqamәtlәnәn müәssisәlәrdә
C) Böyük hәcmli bazara istiqamәtlәnәn müәssisәlәrdә
D) Böyük hәcmli olmayan bazara istiqamәtlәnәn müәssisәlәrdә
E) Böyük hәcmli bazara yönәlmәyәn vasitәçilәr
45) Sual: İzlәnilәn strategiya bildirir.
A) Nümunә kimi lideri izlәmәyi
B) Liderin arxasınca izlәmәyi
C) Liderin arxasınca onu yaxın mәsafәdәn izlәmәyi
D) Liderin arxasınca onu uzaq mәsafәdәn izlәmәyi
E) Tam müflislәşmә
46) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından biridir:
A) malların irәlilәdilmәsinin planlaşdırılması
B) ideyaların irәlilәdilmәsinin planlaşdırılması
C) yeni mallara lisenziyaların irәlilәdilmәsinin planlaşdırılması
D) malların tәbii itkilәrinin planlaşdırılması
E) elmitexniki yeniliklәrin planlaşdırılması.
47) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından biridir:
A) satışın planlaşdırılması;
B) yüklәrin planlaşdırılması;
C) kommersiya әmәliyyatlarının planlaşdırılması;
D) bazarın tutumunun planlaşdırılması
E) ticarәt sazişlәrinin planlaşdırılması.
48) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından biridir:
A) malların (xidmәtlәrin) planlaşdırılması;
B) istehlakçılara servis xidmәtinin planlaşdırılması
C) informasiya axınlarının planlaşdırılması
D) әvәzedici malların planlaşdırılması;
E) yeni malların (xidmәtlәrin) planlaşdırılması.
49) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından biridir:

A) istehlakçıların tәhlili;
B) rәqiblәrin tәhlili;
C) biznes üzrә tәrәfdaşların tәhlili;
D) dövlәtin iqtisadi siyasәtinin tәhlili
E) dünya bazarının tәhlili.
50) Sual:.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından biridir:
A) әtraf mühitin tәhlili vә bazarın tәdqiqi;
B) rәqiblәrin mühitinin tәhlili vә bazarın tәdqiqi
C) әtraf mühitin tәhlili vә bazarın yenidәn qurulması;
D) siyasi vә hüquqi mühitin tәhlili vә bazarın tәdqiqi
E) tәbii mühitin tәhlili vә bazarın tәdqiqi.
51) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) qeyd edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarıdır:
A) әtraf mühitin tәhlili vә bazarın tәdqiqi; istehlakçıların tәhlili; malların (xidmәtlәrin)
planlaşdırılması; satışın planlaşdırılması; malların irәlilәdilmәsi; marketinqin idarәedilmәsindә sosial
mәsuliyyәtin tәmin edilmәsi;
B) rәqiblәrin tәhlili vә bazarın tәdqiqi; qiymәtin planlaşdırılması; istehlakçıların tәhlili; malların
(xidmәtlәrin) planlaşdırılması; satışın planlaşdırılması; malların irәlilәdilmәsi;
C) sahәdә iqtisadi vәziyyәtin tәhlili; tәminatın planlaşdırılması; qiymәtin planlaşdırılması;
D) әtraf mühitin tәhlili vә bazarın tәdqiqi; istehlakçıların tәhlili;
E) reklamın vә malların planlaşdırıdması; malların irәlilәdilmәsinin planlaşdırılması
52) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) aqromarketinq fәaliyyәtinin digәr marketinq növlәri ilә müqayisәdә elmi sәviyyәnin aşağı olması;
B) aqromarketinq fәaliyyәtinin digәr marketinq növlәri ilә müqayisәdә elmi sәviyyәnin yüksәk
olması
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin digәr marketinq növlәri ilә müqayisәdә elmi sәviyyәnin effektiv
olması;
D) aqromarketinq fәaliyyәtinin digәr marketinq növlәri ilә müqayisәdә elmin tәşkili sәviyyәnin
yüksәk olması
E) aqromarketinq fәaliyyәtinin digәr marketinq növlәri ilә müqayisәdә elmin tәkmillәşdirilmәsinin
yüksәk olması
53) Sual:Qiymәt siyasәtinin imkanları vә problemlәri bazarının tipindәn asılı olaraq dәyişir:
A) Doğru deyil
B) İstehlakçılar üçün
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğru olur
54) Sual:Orta qiymәtin diapazonunun müәyyәn edilmәsinә rәqiblәrin qiymәtlәri vә onların bazar
reaksiyaları tәsir edir:
A) Doğru deyil
B) İstehlakçılar üçün

C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğru olur
55) Sual:Daimi xәrclәr istehsal sәviyyәsindәn birbaşa asılı olaraq dәyişir:
A) Doğrudur
B) Hәmişә belә olmur
C) Doğru deyil
D) Heç dә hәmişә doğru olmur
E) Bәzәn doğru olur
56) Sual:Elastik tәlәbdә aşağı salınmış qiymәt ümumi gәlirin hәcmini çox artırar.
A) Doğru deyil
B) İstehlakçılar üçün
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
57) Sual:Tәlәbin öyrәnilmәsi üçün müxtәlif mәhsullar üzrә onu qiymәtlәndirmәk lazımdır.
A) Doğru deyil
B) İstehlakçılar üçün
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
58) Sual:Adi vәziyyәtdәn tәlәb vә qiymәt birbaşa proporsional asılılıqda olur vә ya qiymәt artımı
tәlәblәri artmasına gәtirib çıxarır.
A) Düzdür.
B) Bәzi hallarda
C) Doğru deyil.
D) Hәrdәn bir doğrudur
E) Bәzәn doğrudur
59) Sual:Müәssisәnin bazar payının liderlik sәviyyәinә çatması qiymәtin maksimum artmasına
gәtirib çıxarır.
A) Düzdür
B) Bәzi hallarda
C) Doğru deyil
D) Hәrdәn bir doğrudur
E) Bәzәn doğrudur
60) Sual:Mümkün qiymәt siyasәti problemlәri bazarın tipindәn asılı deyil:
A) Düzdür
B) Bәzi hallarda
C) Doğru deyil

D) Hәrdәn bir doğrudur
E) Bәzәn doğrudur
61) Sual:Tәmiz rәqabәt bazarı ibarәtdir:
A) Satıcı vә alıcıdan
B) Yalnız hәr hansı bir malın satışından
C) Çoxlu sayda satıcı vә alıcıdan
D) Yalnız hәr hansı bir malın alıcısından
E) Bütün cavabdar doğrudur
62) Sual:Müәssisә tәrәfindәn mәhsula çıxış qiymәtinin qoyuluşu qaydası bir mәrhәlә kimi.
A) Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin hәllidir
B) Qiymәt qoyuluşudur
C) Son qiymәtin qoyuluşudur
D) Müqavilә bağlamaq mәsәlәsinin hәllidir
E) Rәhbәr işçilәrin iclasıdır
63) Sual:Müәssisә tәrәfindәn mәhsula çıxış qiymәtinin qoyulması qaydası bir mәrhәlә kimi.
A) Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin hәllidir
B) Qiymәt qoyuluşudur
C) Qiymәt qoymaq metodunun seçilmәsidir
D) Müqavilә bağlamaq mәsәlәsinin hәllidir
E) Rәhbәr işçilәrin iclasıdır
64) Sual:Müәssisә tәrәfindәn mәhsula çıxış qiymәtinin qoyulması qaydası bir mәrhәlә kimi.
A) Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin hәllidir
B) Qiymәt qoyuluşudur
C) Rәqiblәrin qiymәtinin tәhlilidir
D) Müqavilә bağlamaq mәsәlәsinin hәllidir
E) Rәhbәr işçilәrin iclasıdır
65) Sual:Müәssisә tәrәfindәn mәhsula çıxış qiymәtinin qoyulması qaydası bir mәrhәlә kimi.
A) Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin hәllidir
B) Qiymәt qoyuluşudur
C) Xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsidir
D) Müqavilә bağlamaq mәsәlәsinin hәllidir
E) Rәhbәr işçilәrin iclasıdır
66) Sual:Müәssisә tәrәfindәn mәhsula çıxış qiymәtinin qoyulması qaydası bir mәrhәlә kimi.
A) Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin hәllidir
B) Qiymәt qoyuluşudur
C) Tәlәbin müәyyәn edilmәsidir
D) Müqavilә bağlamaq mәsәlәsinin hәllidir
E) Rәhbәr işçilәrin iclasıdır

67) Sual:Müәssisә tәrәfindәn mәhsula çıxış qiymәtinin qoyulması qaydası bir mәrhәlә kimi.
A) Qiymәtin әmәlә gәlmәsinin hәllidir
B) Qiymәt qoyuluşudur
C) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi mәsәlәsinin dyzgyn qoyuluşudur
D) Müqavilә bağlamaq mәsәlәsinin hәllidir
E) Rәhbәr işçilәrin iclasıdır
68) Sual:Aqromarketinq proqramları nәzәrdә tutur?
A) kәnd tәsәrrüfatında qısamüddәtli sahibkarliq strukturunun inkişaf strategiyasinin qәbulu
B) kәnd tәsәrrüfatında uzunmüddәtli sahibkarlıq
C) nәqliyyat tәsәrrüfatında uzunmüddәtli sahibkarlıq strukturlarının inkişaf strategiyasinin qәbulu
D) aqrar sәnayedә qısamüddәtli sahibkarliq strukturlarının inkişaf strategiyasinin qәbulu
E) uzunmüddәtli inkişaf strategiyasinin qәbulu
69) Sual:Aqromarketinq proqramları nәzәrdә tutur?
A) tәdricәn bazara adaptasiya
B) bazara birbaşa adaptasiya
C) bazara maksimum adaptasiya
D) bazara minimum adaptasiya
E) maksimum daxil olma
70) Sual:Aqromarketinq әhatә edir:
A) Bazarşәraitindә malyeridilişinin müәyyәn mәrhәlәlәrini
B) tәlәbin proqnozlaşdirilmasını, ehtiyacların öyrәnilmәsi
C) bazar şәraitindә malyeridilişinin bütün mәrhәlәlәrini
D) mәrkәzlәşdirilmiş iqtisdiyyatda malyeridilişinin bütün mәrhәlәlәrini
E) prosesin bütün mәrhәlәlәrini
71) Sual:Aqromarketinq sisteminin effektivliyi qrup göstәricilәri ilә xarakterizә olunur:
A) 33
B) 4
C) 3
D) 2
E) 22
72) Sual:Aqromarketinqin idarә olunması:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
73) Sual:Kommersiya fәaliyyәti:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir

C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
74) Sual:Tәlәbin formalaşması vә mәhsul satışının fәallaşdırılması:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
75) Sual:Qiymәtin әmәlә gәlmәsi vә qiymәt siyasәti:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
76) Sual:Mәhsulun hәyat dövrünün öyrәnilmәsi:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
77) Sual:Mәhsul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
78) Sual:әtraf mühitin tәhlili:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
79) Sual:Aqromarketinq özündә әks etdirir?
A) tәlәbin öyrәnilmәsi ilә baglı әlaqәlәri, fәaliyyәr sistemini, istehsalın vә mübadilәnin ödәnilmәsi
üçün imkanlarini
B) tәlәbin öyrәnilmәsi ilә baglı baxış sistemlәrini, fәakiyyәt sistemini, istehsalın vә mübadilәnin
ödәnilmәsi imkanlarını
C) tәlәbin öyrәnilmәsi ilә baglı baxış vә tәdbirlәr sistemini, istehsalın vә mübadilәnin ödәnilmәsi

imkanlarını
D) tәlәbin öyrәnilmәsi ilә baglı funksiya vә tәdbirlәr sistemini, istehsal vә mübadilә imkanlarını
E) tәlәbin öyrәnilmәsi ilә baglı fәaliyyәt vә baxışlar sistemini, istehsal vә mübadilә imkanlarını
80) Sual:Aqromarketinqin büdcәsinin işlәnib hazırlanması özündә әks etdirir:
A) konkret aqromarketinq strategiyalarının proqnozunun verilmәsini;
B) konkret aqromarketinq strategiyalarının gәlirlәrinin vә ya itkilәrinin proqnozunun verilmәsi;
C) әsas aqromarketinq strategiyalarının gәlirlәrinin vә ya itkilәrinin proqnozunun verilmәsi;
D) tәqdim olunan bütün aqromarketinq strategiyalarının gәlirlәrinin vә ya itkilәrinin
proqnozlaşdırılması;
E) bütün cavablar doğrudur
81) Sual:Marketinq strateqiyasının işlәnib hazırlanması üçün vacibdir:
A) konkret mәqsәdli bazarın tәsviri;
B) konkret mәqsәdli bazarın müәyyәn edilmәsi;
C) konkret mәqsәdli bazarın tәdqiqi;
D) konkret bazarın tutumunun müәyyәn edilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
82) Sual: Yenidәn istiqamәtlәnmә azaltma strategiyasının müxtәlifliklәrindәn biri kimi özünü
göstәrir:
A) müәssisәnin fәaliyyәt sferasında işçilәrin ixtisar edilmәsi;
B) müәssisәnin fәaliyyәt sferasında әmәliyyatların artırılması;
C) müәssisәnin hәr hansı bir fәaliyyәtindә әmәliyyatların azaldılması
D) müәssisәnin fәaliyyәt sferasında әmәliyyatların yenidәn bәrpa edilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
83) Sual: Aradanqaldırma azaltma strategiyasının müxtәlifliklәrindәn biri kimi özünü göstәrir:
A) tәşkilatın bәzi mallarının satılması vә ayrılması;
B) tәşkilatın ayrıayrı bölmәlәrinin ayrılması vә satılması;
C) tәşkilatın bәzi brendlәrinin satılması;
D) tәşkilatın bәzi qiymәtli kağızlarının satılması;
E) bütün cavablar doğrudur.
84) Sual:Lәğvetmә azaltma strategiyasının müxtәlifliklәrindәn biri kimi müәyyәn edir:
A) müәssisәnin әmlakının bir hissәsinin satılmasını;
B) müәssisәnin bütün әmlakının satılmasını;
C) müәssisәnin bütün mәhsullarının satılmasını;
D) müәssisәnin bütün sәhmlәrinin satılmasını;
E) bütün cavablar doğrudur.
85) Sual:Azaldılma strategiyasının әsas müxtәlifliyidir:
A) liberallaşdırma, yenidәn istiqamәtlәndirmә;
B) demokratiklәşdirmә, yenidәn istiqamәtlәndirmә;
C) lәğvetmә, yenidәn istiqamәtlәndirmә;

D) lәğvetmә, yenidәn qruplaşdırma;
E) bütün cavablar doğrudur.
86) Sual:Yeni mallarla yeni bazarlara geniş çıxışın olması strategiyanın mahiyyәtidir:
A) çıxışın diversifikasiyası;
B) inkişafın diversifikasiyası;
C) gedişin diversifikasiyası;
D) tәnәzzülün diversifikasiyası;
E) bütün cavablar doğrudur.
87) Sual:İnkişafın diversifikasiyası strategiyasının mahiyyәtidir:
A) yeni mallarla yeni bazarlara çıxışın mәhdud olması;
B) yeni mallarla yeni bazarlara çıxışın geniş olması;
C) yeni mallarla yeni bazarlara çıxışdan imtina olunması;
D) köhnә mallarla yeni bazarlara çıxışın geniş olması;
E) bütün cavablar doğrudur.
88) Sual:Reqlamentlә aqromarketinq әmәyi (bu funksiyanı yerinә yetirәn mütәxәssislәr üzrә) tәşkil
edir.
A) 5055%
B) 5560%
C) 6372%
D) 6370%
E) 7374%
89) Sual:Müәssisә elmi tәşkilatlar, sәnaye vә digәr strukturlar:
A) Tәşkilatın marketinq üzrә assosiyasında birlәşә bilәr
B) Aqromarketinq üzrә assosiasiyada birlәşә bilmәz
C) Aqromarketinqüzrә assosiasiyada birlәşә bilәr
D) Tәşkilati marketinq üzrә assosiyasiyasında birlәşә bilmәz
E) Marketinq üzrә assosiasiyada adamlar birlik tәşkil edә bilir
90) Sual:Tәdqiqata vә tәhlilә elmi әsaslandırılmış yanaşmanı tәmin edir:
A) Birlәşmiş strukturun xüsüsi şöbәsi
B) Birlәşmiş strukturun madditexniki tәchizat şöbәsi
C) Birlәşmiş strukturun funksional şöbәsi
D) Sәnaye Nazirliyinin funksional şöbәsi
E) Sәnaye Nazirliyinin xüsüsi şöbәsi
91) Sual:Kәnddә әvvәlcә nail olunmuş hәyat sәviyyәsinin bәrpası:
A) Aqrar proqramların әsas blokuna daxil deyil
B) Yuxarı orqanların icazәsi olmadan mümkün deyil
C) Aqrar proqramların әsas blokuna aiddir
D) Aqrar proqramların iikincidәrәcәli blokuna aiddir
E) İllik proqramların әsas blokuna daxil deyil

92) Sual:Reinjinerinqdir.
A) Әsaslı şәkildә düşünmәk vә fәaliyyәtdә olan biznesi yenidәn qurmaq
B) Fәaliyyәtdә olan biznesi qaydaya salmaq vә yenidәn dәrk etmәk
C) Biznesi köklü surәtdә yenidәn qurmaq vә әsaslı şәkildә yenidәn düşünmәk
D) Fәaliyyәtdә olan biznesi qaydaya salmaq vә dәrk etmәk
E) Fәaliyyәtdә olan biznesin öyrәnilmәsi vә genişlәndirilmәsi
93) Sual:Menecment üzrә mәslәhәtçilәri birlәşdirirlәr
A) 8 qrupda
B) 5 qrupda
C) 8 әsas qrupda
D) 5 әsas qrupda
E) 7 qrupda.
94) Sual:Avropanın mәlumatcöstәricilәrindә menecment üzrә mәslәhәtçilәr bölünüb.
A) 44 növә
B) 54 növә
C) 84 növә
D) 74 növә
E) 64 növ
95) Sual:Mәslәhәt vermәnin növlәrindәn biridir
A) Müsahibә
B) İntervyu
C) Öyrәtmә
D) Xülasә
E) Müşahidә
96) Sual:Mәslәhәt vermәnin növlәrindәn biridir
A) Müsahibә
B) İntervyu
C) Proses
D) Xülasә
E) Müşahidә
97) Sual:Mәslәhәt vermәnin növlәrindәn biridir
A) Müsahibә
B) İntervyu
C) Ekspert
D) Xülasә
E) Müşahidә
98) Sual:Aqromarketinq üzrә mәslәhәtçilәrin marketoloq qarşısında üstünlüklәri
A) Yoxdur

B) Qismәn
C) Vardır
D) Demәk olar ki, yoxdur
E) Nәhәng
99) Sual:Adәtәn konsaltinq hәyata keçirilir
A) Qeyrikommersiya әsasında
B) Xeyriyyәçilik әsasında
C) Kommersiya әsasında
D) Bütün cavablar doğrudur
E) Bütün cavablar düzdür
100) Sual:Aqromarketinq konsepsiyasında bazar özündә mәcmunu әks etdirir.
A) Hәqiqi vә dolayı tәlәblәri
B) Potensial vә qeyri potensial tәlәblәri
C) Hәqiqi vә potensial tәlәblәri.
D) Hәqiqi vә potensial istehsalçıları
E) Bütün cavablar doğrudur
101) Sual:Rasional motivlәrә aşağıdakılar aiddir:
A) zәrәrsizlik
B) istәk
C) mәnfәәtlilik
D) arzu edilmә
E) qorxu
102) Sual:Reklam müraciәtlәrindә istifadә edilәn motivlәr şәrti olaraq aşağıdakı böyük qruplarda
cәmlәnirlәr:
A) rasional, irrasional, emosional vә әxlaqi
B) rasional, irrasional vә әxlaqi
C) rasional, emosional vә әxlaqi
D) irrasional, emosional vә әxlaqi
E) emosional vә әxlaqi
103) Sual:Reklam müraciәtlәrindә istifadә edilәn motivlәr şәrti olaraq aşağıdakı böyük qruplarda
cәmlәnirlәr:
A) 4
B) 5
C) 3
D) 8
E) 2
104) Sual:Reklam kommunikasiyasında kodlaşdırma kommunikasiya ideyasının aşağıdakı
formalarda tәqdim edilmәsidir:
A) rәqiblәrә mәtn, simvol, obraz formasında

B) Vasitәçilәrә mәtn, simvol, obraz formasında
C) Adresata mәtn, simvol, obraz formasında
D) Vasitәçiyә simvoı vә ya obraz formasında
E) Adresata mәtn vә simvol formasında
105) Sual: Reklam yaxşı mәhsulun satışını stimullaşdırır, pis mәhsulun iflasını tezlәşdirir :
A) A.F.Kotler
B) B.H.Erniaşvili
C) V.A.Politsa
D) Q.E.Ytkin
E) D.Y.Tsıpkin
106) Sual:Kütlәvi reklam konkret kontingentә istiqamәtlәndirilir :
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
107) Sual:AMKSın müxtәlif vasitәlәrinin istifadә edilmәsi hәr hansı bir bazarda müxtәlif sәmәrә
verir:
A) Yanlışdır
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
108) Sual:Mәhsulun hәrәkәtә gәtirilmә strategiyası kәnd tәsәrüfatı istehsalçılarının istehlakçılarla
qarşılıqlı әlaqәsini kommunikasinın әsas istiqamәti :
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
109) Sual:Aqromarketinqin bu vә ya digәr strategiyası Aqromarketinq Kommunikasiya Sisteminin
(AMKS) müxtәlif rolunu nәzәrdә tuta bilәr
A) Yanlışdır
B) Hәr zaman doğru deyil
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
110) Sual:Praktikada kommunikasiya qatışığının yalnız bir elementindәn istifadә edilmәsi müşahidә
olunur
A) Doğrudur

B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
111) Sual:Aqromarketinq kommunikasiya mәqsәdlәrinin seçimi onlara nail olunma üçün istifadә
edilәn vasitәlәri müәyyәn edir
A) Yanlışdır
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
112) Sual: Kommunikasiya qarışığının bu vә ya digәr vasitәsinin istifadә edilmәsi konkret bazar
vәziyyәtindәn asılı deyil.
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
113) Sual:Satış ticarәt nümayәndәsi gәlmәzdәn xeyli әvvәl başlayır. Satış nәdәn başlayır?
A) istehsaldan
B) tәbligatdan
C) reklamdan
D) sorğudan
E) sorğusualdan
114) Sual:Kommunikasiya mәqsәdlәri aqromarketinq mәqsәdlәri sisteminin orqanik bir hissәsi
hesab edilmәlidir:
A) mütlәq deyil
B) bәzi hallarda
C) düzdür, lazımdır
D) Tam doğru deyil
E) bәzәn lazımdır
115) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt
mәrkәzlәrindәn biri kimi çıxış edir:
A) aqromarketinqin mikro mühiti
B) aqromarketinqin makro mühiti;
C) müәyyәn çәrçivәdә aqromarketinq mühiti
D) aqromarketinqin istehsal mühiti;
E) bütün cavablar doğrudur
116) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt
mәrkәzlәrindәn biri kimi çıxış edir:

A) vasitәçilәr;
B) valyutaların dünya kursları;
C) istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri;
D) materialların göndәrilmәsinin xüsusi şәrtlәri;
E) bütün cavablar doğrudur
117) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt
mәrkәzlәrindәn biri kimi çıxış edir:
A) statistiklәr;
B) ştatda olan müşahidәçilәr;
C) brokerlәr vә agentlәr
D) tәmasda olunan auditoriya;
E) bütün cavablar doğrudur.
118) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt
mәrkәzlәrindәn biri kimi çıxış edir:
A) vergi xidmәti;
B) vasitәçilәrin taara tәsәrrüfatı
C) malgöndәrәnlәr;
D) bank dәrәcәlәri;
E) bütün cavablar doğrudur
119) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt
mәrkәzlәrindәn biri kimi çıxış edir:
A) vergi müfәttişlәri
B) rәqiblәr;
C) broker firmaları
D) komissionerlәr;
E) bütün cavablar doğrudur
120) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiyasında mühüm tәrәfdir.
A) Arzu olunan şahidlәr
B) Arzu olunmayan iştirakçılar
C) Әlaqә auditoriyası
D) Әlaqә telefonu
E) Әlaqә mexanizmi
121) Sual:Aqromarketinq kommunikasiyasında mühüm әhәmiyyәt hәqiqi vә potensiallardır:
A) Namizәdlәr
B) Xidmәtçilәr
C) İstehlakçılar
D) Tәchizatçılar
E) İstehsalçılar
122) Sual:Aqromarketinq kommunikasiyasında müәssisәnin әmәkdaşları mühüm rol oynayır.

A) Birgә müәssisәlәrin
B) Geri qalan müәssisәlәrin
C) Hәmişә fәaliyyәtdә olan müәssisәnin
D) Konkret tәşkilatın
E) Nәzәrdә tutulan tәşkilatın
123) Sual:Aqromarketinq kompleksinin әsas elementlәnidәn biridir.
A) İstehsal tәyinatlı malların çeşidi
B) İstehsal tәyinatlı malların nomenklaturası.
C) Aqromarketinqin kommunikasiya sistemi
D) Telekommunikasiya rabitәsi sistemi.
E) Bütün cavablar doğrudur
124) Sual:Aqromarketinq kompleksinin әsas elementlәnidәn biridir.
A) Çeşid
B) Nomenklatura
C) Tәlәb
D) Tәklif
E) Satışın sistemi
125) Sual:Aqromarketinq kompleksinin әsas elementlәnidәn biridir.
A) Çeşid
B) Nomenklatura.
C) Qiymәt.
D) Tәlәb.
E) Tәklif.
126) Sual:Aqromarketinq kompleksinin әsas elementlәrindәn biridir.
A) Çeşid.
B) Nomenklatura.
C) Mәhsul.
D) Tәlәb.
E) Tәklif.
127) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәri öz funksiyasını yerinә yetirmәk mәqsәdi ilә aşağıdakıları icra
etmәk mәcburiyyәtindә qalırlar:
A) Marketinq agentliklәrinә müraciәt
B) Xarici marketinq mühiti dәyişmәlәrinә uyğunlaşma, eyni zamanda öz imkanları daxilindә ona
tәsir etmәk
C) Yenidәn tәşkil etmәk
D) Sonuncu mәhsulun qiymәtinin endirilmәsi
E) aqrobiznesin tәkmillәşdirilmәsi
128) Sual:Aqromarketinq özündә әks etdirir:
A) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinә istiqamәtlәnәn tәnzimlәmәni vә idarәetmәni tәlәb edәn mürәkkәb

sistem
B) Dövlәtin milli vә ictimai tәkrar istehsalının hazırki sistemi
C) Sәnaye müәssәlәrinә istiqamәtlәnәn tәnzimlәmәni vә idarәetmәni tәlәb edәn sistem.
D) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinә istiqamәtlәnәn tәnzimlәmәni vә idarәetmәni tәlәb etmәyәn sadә
sistem.
E) ferment tәsәrrüfatçılıgının kompleks inkişafını
129) Sual:Tәlәb olmadıqda marketinqin tipi:
A) hәvәslәndirici
B) inkişaf edәn
C) konversion
D) remarketinq
E) demarketinq
130) Sual:Neqativ tәlәbdә marketinqin tipi:
A) hәvәslәndirici
B) inkişaf edәn
C) konversion
D) remarketinq
E) demarketinq
131) Sual:Aqromarketinq mühiti şәrti olaraq bölünür?
A) aktiv vә qeyriaktiv mühitә
B) kәnd vә şәhәr mühitinә
C) mikro vә makro mühitә
D) makro, mikro vә kәnd mühiti
E) mikro vә kәnd mühiti
132) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:
A) Öz rәqiblәrinin işini әlaqәlәndirmәk
B) Öz bölmәlәrinin işini әlaqәlәndirmәk
C) Referent qrupların işini әlaqәlәndirmәk
D) Qarışıq nәqliyyat tәşkilatlarının işini әlaqәlәndirmәk
E) bazar subyeklәri ilә әlaqәlәndirmәk
133) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:
A) İstehlakçıların özlәrinә münasibәtini tәyin etmәk
B) Vasitәçilәrin özlәrinә münasibәtini tәyin etmәk
C) Dövlәt mәurlarının özlәrinә münasibәtini tәyin etmәk
D) Rәqiblәrin özlәrinә münasibәtini tәyin etmәk
E) aqrar bazarda vәziyyәti tәyin etmәk
134) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:

A) Vergi әlavәlәrini azaltmaq üçün әn әlverişli şәrtlәrin seçilmәsi
B) Tәnzimlәnәn bazarların seçilmәsi
C) Әn lverişli sığorta şәrtlәrinin seçilmәsi
D) Әn әlverişli bazarların seçilmәsi
E) xarici bazarlara çixa bilsin
135) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:
A) Maliyyә riskinin nәzәrә alınması
B) Maliyyә riskinin öyrәnilmәsi
C) Maliyyә riskinin aşağı salınması
D) Tәrәfdaşlar qarşısında bütün öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsi şәrtlәrinә düzgün nәzarәt
E) maliyyә xәrclәri azalsın
136) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:
A) İşçilәrin әmәk intizamına nәzarәt
B) Şәxsi fәaliyyәtin analiz edilmәsi
C) Xarici marketinq mühiti situasiyasını lazımsız olaraq qiymәtlәndirmәmәk
D) Qeyri qanuni rәqabәt metodlarını aşkarlamaq
E) bazarın kompleks öyrәnilmәsi
137) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:
A) Xarici marketinq mühiti situasiyasının obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
B) Öz iqtisadi vәziyyәtinin obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
C) Rәqiblәrә tәzyiqin güclәndirilmәsi
D) Hәr bir әmәkdaşın obyektiv qiymәtlәndirilmәsi
E) rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi
138) Sual:Kәnd tәsrrüfatı müәssisәlәrinin xarici maarketinq mühiti stuasiyasının obyektiv
qiymәtlәndirilmәsi vә öz fәaliyyәtini analiz etmәk üçün lazımdır:
A) Öz etibarlı işçilәrini cavabdehlik nöqteyi nәzәrindәn düzgün yerlәşdirmәyi bacarmaq.
B) Baş verәn proseslәri dәqiqliklә anlamaq
C) Lazımi yerlәrdә vә nöqtәlәrdә informatorların olması
D) Aqromarketinq informasiyaların toplanması ilә mәşğul olmaq
E) aqromarketinq informasiyalarının işlәnmәsi
139) Sual:Müasir bazarda uğurlu rәqabәt aparmaq üçün birinci növbәdә vacibdir:
A) Maliyyәnin istiqamәtlәndirilmәsi
B) İnformasiyanın istiqamәtlәndirilmәsi
C) Bazara mal yeridilişinin istiqamәtlәndirilmәsi
D) Heyәt vә birgә fәaliyyәtin istiqamәtlәndirilmәsi
E) anbar tәsәrrüfatı

140) Sual:Amillәrdәn biri marketinqin makomühitininә aiddir:
A) Dempink
B) Protestionist
C) Demoqrafik
D) Bazar
E) eksponsionist
141) Sual:Amillәrdәn biri marketinqin makomühitininә aiddir:
A) Tәşkilatihüquqi
B) Tәbiiiqlim
C) Adminstrativ komanda
D) Maliyyә
E) Elmitexniki
142) Sual:Amillәrdәn biri marketinqin makomühitininә aiddir:
A) Mәhsulgöndәrәn
B) Rәqiblәr vә rәqabәt
C) Siyasi stabillik vә ekologiya
D) elmitexniki
E) elmitәrәqqi
143) Sual:Amillәrdәn biri marketinqin makomühitininә aiddir:
A) Yazılı
B) İqtisadi
C) İstehlakçı
D) Vasitәçi
E) rәqiblәr
144) Sual:Amillәrdәn biri marketinqin makomühitininә aiddir:
A) Din
B) Milli mentalitet
C) Siyasihüquqi
D) Bazar
E) infrastruktur
145) Sual: Mәlum strategiya tәdqiqatı müәyyәn edir:
A) yaxın mәsafәdә liderlik uğrunda mübarizә;
B) liderlә bir cәrgәdә mübarizә;
C) liderlә xeyli uzaq mәsafәdә mübarizә;
D) liderlә müәyyәn mәsafәdә mübarizә
E) düzgün cavab yoxdur.
146) Sual:Müәssisәlәr bazarda tutduğu payından asılı olaraq bölünür ……
A) liderlәr;
B) liderliyә namizәdlәr;

C) bütün cavablar doğrudur
D) bazardakı yenilәr;
E) bazarda iflasa uğrayanlar».
147) Sual:Müәssisәnin bazarda tutduğu mövqeyindәn asılı olaraq rәqabәtin …… rolu müәyyәn
edilir:
A) 5
B) 5
C) 4
D) 6
E) 2
148) Sual:Aqromarketinq planının әsas bölmәlәrindәn biridir:
A) mәqsәdin müәyyәn edilmәsi;
B) strategiyanın işlәnmәsi;
C) bütün cavablar doğrudur;
D) taktikanın işlәnmәsi;
E) nәticәnin qiymәtlәndirilmәsi.
149) Sual:Mәqsәdlәr olmalıdır ……
A) qısa;
B) әtraflı;
C) konkret;
D) dәyişkәn;
E) düzgün cavab yoxdur.
150) Sual:İqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәlәr …… ildә әsasәn sәnayedәn informasiya dövrünә
keçidi başa vurmuşdur:
A) 1990cı illәrdә;
B) 2000ci ildә;
C) 80ci illәrin ortalarında;
D) bu gün;
E) düzgün cavab yoxdur
151) Sual: Aqromarketinqin idarә edilmәsi vә aqromarketinq xidmәtinin idarә edilmәsi ……
A) eyni anlayışdır;
B) müxtәlif strategiyalardır;
C) müxtәlif anlayışlardır
D) eyni taktikadır;
E) düzgün cavab yoxdur.
152) Sual:Aqromarketinqin idarәetmә prosesindә idarәetmә sistemi kimi çıxış edir:
A) ASK müәssisә rәhbәrlәri vә onların müavinlәri;
B) yalnız ASK müәssisә rәhbәrlәri;
C) ASK müәssisә rәhbәrlәri vә onun marketinq xidmәti;

D) konsaltinq firmalarının rәhbәrlәri;
E) düzgün cavab yoxdur.
153) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki:
A) marketinqin әtraf mühitindә baş verәn vәziyyәti düzgün qiymәtlәndirsin;
B) bütün iqtisadi vәziyyәti düzgün qiymәtlәndirmәyi
C) rәqiblәrә tәzyiqi artırmağı
D) hәr bir әmәkdaşın fәaliyyәtini düzgün qiymәtlәndirmәyi
E) bütün cavablar doğrudur
154) Sual:tәsәrrüfatı müәssisәsi xarici marketinq mühitindә vәziyyәti düzgün qiymәtlәndirmәk üçün
vә öz fәaliyyәtini tәhlil etmәk üçün bilmәlidir:
A) etibar etdiyi işçilәri düzgün yerlәşdirmәyi vә mәsuliyyәti müәyyәn etmәyi;
B) baş verәn proseslәrin mahiyyәtinә dәqiq müdaxilә etmәyi;
C) lazımi yerlәrdә informasiya verәnlәri yerlәşdirmәyi
D) aqromarketinq informasiyalarını toplamağı bacarmağı
E) bütün cavablar doğrudur
155) Sual:Müasir bazarda uğurlu rәqabәt aparmaq üçün birinci növbәdә lazımdır:
A) maliyyәni idarә etmәk;
B) informasiyanı idarә etmәk;
C) bazara mal göndәrilmәsini idarә etmәk;
D) birbiri ilә bağrı fәaliyyәti vә işçilәri idarә etmәk
E) bütün cavablar doğrudur
156) Sual:Aqromarketinqin effektiv idarә edilmәsi vә aqrobiznes sahәsindә qәbul edilәn idarәetmә
qәrarlarının keyfiyyәti asılıdır:
A) idarәetmәdә informasiya sistemlәrinin dәqiq fәaliyyәtindәn
B) marketinq xidmәtinin әmәkdaşlarından
C) marketinqin informasiya sistemlәrinin dәqiq fәaliyyәtindәn
D) xarici informasiya sistemlәrinin dәqiq fәaliyyәtindәn;
E) bütün cavablar doğrudur.
157) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarә edilmәsi müәyyәn edir:
A) marketinqin tam sisteminin işlәnib hazırlanması, effektiv nәzarәt, müәssisәnin bütün marketinq
fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәhlili
B) marketinqin mürәkkәb sisteminin işlәnib hazırlanması, effektiv nәzarәt, müәssisәnin bütün
marketinq fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәhlili
C) marketinqin daha optimal sisteminin işlәnib hazırlanması, effektiv nәzarәt, müәssisәnin bütün
marketinq fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә tәhlili
D) müәssisәnin bütün fәaliyyәtinin tәhlili, effektiv nәzarәt vә idarәetmәnin optimal tәşkili sisteminin
işlәnib hazırlanması
E) bütün cavablar doğrudur
158) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarә edilmәsi müәyyәn edir:

A) qarşıya qoyulan uğura çatmaq üçün bütün idarәetmә tәdbirlәrinin planlı qaydada vә effektiv
tәşkili;
B) qarşıya qoyulan uğurun әldә edilmәsi üçün bütün marketinq tәdbirlәrinin planlı vә effektiv tәşkili;
C) qarşıya qoyulan uğura nail olmaq üçün bütün satış tәdbirlәrinә nәzarәt etmәk vә satışı effektiv
tәşkil etmәk;
D) qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün bütün menecment tәdbirlәrinin planlı qaydada vә effektiv
tәşkil etmәk;
E) bütün cavablar doğrudur.
159) Sual: Aqromarketinqin effektiv idarәedilmәsidir
A) müәyyәn müqavilәnin yerinә yetirilmәsini tәlәb etmir
B) müәyyәn müqavilәnin yerinә yetirilmәsini tәlәb edir
C) müәyyәn qaydalara әmәl etmәyi tәlәb edir
D) müәyyәn qaydalara әmәl etmәyi tәlәb etmir
E) bütün cavablatr dogrudur
160) Sual:İrrosional tәlәbdә marketinqin tipi:
A) hәvәslәndirici
B) inkişaf edәn
C) konversion
D) әks tәsirli
E) remarketinq
161) Sual: Tәlәb optimal sәbiyyәdәn yüksәkdirsә, bu marketinqin tipinә uygundur?
A) konversiya
B) stimullaşdirıcı
C) demarketinq
D) inkişaf edәn
E) remarketinq
162) Sual:Optimal tәlәbdә marketinqin tipi:
A) hәvәslәndirici
B) inkişaf edәn
C) konversion
D) dәstәklәnәn
E) demarketinq
163) Sual:Tәrәddüd edәn tәlәbdә marketinqin tipi:
A) hәvәslәndirici
B) inkişaf edәn
C) sinxromarketinq
D) remarketinq
E) konversiya
164) Sual:Potensial tәlәbdә marketinqin tipi:

A) hәvәslәndirici
B) inkişaf edәn
C) konversion
D) remarketinq
E) demarketinq
165) Sual:Marketinqin makromühit amillәri özündә birlәşdirir:
A) Demoqrafik, siyasihüquqi, iqtisadi, elmitexniki, tәbiiiqlim, mdәni vә s. amillәr.
B) İstehlakçılar, demoqrafik, siyasihüquqi, iqtisadi, elmitexniki, tәbiiiqlim, mdәni vә s. amillәr.
C) Mәhsulgöndәrәnlәr, demoqrafik, siyasihüquqi, iqtisadi, elmitexniki, tәbiiiqlim, mdәni vә s.
amillәr.
D) Rәqabәt vә rәqiblәr, demoqrafik, siyasihüquqi, iqtisadi, elmitexniki, tәbiiiqlim, mdәni vә s.
amillәr.
E) içtimaisiyasi
166) Sual:Müәssisәlәrin öz fәaliyyәti, elәcә dә mikromühitin digәr elementlәri genişmiqyaslı vә
qlobal tәsir edәn amillәrin mәcmusudur:
A) Makromühit
B) Mikromühit
C) Siyasihüquqi mühit
D) Nәzarәt olunan mühit
E) milli mentalitet
167) Sual:Marketinqin makro mühiti:
A) Müәssisәlәrin öz fәaliyyәti, elәcә dә mikromühitin digәr elementlәri genişmiqyaslı vә lokal tәsir
göstәrәn amillәrin mәcmusudur
B) Müәssisәlәrin öz fәaliyyәti, elәcә dә mikromühitin digәr elementlәri genişmiqyaslı vә qlobal tәsir
göstәrәn amillәrin mәcmusudur
C) Bir neçә amillәri çıxmaq şәrti ilә müәssisәlәrin öz fәaliyyәti, elәcә dә mikromühitin digәr
elementlәrin genişmiqyaslı vә qlobal tәsiri
D) Mikro mühit elementlәri vә amillәr mәcmusu
E) bazar infrastrukturu
168) Sual:Müәssәlәrin aqromarketinq mikro mühiti öz fәaliyyәtindә bilavasitә gündәlik qarşılaşdığı
elementlәri birlәşdirir.
A) Mәhsulgöndәrәn, rәqiblәr, marketinq vasitәçilәri, kontakt auditoriyası vә mәqsәdli müştәri
bazarları
B) Yerli idarәetmә hakimiyyәti, rәqiblәr, marketinq vasitәçilәri, kontakt auditoriyası vә mәqsәdli
müştәri bazarları
C) Qanunvericilәr, rәqiblәr, marketinq vasitәçilәri, kontakt auditoriyası vә mәqsәdli müştәri bazarları
D) Şәhәr vergi xidmәti, rәqiblәr, marketinq vasitәçilәri, kontakt auditoriyası vә mәqsәdli müştәri
bazarları
E) reklam agentliklәri ilә
169) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinin aqromarketinq mikro mühiti özündә aşağıdakı elementlәri
birlәşdirir:
A) O, bilavasitә, gündәlik öz fәaliyyәtindә qarşılaşır

B) O, bilavasitә, bәzәn öz fәaliyyәtindә qarşılaşır
C) O, bilavasitә, ildә bir dәfә öz fәaliyyәtindә qarşılaşır
D) O, bilavasitә, heç vaxt öz fәaliyyәtindә qarşılaşmır
E) o, ayda bir dәfә qarşılaşır
170) Sual:Aqromarketinin mühiti şәrti olaraq bölünә bilәr:
A) Marketinq müәssisәlәrinin mikro mühiti vә makro mühiti
B) Marketinq müәssisәlәrinin nәzarәt edilәn mühiti vә daxili mühiti
C) Regional vә ümumimilli mühiti
D) Araşdırılan vә nәzarәt olunmayan mühit
E) tәdqiq olunan vә tәkmillәşdirilәn
171) Sual:Korporativ mәdәniyyәtin formalaşdırılması sistemi:
A) Fәrdi sistemin qiymәtlәndirilmәsi, norma vә fәaliyyәt qaydaları, hansı ki, bütün işçilәr bilmәli vә
әmәl etmәlidir
B) Milli sistemin qiymәtlәndirilmәsi, norma vә fәaliyyәt qaydaları, hansı ki, ölkә vәtәndaşları bilmәli
vә әmәl etmәlidir
C) Xüsusi sistemin qiymәtlәndirilmәsi, norma vә fәaliyyәt qaydaları, hansı ki, bütün işçilәr bilmәli
vә әmәl etmәlidir
D) Vahid sistemin qiymәtlәndirilmәsi, norma vә fәaliyyәt qaydaları, hansı ki, bütün işçilәr bilmәli vә
әmәl etmәlidir
E) milli dәyәrlәrin qorunması
172) Sual:Aşağıda sadalananlar kәnd tәsәrrüfatı firmalarının rәhbәrliyinә aiddir:
A) ASK regional mәdәniyyәtin tәşkili
B) Ümumi istehlak mәdәniyyәtinin tәşkili
C) Korporativ mәdәniyyәtin tәşkili
D) Müәssәlәrin taktiki tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
E) daxili mәdәniyyәtin qorunması
173) Sual:Aşağıda sadalananlar kәnd tәsәrrüfatı firmalarının rәhbәrliyinә aiddir:
A) Logistik sistenlәrin ümumi mәqsәdinin quruluşu
B) Müәssәlәrin taktiki tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
C) Müәssisәnin ümumi mәqsәdinin quruluşu
D) ASK regionlarının ümumi mәqsәdinin quruluşu
E) subardinasiyanın qorunması
174) Sual:Aşağıda verilәnlәr kәnd tәsәrrüfatı firmalarının rәhbәrliyinә aiddir.
A) Müәssәlәrin taktiki tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsi
B) Fәaliyyәt siferasının müәyyәnlәşdirilmәsi, әrazi sәrhәdlәrinin fәaliyyәti vә s.
C) Rәqiblәrin fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi, әrazi sәrhәdlәrinin fәaliyyәti vә s.
D) Vergi artımının tәyini, nәqliyyat tariflәri vә s.
E) xarici ölkәlәrә çıxış
175) Sual:İdarәetmә sistemi Marketinqin idarәedilmәsi prosesindә (idarәetmә subyekti) çıxış edir.
A) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinin briqada rәhbәrliyi vә onun menecment xidmәti

B) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinin sahә rәislәri vә onun marketinq xidmәti
C) Kәnd tәsәrrüfatı rayonlarına rәhbәrlik vә onun marketinq xidmәti
D) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinә rәhbәrlik vә onun marketinq xidmәti
E) fermer tәsәrrüfatlarina rәhbәrlik
176) Sual:Aqromarketinqin idarәedilmәsinin әsas mәqsәdi:
A) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrinin markertinq fәaliyyәtinin adekvat sistemi vә onun marketinq mühiti
arasında uyğunluğun dәstәklәnmәsi
B) Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi üzrә işlәrin tәşkili
C) Kәnd tәsәrrüfatı müәssәlәrindә maliyyә hesabatlarının göndәrilmәsinin tәmin edilmәsi
D) Kәnd TӘsәrrüfatı Nazirliyindәn maliyyә supsidiyaların alınması
E) aqrobiznesin tәşkili
177) Sual:Güclü rәqabәt şәraitindә aqrar sahәdә fәaliyyәt göstәrәn firmalar aşağıdakılarla әlaqәlәri
qaydaya salmağa cәhd edirlәr:
A) Alıcılarla
B) Bazar vә onun marketinq elementlәri ilә
C) Mәhsulgöndәrәnlәrlә
D) Potensial rәqiblәrlә
E) banklarla
178) Sual:Marketinqә elmi yanaşmanın әsas prinsiplәrindәn biridir:
A) vasitәçilәrin tәlәblәrinә cәld cavab vermәk;
B) әmtәәni dәrk etmәyә elmi yanaşma;
C) bazarın tәlәblәrinә cәld cavab vermәk;
D) bazarı dәrk etmәyә sistem yanaşma;
E) istehsalçıların maraqlarının qeyrişәrtsiz prioritet olması.
179) Sual:Marketinqә elmi yanaşmanın әsas prinsiplәrindәn biridir:
A) çeşidә vә onun elementlәrini dәrk etmәnin sistem yanaşması
B) әmtәәni dәrk etmәnin elmi yanaşması;
C) alıcıların maraqlarının qeyrişәrtsiz prioritet olması;
D) bazarı dәrk etmәnin sistem yanaşması;
E) bazarı dәrk etmәnin kompleks yanaşması.
180) Sual:Marketinqә elmi yanaşmanın әsas prinsiplәrindәn biridir:
A) çeşidә vә onun elementlәrini dәrk etmәnin sistem yanaşması;
B) әmtәәni dәrk etmәnin elmi yanaşması
C) bazarı vә onun elementlәrini dәrk etmәnin sistem yanaşması;
D) bazarı dәrk etmәnin sistem yanaşması
E) bazarı dәrk etmәnin kompleks yanaşması
181) Sual:Marketinq izah olunur:
A) fәaliyyәt simvolu kimi;
B) mәhsulun nümunәsi kimi

C) fәaliyyәt obrazı kimi;
D) istehsal qәrarı kimi;
E) sosial tәdbir kimi.
182) Sual:Effektiv fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә …… marketinqindәn istifadә olunur:
A) ictimai;
B) müşahidә;
C) düşüncә;
D) davranış;
E) hәrәkәt.
183) Sual:Effektiv fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә …… sistemindәn istifadә olunur:
A) ictimai;
B) sosial;
C) marketinq;
D) psixoloji;
E) müasir.
184) Sual:Effektiv fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә …… fәlsәfәsindәn istifadә olunur:
A) ictimai;
B) sosial;
C) marketinq;
D) psixoloji;
E) müasir.
185) Sual:Effektiv fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәrdә …… konsepsiyasından istifadә olunur:
A) ictimai;
B) sosial;
C) marketinq;
D) psixoloji;
E) müasir.
186) Sual:Marketinq …… konsepsiya kimi:
A) texnoloji;
B) texniki;
C) nәzәri;
D) tematik;
E) meylli
187) Sual:Bizim fikrimizcә, marketinq özündә әks etdirir:
A) müәssisәnin dayanıqlı fәaliyyәtini tәmin etmәk, gәliri artırmaq vә inkişafı tәmin etmәk üçün
istehlakçıların tәlәb vә ehtiyaclarını ödәmәk üçün sahibkarlıq, kimmersuya, idarәetmә, sosial,
maliyyә, humanitar, әxlaqi fәaliyyәtin mәcmusudur
B) rәqiblәr üzәrindә qalib gәlmә vasitәsidir
C) reklam fәaliyyәtidir

D) kommunikativ fәaliyyәtdir
188) Sual:Marketinq fәaliyyәtinin növlәri haqqinda fikir müxtәlifliyidir:
A) bu ya sahibkarlıq, ya kommersiya, ya idarәetmә, ya sosial proses, ya da kompleks yanaşma
sistemsdir.
B) bu ya sahibkarlıq, ya kommersiya, ya idarәetmә, ya sosial proses, ya da kompleks yanaşma
sistemsdir.
C) Insan fәaliyyәtidir
D) Tәşkilatitexniki sistemdir
E) istehlakçi davranışıdır
189) Sual:Marketinq C.M.Evans vә B.Bermana görә:
A) mübadilә vasitәsilә mallara, xidmәtlәrә, tәşkilatlara, insanlara, әrazilәrә vә ideyalara tәlәbin
ödәnilmәsi, idarәedilmәsi vә proqnozlaşdırılması
B) intensiv reklam vasitәsi
C) satışın hәvәslәndirilmәsi
D) bazar şәraitinin tәkmillәşdirilmasi
E) istehlakçi davranışı
190) Sual:Alıcıların ödәmә qabiliyyәtli tәlәbi – çıxış mәntәqәsi konsepsiyasidir?
A) marketinqin
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
C) satışın
D) malların tәkmillәşdirilmәsi
E) marketinqdә görülәn mәhsul
191) Sual:Mәhsul – çıxış mәntәqәsidir?
A) marketinqin
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
C) satışın
D) malların tәkmillәşdirilmәsi
E) marketinqdә görülәn mәhsul
192) Sual:Alıcı tәlәbinin ödәnilmәsi hesabina gәlirin olunması – son mәqsәd konsepsiyasıdır?
A) marketinqin
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
C) satışın
D) malların tәkmillәşdirilmәsi
E) marketinqdә görülәn mәhsul
193) Sual:Satışın artirilması yolu ilә gәlirin olunması – son mәqsәd konsepsiyasıdır?
A) marketinqin
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
C) satışın
D) malların tәkmillәşdirilmәsi

E) marketinqdә görülәn mәhsul
194) Sual:Marketinq mәqsәdәçatma vasitәsi kimi konsepsiyaya aiddir?
A) marketinq
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
C) satış
D) malların tәkmillәşdirilmәsi
E) marketinqdә görülәn mәhsul
195) Sual:Satış vә stimullaşdirma mәqsәdә nail olma vasitәsi kimi konsepsiyaya aiddir?
A) marketinq
B) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi
C) satış
D) malların tәkmillәşdirilmәsi
E) marketinqdә görülәn mәhsul
196) Sual: Marketinq termini ilk dәfә işlәtmişdir?
A) F.Kotler
B) A.Smitt
C) C. Makkormik
D) F.Kene
E) D.Rikardo
197) Sual:Marketinq anlayışı inkişaf prosesindә dәyişmişdir:
A) elmi tәdqiqatlar
B) istehsal
C) marketinq fәakliyyәti
D) iqtisadiyyat
E) ekspertlәr
198) Sual:Marketinq nәzәriyyәsi yaranmişdir
A) Almaniyada
B) Avstraliyada
C) ABŞda
D) Latin Amerikasında
E) Yunanıstan
199) Sual:Marketinq texnologiyasında ayırmaq lazımdır:
A) marketinq tapşırıqlarının texnologiyası;
B) marketinq funksiyalarının texnologiyası;
C) marketinq mәqsәdlәrinin texnologiyası;
D) marketinq mәrhәlәlәrinin texnologiyası.
200) Sual:Aqromarketinq prosesi texnologiyalarının birinci mәrhәlәsidir:
A) bloksxem alqoritmin kömәyindәn istifadә etmәdәn bazarın tәdqiqi;

B) bazarın proqnozlaşdırılması;
C) bloksxem alqoritmin kömәyindәn istifadә edәrәk bazarın tәdqiqi;
D) strategiyaların formalaşdırılması;
E) düzgün cavab yoxdur.
201) Sual:Müasir bazar şәraitindә tәkmillәşdirmәni tәlәb edir:
A) sahibkarlıq fәaliyyәti;
B) biznes fәaliyyәti;
C) bütün cavablar doğrudur;
D) marketoloqlar;
E) mütәxәssislәr vә rәhbәrlәr.
202) Sual:Strategiyanın müәyyәn edilmәsi prosesindә nәzәrә alınmalıdır:
A) istehlakçılarla daimi iş;
B) işin nüfuzunu qaldırmaq
C) bütün cavablar doğrudur;
D) әmәkdaşlığın imkanlarını әvvәlcәdәn görmәk;
E) risk sәviyyәsini tәhlil etmәk.
203) Sual:Bazarın tәdqiqi istiqamәtlәnir:
A) istehlak tәlәbinә;
B) malın konyukturuna;
C) bütün cavablar doğrudur;
D) rәqiblәrin rәqabәtinә vә kommersiyaya
E) rәqiblәrin fәaliyyәtinә
204) Sual:Aqromarketinq xidmәti işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi yollarıdır:
A) rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi;
B) satışın tәşkili
C) bütün cavablar doğrudur;
D) satışın hәvәslәndirilmәsi;
E) reklam.
205) Sual:Müәyyәn edilmiş fәaliyyәtin yerinә yetirilmәsinin әsas hissәsidir:
A) proses;
B) nәticә;
C) qәbul;
D) proqnoz;
E) mәrhәlә.
206) Sual:Texnologiyanın әsas hissәlәrinin birlәşdirilmәsi vә müәyyәn kәmiyyәtdә hadisәlәrin
әlaqәlәndirilmәsi:
A) qәbul;
B) proses;
C) mәrhәlә;

D) fәaliyyәt;
E) nәticә.
207) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) rәqiblәrin mallarını, xidmәtlәrini, fәaliyyәtini öyrәnmәk;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
208) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) rәqabәtin tәhlili;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı
209) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) bazarın zәif nöqtәlәrini axtarmaq;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı
210) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) yeni seqmentlәrә yönәlmә;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
211) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir
A) seqmentlәrin hәcminin müәyyәn edilmәsi
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
212) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) seqmentlәşdirmәnin tәdqiqi;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı

213) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) tәlәbin vә istehlakçıların öyrәnilmәsinin tәhlili;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
214) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
215) Sual:Marketinq texnologiyasında ayırmaq lazımdır:
A) marketinq qәrarlarının texnologiyası;
B) marketinq tapşırıqlarının texnologiyası
C) marketinq funksiyalarının texnologiyası
D) marketinq mәqsәdlәrinin texnologiyası;
E) marketinq mәrhәlәlәrinin texnologiyası.
216) Sual:Marketinq texnologiyasında ayırmaq lazımdır:
A) marketinqin idarә edilmәsi texnologiyası;
B) marketinq tapşırıqlarının texnologiyası
C) marketinq funksiyalarının texnologiyası;
D) marketinq mәqsәdlәrinin texnologiyası
E) marketinq mәrhәlәlәrinin texnologiyası.
217) Sual:Marketinq texnologiyasında ayırmaq lazımdır:
A) marketinq proseslәrinin texnologiyası;
B) marketinq tapşırıqlarının texnologiyası;
C) marketinq funksiyalarının texnologiyası;
D) marketinq mәqsәdlәrinin texnologiyası;
E) marketinq mәrhәlәlәrinin texnologiyası.
218) Sual:A.Dain qeyd edir ki, müәssisәnin strateji siyasәti bir şәrtlә formalaşır:
A) marketinq mәqsәdinin hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn müәssisәnin ümumi, orta vә
uzunmüddәtli planlaşdırma siyasәti;
B) nәticәlәrә görә daimi nәzarәt;
C) hәr bir konkret proqramın reallaşması;
D) vәsaitlәrin xәrclәnmәsi proqramlarının tәrtibi;
E) xüsusi mәqsәdlәrә nail olmaq üçün vәsaitlәrin müәyyәn edilmәsi.
219) Sual:Marketinqin müәyyәn edilmәsinә üç yanaşmadan biridir:
A) marketinqә idarәetmә konsepsiyası (“düşüncә tәrzi”), biznesin özünәmәxsus “fәlsәfәsi” kimi

baılır
B) marketinqә istehsalın idarәetmә konsepsiyası (“düşüncә tәrzi”) kimi baxılır
C) marketinqә “düşüncә tәrzi” kimi baxılır
D) marketinqә tәsәrrüfat işlәrinin aparılmasının özünәmәxsus “fәlsәfәsi” kimi baxılır
E) dogru cavab yoxdur
220) Sual:Bir çox әrzaq mallarının satış hәcminini tәdricәn artımının әsas sәbәbidir:
A) istehsal hәcminin genişlәndirilmәsi, istehsalın texniki problemlәri, reklamın zәif olması,
istehlakçıların әvvәlki adәtlәrinin dәyişdirilmәmәsi istayi
B) reklamın zәif olması vә yüksәk qiymәt
C) bazar imkanlarının zәif olması
D) texniki xidmәt keyfiyyәtinin zәif olması
E) hamısı
221) Sual:Tәtbiq mәrhәlәsi adәtәn xarakterizә edir?
A) satış hәcminin nisbәtәn artımina
B) satış hәcminin sürәtli artımına
C) xәrclәrin hәcminin nisbәtәn artımına
D) vergilәrin nisbәtәn artımına
E) bütün variantlar dogrudur
222) Sual:Malların – rәqiblәrin bazara çıxması
A) müәssisә malların tanınması prosesini sürәtlәndirir, qiymәti aşagı salır
B) malların tanınması prosesini sürәtlәndirir
C) qiymәt getdikcә artirilir vә alıcılar mal alışıni sürәtlәndirir
D) malların tanınması prosesini dayandırır , qiymәt aşagı düşür
E) dogru cavab yoxdur
223) Sual:Strategiyanın reallaşması vә aqromarketinq taktikasının işlәnmәsi
A) aqromarketinq planının әsas bölmәsi
B) aqromarketinq strategiyasının işlәnmәsi
C) aqromarketinq planı
D) aqromarketinqin mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi
E) dogru cavab yoxdur
224) Sual:Aqromarketinq strategiyasının işlәnmәsi
A) aqromarketinq planının әsas bölmәsi
B) aqromarketinqin mәqsәdinin müәyyәn edilmәsi
C) aqromarketinq planının әsas hissәlәrindәn biri
D) aqromarketinqin mәqsәdinin işlәnmәsi
E) bütün variantlar dogrudur
225) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsaldan son istehlakçıya mal yeridilişi sisteminә
daxildir:
A) Sәrgilәr

B) Bütün birjalar
C) Super marketlәr..
D) Fond birjaları.
E) Fraxt birjaları.
226) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsaldan son istehlakçıya mal yeridilişi sisteminә
daxildir.
A) Sәrgilәr.
B) Bütün birjalar
C) Hәrraclar
D) Fond birjaları
E) Fraxt birjaları
227) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsaldan son istehlakçıya mal yeridilişi sisteminә
daxildir:
A) Sәrgilәr
B) Bütün birjalar
C) Hәrraclar
D) Fond birjaları
E) Fraxt birjaları
228) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsaldan son istehlakçıya mal yeridilişi sisteminә
daxildir.
A) Sәrgilәr
B) Bütün birjalar
C) Yarmarkalar
D) Fond birjaları
E) Fraxt birjaları
229) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsaldan son istehlakçıya mal yeridilişi sisteminә
daxildir.
A) Sәrgilәr
B) Bütün fәaliyyәtdә olan birjalar
C) Ticarәt evlәri vә dükanlar
D) Fond birjaları
E) Fraxt birjalar
230) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarına istehsaldan son istehlakçıya mal yeridilişi sisteminә
daxildir.
A) Sәrgilәr
B) Bütün birjalar
C) Aqrobirjalar
D) Fond birjaları
E) Frakt birjaları
231) Sual:İşçi qüvvәsi ilә orta hesabla tәmin olunan tәsәrrüfatlara elә tәsәrrüfatlar aiddir ki, il

әrzindә kәnardan dәvәt olunmuş işçilәrin faizlә nisbәti aşağıdakı kimi olsun.
A) 510
B) 10
C) 1015
D) 15
E) 1520
232) Sual:Konkret rayonun xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә yeni tәsәrrüfatçılıq formalarının
inkişafı
A) Aid deyil
B) Dolayısı ilә aiddir
C) Aiddir
D) Mövsümi olaraq aiddir
E) Müvәqqәti aiddir
233) Sual:Konkret rayonun xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә ticarәtkommersiya potunsialı
A) Aid deyil
B) Dolayısı ilә aiddir
C) Aiddir
D) Mövsümi olaraq aiddir
E) Müvәqqәti aiddir
234) Sual:Konkret rayonun xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә infrastrukturun tәmin olunma
sәviyyәsi.
A) Aid deyil.
B) Dolayısı ilә aiddir
C) Aiddir
D) Mövsümi olaraq aiddir
E) Müvәqqәti aiddir.
235) Sual:Konkret rayonun xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә istehsalatәsәrrüfat
ixtisaslaşdırılması:
A) Aid deyil.
B) Dolayısı ilә aiddir
C) Aiddir
D) Mövsümi olaraq aiddir
E) Müvәqqәti aiddir
236) Sual:Konkret rayonun xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә istehsal gücünün quruluşu vә
inkişaf sәviyyәsi.
A) Aid deyil
B) Dolayısı ilә aiddir
C) Aiddir.
D) Mövsümi olaraq aiddir
E) Müvәqqәti aiddir.

237) Sual:Konkret rayonun xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edәn amillәrә tәbii iqtisadi şәrait.
A) Aid deyil.
B) Dolayısı ilә aiddir.
C) Aiddir.
D) Mövsümi olaraq aiddir
E) Müvәqqәti aiddir
238) Sual: Texnopolis proqramlarının әsasında dayanır:
A) Layihә insanlar
B) Layihә vә servis
C) İnsanlar vә servis.
D) İnsanlar, layihәlәr vә servis.
E) İnsanlar.
239) Sual: Marketinq xıdmәtinin idarә edilmәsidir?
A) Daha geniş fәaliyyәt sferasını әhatә edir, mahiyyәt etibarı ilә bu tabeçilik rolunu oynayır
B) Fәaliyyәt sferasıdır, tabeçilik rolunu oynayır
C) Daha kiçik fәaliyyәt sferasını әhatә edir, mahiyyәt etibarı ilә bu tabeçilik rolunu oynayır
D) Geniş fәaliyyәt sferasını әhatә edir, mahiyyәt etibarı ilә bu tabeçilik rolunu oynayır
E) bütün cavablar dogrudur
240) Sual: Aqromarketinqin idarәolunmasının effektivliyi vә aqrobiznes sahәsindә tәtbiq edilәn
idarәetmәnin keyfiyyәti asılıdır:
A) İnformasiyanın idarәedilmәsi sisteminin dәqiq funksiyalaşdırılması
B) Marketinq xidmәtinin әmәkdaşları
C) Marketinq informasiya sisteminin dәqiq funksiyalaşdırılması
D) Xarici informasiya sisteminin dәqiq funksiyalaşdırılması
E) dәqiq informasiya mübadilәsindәn
241) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi nә demәkdir?
A) İmkanlar vә tәhlükәlәr, daxili vә xarici maketinq mühiti haqqında informasiyaların tәyini
marketinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsini tәmin edir.
B) İmkanlar vә tәhlükәlәr, daxili vә xarici maketinq mühiti haqqında hәrtәrәfli informasiyaların
tәyini marketinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsini tәmin edir
C) Yeni texnikanın tәşkilinin tәtbiqi sistemi imkanlar vә tәhlükәlәr haqqında obyektiv vә hәrtәrәfli
informasiyalar marketinq fәaliyyәtinin idarә edilmәsini tәmin edir.
D) Rәqiblәrin tәcrübәlәrindәn istifadә edilmәsinin imkanları vә tәhlükәlәri, xarici vә daxili mühit
haqqında obyektiv vә hәrtәrәfli informasiyalar sahәlәrin vә sexlәrin idarә olunmasını tәmin edir
E) aqrobiznesin bazar qanunlarına uygun sәmәrәli işinin qiymәtlәndirilmәsi
242) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi nә demәkdir?
A) Bütün istehsal heyәtinin effektiv işini stimullaşdırmaq, maksimal yaradıcı mәşğulluğun әldә
edilmәsi
B) Bütün heyәtinin effektiv işini stimullaşdırmaq, marketinqdә maksimal yaradıcı mәşğulluğun әldә
edilmәsi

C) Bütün heyәtinin effektiv işinin hesabatını aparmaq, marketinqdә maksimal yaradıcı mәşğulluğun
әldә edilmәsi
D) Bütün heyәtin işinin analizi vә effektiv hesabatının qaydaya salınması, marketinqdә maksimal
yaradıcı mәşğulluğun әldә edilmәsi
E) bütün heyәtin effektiv işinin maddi cәhәtdәn qiymәtlәndirilmәsi
243) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi nә demәkdir?
A) Dәyişәn vәziyyәt vә siuasiyadan asılı olaraq rәqabәt proseslәrinin gedişinә vaxtında operativ
şәkildә tәsir etmәk
B) Dәyişәn vәziyyәt vә siuasiyadan asılı olaraq bütün proseslәrin gedişinә vaxtında operativ şәkildә
tәsir etmәk
C) Dәyişәn vәziyyәt vә siuasiyadan asılı olaraq iqtisadi proseslәrin gedişinә vaxtında operativ şәkildә
tәsir etmәk
D) Dәyişәn vәziyyәt vә siuasiyadan asılı olaraq aqromarketin proseslәrinin gedişinә vaxtında
operativ şәkildә tәsir etmәk
E) aqromarketinq proseslәrinin gedişinә passiv tәsir etmәk
244) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi nә demәkdir?
A) Marketinqin tam sisteminin işlәnmәsi, effektiv nәzarәti, müәssisәlәrin bütün marketinq
fәaliyyәtinin analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
B) Marketinqin mürәkkәb sisteminin işlәnmәsi, effektiv nәzarәti, müәssisәlәrin bütün marketinq
fәaliyyәtinin analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
C) Marketinqin optimal sisteminin işlәnmәsi, effektiv nәzarәti, müәssisәlәrin bütün marketinq
fәaliyyәtinin analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
D) İdarәetmәnin tәşkili sisteminin işlәnmәsi, effektiv nәzarәti, müәssisәlәrin bütün marketinq
fәaliyyәtinin analizi vә qiymәtlәndirilmәsi
E) idarәetmәdә avtomatlaşdirilmış idarәetmә sistemlәrinin tәtbiqi
245) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi nә demәkdir?
A) Göstәrilәn mәqsәdә çatmaq üçün bütün idarәetmә tәdbirlәrinin düzgün planlaşdırılması vә
effektiv tәşkili
B) Göstәrilәn mәqsәdә çatmaq üçün bütün marketinq tәdbirlәrinin düzgün planlaşdırılması vә
effektiv tәşkili
C) Göstәrilәn mәqsәdә çatmaq üçün bütün mәişәt tәdbirlәrinә düzgün nәzarәt vә effektiv tәşkili
D) Göstәrilәn mәqsәdә çatmaq üçün bütün menecment tәdbirlәrinin düzgün planlaşdırılması vә
effektiv tәşkili
E) göstәrilәn mәqsәdә çatmaq üçün idarәçilik bacarıgından sәmәrәli istifadә
246) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt
mәrkәzlәrindәn biri kimi çıxış edir:
A) müştәri bazarı
B) birja bazarı;
C) qitә bazarı;
D) ticarәt evlәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
247) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsisteminin diqqәt mәrkәzi kimi

çıxış edir:
A) daxili bazarlar, rәqiblәr, margöndәrәnlәr, tәmasda olan auditoriya, vasitәçilәr;
B) aqromarketinqin makro mühiti, dünya bazarı, rәqiblәr;
C) reqional bazarlar, malgöndәrәnlәr, aqromarketinqin makro mühiti
D) rәqiblәr, aqromarketinqin makro mühiti, malgöndәrәnlәr
E) bütün cavablar doğrudur.
248) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsistemi özündә әks etdirir:
A) xarici marketinq mühiti haqqında planlı informasiyaların alınması;
B) xarici marketinq mühiti haqqında cari informasiyaların toplanması qaydaları, vasitәlәri vә
mәnbәlәrin kompleksi
C) xarici marketinq mühiti haqqında aylıq informasiyaların toplanması;
D) xarici marketinq mühiti haqqında on günlük informasiyaların toplanması
E) bütün cavablar doğrudur.
249) Sual:Aqromarketinqin informasiya altsisteminә funksional ölçülәr üzrә aiddir:
A) ümumi marketinq informasiyalarının tәhlili;
B) idarәetmә marketinq informasiyalarının tәhlili;
C) cari marketinq informasiyalarının tәhlili
D) aqromarketinq informasiyalarının tәhlili
E) bütün cavablar doğrudur.
250) Sual:Aqromarketinqin informasiya altsisteminә funksional ölçülәr üzrә aiddir:
A) ümumi marketinq tәdqiqatı;
B) idarәetmә tәdqiqatları
C) aqromarketinq tәdqiqatları;
D) illik marketinq tәdqiqatları
E) bütün cavablar doğrudur
251) Sual:Aqromarketinqin informasiya altsisteminә funksional ölçülәr üzrә aiddir:
A) xarici cari aqromarketinq informasiyasının müәyyәn edilmәsi
B) xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanması
C) adi cari aqromarketinq informasiyasının toplanması
D) müştәrilәr haqqında cari aqromarketinq informasiyasının toplanması;
E) bütün cavablar doğrudur
252) Sual:Aqromarketinqin informasiya altsisteminә funksional ölçülәr üzrә aiddir:
A) daxili hesabat;
B) ayrıayrı hesabat
C) aylıq hesabat;
D) tam hesabat;
E) bütün cavablar doğrudur
253) Sual:Funksional ölçülәr üzrә aqromarketinqin informasiya sistemini neçә altsistem ayırır?
A) 3

B) 5
C) 4
D) 6
E) 7
254) Sual:Qәrarların qәbulu üzrә meyarlar aqromarketinqin informasiyasının üçüncü altsistemindә
özündә birlәşdirir:
A) ümumi problemlәr üzrә informasiyaların toplanması vә tәhlili;
B) bazar problemlәri üzrә informasiyaların toplanması vә tәhlili
C) konkret problem üzrә informasiyaların toplanması vә tәhlili;
D) rәqiblәrin mәxfi mәlumatlarından istifadә etmәk üzrә informasiyaların toplanması vә tәhlili;
E) bütün cavablar doğrudur
255) Sual:Qәrarların qәbulu üzrә meyarlar aqromarketinqin informasiya altsistemindә ikinci olaraq
özündә birlәşdirir:
A) kәnd tәsәrrüfatında fәaliyyәtin planlaşdırılması üzrә rәhbәrlәrin informasiya ilә tәmin edilmәsi;
B) aqromarketinq xidmәti vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin rәhbәrlәrini onların fәaliyyәtinin
planlaşdırılması prosesindә informasiya ilә tәmin edilmәsi;
C) aqromarketinq xidmәtinin informasiya ilә tәmin edilmәsi;
D) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin rәhbәrlәrinin informasiya ilә tәmin edilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
256) Sual:Qәrarların qәbulu üzrә meyarlar aqromarketinqin informasiya altsistemindә birinci olaraq
özündә birlәşdirir:
A) konkret mühitdә cari vәziyyәt haqqında operativ informasiya;
B) aqromarketinq mühitindә cari vәziyyәt haqqında operativ informasiya;
C) demoqrafik mühitdә operativ informasiya
D) tәbii mühitdә cari vәziyyәt haqqında operativ informasiya
E) bütün cavablar doğrudur
257) Sual:Qәrarların qәbulu üzrә meyarlar aqromarketinq informasiyalarının altsisteminә aiddir:
A) humanitar tәdqiqatlar üzrә qәrarların tәmin edilmәsi;
B) bütün tәdqiqatlar üzrә qәrarların tәmin edilmәsi;
C) fundamental tәdqiqatlar üzrә qәrarların tәmin edilmәsi;
D) bazar tәdqiqatları üzrә qәrarların tәmin edilmәsi
E) bütün cavablar doğrudur.
258) Sual:Qәrarların qәbulu üzrә meyarlar aqromarketinq informasiyalarının altsisteminә aiddir:
A) plandan kәnar qәrarların qәbulu;
B) planlı qәrarların qәbulu;
C) operativ qәrarların qәbulu
D) yoxlanmış qәrarların qәbulu
E) bütün cavablar doğrudur.
259) Sual:Qәrarların qәbulu üzrә meyarlar aqromarketinq informasiyalarının altsisteminә aiddir:

A) idarәetmә qәrarlarının qәbulu
B) faydalı qәrarların qәbulu;
C) cari qәrarların qәbulu;
D) qeyriistehsal qәrarlarının qәbulu;
E) bütün cavablar doğrudur
260) Sual:Aqromarketinqin informasiya sistemindә qәrarların qәbulu ölçü üzrә neçә altsistemә
bölünür?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
261) Sual:Doğru qәrarların qәbulu asılıdır:
A) alınmış informasiyaların keyfiyyәtlә qiymәtlәndirilmәsi sәviyyәsindәn;
B) alınmış informasiyaların keyfiyyәtlә tәhlili sәviyyәsindәn
C) alınmış informasiyaların qәbulu sәviyyәsindәn
D) alınmış informasiyaların keyfiyyәtlә әks etdirilmәsi sәviyyәsindәn
E) bütün cavablar doğrudur
262) Sual:Doğru qәrarların qәbulu asılıdır
A) yalnız zәruri vә faydalı informasiyaların seçilmәsindәn;
B) yalnız ümumi vә yolverilәn informasiyaların seçilmәsindәn
C) yalnız xüsusi informasiyaların seçilmәsindәn;
D) yalnız xarici vә ya faydalı informasiyaların seçilmәsindәn
E) bütün cavablar doğrudur
263) Sual:Geniş hәcmdә aqromarketinqin informasiyaları fәrqlidir:
A) mürәkkәbliyi vә müxtәlif planlılığı;
B) mürәkkәbliyi vә tәk planlılığı
C) müxtәlif planlılığı vә әlverişliliyi
D) mürәkkәbliyi vә xüsusi әhәmiyyәti;
E) bütün cavablar doğrudur
264) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki
A) rәqiblәrә tәsir etmәk bacarığından müvәffәqiyyәtlә istifadә etsin
B) rәqiblәrlә mübarizәdә әlverişli metodlardan istifadә etsin
C) rәqiblәrә üstün gәlmәyi bacarsın
D) istehsal güclәrindәn sәmәrәli istifadә etsin;
E) bütün cavablar doğrudur
265) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki:

A) öz rәqiblәrinin işini әlaqәlәndirsin;
B) öz bölmәlәrinin işini әlaqәlәndirsin;
C) öz mәslәhәtçi qruplarının işini әlaqәlәndirsin;
D) birbiri ilә bağlı olan nәqliyyat tәşkilatlarının işini әlaqәlәndirsin;
E) bütün cavablar doğrudur
266) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki
A) istehlakçıların özünә münasibәtini müәyyәn etsin
B) vasitәçilәrin özünә münasibәtini müәyyәn etsin;
C) dövlәt mәmurlarının özünә münasibәtini müәyyәn etsin
D) rәqiblәrin özünә münasibәtini müәyyәn etsin
E) bütün cavablar doğrudur
267) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki:
A) vergi yükünü azaltmaq üçün daha әlverişli şәrait tapa bilsin
B) daha çox tәnzimlәnәn bazar tapa bilsin;
C) daha çox sığorta şәrtlәri tapa bilsin;
D) daha әlverişli bazar tapa bilsin;
E) bütün cavablar doğrudur.
268) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki:
A) maliyyә risklәrini nәzәrә ala bilsin;
B) maliyyә risklәrini öyrәnә bilsin;
C) maliyyә risklәrini aşağı sala bilsin;
D) tәrәfdaşlar qarşısında öhdәliklәrin şәrtlәrini yerinә yetirә bilsin
E) bütün cavablar doğrudur
269) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi aqromarketinq informasiyalarını toplamağı ona görә
bacarmalıdır ki:
A) işçilәrin әmәk intizamına nәzarәt etsin;
B) öz fәaliyyәtinin tәhlilini hәyata keçirsin;
C) marketinqin әtraf mühitini lazım olandan artıq qiymәtlәndirmәsin
D) rәqabәtin qeyriqanuni metodlarını üzә çıxarsın;
E) bütün cavablar doğrudur
270) Sual:Lazımı informasiyaya malik olan şәxsin fәaliyyәti:
A) analitik tәhlil aparmaq
B) marketinq tәdqiqatının birinci hissәsi ilә mәşgul olmaq
C) anket sorgusu aparmaq
D) marketinq tәdqiqatının ikinci hissәsi ilә mәşgul olmaq
271) Sual:"Tәkrar informasiya dedikdә başa düşülür?
A) tәdqiqat probleminin hәllindә mәqsәd üçün toplanan

B) tәdqiqat probleminin hәllindә mәqsәd üçün әvvәlcә
C) tәdqiq olunan problemin hәllindәn fәrqli mәqsәd üçün әvvәlcә toplanmış mәlumatlar
D) tәdqiqat probleminin hәllindә mәqsәd üçün әvvәlcә
272) Sual:Aqromarketinqin tәdqiqat prosesidir?
A) nöqsanların hәllinә yönәlәn fәaliyyәtin mәcmusu
B) fәaliyyәtin bir neçә mәrhәlәsini birlәşdirilmәsi
C) bir neçә mәrhәlәni birlәşdirәn ardıcıl fәaliyyәt
D) bir neçә qrupu birlәşdirәn tәdbirlәrin mәcmusu
273) Sual:Aqromarketinqin tәhlili sistemi:
A) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemi
B) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemi adlanir
C) aqromarketinqin tәdqiqat sisteminin alt sistemi adlanır
D) informasiya yıgımı sistemi alt sistem adlanır
274) Sual:Cari aqromarketinq informasiya yıgımı sistemi:
A) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemidir
B) daxili hesabat sistemi alt sistemi adlanır
C) aqromarketinqin informasiya alt sistemi adlanır
D) daxili hesabat sistemi alt sistemi adlanır
275) Sual:Aqromarketinqin tәdqiqat sistemi :
A) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemiadlanır
B) daxili hesabat sistemi alt sistemi adlanir
C) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemidir
D) informasiya yıgımı sistemi alt sistem adlanır
276) Sual:Daxili hesabat sistemi :
A) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemi deyil
B) aqromarketinqin tәdqiqat sisteminin alt sistemidir
C) aqromarketinqin informasiya sisteminin alt sistemidir
D) informasiyanın yıgım sisteminin alt sistemidir
277) Sual:Aqromarketinqin informasiya sistemi:
A) alt sistemlәrә bölünmür
B) alt sistemi yoxdur
C) alt sistemi var
D) vahid bölgüsü var
E) dogru cavab yoxdur
278) Sual: Aqromarketinqin effektiv idarәedilmәsi vә aqrobiznes sahәsindә qәrarların qәbulunun
keyfiyyәti:
A) az dәrәcәdә marketinq sistemindә informasiyanın olmasından asılıdır
B) çox dәrәcәdә marketinq sistemisdә informasiyanın olmasından asılıdır

C) әsaslı dәrәcәdә marketinq sistemindә dәqiq informasiyanın olmasından asılıdır
D) әsaslı dәrәcәdә marketinq sistemindә dәqiq informasiyanın olmasından asılıdır
E) bütün cavablar dogrudur
279) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi bu demәkdir:
A) Müәssisәnin potensialı marketinqin mәqsәdinin düzgün qoyulması, bazar stuasiyasının
imkanlarının elmi istehsalla, mәişәt vә xidmәtlә optimal әlaqәlәndirilmәsi
B) Marketinqin mәqsәdinin tәxmini müәyyәn edilmәsi, bazar stuasiyasının imkanlarının elmi
istehsalla, mәişәt vә xidmәtlә optimal әlaqәlәndirilmәsi
C) Marketinqin mәqsәdinin öyrәnilmәsi, bazar stuasiyasının imkanlarının elmi istehsalla, mәişәt vә
xidmәtlә optimal әlaqәlәndirilmәsi
D) Marketinqin mәqsәdini elә әlaqәlәndirmәkki, bazar stuasiyasının imkanlarının elmi istehsalla,
mәişәt vә xidmәtlә optimal uzlaşdırmaq
E) aqrobiznesin aqrar bazarda arqomarketinq xidmәtinә uygun qurulması
280) Sual:İstehlakçıların daimi vә hәrtәrәfli razı qalması bu әsasda normal xәrclәrin vә gәlirlәrin
әldә edilmәsi bu demәkdir:
A) Mәişәt xidmәtinin idarәedilmәsi
B) Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi
C) Lagistik xidmәtin idarәedilmәsi
D) Alıcılıq qabiliyyәtinin idarәedilmәsi
E) lizinq bazarının idarәedilmәsi
281) Sual:. Müәssisәlәrin bazar fәaliyyәtinin effektiv hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn vә onların
әsas mәqsәdlәrinә çatması üçün strateji vә taktiki xarakterә malik geniş tәdbirlәr kompleksi bu
demәkdir:
A) Aqromarketinqin idarәedilmәsi deyil
B) Aqromarketinqin idarәedilmәsi
C) Rәqabәt mübarizәsindә qәlәbә
D) Müştәri qarşısında müqavilә şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsi
E) bazarın konyukturunun araşdırılması
282) Sual: Aqromarketinq xidmәtinin idarәedilmәsi dedikdә nә başa düşülür?
A) İstehlakçıların razı qalmasının müәyyәn edilmәsi vә bu әsasda normal xәrclәrin vә gәlirlәrin әldә
edilmәsi
B) İstehlakçıların daimi vә hәrtәrәfli razı qalması bu әsasda normal xәrclәrin vә gәlirlәrin әldә
edilmәsi
C) İstehlakçıların daimi vә hәrtәrәfli razı qalması bu әsasda onlar tәrәfindәn normal münasibәtin әldә
edilmәsi
D) Normal xәrclәr vә gәlirlәr әldә etmәyә yönәlmiş daimi vә hәrtәrәfli mәqsәdә çatmaq
E) istehlakçıların zövqünә uygun malların tәklif olunması
283) Sual: Aqromarketinqin tәşkili deyәndә nә başa düşülür?
A) Müәssisәlәrin bazar fәaliyyәtinin effektiv hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn vә onların әsas
mәqsәdlәrinә çatması üçün strateji vә taktiki xarakterә malik geniş tәdbirlәr kompleksi
B) Müәssisәlәrin bazar fәaliyyәtinin effektiv hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn vә onların әsas
mәqsәdlәrinә çatması üçün strateji vә taktiki xarakterә malik qısa tәdbirlәr kompleksi

C) Müәssisәlәrin bazar fәaliyyәtinin effektiv hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn vә onların әsas
mәqsәdlәrinә çatması üçün strateji vә taktiki xarakterә malik tipik olmayan tәdbirlәr kompleksi
D) Müәssisәlәrin bazar fәaliyyәtinin effektiv hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn vә onların әsas
mәqsәdlәrinә çatması üçün strateji vә taktiki xarakterә malik dövlәt tәdbirlәri kompleksi
E) müәssisәlәrin bazar fәaliyyәtinin effektiv hәyata keçirilmәsinә istiqamәtlәnәn konkret tәbbirlәr
kompleksi
284) Sual:Nәzarәti bu qәdәr mәrhәlәyә bölmәk olar:
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
285) Sual:Marketinq nәzarәtinin üçüncü mәrhәlәsi:
A) Ümumi sualların hәlli
B) Hәrәkәtlәrin uyğunluğu
C) Problemlәrin hәlli
D) İşdә mәhdud yerin seçilmәsi
E) arqumentlәrin toplanması
286) Sual:Marketinq nәzarәtinin ikinci mәrhәlәsi:
A) Tapşırıqların reallığının yoxlanılması
B) Tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin real yoxlanılması
C) Funksiyaların yerinә yetirilmәsinin real yoxlanılması
D) Prinsiplәrә әmәl olunmasının real yoxlanılması
E) nәzarәtin effektivliyi
287) Sual:Marketinq nәzarәtinin birinci mәrhәlәsi:
A) İcraedicilәr üçün dәqiq tapşırıqların qoyulması
B) Beyin hücumunun işә salınması
C) İşin qaydaya salınması variantlarının seçilmәsi
D) Tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin real yoxlanılması
E) analitik tәhlilin aparılması
288) Sual:Nәzarәti farmal olaraq bu mәrhәlәlәrә bölmәk olar:
A) Firmanın problemlәrinin tәyini, әmәkdaşların tapşırıqlarının yerinә yetirilmәsinin real
yoxlanılması, problemlәrinin hәlli
B) İcraedicilәrin qarşısında mәqsәdin qoyulması, bu mәqsәdin yerinә yetirilmәsinin real
yoxlanılması, problemlәrinin hәlli
C) İcraedicilәr üçün dәqiq tapşırıqların qoyulması, tapşırıqların yerinә yetirilmәsinin real
yoxlanılması, problemlәrinin hәlli
D) Beyin hücumunun işә salınması, işin qaydaya salınması variantlarının seçilmәsi, tapşırıqların
yerinә yetirilmәsinin real yoxlanılması, problemlәrinin hәlli
E) Bütün variantlar düzdür

289) Sual:Hәr hansı bir tәşkilatın öz mәqsәdinin necә yerinә yetirdiyinin daim yoxlanılması vә onun
hәrәkәtlәrinin korrektә olunması:
A) Nәzarәt
B) Statistika
C) Amillәrin nәzәrә alınması
D) Fәaliyyәtin nәticәlәrinin analizi vә hesablanması
E) proqnozlaşdırma
290) Sual:Nәzarәt nә demәkdir?
A) Hәr hansı bir tәşkilatın öz mәqsәdinin necә yerinә yetirdiyinin daim yoxlanılması vә onun
hәrәkәtlәrinin korrektә olunması
B) Hәr hansı bir tәşkilatın öz әmәkdaşları ilә necә münasibәtdә olmasının daim yoxlanılması
C) Hәr hansı bir tәşkilatın necә rәqabәt mübarizәsinә başlamasının daim yoxlanılması
D) Hәr hansı bir tәşkilatın dövlәt strukturları ilә necә münasibәt qurmasının daim yoxlanılması
E) kollegional qәrarların necә qәbul edilmәsi
291) Sual:İdarәetmәnin vacib aspekti:
A) Әmәkdaşların yaxşı işinin dәyәrlәndirilmәsi
B) rәhbәrlәrin әmirlәrinin dәqiq yerinә yetirilmәsi
C) Әmәkdaşlara psixoloji tәsir etmә bacarığı
D) Biznesә nәzarәt edәn dövlәt struktur mәmurları vә iş qurmaq bacarığı
E) cәld reaksiya vermәk
292) Sual:Müәssisәlәrlә insanları yaxınlaşdırmaq üçün tәrbiyә etmәk lazımdır:
A) Sәliqәlik
B) Sadiqlik
C) Mehribançılıq
D) Kollegial iş mәdәniyyәti
E) etibarllılıq
293) Sual:Yaxşı rәhbәrin vacib xüsusiyyәtlәrindәn biridir:
A) Tәhsilli
B) Aqrar sәnaye müәssisәlәrinin mәqsәdi әmәkdaşların maraq vә diqqәtini birlәşdirmәk bacarığıdır
C) Enerjili
D) Etibarlı
E) kommunikabellik
294) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin marketinqi bu sistemin bir hissәsidir.
A) Menecmentin
B) Logistikanın
C) İdarәetmә tәşkilinin
D) İqtisadiyyatın
E) sosial
295) Sual:Müәssisә rәhbәrliyinin әsas tәsiretmә alәti vә әtraf mühitә onun marketinq xidmәti:

A) Marketinq komleksi
B) Logistika komleksi
C) Hüquq vә menecment komleksi
D) İqtisadimaliyyә tәdbirlәri komleksi
E) alternativ sistemlәr
296) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin marketinq mühiti nöqteyi nәzәrindәn baxılır:
A) Daxili vә xarici mühitin mәcmuu, xüsusi ilә birinci idarә olunmazdır, ikincinin idarәolunması
böyük ehtimal altındadır
B) Daxili vә xarici mühitin mәcmuu, xüsusi ilә birinci qeyri mәlumdur, ikincinin idarәolunması
böyük ehtimal altındadır
C) İstehsal vә sosial mühitin mәcmuu, xüsusi ilә birinci idarә olunandır, ikincinin idarәolunması
böyük ehtimal altındadır
D) Daxili vә xarici mühitin mәcmuu, xüsusi ilә birinci idarә olunandır, ikincinin idarәolunması
böyük ehtimal altındadır
E) iqtisadi vә siyasi proseslәrin mәcmusu
297) Sual:Marketinqin makromühit amillәrinә bunlardan hansı aiddir?
A) Dil
B) Dini
C) Mәdәni
D) Mentalitet
E) siyasi
298) Sual:Praktiki tәtbiqin başlanğıc mәrhәlәsindәdir:
A) marketinq;
B) konsaltinq;
C) aqromarketinq;
D) aqrolizinq;
E) kultivasiya.
299) Sual:әvvәllәr marketinq …… istiqamәti müәyyәn edirdi:
A) nәzәri;
B) texnoloji;
C) tәtbiqi;
D) tәdqiqat;
E) düzgün cavab yoxdur.
300) Sual:Marketinq nәzәri konsepsiya kimi …… dәrk edilir:
A) qismәn dәyişәrәk;
B) kosmetik dәyişәrәk;
C) radikal dәyişәrәk;
D) konstruktiv dәyişәrәk;
E) düzgün cavab yoxdur.
301) Sual:Marketinq başa düşülür:

A) marketinqin inkişafı prosesindә dәyişmәdәn;
B) istehsalın inkişafı prosesindә dәyişәrәk;
C) marketinq fәaliyyәtinin inkişafı prosesindә dәyişәrәk;
D) dәyişmәdәn;
E) düzgün cavab yoxdur.
302) Sual:Marketinq әlavә olaraq …… kimi izah edilә bilәr:
A) qlobal problemlәrin hәlli
B) sosial problemlәrin hәlli;
C) tәdris nizamintizamı;
D) texniki tәfkkür;
E) düzgün cavab yoxdur
303) Sual:Marketinq әlavә olaraq …… kimi izah edilә bilәr:
A) qlobal problemlәrin hәlli üçün elm
B) sosial problemlәrin tapılması üçün elm
C) tәdqiqatın özünәmәxsus predmetini izah edәn elm;
D) texniki tәfәkkür;
E) düzgün cavab yoxdur.
304) Sual:Marketinq әlavә olaraq …… kimi izah edilә bilәr:
A) qlobal problemlәr
B) sosial problemlәr;
C) insan tәfәkkürü;
D) texniki tәfkkür;
E) düzgün cavab yoxdur
305) Sual:Bir tәrәfdәn marketinq idarәetmә konsepsiyası kimi vә ya …… izah edilir:
A) fәaliyyәt simvolu kimi;
B) mәhsulun nümunәsi kimi
C) düşüncә tәrzi kimi;
D) istehsal qәrarı kimi
E) sosial tәdbir kimi.
306) Sual:Bazarın tәdqiqi, istehlakçıların öyrәnilmәsi, әtraf mühitin tәhlili –
A) marketinq tәsirinin mahiyyәti üzrә marketinq funksiyasidir
B) istehsal şöbәsini funksiyisıdır
C) marketinq tәsirinin obyekti üzrә marketinq funksiyasidir
D) reklam şöbәsinin funksiyasıdır
E) bütün cavablar sәhvdir
307) Sual:Tәhlil, proqnozlaşdirma, planlaşdirm, tәşkil, uçot vә nәzarәt, qiymәtlәndirmә 
A) marketinqin funksiyasidır
B) istehsal şöbәsini funksiyasidır
C) marketinq tәsirini obyekti üzrә

D) reklam şöbәsinin funksiyasıdır
E) dogru cavab yoxdur
308) Sual:ASK sistenindә torpaga, istehsal vasitәlәrinә , satılan mallara mülkiyyәtin çoxnövlülük
forması:
A) planlı iqtisadiyyatın inkişafinın nәticәsidir
B) mәhsuldarlıgın aşagı düşmәsi sәbәbidir
C) aqromarketinqin әsas xüsusiyyәtidir
D) planlı iqtisadiyyatın әsas xüsusiyyәtidir
E) bütün cavablar dogrudur
309) Sual:Marketinq idarәetmәsi marketinq fәaliyyәtindә mәrhәlә kimi götürülüb?
A) 1950
B) 1960
C) 1970
D) 1980
E) 1945
310) Sual:Satışın әsas götürülmәsi marketinq fәaliyyәtindә mәrhәlә kimi götürülüb?
A) 19501960
B) 18601920
C) 19301950
D) 18501960
E) 18701880
311) Sual:әmtәәnin әsas götürülmәsi marketinq fәaliyyәtinin mәrhәlәsi kimi sәciyyәlәndirilib?
A) 18501920
B) 18601920
C) 18601930
D) 18501940
E) 18701880
312) Sual:İqtisadçılar qiymәtin әmәlә gәlmәsi sahәsindә bazarları …… tipә bölürlәr:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 7
E) 9
313) Sual:Qiymәt siyasәtinә …… tәsiri mümkündür:
A) yalnız rәhbәrlәrin;
B) yalnız әtraf mühitin;
C) mühasiblәrin;
D) yalnız rәqiblәrin;
E) düzgün cavab yoxdur

314) Sual:Qiymәt siyasәtinә …… tәsiri mümkündür:
A) yalnız rәhbәrlәrin;
B) yalnız әtraf mühitin;
C) maliyyә rәhbәrlәrinin;
D) yalnız rәqiblәrin;
E) düzgün cavab yoxdur
315) Sual:Qiymәt siyasәtinә …… tәsiri mümkündür:
A) yalnız rәhbәrlәrin;
B) yalnız әtraf mühitin;
C) istehsal müdirlәrinin;
D) yalnız rәqiblәrin;
E) düzgün cavab yoxdur.
316) Sual:Qiymәt siyasәtinә …… tәsiri mümkündür:
A) yalnız rәhbәrlәrin;
B) yalnız әtraf mühitin;
C) satış xidmәtini idarә edәnlәrin;
D) yalnız rәqiblәrin;
E) düzgün cavab yoxdur
317) Sual:Müәssisә qiymәtin әmәlә gәlmәsi probleminә baxır ……
A) eyni;
B) birmәnalı;
C) birmәnalı;
D) birtәrәfli;
E) düzgün cavab yoxdur.
318) Sual:Müştәrilәr üçün malların vә xidmәtlәrin bölgüsünün tәşkili ……
A) istehlakçı seçiminә tәsir etmir;
B) qeyriqiymәt amili kimi vasitәçilәrin seçiminә tәsir etmir;
C) qeyriqiymәt amili kimi istehlakçıların seçiminә tәsir edir;
D) qiymәt amilinә tәsir edir;
E) düzgün cavab yoxdur.
319) Sual:Tarixәn qiymәt …… alıcı vә satıcıların danışıqları prosesindә müәyyәn edilib:
A) malgöndәrәnlәr;
B) alıcılar;
C) tәrәflәr;
D) rәqiblәrlә;
E) mal göndәrәnlәrlә;
320) Sual:Dövlәtin qiymәt siyasәti dövlәt büdcәsindә …… üzrә resursların iştirakına әsaslanır:
A) iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli;

B) münaqişәlәrin hәlli;
C) iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi;
D) qarşılıqlı münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi;
E) mübahisәlәrin hәlli.
321) Sual:Qiymәt siyasәti dövlәtin, ayrıayrı firmaların qiymәt sәviyyәsinin dәyişmәsi üzrә ……
konsepsiyasını nәzәrә almalıdır:
A) nәzәrdә tutulan tәdbirin hәyata keçirilmәsi vaxtı;
B) elektrik enerjisindәn istifadә;
C) tәlәb vә tәklif dinamikası;
D) malgöndәrәnlәrin sifarişini;
E) düzgün cavab yoxdur
322) Sual:Qiymәt özündә әks etdirir:
A) sosial kateqoriyanı, iş vaxtını ölçmәk üçün;
B) әmәyin dәyәrinin ifadәsini;
C) tәlәb vә tәklifin kәmiyyәt nisbәtini;
D) әmәk vә xidmәtlәrin dәyәrinin ifadәsini
E) düzgün cavab yoxdur.
323) Sual:Qiymәt özündә әks etdirir:
A) sosial kateqoriyanı;
B) әmәyin dәyәrinin ifadәsini;
C) iqtisadi kateqoriyanı
D) әmәk vә xidmәtlәrin dәyәrinin ifadәsini;
E) düzgün cavab yoxdur.
324) Sual:Marketinqin funksiyalarını marketinqin tәsiri üzrә ayırmaq olar:
A) tәhlil; planlaşdırma; proqnozlaşdırma; tәşkil etmә; idarә etmә; uçot vә nәzarәt; qiymәtlәndirmә;
B) әtraf mühitin tәhlili; proqnozlaşdırma; әlaqәlәndirmә; qiymәtlәndirmә
C) insan faktorlarının güclәndirilmәsi; planlaşdırma; tәşkil etmә; әlaqәlәndirmә; qiymәtlәndirmә;
D) qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün bütün marketinq vasitәlәrindәn istifadә etmәk;
planlaşdırma; proqnozlaşdırma; qiymәtlәndirmә
E) firmanın bütün fәaliyyәtini alıcılara yönәltmәk; perspektivә istiqamәtlәnmәk; kommersiya
uğurlarına nail olmaq; uçot vә nәzarәt
325) Sual:Marketinq funksiyalarını iki meyar üzrә tәsniflәşdirmәk olar:
A) marketinq fәaliyyәtinin mәzmunu vә oby ekti üzrә;
B) marketinq fәaliyyәtinin mahiyyәti vә mәzmunu üzrә;
C) marketinq fәaliyyәtinin mәzmunu vә gәliri üzrә;
D) marketinq fәaliyyәtinin әhәmiyyәti vә effektivliyi üzrә;
E) marketinq fәaliyyәtinin perspektivi vә tәyinatı üzrә
326) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından
biridir:

A) marketinqin idarә edilmәsi vә sosial mәsuliyyәtin tәmin edilmәsi;
B) müәssisәnin idarә edilmәsi vә sosial mәsuliyyәtin tәmin edilmәsi
C) işçilәrin idarә edilmәsi vә sosial mәsuliyyәtin tәmin edilmәsi
D) satışın idarә edilmәsi vә sosial istiqamәtin tәmin edilmәsi
E) marketinqin idarә edilmәsi vә rәhbәr işçilәrin şәxsi mәsuliyyәtinin tәmin edilmәsi.
327) Sual:C.M.Evans vә B.Berman (ABŞ) hesab edirlәr ki, marketinqin әsas funksiyalarından
biridir:
A) qiymәtin planlaşdırılması;
B) qiymәt elastikliyinin planlaşdırılması;
C) nәqliyyat taariflәrinin planlaşdırılması;
D) yeni mallara vә xidmәtlәrә qiymәtin planlaşdırılması
E) nәqliyyatistismar xәrclәrinin planlaşdırılması
328) Sual:Qiymәtqoyma coğrafi yanaşma müxtәlif qiymәt qoyuluşu haqqında qәrarın qәbulunu
nәzәrdә tutur:
A) Doğru deyil.
B) İstehlakçılar üçün.
C) Doğrudur.
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn hallarda doğrudur
329) Sual:Müәssisәnin qiymәtqoyma probleminә strateji yanaşması mәhsulun hәyat dövrü
mәrhәlәlәrin asılıdır.
A) Tam
B) Şәrti.
C) Müәyyәn qәdәr
D) Daimi
E) Bütün suallar doğrudur
330) Sual:Rәqabәtli qiymәtqoyma ticarәtin gedişi zamanı müәssisәnin daha böyük sifarişlәrin әldә
edilmәsi üçün qәbul edilir.
A) Doğru deyil
B) İstehlakçılar üçün
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğru olur
331) Sual:Qiymәtin müәyyәn edilmәsindә malların hiss olunan dәyәrinin nәzәrә alınması ……
A) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu kimi istifadә edilmir;
B) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu sayılmır;
C) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodlarından biridir;
D) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu deyil;
E) düzgün cavab yoxdur.
332) Sual:…… müәssisә özü qiymәtin dәyişmәsinin tәşәbbüskarı kimi çıxış edir:

A) hәr vaxt;
B) zәrurәt olduqda;
C) bәzәn;
D) sistematik;
E) daimi.
333) Sual:Müәssisә …… şәraitindә fәaliyyәt göstәrir:
A) әtrafın dәyişmәsi;
B) rәqiblәrin әtrafı;
C) rәqiblәrin әtrafının daimi dәyişmәsi;
D) bir çox subyektlәrin әtrafının dәyişmәsi
E) düzgün cavab yoxdur.
334) Sual:Satıcı nәzәrә almalıdır ……
A) yalnız iqtisadi amillәri;
B) yalnız psixoloji amillәri;
C) hәm iqtisadi, hәm dә psixoloji amillәri;
D) yalnız psixoloji vә sosial amillәri;
E) düzgün cavab yoxdur.
335) Sual:Qapalı torqlar әsasında qiymәtin müәyyәn edilmәsi ……
A) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu kimi istifadә edilmir;
B) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu sayılmır;
C) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodlarından biridir;
D) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu deyil;
E) düzgün cavab yoxdur.
336) Sual:Xalis gәlirin tәmin edilmәsi vә itkisizliyin tәhlilidir
A) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu kimi istifadә edilmir;
B) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu sayılmır;
C) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodlarından biridir;
D) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu deyil;
E) düzgün cavab yoxdur.
337) Sual: Orta xәrclә mәnfәәtin cәmi ……
A) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu kimi istifadә edilmir;
B) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu sayılmır;
C) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodlarından biridir;
D) qiymәtin әmәlә gәlmәsi metodu deyil;
E) düzgün cavab yoxdur
338) Sual:Xәrclәr müәyyәn edir ……
A) әn yüksәk qiymәti;
B) orta qiymәti;
C) minimum qiymәti;

D) orta qarışıq qiymәti;
E) düzgün cavab yoxdur.
339) Sual:Tәlәb müәyyәn edir ……
A) minimum qiymәti;
B) orta qiymәti;
C) әn yüksәk qiymәti;
D) orta qarışıq qiymәti;
E) düzgün cavab yoxdur.
340) Sual:Qiymәt siyasәtinin problemlәri vә imkanları ……
A) bazarın tipindәn asılı olaraq dәyişmir;
B) bazarın tipindәn asılı olaraq bәzәn dәyişir;
C) bazarın tipindәn asılı olaraq dәyişir;
D) bazarın tipindәn asılı olmadan dәyişir;
E) düzgün cavab yoxdur.
341) Sual:…… kәnd tәsәrrüfatında potensial imkanlar müәyyәn edilmәlidir:
A) region vә tәsәrrüfatların
B) region vә rayonların;
C) tәsәrrüfatların, rayon vә regionların;
D) müәssisә vә regionun;
E) düzgün cavab yoxdur.
342) Sual:İstehsal potensialından istifadә üçün üçüncü mәrhәlәdә müәyyәn edilmәlidir:
A) rәqiblәrin istehsal potensialı;
B) büdcә tәsәrrüfatı;
C) idarәetmә strukturu;
D) maliyyә imkanları
E) düzgün cavab yoxdur.
343) Sual:İstehsal potensialından istifadә üçün ikinci mәrhәlәdә müәyyәn edilmәlidir:
A) rәqiblәrin istehsal potensialı;
B) büdcә tәsәrrüfatı;
C) potensialdan istifadәnin regional tәşkilatihüquqi formaları;
D) maliyyә imkanları;
E) düzgün cavab yoxdur.
344) Sual:İstehsal potensialından istifadә üçün birinci mәrhәlәdә müәyyәn edilmәlidir:
A) rәqiblәrin istehsal potensialı;
B) büdcә tәsәrrüfatı;
C) tәsәrrüfatın istehsal potensialı;
D) maliyyә imkanları;
E) düzgün cavab yoxdur.

345) Sual:…… tәtbiqi mәrhәlәsi xarakterizә olunur:
A) xammalların alışının zәif artımının;
B) satış hәcminin mәhdud artımının;
C) satış hәcminin zәif artımının;
D) istehsal xәrclәrinin zәif artımının;
E) bütün cavablar doğrudur
346) Sual:Firmanın hәr bir mәrhәlәsindә …… ilә bağlı imkanlar nәzәrә alınır:
A) vasitәçilәr;
B) rәqiblәr;
C) aqromarketinq strategiyası;
D) aqromarketinq planlaşdırılması;
E) bütün cavablar doğrudur
347) Sual:әmtәәnin hәyat dövrü konsepsiyası …… fәaliyyәti çәrçivәsindә mümkündür:
A) müәssisәnin;
B) bazarın;
C) әmtәәlәrin;
D) konyukturanın;
E) bütün cavablar doğrudur.
348) Sual:Mәhsulun hәyat dövründә bәzi mәrhәlәlәrin dәyişmәsi tәlәb olunur:
A) planlaşdırma;
B) malların planlaşdırılması;
C) aqromarketinq strategiyası;
D) konyukturanın proqnozlaşdırılması;
E) düzgün cavab yoxdur.
349) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) marketinq növlәrinin digәr sistemlәrlә müqayisәdә daha çox hәssas olması;
B) marketinq növlәrinin digәr sistemlәrlә müqayisәdә hәssas olmaması;
C) marketinq növlәrinin digәr sistemlәrlә müqayisәdә qeyrimüәyyәn olması;
D) marketinq növlәrinin digәr sistemlәrlә müqayisәdә daha çox dәrk edilәn olması;
E) marketinq növәrinin digәr sistemlәrlә müqayisәdә daha çox özünü tәşkiletmәnin, özünü
idarәetmәnin olması.
350) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinin müxtәlif sәviyyәlәrdә vә qeyribәrabәr olması;
B) marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsindә razılığın olmaması;
C) marketinq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinin qeyribәrabәr vә müxtәlif formalarda olması;
D) istehsal fәaliyyәtinin hәyata keçirilmә sәviyyәsinin müxtәlif olması;
E) ASK sistemindә marketinq fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn idarәetmә sәviyyәsinin qeyribәrabәr
olması

351) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir
A) tәsәrrüfatın tәşkilindә müxtәlif formaların tәtbiqi
B) tәsәrrüfatın tәşkilinin mәhdud formada olması;
C) tәsәrrüfatın tәşkilinin vahid formada olması
D) istehsalın idarә edilmәsinin müxtәlif formalarda olması
E) tәsәrrüfatın tәşkili formalarının vәhdәtdә olması
352) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) ASK sistemindә satılan malların, istehsal vasitәlәrinin, mülkiyyәt formalarının çox növlü olması;
B) ASK sistemindә satılan malların, istehsal vasitәlәrinin, mülkiyyәt formalarının çox növlü
olmaması;
C) ASK sistemindә satılan malların, istehsal vasitәlәrinin, mülkiyyәt formalarının eyni növdә olması;
D) ASK sistemindә satılan malların, istehsal vasitәlәrinin, mülkiyyәt formalarının kollektiv formada
olması
E) ASK sistemindә satılan malların, istehsal vasitәlәrinin, mülkiyyәt formalarının üstün olması
353) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) istehsalın vә mәhsul yığımının mövsümi olması;
B) istehsalla mәhsulun әldә edilmәsinin bütün fәsillәrdә mövcud
C) istehsalla mәhsulun әldә edilmәsinin qarışıq vaxtlarda olması;
D) istehsalla mәhsulun әldә edilmәsinin paralel olması;
E) istehsalla mәhsulun әldә edilmәsi prosesinin üstüstә düşmәmәsi.
354) Sual:Aqromarketinqin xüsusiyyәti kәnd tәsәrrüfatının xüsusiyyәtini müәyyәn edir ki, onlardan
biridir:
A) istehsalla iş dövrünün üstüstә düşmәmәsi;
B) istehsalla iş dövrünün üstüstә düşmәsi
C) mәzuniyyәt dövrü ilә iş dövrünün üstüstә düşmәmәsi
D) istehsal dövrü ilә istehsal tsiklinin üstüstә düşmәmәsi
E) texniki vasitәlәrinin quruluşu ilә işçilәrin tәrkibinin üstüstә düşmәmәsi.
355) Sual:Praktiki fәaliyyәtdә etika reallaşır
A) Yalnız xidmәti etika, işgüzar etiket vasitәsilә
B) Yalnız peşә etikası, işgüzar etiket vasitәsilә
C) Peşә vә xidmәti etika, ihgüzar etiket vasitәsilә
D) Tәbii vә xidmәti etika, işgüzar etiket vasitәsilә
E) İctimai vә xidmәti etika vasitәsilә
356) Sual:Aqromarketinq sәnәtindә başlıca mәqsәdlәr
A) Yaradıcı işçilәrin einkişaf etdirilmәsi vә istehlakçıların tәlәbinin ödçnilmәsi
B) Yaradıcılığın hәrtәrәfli inkişafı, istehlakçıların ödәnilmәsi
C) Yaradıcı işçilәrin hәrtәrәfli inkişafı, istehlakçıların ödәnilmәsi

D) Yaradıcılığın inkişafı, istehlakçıların ödәnilmәsi
E) Yaradıcı işçinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, istehlakçıların tәmin edilmәsi
357) Sual:Aqromarketinq sәnәti özündә әks etdirir:
A) Konkret problem vәziyyәtin hәllini
B) Reklamın әks etdirilmәsi forması, konkret problem vәziyyәtin dәrk etdirilmәsi vә hәlli.
C) Bilmәk, әks etdirmәk forması, konkret problem vәziyyәtin dәrk edilmәsi vә hәlli.
D) Bilmәk, әks etdirmәk forması vә münaqişәli vәziyyәtin hәlli
E) Problemli vәziyyәtlәrin hәlli forması
358) Sual:Aqromarketoloqun kommersiya fәaliyyәtidir
A) Hәmişә kompromitsә getmәk bacarığı.
B) Yalnız iqtisadi cәhәtdәn kompromitsә getmәk bacarığı
C) İqtisadi cәhәtdәn kompromitsә getmәk bacarığı.
D) Yalnız әxlaqi cәhәtdәn kompromitsә getmәk bacarığı
E) İnsanları idarәetmә bacarığı
359) Sual:Marketoloqların, fermerlәrin, sahibkarların işgüzar vә xidmәti etikasının mahiyyәti
çoxtәrәfli etikpsixoloji qarşılıqlı münasibәtlәrin forma vә mәzmununda öz әksini tapır.
A) Mәişәtdә
B) Cәmiyyәtdә
C) Әmәk kollaektivindә
D) Yalnız xidmәti kabinetlәrdә
E) Yalnız cәmiyyәtdә
360) Sual:Rәqiblәrin reklamı
A) Xarici mühit amillәrinә aiddir
B) Mikromühit aillәrinә aid deyil
C) Mikromühit amillәrinә aiddir
D) Әsas amillәrә aid deyil
E) Daxili mühit amillәrinә aid deyil.
361) Sual:Rәqib bazarın quruluşu
A) Xarici mühit amillәrinә aiddir
B) Mikromühit aillәrinә aid deyil
C) Mikromühit amillәrinә aiddir
D) Әsas amillәrә aid deyil
E) Daxili mühit amillәrinә aid deyil
362) Sual:Bazarın konyukturası
A) Xarici mühit amillәrinә aiddir
B) Mikromühit aillәrinә aid deyil
C) Mikromühit amillәrinә aiddir
D) Әsas amillәrә aid deyil
E) Daxili mühit amillәrinә aid deyil

363) Sual:Analoji sahәlәrin müәssisәlәri ilә rәqabәtin sәviyyәsi
A) Mikromühitә aiddir
B) Xarici mühit amillәrinә aid deyil
C) Xarici mühit amillәrinә aiddir
D) Mikrosәtraf mühit amillәrinә aiddir
E) Daxili mühit amillәrinә aid deyil
364) Sual:Sosial vә iqtisadi şәrait elmitexniki tәrәqqinin sәviyyәsi
A) Mikromühitә aiddir
B) Xarici mühit amillәrinә aid deyil
C) Xarici mühit amillәrinә aiddir
D) Әsas amillәrә aid deyildir
E) Daxili mühit amillәrinә aiddir
365) Sual:İctimaisiyasi quruluş vә hüquq
A) Mikromühitә aiddir
B) Xarici mühit amillәrinә aid deyil
C) Xarici mühit amillәrinә aiddir
D) Әsas amillәrә aid deyildir
E) Daxili mühit amillәrinә aiddir
366) Sual:Aqromarketinq strategiyasının işlәnmәsindә
A) Xarici mühit nәzәrә alınmır
B) Bәzi xarici mühit amillәri nәzәrә alınır
C) Xarici mühit amillәri nәzәrә alınır
D) Xarici mühit amillәri nәzәrә alınmır
E) Daxili mühitin ayrıayrı amillәri öyrәnilir
367) Sual:İstehlakçının öyrәnilmәsi, onun ödәnmә qabiliyyәtli tәlәbi:
A) Aqroservis xidmәtinin funksiyalarından biridir
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalarından biridir
C) Aqromarketinq xidmәtinin funksiyalarından biridir
D) Apqroservis xidmәti qaydalarından biridir
E) Aqrotexniki qaydalarından biridir
368) Sual:Rәqabәt mübarizәsi vә mәqsәdin müәyyәn olunması:
A) Aqroservis xidmәti funksiyalarından biri
B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalararından biri
C) Aqromarketinq xidmәti funksiyalarından biri
D) Aqroservis xidmәti qaydalarından biri
E) Aqrotexnika qaydalarından biri
369) Sual:Bazarın tәdqiqidir:
A) Aqroservis xidmәti funksiyalarından biri

B) Aqrobiznesin mühüm funksiyalararından biri
C) Aqromarketinq xidmәti funksiyalarından biri
D) Aqroservis xidmәti qaydalarından biri
E) Aqrotexnika qaydalarından biri
370) Sual:Aqromarketinq xidmәti oynayır:
A) Marketinq fәaliyyәtindә yalnız tәşkil edәn, koordinasiya edәn rol
B) Elmi fәaliyyәtdә müәyyәn edici, tәşkil edici koordinasiya edәn rol
C) Marketinq fәaliyyәtindә müәyyәn edәn, marketinq fәaliyyәtindә tәşkil edәn vә koordinasiya edәn
rol
D) Tәşkil edәn, cavab verәn, koordinasiya edәn rol
E) Müәyyәn edәn, reaksiya verәn, tәşkil vә koordinasiya edәn rol
371) Sual:Aqromarketinqin idarәetmә modellәrinin tәtbiq edilәn metodlarından asılı olaraq bölünür
A) Qrafiki vә riyazi.
B) Mәntiqi vә riyazi
C) Mәntiqi, qrafiiki vә riyazi
D) Mәntiqi, resurslu vә qrafiki
E) Qrafiki, psixoloji vә şifahi
372) Sual:Aqromarvetinq tәdqiqatlarının alt sistemidir
A) ASK rәhbәrlәrinin tәsәrrüfatda baş verәn dәyişikliklәr haqqında mәlumatla tәmin etmәk.
B) Bazarda baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatları tәqdim etmәk
C) ASK müәssisәlәrinin rәhbәrlәrinә regionun aqrar bazarının konyuktur xülasәsini tәqdim etmәk
D) ASK rәhbәrlәrinә bazarda baş verәn hadisәlәr haqqında konyuktur xülası vә proqnozlar tәqdim
etmәk
E) Bütün cavablar düzdür
373) Sual:Xarici aqromarketinq mәlumatlarının tәhlilinin alt sistemidir
A) ASK rәhbәrlәrinin tәsәrrüfatda baş verәn dәyişikliklәr haqqında mәlumatla tәmin etmәk
B) Bazarda baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatları tәqdim etmәk
C) Aqrar bazarda baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatları tәqdim etmәk
D) Bazarda baş verәn hadisәlәrin proqnozun u tәqdim etmәk
E) Baş verәn hadisәlәr haqqında mәlumatları tәqdim etmәk
374) Sual:Mәslәhәtçilәrrekruitorlar mәşğuldur.
A) Maliyyә sahәsindә tәftişlә
B) Kömәkçi materialların çatdırılmasının axtarışı ilә
C) Maliyyә, marketinq vә s. sahәsindә işçilәrin seçimi ilә
D) Kadrların saçilmәsi vә yerlәşdirilmәsi ilә
E) Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәftişi
375) Sual:Rabitә vasitәlәri vә kompyuterlәrin satıcıları vә alıcıları.
A) Mәslәhәtçilәr qrupuna daxil deyil
B) Mәslәhәtçilәr qrupuna daxil deyil, çünki bu onlara әsas funksiyalırına aid deyil

C) Mәslәhәtçilәr qrupuna daxildir baxmayaraq ki, mәslәhәt vermә onların әsas funksiyalarına aid
deyil
D) Demәk olar ki, mәslәhәtçilәr qrupuna aid deyil
E) Mәslәhәtçilәr qrupuna daxildir, nә әqәdәr ki, bun onlarfn әsas funksiyalarına aiddir
376) Sual:Mәslәhәtvermә prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir
A) Fәaliyyәtin әvvәlcә deyilmәsi
B) Әvvәlcә deyilmә
C) Tәtbiq
D) Xәbәrdarlıq
E) Müşahidә
377) Sual:Mәslәhәtvermә prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir
A) Proqnozlaşdırma
B) Әvvәlcәdәn demә
C) Fәaliyyәtin planlaşdırılması
D) Fәaliyyәtin әvvәlcә deyilmәsi
E) Müşahidә
378) Sual:Mәslәhәtvermә prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir
A) Proqnozlaşdırma
B) Әvvәdcәdәn demә
C) Otaqnoz vermә
D) Xәbәrdarlıq
E) Müşahidә
379) Sual:Emosional motivlәrә aşağıdakılar aiddir:
A) әdalәtlilik
B) sağlamlılıq
C) qorxu
D) mәnfәәtlilik
E) zәrәrsizlik
380) Sual:Rasional motivlәrә aşağıdakılar aiddir:
A) zәrәrsizlik vә nöqsansızlıq
B) istәk
C) etibarlılıq vә zaminlik
D) arzu edilmә
E) qorxu
381) Sual:Rasional motivlәrә aşağıdakılar aiddir:
A) zәrәrsizlik
B) istәk
C) sağlamlıq
D) arzu edilmә

E) qorxu
382) Sual:İnformasiyalar toplandıqdan sonra yerinә yetirilir:
A) informasiyaların qorunub saxlanması;
B) informasiyaların yayılması;
C) informasiyaların artırılması;
D) informasiyaların tәhlili;
E) bütün cavablar doğrudur.
383) Sual:Eksperiment әsaslanır:
A) xarakterik olmayan hadisәlәrә praktiki yanaşmanın modellәşdirilmәsi;
B) tәkrar hadisәlәrә praktiki yanaşmanın modellәşdirilmәsi;
C) qeyritipik vәziyyәtә nәzәri baxışların modellәşdirilmәsi;
D) xarakterik vәziyyәtә praktiki yanaşma vә onun modellәşdirilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
384) Sual:Müsahibә götürmәyin mәqsәdi:
A) müәyyәn problemә xammal göndәrәnlәrin münasibәtinin aydınlaşdırılması;
B) müәyyәn problemә satış vasitәçilәrinin münasibәtinin aydınlaşdırılması
C) müәyyәn problemә ekspertlәrin münasibәtinin aydınlaşdırılması;
D) müәyyәn problemә vә müәssisәnin mәhsuluna seçilmiş ekspertlәrin münasibәtinin
aydınlaşdırılması;
E) bütün cavablar doğrudur
385) Sual:İnformasiyaların toplanması prosesindә marketinq üzrә mütәxәsislәr üsullardan istifadә
edә bilәr:
A) tәcrübәlәrdәn, eksperimentlәrdәn;
B) ekstrapolyasiyadan;
C) interpolyasiyadan;
D) ikinci dәrәcәli informasiyadan;
E) bütün cavablar doğrudur.
386) Sual:İnformasiyaların toplanması prosesindә marketinq üzrә mütәxәsislәr üsullardan istifadә
edә bilәr:
A) müşahidә;
B) әsas istiqamәtlәrin müәyyәn edilmәsi;
C) alıcılara istiqamәtlәnmә;
D) konkret üstünlüklәrә istiqamәtlәnmә;
E) bütün cavablar doğrudur.
387) Sual:İnformasiyaların toplanması prosesindә marketinq üzrә mütәxәsislәr üsullardan istifadә
edә bilәr:
A) müsahibә;
B) qarışıq;
C) analitik;
D) mәntiqi;

E) bütün cavablar doğrudur.
388) Sual:Tәdqiqatın eksperimental mәqsәdi:
A) konkret strukturun yoxlanması;
B) müәyyәn proqramın yoxlanması;
C) müәyyәn hipotezin yoxlanması;
D) müәyyәn paradiqmaların yoxlanması;
E) bütün cavablar doğrudur.
389) Sual:Tәdqiqatın mәqsәdi tәsvir edir:
A) müәyyәn subyektlәrin tәsvirini;
B) müәyyәn sistemin tәsirini;
C) müәyyәn hadisәnin tәsvirini;
D) müәyyәn proseslәrin tәsvirini;
E) bütün cavablar doğrudur.
390) Sual:Tәdqiqatın axtarış mәqsәdidir:
A) hipotezlәrin işlәnmәsi vә alternativ informasiyaların toplanması;
B) dәqiq informasiyaların toplanması;
C) tam informasiyaların toplanması;
D) hipotezlәrin işlәnmәsi vә ilkin informasiyaların toplanması;
E) bütün cavablar doğrudur.
391) Sual:Tәdqiqatın mәqsәdinin әsas tiplәrindәn biridir:
A) ekspert;
B) sifariş;
C) bazar;
D) tәcrübi, eksperimental;
E) bütün cavablar doğrudur.
392) Sual:Tәdqiqatın mәqsәdinin әsas tiplәrindәn biridir:
A) әvvәlcә;
B) yazılı;
C) növbәti;
D) kompleks;
E) bütün cavablar doğrudur.
393) Sual:Tәdqiqatın mәqsәdinin әsas tiplәrindәn biridir:
A) hipotezlәrin hazırlanması;
B) proseslәrin açıqlanması;
C) informasiyaların keyfiyyәtinin yoxlanması;
D) axtarış;
E) bütün cavablar doğrudur.
394) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatı prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir:

A) nәticәsi alınmış proqramların tәqdim edilmәsi;
B) alınmış nәticәlәr haqqında hesabatların tәsdiqi;
C) alınmış nәticәlәr haqqında hesabatların qәbulu;
D) alınmış nәticәlәr haqqında hesabatların tәqdim edilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
395) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatı prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir:
A) sistem tәhlili;
B) korrelyasiya tәhlili;
C) tәhrar tәhlil;
D) ümumilәşdirilmiş tәhlil;
E) bütün cavablar doğrudur.
396) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatları prosesinin mәrhәlәlәrinin tәrkibinә eyni zamanda aiddir:
A) mәlumatların toplanması, istehsalın tәdqiqi planının formalaşdırılması;
B) bölgü kanallarının tәdqiqi planının formalaşdırılması vә mәhsulların
C) mәlumatların toplanması, aqromarketinqin istehsal proqramlarının formalaşması;
D) mәlumatların toplanması, aqromarketinq tәdqiqatları planının formalaşdırılması;
E) bütün cavablar doğrudur.
397) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatı prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir
A) informasiya mәnbәlәrinin tәhlili;
B) informasiya mәnbәlәrinin uçotu;
C) informasiya mәnbәlәrinin tapılması;
D) informasiya mәnbәlәrinin stimullaşdırılması
E) bütün cavablar doğrudur.
398) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatı prosesinin mәrhәlәlәrindәn biridir
A) faktiki informasiyanın ardıcıl tәhlili;
B) faktiki informasiyanın öncә tәhlili;
C) faktiki informasiyanın proqramdәyәr tәhlili;
D) faktiki informasiyanın ümumi tәhlili;
E) bütün cavablar doğrudur
399) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatı proseslәrinin mәrhәlәlәrinin tәrkibinә aiddir:
A) istehsalın mәqsәdini formalaşdırmaq vә problemi müәyyәn etmәk;
B) tәdqiqatın mәqsәdini formalaşdırmaq vә problemlәri müәyyәn etmәk;
C) kommunikasiyanın mәqsәdini formalaşdırmaq vә problemlәri müәyyәn etmәk;
D) bütün cavablar doğrudur.
E) satılan layihәnin mәqsәdini formalaşdırmaq vә problemlәri müәyyәn etmәk;
400) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatı prosesi özündә әks etdirir:
A) bәzi nizamsız fәaliyyәtlәri;
B) bәzi ardıcıl fәaliyyәtlәri;
C) bәzi әmәliyyat fәaliyyәtlәri;

D) bәzi kommunikasiya fәaliyyәtlәri;
E) bütün cavablar doğrudur
401) Sual:Aqromarketinq mühiti haqqında cari informasiyaların әsas mәnbәyinә aiddir:
A) sәrbәst iqtisadi zonalar;
B) offşor bankları;
C) sığorta agentlәri;
D) kütlәvi informasiya vasitәlәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
402) Sual:Aqromarketinq mühiti haqqında cari informasiyaların әsas mәnbәyinә aiddir:
A) rәqiblәr;
B) tәlәbәlәr;
C) müstәqil ticarәt vasitәçilәri vә müәssisәlәrin ticarәt agentlәri;
D) hüquqmühafizә orqanları;
E) bütün cavablar doğrudur
403) Sual:Aqromarketinq mühiti haqqında cari informasiyaların әsas mәnbәyinә aiddir:
A) kәnd tәsәrrüfatı avadanlıqlarının istehsalçıları;
B) satıcılar;
C) fermaların layihәlәndiricilәri;
D) dövlәt auditorları;
E) bütün cavablar doğrudur.
404) Sual:Aqromarketinq mühiti haqqında cari informasiyaların әsas mәnbәyinә aiddir:
A) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin mәhsullarının alıcıları;
B) әmtәә birjaları;
C) hәrraclar;
D) sәrgilәr;
E) bütün cavablar doğrudur.
405) Sual:Aqromarketinq mühiti haqqında cari informasiyaların әsas mәnbәyinә aiddir:
A) aqromarketinq nәqliyyatçıları;
B) aqromarketinqin anbar bazaları;
C) aqromarketinq vasitәçilәri;
D) aqromarketinq rәqiblәri
E) bütün cavablar doğrudur
406) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiya sisteminin strukturunu müәyyәn edәn әsas amillәr
qrupuna aiddir.
A) Vasitәçilәrin strategiya vә taktikası
B) Rәqiblәrin mәqsәd vә strategiyaları
C) Reklam olunan malın hәyat dövru mәrhәlәlәri
D) Rәqiblәrin strategiya vә taktikaları
E) Mal göndәrәnlәrin strategiya vә taktikaları.

407) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiya sisteminin strukturunu müәyyәn edәn әsas amillәr
qrupuna aiddir.
A) Vasitәçilәrin strategiya vә taktikası
B) Rәqiblәrin mәqsәd vә strategiyaları
C) İstehlakçı auditoriyasının vәziyyәti
D) Rәqiblәrin strategiya vә taktikaları.
E) Mal göndәrәnlәrin strategiya vә taktikaları
408) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiya sisteminin strukturunu müәyyәn edәn әsas amillәr
qrupuna aiddir.
A) Vasitәçilәrin strategiya vә taktikası
B) Rәqiblәrin mәqsәd vә strategiyaları
C) Mәhsul vә bazarın tipi.
D) Rәqiblәrin strategiya vә taktikaları
E) Mal göndәrәnlәrin strategiya vә taktikaları.
409) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiya sisteminin strukturunun müәyyәn edәn әsas amillәr
qrupuna aiddir.
A) Vasitәçilәrin strategiya vә taktikası
B) Rәqiblәrin mәqsәd vә strategiyaları.
C) Tәşkilatların mәqsәd vә strategiyaları
D) Rәqiblәrin strategiya vә taktikaları
E) Mal göndәrәnlәrin strategiya vә taktikaları
410) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiyasında mühüm tәrәfdir.
A) Namizәdlәr
B) Dövlәt orqanlarında qulluqçular
C) Dövlәt idarәetmә orqanları
D) ASK tәchizatçıları
E) İstehsalçılar
411) Sual:Aqromarketinqin kommunikasiyasında mühüm tәrәfdir.
A) Vasitәçiliyә namizәdlәr
B) Aqromarketinq xidmәtlәri
C) Aqromarketinq vasitәçilәri
D) Tәchizatçılar
E) İstehsalçılar
412) Sual:Mәhsulun hәyat siklinin son mәrhәlәlәrindә aşağәdakılardan istifadә edilir:
A) tәsdiqlәyici reklam
B) daxiledici reklam
C) xatırladıcı reklam
D) yönәldici reklam
E) bütün cavablar doğrudur

413) Sual:Böyümә vә yetkinlik mәrhәlәlәrindә aşağıdakı üslublardan istifadә olunur:
A) daxiledici reklam
B) xatırladıcı reklam
C) tәsdiqlәyici reklam
D) yönәldici reklam
E) bütün cavablar doğrudur
414) Sual:Mәhsulun hәyat siklının ilk mәrhәlәsindә aşakıdakılardan istifadә olunur:
A) tәsdiqlәyici reklam
B) xatırladıcı reklam
C) daxiledici reklam
D) yönәldici reklam
E) bütün cavablar doğrudur
415) Sual:Reklam büdcәsinin işlәnib hazırlanması prosesini aşağıdakılara bölmәk olar:
A) ücböyük bloka
B) dörd bloka
C) beş bloka
D) altı bloka
E) iki böyük bloka
416) Sual:Ümumi qiymәtlәndirmә әmsalı çәkinin operativ göstәricisi kimi çıxış edir vә reklam
daşıyıcısı ilә әlaqәlәrin orta rәqәmi ilә müәyyәn edilir:
A) mәqsәdli auditoriyanın 1000 nümayәndәsinә düşәn
B) әhalinin 1000 nәfәr nümayәndәsinә düşәn
C) mәqsәdli auditoriyanın 100 nәfәr nümayәndәsinә düşәn
D) istehlakçıların 200 nümayәndәsinә düşәn
E) mәqsәdli auditoriyanın 500 nümayәndәsinә düşәn
417) Sual:Pozisiya effekti nәzәrdә tutur ki, reklan informasiyasının birinci vә sonuncu hissәsi:
A) asan, ancaq müvәqqәti
B) pis
C) asan vә daha möhkәm
D) Tam yaxşı olmayaraq
E) çәtinliklә
418) Sual:Mavi işıq:
A) hәyacanla
B) әsәbiliklә
C) sakitçiliklә
D) sәsküylә
E) soyuqla assosiasiya olunur
419) Sual:Psixoloyi araşdırmalar nәticәsindә müәyyәn edilmişdir ki, qara vә işıqların ahәngliyi

aşağıdakı instiktiv hisslәrin duyulması ilә müşahidә olunur:
A) soyuq
B) isti
C) hәyәcan
D) işıq
E) donma
420) Sual:Psixoloyi araşdırmalar nәticәsindә müәyyәn edilmişdir ki, göy vә vavi işıqda aşağıdakı
hisslәr duyulur:
A) isti
B) hәyәcan
C) soyuq
D) işıq
E) donma
421) Sual:Psixoloyi araşdırmalar nәticәsindә müәyyәn edilmişdir ki, qırmızı işıqda aşağıdakı hisslәr
duyulur:
A) soyuq
B) hәyәcan
C) isti
D) işıq
E) donma
422) Sual:Emosional motivlәrә aşağıdakılar aiddir:
A) әdalәtlilik
B) sağlamlılıq
C) sevinc vә yumor
D) mәnfәәtlilik
E) zәrәrsizlik
423) Sual:Emosional motivlәrә aşağıdakılar aiddir:
A) әdalәtlilik
B) sağlamlılıq
C) sevgi
D) mәnfәәtlilik
E) zәrәrsizlik
424) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) aqromarketinqin idarәetmә sisteminin tәşkili vә әtraf mühitә uyğunlaşma;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
425) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:

A) qiymәtin әmәlә gәlmәsi;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
426) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) kommersiya fәaliyyәtinin tәşkili;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
427) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) FOSASın tәşkili;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
428) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) satışın tәşkili;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
429) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) öz istehlakçılarını formalaşdırmaq;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi
430) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) bazarda malların mövqelәndirilmәsinin tәşkili;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
431) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) bazarın seqmentlәrinin seçilmәsi;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;

D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
432) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) funksional tәşkilin sәmәrәlilәşdirilmәsi;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
433) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) sistemlәrin strukturlarının yaradılması (tәkmillәşdirilmәsi);
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
434) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәşkilinә aiddir:
A) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
B) bazarın zәif yerlәrinin axtarılması;
C) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
D) dilerlәrin vә vasitәçilәrin işinin yaxşılaşdırılması;
E) marketinqplanların tәrtib edilmәsi.
435) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) beynәlxalq aqrobiznesin tәhlili;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı.
436) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) kommersiya fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı.
437) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) satış sistemlәrinin tәhlili;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı.

438) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) marketoloq xidmәti fәaliyyәtinin planlarının işlәnib hazırlanması;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı
439) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı.
440) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) mәqsәdli proqramların işlәnib hazırlanması;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı.
441) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) qiymәtlәrin, marketinq strategiyalarının müәyyәn edilmәsi;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı
442) Sual:Proqnozlaşdırma, mәqsәdyönlü fәaliyyәt, planlaşdırma özündә әks etdirir:
A) aqromarketinq, rәqiblәr vә bazar üzrә proqnozların tәrtib edilmәsi;
B) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
C) qiymәtlәrin tәhlili;
D) bazar seqmentlәrinin seçilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin axtarışı.
443) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) beynәlxalq aqrobiznesin tәhlili;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
444) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) kommersiya fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;

C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
445) Sual:Bazarın tәdqiqi mәrhәlәlәrinә aiddir:
A) satış sistemlәrinin tәhlili;
B) aqromarketinq sisteminin tәhlili;
C) aqromarketinq vә bazar siyasәtinin tәhlili;
D) marketinq proqramlarının vә satışın tәhlili;
E) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı.
446) Sual:Mal çeşidi:
A) eyni müştәriyә, eyni tıcarәt müәssisәsi tәrәfindәn satılan, eyni qiymәt diapazonu çәrçivәsindә
olan mal qrupları
B) funksional baxımdan uygun gәlmәyәn mal qrupları
C) istehsal baxımından birbiri ilә fәrqli olan mal qrupları
D) eyni satış msüәssisәsindә satılan mal qrupu
E) dogru cavab yoxdur
447) Sual:Mal vahidi:
A) qiymәt xarici görünüş vә digәr atributlarla xarakterizә olunaraq tamlıgı әhatә edir
B) keyfiyyәt göstәricilәri ilә xarakterizә olunur
C) istehlaka yararlılıqla xarakterizә olunur
D) müxtәlif kimyәvi göstәricilәri ilә xarakterizә olunur
E) dogru cavab yoxdur
448) Sual:Marketinq fәaliyyәtinin inkişafının üçüncü mәrhәlәsidir
A) 19501960cı illәr yüksәk yüksәk keyfiyyәtli mallara tәlәbin artması ilә hәmin mallarla satışın
maksimum tәmin edilmәsi
B) 18601960cı illәr yüksәk yüksәk keyfiyyәtli mallara tәlәbin artması ilә hәmin mallarla satışın
maksimum tәmin edilmәsi
C) 19502000cı illәr yüksәk yüksәk keyfiyyәtli mallara tәlәbin artması ilә hәmin mallarla satışın
maksimum tәmin edilmәsi
D) 19501960cı illәr yüksәk yüksәk keyfiyyәtli mallara tәlәbin artması ilә hәmin mallarla satışın
maksimum tәmin edilmәsi
E) 19301960cı illәr yüksәk yüksәk keyfiyyәtli mallara tәlәbin artması ilә hәmin mallarla satışın
maksimum tәmin edilmәsi
449) Sual:Marketinq fәaliyyәtinin inkişafının birinci mәrhәlәsidir:
A) 18601930cu illәr istehlak tәlәbinin uçotu aparılmadan keyfiyyәtin yüksәldilmәsinә çalışmaq
B) 18011930cu illәr istehlak tәlәbinin uçotu aparılmadan keyfiyyәtin yüksәldilmәsinә çalışmaq
C) 18121900cu illәr istehlak tәlәbinin uçotu aparılmadan keyfiyyәtin yüksәldilmәsinә çalışmaq
D) 18601930cu illәr istehlak tәlәbinin uçotu aparılmadan keyfiyyәtin yüksәldilmәsinә çalışmaq
E) 18501940cu illәr istehlak tәlәbinin uçotu aparılmadan keyfiyyәtin yüksәldilmәsinә çalışmaq
450) Sual:Marketinq fәaliyyәtinin inkişafının ikinci mәrhәlәsidir:

A) 19301950ci illәr istehlakçilara reklam vә digәr metodlarla tәsir etmәklә alışı hәyata keçirmәk
üçün “mәcbur etmә”
B) 19001960ci illәr istehlakçilara reklam vә digәr metodlarla tәsir etmәklә alışı hәyata keçirmәk
üçün “mәcbur etmә”
C) 18301950ci illәr istehlakçilara reklam vә digәr metodlarla tәsir etmәklә alışı hәyata keçirmәk
üçün “mәcbur etmә”
D) 19301950ci illәr istehlakçilara reklam vә digәr metodlarla tәsir etmәklә alışı hәyata keçirmәk
üçün “mәcbur etmә”
E) 19401950ci illәr istehlakçilara reklam vә digәr metodlarla tәsir etmәklә alışı hәyata keçirmәk
üçün “mәcbur etmә”
451) Sual:Marketinq izah edә bilәr:
A) müәssisәnin bazarda fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә tam yanaşma proqramı kimi
B) bazarda müәssisәnin fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin dövlәt yanaşması kimi
C) müәssisәnin bazarda fәaliyyәtinin idarә edilmәsinә situasiyalı tәhlili kimi
D) bazar proseslәrinin idarә edlmәsinә bizyes yanaşma kimi
E) bütün variantlar dogrudur
452) Sual:Marketinqin müәyyәn edilmәsinә üç yanaşmadan biridir:
A) marketinq fәaliyyәt tәrzini aşkarlayır, hansı ki, bu bazarda ugur qazanmaga istiqamәtlәnәn praktik
fәaliyyәt, qayda vә ölçülәr sistemidir
B) marketinqә istehsalın idarәetmә konsepsiyası (“düşüncә tәrzi”) kimi baxılır
C) marketinqә “düşüncә tәrzi” kimi baxılır
D) marketinqә tәsәrrüfat işlәrinin aparılmasının özünәmәxsus “fәlsәfәsi” kimi baxılır
E) dogru cavab yoxdur
453) Sual:Qoşaqoşa keçirilәn qiymәt işarә ilә göstәrilir:
A) +yaxşı
B) –pis
C) =eyni
D) + әn yaxşı
E) +әla
454) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir.
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) elektron sistemlәr
C) özünü idarәedәn sistemlәr
D) aqrotexniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr
455) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir.
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) elektron sistemlәr
C) özünütәşkiledәn sistemlәr
D) mexaniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr

456) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir.
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) elektron sistemlәr
C) açıq sistemlәr
D) mexaniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr
457) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir:
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) elektron sistemlәr
C) iyeratxiya sistemlәri
D) mexaniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr
458) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir.
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) elektron sistemlәr
C) mürәkkәb sistemlәr
D) mexaniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr
459) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir.
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) elektron sistemlәr
C) bütöv sistemlәr
D) mexaniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr
460) Sual:Aqromatretinq bu istiqamәtdә inkişaf edir:
A) Avtomatlaşdırılmış sistemlәr
B) sürәtlәndirmәninelektron sistemlәri
C) mәqsәdyönlü sistemlәr
D) mexaniki sistemlәr
E) mәqsәdyönlü olmayan sistemlәr
461) Sual:Aqromarketinq alıtidir:
A) tәklif, ehtiyac vә qiymәt
B) tәklif, ehtiyac vә tәlәb
C) tәklif, tәlәb vә qiymәt
D) ehtiyac, tәlәb vә qiymәt
E) ehtiyc, tәlәb vә istәk
462) Sual:Qiymәt:
A) aqromarketinq xidmәtinin açarıdır

B) aqromarketinq alәti deyil
C) aqromarketinq alәtidir
D) aqroservis alәti deyil
E) Tәhlil alәtidir
463) Sual:Tәlәb:
A) aqromarketinq xidmәtinin açarıdır
B) aqromarketinq alәti deyil
C) aqromarrketinq alәtidir
D) aqroservis alәti deyil
E) Tәhlil alәtidir
464) Sual:Tәklif:
A) aqromarketinq xidmәtinin açarıdır
B) aqromarketinq alәti deyil
C) aqromarketinq alәtidir
D) aqroservis alәti deyil
E) Tәhlil alәtidir
465) Sual:Aqromarketinq sistemi adlanır?
A) aqromarketinqin fәaliyyәt mexanizmi
B) servis müәssisәsinin fәaliyyәt konsepsiyasi
C) ASK müәssisәlәrinin fәaliyyәt konsepsiyasi
D) ASK bölmәlәrinin fәaliyyәt konsepsiyası
E) fәaliyyәt konsepsiyası
466) Sual:әgәr avtokorrelyasiya yoxdursa, o bәrabәr olacaq:
A) 21
B) 22
C) 2
D) 3
E) 1 vә ya 0
467) Sual:Qoşaqoşa keçirilәn qiymәt işarә ilә göstәrilir:
A) +yaxşı
B) –pis
C) < pis
D) + әn yaxşı
E) +әla.
468) Sual:Qoşaqoşa keçirilәn qiymәt işarә ilә göstәrilir:
A) + yaxşı.
B) – әn yaxşı.
C) >әn yaxşı
D) +әn yaxşı

E) +әla.
469) Sual:Aqromarketinqin kompleks әmsalının kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsi әsasında alınır:
A) Xüsusi anketin sahәsi mütәxәssisi tәrәfindәn doldurulması, ekstren informasiya
B) Xüsusi anketlәrin doldurulması, informasiyanın mәxfiliyi
C) Müәssisәnin mütәxәssislәrinin doldurduğu xüsusi anketlәr, ekspert informasiya
D) Xüsusi anketin doldurulması, ekspert informasiyası
E) Xüsusi anketin mütәxәssis tәrәfindәn doldurulması, yoxlanılmış informasiya
470) Sual:Ekspertizanın keçirilmәsi qaydası istifadәyә әsaslanır:
A) Güclәrin yerdәyişmә metoduna
B) Pirioritetlәrin yerdәyişmә metoduna
C) İkili müqayişә metoduna
D) Prioritetlәrin yerdәyişmә qaydasına
E) Bütün cavablar doğrudur
471) Sual:Müәssisәnin gәlirinә aqromarketinq kompleksinin kәmiyyәtcә tәsirinin müәyyәn etmәk
üçün istifadә olunur:
A) Yüklәrin yer dәyәişmә metodu
B) Elmi tәdqiqat
C) Prioritetlәrin yerdәyişmә metodu
D) Prioritetlәrin yerinә qoylması qaydası
E) Kodların yer dәyişmәsi metodu
472) Sual:Mәqsәdәçatma әmsalı hesablanır:
A) Xüsusi proqramların dәyәr göstәricilәrinin faktiki göstәricilәrә olan nisbәtilә
B) Adi proqramların konkret göstәricilәrinin faktiki yerinә yetirilmә nisbәtilә
C) Mәqsәdli proqramlarının plan göstәricilәrinin onların faktiki yerinә yetirilmәsinә olan nisbәtilә
D) Mәqsәdli proqramların konkret göstricilәrinin onların faktiki yerinә yetirilmәsi müqayisәsilә
E) Mәqsәdli proqramların dәyәr cöstәricilәrinin onların faktiki yerinә yetirilmәsinin ystystә
düşmәsilә
473) Sual:Aqromarketinq sistemi tam kimi çıxxış edir:
A) Orjinal, tәşkilati, informasiya, texniki vә proqram alt sistemi
B) Funksional, innovasiya, informasiya, texniki vә proqram alt sistemi
C) Funksional, tәşkilati, informasiya,texniki vә proqram alt sistemi
D) İnnovasiya, tәşkilati, informasiya, texniki vә proqram alt sistem
E) Tәşkilati, informasiya, texniki, texnoloji vә proqram alt sistem
474) Sual:Avtokorrelyasiyanın yoxlanması üçün istifadә olunur:
A) Durbin – Şergin zәmanәti
B) Durbin mәslәhәti
C) DurbinUotson kriteriyası
D) Durbin –Şerqin kritenriyası
E) ŞerqinUotson zәmanәti

475) Sual:Aqromarketinq prosesi texnologiyasının birinci mәrhәlәsidir:
A) bazarın tәdqiqi
B) proqnozlaşdırma, mәqsәdli fәaliyyәt vә planlaşdırma;
C) aqromarketinq sisteminin tәşkili
D) tәhlil, nәzarәt vә aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi
E) aqromarketinq prosesinin tәnzimlәnmәsi vә әlaqәlәndirilmәsi
476) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) aqromarketinq qәrarlarının qәbulu prosesinin tәkmillәşdirilmәsi;
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
477) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) tәhlil, nәzarәt vә aqromarketinq fәaliyyәtinin sәmәrәlilәşdirilmәsi;
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
478) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) marketinqin inkişaf perspektivlәrinin müәyyәn edilmәsi, qiymәtin tәhlili
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
479) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
480) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) marketinq idarәedilmәsi texnologiyalarının sәmәrәlilәşdirilmәsi;
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
481) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) aqromarketinq fәaliyyәtinin sәmәrәlilәşdirilmәsi vә qiymәtlәrin tәnzimlәnmәsi;

B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
482) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) FOSASın tәkmillәşdirilmәsi
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
483) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) dilerlәrin vә topdan satıcıların işinin yaxşılaşdırılması;
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
484) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) yeni bazar seqmentlәrinin tapılması;
B) qiymәtlәrin tәhlili
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
485) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) yeni tәrәfdaşların vә әmәkdaşlıq formalarının tapılması;
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
486) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) xidmәti işlәrin әlaqәlәndirilmәsi;
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
487) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) funksional tәşkilin yaxşılaşdırılması
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili

E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
488) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
489) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) aqromarketinq qәrarlarının qәbulu prosesinin tәkmillәşdirilmәsi;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili
C) marketinqplanların tәrtibi;
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
490) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) aqromarketinqin idarә edilmәsi texnologiyalarının sәmәrәlilәşdirilmәsi;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili
C) marketinqplanların tәrtibi
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
491) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) aqromarketinq fәaliyyәtinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlili vә nәzarәtin tәşkiliğ;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
C) marketinqplanların tәrtibi
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
492) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) qiymәtlәrin tәhlili;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
C) marketinqplanların tәrtibi
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
493) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) aqromarketinq sistemlәrinin fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi vә tәhlili;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
C) marketinqplanların tәrtibi;
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
494) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:

A) mәqsәdlәrin vә strategiyaların hәyata keçirilmәsinә nәzarәt vә onun tәhlili;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
C) marketinqplanların tәrtibi;
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi
495) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) bazarda malların mövqelәnmәsinә nәzarәt vә tәhlil;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
C) marketinqplanların tәrtibi;
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
496) Sual:Aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi, tәhlil vә nәzarәti özündә birlәşdirir:
A) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası;
B) aqromarketinq sistemlәrinin tәhlili;
C) marketinqplanların tәrtibi;
D) mәqsәdli proqramların tәrtibi;
E) seqmentlәşmәnin tәdqiqi.
497) Sual:Aqromarketinq prosesi texnologiyasının dördüncü mәrhәlәsidir:
A) tәhlil, nәzarәt vә aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi
B) bazarın tәdqiqi;
C) proqnozlaşdırma, mәqsәdli fәaliyyәt vә planlaşdırma;
D) aqromarketinq sisteminin tәşkili
498) Sual:Aqromarketinq prosesi texnologiyasının üçüncü mәrhәlәsidir:
A) aqromarketinq sisteminin tәşkili
B) bazarın tәdqiqi;
C) proqnozlaşdırma, mәqsәdli fәaliyyәt vә planlaşdırma
D) tәhlil, nәzarәt vә aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi
E) aqromarketinq prosesinin tәnzimlәnmәsi vә әlaqәlәndirilmәsi.
499) Sual:Aqromarketinq prosesi texnologiyasının ikinci mәrhәlәsidir:
A) proqnozlaşdırma, mәqsәdli fәaliyyәt vә planlaşdırma;
B) bazarın tәdqiqi;
C) aqromarketinq sisteminin tәşkili;
D) tәhlil, nәzarәt vә aqromarketinq prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi
E) aqromarketinq prosesinin tәnzimlәnmәsi vә әlaqәlәndirilmәsi
500) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı;
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi

E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
501) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) xidmәti işçilәrin fәaliyyәt proqramlarının, planlarının vә mәqsәdlәrin yerinә yetirilmәsi;
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
502) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) aqromarketinq sistemlәrinin inkişafı;
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
C) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
503) Sual:Gәlәcәk perspektivin müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinә aiddir:
A) bazarın mәqsәdli seqmentindә istehlakçıların tәlәbinin ödәnilmәsi
B) marketinq proqramlarının reallaşmasının tәhlili;
C) marketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası
D) marketinqplanların tәrtib edilmәsi;
E) yeni seqmentlәrin müәyyәn edilmәsi.
504) Sual:Aqromarketinq proseslәrinin әlaqәlәndirilmәsinә vә tәnzimlәnmәsinә aiddir:
A) aqromarketinq qәrarlarının qәbulu prosesinin tәkmillәşdirilmәsi
B) qiymәtlәrin tәhlili;
C) aqromarketinq fәaliyyәtinin effektivliyi;
D) aqromarketinq mühitinin tәhlili;
E) aqromarketinq mәqsәdlәrinin modifikasiyası.
505) Sual:İstehsalın mövsümi olması vә mәhsulun әldә edilmәsi ……
A) uğursuzluğun sәbәbi;
B) işin düzgün tәşkil olunmaması;
C) aqromarketinqin xüsusiyyәti;
D) idarәetmәnin xüsusiyyәti;
E) düzgün cavab yoxdur.
506) Sual:İstehsal dövrü ilә işçi dörün üstüstә düşmәmәsidir:
A) uğursuzluğun sәbәbi;
B) işin düzgün tәşkil olunmaması;
C) aqromarketinqin xüsusiyyәti;
D) idarәetmәnin xüsusiyyәti;
E) düzgün cavab yoxdur.
507) Sual:әmtәәnin rolu vә mahiyyәtidir:

A) uğursuzluğun sәbәbi;
B) işin düzgün tәşkil olunmaması;
C) aqromarketinqin xüsusiyyәti;
D) idarәetmәnin xüsusiyyәti;
E) düzgün cavab yoxdur.
508) Sual:Tәbii şәraitdәn iqtisadi nәticәnin asılılığıdır
A) müvәffәqiyyәtin sәbәbi;
B) işin düzgün tәşkil olunmaması;
C) aqromarketinqin özünәmәxsus xüsusiyyәti;
D) idarәetmәnin xüsusiyyәti;
E) düzgün cavab yoxdur.
509) Sual:Bәzi müәlliflәr belә hesab edir ki, marketinq ……
A) istehsal vә satış fәaliyyәtidir
B) satış vә idarәetmә fәaliyyәtidir;
C) әxlaqi vә etikestetik fәaliyyәtdir;
D) harmonik fәaliyyәtdir;
E) düzgün cavab yoxdur
510) Sual:Bәzi müәlliflәr belә hesab edir ki, marketinq ……
A) istehsal vә satış fәaliyyәtidir;
B) satış vә idarәetmә fәaliyyәtidir;
C) maliyyә vә humanist fәaliyyәtdir
D) harmonik fәaliyyәtdir;
E) düzgün cavab yoxdur.
511) Sual:Bәzi müәlliflәr belә hesab edir ki, marketinq ……
A) istehsal vә satış fәaliyyәtidir;
B) satış vә idarәetmә fәaliyyәtidir;
C) kommersiya vә sosial fәaliyyәtdir;
D) harmonik fәaliyyәtdir
E) düzgün cavab yoxdur.
512) Sual:Bәzi müәlliflәr belә hesab edir ki, marketinq ……
A) istehsal vә satış fәaliyyәtidir;
B) satış vә idarәetmә fәaliyyәtidir;
C) sahibkarlıq vә idarәetmә fәaliyyәtidir;
D) harmonik fәaliyyәtdir;
E) düzgün cavab yoxdur.
513) Sual:Elmi işlәrlә bәrabәr hüquqlu fәaliyyәt növü kimi çıxış edir:
A) texnoloqiya;
B) texnoloji proseslәr;
C) aqromarketinq;

D) texniki proseslәr;
E) düzgün cavab yoxdur
514) Sual:Kadr fәaliyyәti ilә bәrabәr hüquqlu fәaliyyәt növü kimi çıxış edir:
A) texnoloqiya;
B) texnoloji proseslәr;
C) aqromarketinq;
D) texniki proseslәr;
E) düzgün cavab yoxdur
515) Sual:İstehsalatla eyni hüquqlu fәaliyyәt növü kimi çıxış edir:
A) texnoloqiya;
B) texnoloji proseslәr;
C) aqromarketinq;
D) texniki proseslәr;
E) düzgün cavab yoxdur.
516) Sual:Marketinq özündә effektiv vasitәlәri әks etdirir:
A) yalnız tәdarükün tәşkili deyil, eyni zamanda istehsalın inkişafı vә genişlәndirilmәsi, ticarәt,
istehlakçı tәlәbinin düzgün öyrәnilmәsi vә ödәnilmәsi hesabına mәşgullugun artırılması
B) kәnd tәsәrrüfatı konsepsiyasıdır
C) aqrar siyasәtdir
D) kәnd tәsәrrüfatında mәqsәdyönlü fәaliyyәtdir
E) dogru cavab yoxdur
517) Sual:Aqrar marketinqdir:
A) mübadilә yolu ilә kәnd tәsәrrüfatı istehsalının mallara, xidmәtlәrә, ideyalara istehlakçı tәlәbinin
ödәnilmәsi, tәşkili, planlaşdırılmasına, yönәldilәn mәqsәdyönlü yaradicılıq fәaliyyәtidir
B) kәnd tәsәrrüfatı konsepsiyasıdır
C) aqrar siyasәtdir
D) kәnd tәsәrrüfatında mәqsәdyönlü fәaliyyәtdir
E) bütün cavablar dogrudur
518) Sual:Aqrar marketinqin texnologiyasina aiddir?
A) marketinqin tәşkili vә idarә edilmәsi texnologiyası, marketinq qәrarlarının qәbulu
B) müәssisәlәrin tәşkili texnologiyasi
C) düzgün idarәetmә qәrarlarının hazirlanması
D) marketinq müәssisәlәrindә әmәyin tәşkili texnologiyası
E) bütün cavablar dogrudur
519) Sual:Aqrar marketinqin әn başlıca funksiyasıdır:
A) tәlәbin formalaşdırılması
B) tәlәbin formalaşdırılması vә bazarın genişlәndirilmәsi
C) tәlәbin formalaşdırılması vә әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalının stimullaşdırılması
D) mal vә xidmәtlәrlә bzarın genişlәndirilmәsinin aktivlәşdirilmәsi

E) hamısı
520) Sual:Müasir aqrar marketinq –
A) böyük aqrar biznesin fәlsәfәsidir
B) aqrar tәsәrrüfatın fәlsәfәsidir
C) aqrar düşüncәnin fәlsәfәsidir
D) böyük aqrar mexanizmin fәlsәfәsidir
E) bütün cavablar dogrudur
521) Sual:Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkәkәrindә aqrar marketinq bir vasitә kimi istifadә olunir?
A) dünya vә milli kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları bazarında rәqbәt mübarizәsindә
B) marketinq kommunikasiyasında
C) dünyanın inkişaf etmiş ölkәkәrindә aqrar siyasәtә tәsir etmәkdә
D) dünyanın aqrar ölkәlәrinin beynәlxalq inteqrasiyasında
E) dogru cavab yoxdur
522) Sual:Aqrar marketinq әhatә edir?
A) aqrar bazarın vә aqrar istehlakçıların öyrәnilmәsindәn, tәlәbin proqnozlaşdırılmasından, çeşid
siyasәtinin işlәnilmәsindәn, istehsal proqramlarının hazırlanmasında satışdan sonra xidmәtin tәşkilinә
qәdәr olan bütüb mәrhәlәlәr
B) aqrar müәssisәlәrin marketinq sistemini
C) aqrar müәssisәlәrin marketinq vә menecment sistemini
D) aqrar müәssisәlәrin bütün iqtisadi sistemini
E) bütün cavablar dogrudur
523) Sual:Tәlәbin formalaşdırılması vә satışın hәvәslәndirilmәsi, kommersiya fәaliyyәtidir?
A) marketinqin xüsusi funksiyasi
B) marketinqin әsas funksiyası
C) marketinqin ümumi funksiyası
D) marketinqin konkret funksiyası
E) bütün cavablar dogrudur
524) Sual:Uçot vә nәzarәt qiymәtlәndirmәdir?
A) marketinqin sosial funksiyasi
B) marketinqin әsas funksiyası
C) marketinqin ümumi funksiyası
D) marketinqin konkret funksiyası
E) bütün variantlar dogrudur
525) Sual:Bazar şәraitindә ASK müәssisәlәrinin idarәedilmәsinә mәqsәdliproqram yanaşma
element adlanan aqromarketinq özündә әks etdirir?
A) idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
B) idarәetmә sisteminin köhnәlmәsi
C) tәnzimlәnmә vә idarәetmә tәlәb edәn mürәkkәb sistem
D) tәnzimlәmәyә ehtiyac olmayan kompleks proqram tәdbirlәri

E) dogru cavab yoxdur
526) Sual:Mәhsul siyasәtinin hәyata keçirilmәsidir?
A) marketinq tәsirinin mahiyyәti üzrә marketinq funksiyasidir
B) istehsal şöbәsini funksiyisıdır
C) marketinq tәsirinin obyekti üzrә marketinq funksiyasidir
D) reklam şöbәsinin funksiyasıdır
E) bütün cavablar dogrudur
527) Sual:RİTŞİX (Regionllararası informasiya telekommunikasiyaya şәbәkәsinin inteqral xidmәti)
yradılması lahiyәsinin proqram tәdbirlәrinin әsasına aiddir
A) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının hazırlanması
B) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının tәmiri
C) Xidmәti personalın öyrәdilmәsi
D) Qovşaqların vә hissәlәrin hazırlanması
E) Qovşaqların vә hissәlәrin tәmiri
528) Sual:RİTŞİX (Regionllararası informasiya telekommunikasiyaya şәbәkәsinin inteqral xidmәti)
yaradılması layihәsinin proqram tәdbirlәrinin әsasına aiddir.
A) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının hazırlanması
B) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının tәmiri
C) Ayrılmış rabitә kanallarının icazәsi
D) Qovşaqların vә hissәlәrin hazırlanması
E) Qovşaqların vә hissәlәrin tәmiri
529) Sual:. RİTŞİX (Regionlararası informasiya telekommunikasiya şәbәkәsinin tuteqral xidmәti)
yaradılması layihәsinin proqram tәdbirlәrinin әsasına aiddir:
A) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının hazırlanması
B) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının tәmiri
C) RİTŞİXin şәbәkә qovşaqlarının tәşkili
D) Qovşaqların vә hissәlәrin hazırlanması
E) Qovşaqların vә hissәlәrin tәmiri
530) Sual:Aqrar islahatların (ARİS) müdafiәsi layihәsinin rolu.
A) ASK müәssisәlәrindә aqrotexniki vәziyyәtin yoxlanqılması
B) Fermer tәsәrrüfatlarında monitorinqin aparılması
C) ASKnin vahid mnformasiya mәkanının nkişafına töhfә
D) Sahәnin monitorinqinin keçirilmәsi
E) Drepaj sisteminin monitorinqinin keçirilmәsi
531) Sual:ASKda sahibkarlıq fәaliyyәtinin alt sisteminin informasiya tәminatının әsas mәsәlәsidir
A) Statistik informasiya vә mühasibat uçotunun informasiya tәminatının yaxşılaşdırılması
B) Dövlәt statistikasının dәqiqlәşdirilmәsi
C) Uçot hesabat vә statistikanın beynәlxalq standartlarına uyğunlaşma
D) Uçot,hesabat vә statistikanın dövlәt standartına uyğunlaşma

E) Statistika vә hesabata uyğunlaşma
532) Sual:ASKnın informasiya tәminatının әsas tәrәfi olmalıdır
A) Aqrotexnikanın vәziyyәtinin yoxlanması
B) Fermer tәsәrrüfatının monitorinqi
C) Sahәnin montorinqi
D) Kübrәnin keyfiyyәtinin yoxlanılması
E) Drenaj sisteminin yoxlanılması
533) Sual:Sahәnin dövlәt tәnzimlәnmәsinin informasiya әsasıdır
A) Mühasibat üçotu vә statistik informasiya
B) Statistika vә uçot
C) Dövlәti statiktikası vә mühasibat uçotu
D) Dövlәt statistikası vә kömrük orqanlarının mәlumsatları
E) Hesabatlılıq
534) Sual:Müasir strateji idarәetmә sistemi әsasnaır.
A) Strateji tәsәrrüfat zonaları prinsiplәrinә
B) Strateji zona şәraitinә
C) Strteji tәsәrrüfat zonaları konsepsiyalarına
D) Strateji zonaların tәsirinә
E) Tәsәrrüfatların strateji üstünlüklәrinә
535) Sual:Geniş nüfuz strategiyası o zaman daha böyk effekt verir ki,
A) Bazarın tutumu mәhduddur
B) Anbarın tutumu çox mәhduddur
C) Bazarın tutumu kifayәt qәdәr genişdir
D) Bazarın tutumu genişdir
E) Anbarın tutumu kifayәt qәdәr mәhduddur
536) Sual:Yeni mәhsulun bazara çıxarılmasında geniş nüfuz strategiyası xarakterizә edir.
A) Yüksәk qiymәt xәrclәrin yüksәk sәviyyәdә satışın stimullaşdırılması kimi.
B) Aşağı qiymәt xәrclәrin aşağı sәviyyәdә satışın stimullaşdırılması kimi
C) Aşağı qiymәt xәrclәrin yüksәk sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması kimi
D) Orta qiymәt xәrclәrin yüksәk sәviyyәsindә satışıen stimullaşdırılması kimi
E) Maksimal qiymәt xәrclәrin yüksәk sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması
537) Sual:Yeni mәhsulun bazara çıxarılmasında seçmә nüfuz strategiyasına baxılır:
A) Nominal qiymәtә xәrclәrin aşağı sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması
B) Yüksәk qiymәtә xәrclәrin yüksәk sәviyyәdә satışın stimullaşdırılması kimi.
C) Yüksәk qiymәtә xәrclәrin aşağı sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması kimi.
D) Aşağı qiymәtә xәrclәrin aşağı sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması kimi bazar qiymәtinә
xәrclәrin yüksәk sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması kimi.
E) Bazar qiymәtinә xәrclәrin yüksәk sәviyyәsindә satışın stimullaşdırılması kimi.

538) Sual:Seçmә nüfuz strategiyasının qәbulu mәqsәdәuyğundur o halda ki,
A) Rәqabәt yoxdur
B) Rәqabәt var
C) Rәqabәt demәk olar ki, yoxdur
D) Bazarın tutumu mәhdud deyil
E) Bazarın tutumu doydurulub
539) Sual:Seçmә nüfuz strategiyasının qәbulu mәqsәdәuyğundur o halda ki,
A) Alıcıların bir hissәsi malın keyfiyyәti haqqında mәlumatlandırılmayıb
B) Potensial alıcıların bir hissәsi malın keyfiyyәti haqqında mәlumatlandırılıb
C) Potensial alıcıların böyük bir hissәsi mal haqqında mәlumatlandırılıb
D) Alıcıların böyük bir hissәsi malın keyfiyyfti haqqında mәlumatlandırılıb
E) Alıcıların az bir hissәsi mal haqqında mәlumatlandırılıb
540) Sual:Seçmә nüfuz strategiyasının qәbulu mәqsәdәuyğundur o halda ki,
A) Bazarın tutumu doydurulub
B) Bazarı doydurmaq kifayәt qәdәrdir
C) Bazarın tutumu mәhduddur
D) Anbarın tutumu mәhduddur
E) Bazarın tutumu mәhdud deyil
541) Sual:ASKin informasiya tәminatı sistemindә monitorinqin kçirilmәsi çox vacibdir.
A) Tәşkilatda.
B) Kollektivdә.
C) Sahәdә.
D) Bütünlüklә iqtisadiyyatda
E) Regionda.
542) Sual:ASKnın effektiv fәaliyyәti formalaşdırmağa kömәk edir.
A) Müәssisәnin
B) Kollektivin.
C) Aqromarketinqin regional idarәetmә sistemini.
D) Fermer tәsәrrüfatlarının regional idarәetmә sistemini
E) Aqromarketinqin tәşkilinin rasional sistemini
543) Sual:egional iqtisadiyyatın uğurlu fәaliyyәt göstәrmәsi regionu idarәedәn orqanların
bacarığından, qәrarların qәbulunda marağının nәzәrә alınmasından asılıdır.
A) Müәssisәnin
B) Kollektivin
C) Mәrkәzin, sahәnin, region vә müәssisәnin
D) Regionlarpın vә mәrkәzin, fermer tәsәrrüfatlarının
E) Fermer tәsәrrüfatlarının
544) Sual:Texnopolislәrin planlaşdırılması vә tikintisi prosesindә әsas rolu oynayır.
A) Tәşkilat.

B) Kollektivlәr.
C) Yerli hakimiyyә
D) Yerli fermerlәr
E) Fermer tәsәrrüfatları
545) Sual:Regional tәşkilatın әrazi forması kimi tәk növbәdә baxıla bilәr
A) Müәssisә.
B) Kollektiv.
C) Sosial birlik.
D) Fermer kollektivi.
E) Fermer tәsәrrüfatı
546) Sual:Reklam kommunikasiyasının spesifik xüsusiyyәtlәri:
A) müәyyәn dәrәcәdә agentliyin funksional tәyinatı ilә müәyyәnlәşdirilir
B) reklamın funksional tәyinatı ilә müәyyәnlәşdirilir
C) müәyyәn dәrәcәdә reklsmın funksional tәyinatı ilә müәyyәnlәşdirilir
D) Agentliyin funksional tәyinatı ilә müәyyәnlәşdirilir
E) personalın funksional vәzifәlәri ilә müәyyәnlәşdirilir
547) Sual:Reklam yaxşı mәhsulun satışını stimullaşdırır, pis mәhsulun iflasını tezlәşdirir:
A) Yanlışdır
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Doğrudur
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğru olur
548) Sual:Reklam kampaniyası aşağıdakı mәrhәlәlәrdaxildir:
A) beş әsas mәrhәlә
B) üç tәxirәsalınmaz mәrhәlә
C) bir neçә әsas mәrhәlә
D) parallel olaraq iki mәrhәlә
E) bütün cavablar doğrudur
549) Sual:Reklam agentliyinin tәşkilati strukturuna aşagıdakılar daxildir:
A) altı әsas funksional bölmә
B) yeddi xidmәti bölmә
C) beş әsas funksional bölmә
D) cәkkiz funksional bölmә
E) üç xidmәti bölmә
550) Sual:Daxiledici,tәsdiqlәyici vә xatırladıcı reklamların ardıcıl istifadә edilmәsi aşağıdakı
mәfhumu tәşkil edir:
A) reklam lövhәsi
B) reklam mühiti
C) reklam spiralı

D) reklam büdcәsi
E) reklam xidmәti
551) Sual:Mәhdud inkişaf strategiyası xarakterizә edir:
A) inflyasiyanın hesablanması әsasında;
B) praktiki olaraq mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsinә nail olmaq vә inflyasiyanın hesablanmasını
korrektә etmәk;
C) mәqsәdlәr konsepsiyasını müәyyәn etmәk;
D) mәqsәdlәr sistemini müәyyәn etmәk;
E) bütün cavablar doğrudur.
552) Sual:İnkişaf strategiyasının әsas növlәri aşağıdakı kimi fәrqlәndirilir:
A) mәhdud inkişaf, intensiv inkişaf vә diversifikasiyalı inkişaf;
B) pozitiv inkişaf, intensiv inkişaf vә mәhdud inkişaf;
C) әsaslı inkişaf, intensiv inkişaf vә kompleks inkişaf;
D) dayanıqlı inkişaf, intensiv inkişaf vә passiv inkişaf;
E) bütün cavablar doğrudur.
553) Sual:İnkişaf strategiyası reallaşarkәn:
A) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin inkişaf sәviyyәsi әvvәlkinә nisbәtәn daim artan templә gedir;
B) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin inkişaf sәviyyәsi dәyişәn templә
C) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin inkişafı sabit templә gedir;
D) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin inkişafı әvvәlkinә nisbәtәn qeyrimüәyyәn templә gedir
E) bütün cavablar doğrudur.
554) Sual:Müәssisәnin inkişafının әsas strateji alternativlәri aşağıdakı kimi fәrqlәndirilir:
A) tәtbiq, inkişaf vә ya onların uyğunlaşdırılması;
B) inkişaf, yetkinlik vә ya onların uyğunlaşdırılması;
C) inkişaf, yetkinlik, ixtisar vә ya onların uyğunlaşdırılması
D) inkişaf, ixtisar vә ya onların uyğunlaşdırılması;
E) bütün cavablar doğrudur.
555) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәn edilmәsindә bu
funksiyalar hәrtәrәfli tәdqiq olunur:
A) müәssisәnin korporativ mәdәniyyәti, tәşkilati, texnoloji, insan resursları vә müәssisәnin obrazı;
B) kommersiya, insan resursları, korporativ mәdәniyyәti vә müәssisәnin brendlәri;
C) aqrar servis, statistika, maliyyә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı;
D) aqromarketinq, maliyyә (mühasibat uçotu), kәnd tәsәrrüfatı istehsalı (texnologiyalar), insan
resursları, korporativ mәdәniyyәt vә müәssisәnin imici;
E) bütün cavablar doğrudur
556) Sual:Müәssisәnin daxili mühit amillәrinin qiymәtlәndirilmәsidir:
A) bütün problemlәrin tәhlili prosesi;
B) xarici problemlәrin tәhlili prosesi;
C) daxili problemlәrin tәhlili prosesi;

D) kommersiya problemlәrinin tәhlili prosesi
E) bütün cavablar doğrudur
557) Sual:Xarici mühiti öyrәnәrkәn müәssisә bunlara daha çox fikir vermәlidir:
A) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi üçün yarana bilәn imkan vә tәhlükәlәri müәyyәn etmәyә;
B) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi üçün yarana bilәn imkan vә tәhdidlәri müәyyәn etmәyә;
C) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi üçün imkan vә tәhlükәlәrin tәhlilinә;
D) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsi üçün yarana bilәn әsas imkan vә tәhlükәlәrin siyahıya alınmasına;
E) bütün cavablar doğrudur.
558) Sual:әtraf mühitin öyrәnilmәsi prosesindә müәssisә rәhbәri üçün tәhlil etmәk vacibdir:
A) fәaliyyәtin uğur qazanması üçün hansı amillәr ona daha çox dәrәcәdә tәsir edir;
B) fәaliyyәtin uğur qazanması üçün hansı amillәr ona daha az dәrәcәdә tәsir edir;
C) fәaliyyәtin uğur qazanması üçün hansı amillәr ümumiyyәtlә tәsir etmir;
D) fәaliyyәtin uğur qazanması üçün hansı amillәr ümumiyyәtlә tәsir edir;
E) bütün cavablar doğrudur.
559) Sual:Müәssisәnin vәzifәsi vә mәqsәdi müәyyәn edilәrkәn rәhbәr bunları etmәlidir:
A) müәssisәnin uğur qazanması üçün әsas tapşırığı tәlәb etmәlidir
B) müәssisәnin uğur qazanması üçün әsas prinsiplәri müәyyәn etmәlidir;
C) müәssisәnin uğur qazanması üçün әsas yolları müәyyәn etmәlidir;
D) müәssisәnin uğur qazanması üçün әsas funksiyaları müәyyәn etmәlidir;
E) bütün cavablar doğrudur
560) Sual:ASK müәssisәlәrinin bütün mәqsәdlәri olmalıdır:
A) aydın vә mümkün olan;
B) kompleks vә mümkün olan;
C) gәlirli vә mümkün olan;
D) real vә mümkün olan;
E) bütün cavablar doğrudur.
561) Sual:Fәaliyyәtin vahid dәyәrlәr norma vә qaydalarının elementinә aiddir:
A) regionun tarixi vә adәtlәri;
B) rәqiblәrin tarixi vә adәtlәri;
C) dünya xalqlarının tarixi vә adәtlәri;
D) müәssisәnin tarixi vә adәtlәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
562) Sual:Fәaliyyәtin vahid dәyәrlәr norma vә qaydalarının elementinә aiddir:
A) әmәkdaşlar arasında formal münasibәtlәrin sәviyyәsi;
B) әmәkdaşlar arasında istehsal münasibәtlәrin sәviyyәsi;
C) әmәkdaşlar arasında qeyriformal münasibәtlәrin sәviyyәsi;
D) әmәkdaşlar arasında rәsmi münasibәtlәrin sәviyyәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.

563) Sual:Fәaliyyәtin vahid dәyәrlәr norma vә qaydalarının elementinә aiddir:
A) rәhbәr vәzifәyә vakansiyanın tutulması üçün işçilәr tәrәfindәn namizәdin irәli sürülmәsi;
B) rәhbәr vәzifәyә vakansiyanın tutulması üçün yaxın adamlar tәrәfindәn namizәdin irәli sürülmәsi;
C) rәhbәr vәzifәyә vakansiyanın tutulması üçün öz işçilәrinin namizәdliyinin irәli sürülmәsi;
D) rәhbәr vәzifәyә vakansiyanın tutulması üçün rәqiblәrin namizәdliyinin irәli sürülmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
564) Sual:Fәaliyyәtin vahid dәyәrlәr norma vә qaydalarının elementinә aiddir:
A) daxili işçi mühitinin әtraflı xarakteristikası;
B) xarici işçi mühitinin әtraflı xarakteristikası;
C) işçi mühitin davamlı xarakteristikası;
D) әsas işçi mühitinin әtraflı xarakteristikası;
E) bütün cavablar doğrudur.
565) Sual:İxtisaslaşma dәrәcәsindәn asılı olaraq beynәlxalq yarmarka bürosu tәşkilata uyğun olaraq
yarmarkaları bölür.
A) 8 tipә
B) 6 tipә
C) 10 tipә
D) 20 tipә
E) 16 tipә.
566) Sual:Dünyada Pablik Rileyşnz üzrә әn mәşhur mütәxәssislәrdәn biri.
A) F.Kotler
B) N.Ernaşvili
C) S.Vlek
D) E.Utkin
E) Y.Tsıpkin
567) Sual:Fәaliyyәtin vahid dәyәrlәr norma vә qaydalarının elementinә aiddir:
A) uzunmüddәtli perspektivә dәqiq istiqamәtin müәyyәn edilmәsi;
B) qısamüddәtli perspektivә dәqiq istiqamәtin müәyyәn edilmәsi;
C) yaxın müddәtli perspektivә dәqiq istiqamәtin müәyyәn edilmәsi;
D) alıcı tәlәbinә dәqiq istiqamәtin müәyyәn edilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur
568) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin әsas ümumi mәqsәdlәri:
A) missiya;
B) keyfiyyәt;
C) qabiliyyәt;
D) fәrdiyyәt;
E) bütün cavablar doğrudur.
569) Sual:Strateji plan kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinә imkan verir:
A) özünün bütün potensialını reallaşdırmaq;

B) öz mәhsullarını reallaşdırmaq;
C) rәqiblәrin gözündә özünü yüksәltmәk;
D) fәrdi xüsusiyyәtlәrini hәm işçilәrinin gözündә, hәm dә әtraf mühitin nәzәrindә reallaşdırmaq
E) bütün cavablar doğrudur.
570) Sual:Cari planlaşdırmadır:
A) uzunmüddәtli mәqsәdlәr sistemi, strateji mәqsәdlәrә uyğunlaşdırma;
B) qısamüddәtli mәqsәdlәr sistemi vә eyni zamanda kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin
işlәnmәsi taktikası;
C) baza mәqsәdlәri sisteminin strateji mәqsәdlәrә uyğunlaşdırılması;
D) әsas mәqsәdlәr sisteminin kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin taktiki fәaliyyәti ilә әlaqәlәndirilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
571) Sual:Strateji planlaşdırmadır:
A) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin imtiyazlı plan şöbәsi;
B) kәnd tәsәrrüfatı regionunun rәhbәrlәrinin imtiyazı;
C) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin imtiyazlı rәhbәrliyi;
D) kәnd tәsәrrufatı müәssisәlәrinin rәhbәrlәrinin imtiyazları;
E) bütün cavablar doğrudur
572) Sual:Perspektivin müddәti üzrә vә planlaşdırılan subyektlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq
planlaşdırma fәrqlәndirilir:
A) cari vә taktiki planlaşdırma;
B) strateji vә cari planlaşdırma;
C) perspektiv vә cari planlaşdırma;
D) orta müddәtli vә cari planlaşdırma;
E) bütün cavablar doğrudur.
573) Sual:Planlaşdırma daha çox geniş mәnada başa düşülür:
A) mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә bu sahәdә uğur qazanmağın yollarının tapılması;
B) uğur qazanmağın әldә edilmәsi üçün bütün proseslәrin bir istiqamәtә yönәldilmәsi;
C) mәqsәdlәrin vә uğurların müәyyәn edilmәsinin әsas proseslәri;
D) mәqsәdlәrin vә uğurların müәyyәn edilmәsindә idarәetmә proseslәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
574) Sual:Aqromarketinq tәhlilinin altsisteminin әsas elementlәrindәn biridir:
A) statistik qaydalar sistemi;
B) statistik qaydalara әmәl edilmәsi;
C) statistik qaydalar bankı;
D) statistik qaydaların saxlanması;
E) bütün cavablar doğrudur.
575) Sual:Aqromarketinq tәhlilinin altsisteminin әsas elementlәrinә aiddir:
A) interaktiv texnologiyalar;
B) informasiya toplayanlar;

C) banklar;
D) analitik xidmәt;
E) bütün cavablar doğrudur.
576) Sual:Alınmış nәticәlәr haqqında hesabatda olmalıdır:
A) tәdqiq olunan problem haqqında әsas nәticәlәr;
B) tәdqiq olunan problemlәrә ardıcıl yanaşmaq qaydaları;
C) tәdqiq olunan problemә aid konkret mәlumat;
D) tәdqiq olunan problemә aid nәticәlәr vә onların әsas mәzmunu haqqında qısa mәlumat;
E) bütün cavablar doğrudur.
577) Sual:Bir qayda olaraq alınmış nәticәlәr haqqında hesabat tәqdim edilir:
A) yazılı formada;
B) şifahi formada;
C) elektron formada;
D) video çarx formasında;
E) bütün cavablar doğrudur
578) Sual:Aqromarketinq tәdqiqatının son mәrhәlәsidir:
A) rәhbәrliyә alınmış nәticә haqqında hesabatın tәrtib edilmәsi;
B) maraqlı tәrәflәrә alınmış nәticә haqqında hesabatın göndәrilmәsi;
C) alınmış nәticә haqqında hesabatın tәqdim edilmәsi vә rәhbәrliyә zәmanәtin hazırlanması;
D) marketinq üzrә agentlәrә alınmış nәticә haqqında hesabatların tәqdim edilmәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
579) Sual:İnformasiyaların işlәnmәsi üçün hansı metod qәbul edilә bilәr?
A) iqtisadistatistik;
B) iqtisadiproqnoz;
C) iqtisadisiyasi;
D) iqtisaditarixi;
E) bütün cavablar doğrudur.
580) Sual:İnformasiyaların işlәnmәsi üçün hansı metod qәbul edilә bilәr?
A) statistik;
B) riyazi;
C) qrafik;
D) mәntiqi;
E) bütün cavablar doğrudur
581) Sual:İstehlakçılara ehtiyaclarını effektliv ödәyәn fәaliyyәt sahәsi kimi aqromarketinq çıxış edir.
A) Doğru deyil
B) Bәzәn.
C) Doğrudur.
D) Heә dә doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur

582) Sual:Firmanın әlaqә auditoriyası ASK müәssisәlәrinin xammal, material, avadanlıqla vә s.
tәmin edәn şәxsdir.
A) Düzdür.
B) Bәzәn
C) Doğru deyil
D) Heç dә doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
583) Sual:Firma üçün kommunikasiya mәsәlәlәrinin hәlli baxımından sәrgi iştirakçıları üçün daha
maraqlı fәaliyyәt hesab edilir.
A) Sәrginin tәşkilat komitәsi
B) Elmitexniki mәrkәz.
C) Sәrginin mәtbuat mәrkәzi
D) Kommunikasiya mәrkәzi.
E) Reklamın şöbәsi
584) Sual:Şәxsi satışdır:
A) Yüksәk texnologiyanın kömәyi ilәticarәt
B) Kommunikasiyanın daha ucuz tipi.
C) Kommunikasiyanan daha bahalı tipi.
D) Kommunikasiyanın daha müasir tipi.
E) Vasitәçi tәşkilatların kömәyi ilә ticarәt
585) Sual:Şәxsi satışdır.
A) Yüksәk texnologiyanın kömәyi ilә satış
B) Malın әldә olunmasına birbaşa kömәk edәn yüksәk texnologiyanın nәticәsi
C) Birbaşa malın alınması ilә nәticәlәnәn yeganә kommunikasiya növü
D) Birbaşa malın alınması ilә nәticәlәnәn yeganә olmayan kommunikasiya növü
E) Dolayısı ilә malın alınması ilә nәticәlәnәn kommunikasiya növü
586) Sual:Şәxsi satış özündә әks etdirir
A) Bir vә ya bir neçә potensial alıcıya mal haqqında yazılı mәlumat vermәk
B) Bir neçә potensial alıcıya mal haqqında şifahi mәlumat vermәk
C) Bir vә ya bir neçә potensial alıcıya mal haqqında şifahi mәlumat vermәk
D) Bir neçә potensial alıcıya mal haqqında yazılı mәlumat vermәk
E) Bir potensial alıcıya mal haqqında şifahi mәlumat vermәk
587) Sual:Satışın stimullaşdırılmasında adәtәn növbәti tәrәflәr fәrqlәndirilir
A) Rәqiblәr, ticarәt vasitәçilәri, xüsusi ticarәtçilәr
B) İstehlakçılar, rәqiblәr, xüsusi ticarәtçilәr
C) İstehlakçılar, ticarәt vasitәçilәri, xüsusi ticarәtçilәr.
D) Rәqiblәr, istehlakçılar, ticarәt vasitәçilәri
E) İstehlakçılar, ticarәt vasitәçilәri.

588) Sual:Kommunikasiya vasitәlәrinә bәzi mütәxәssislәr aid edir.
A) Yalnız reklamı.
B) Yalnız malı
C) Hәmçinin qablaşdırmanı
D) Hamçinin malı.
E) Yalnız qablaşdırmanı.
589) Sual:Reklam müraciәtinin ötürülmәsi üçün sәmәrәli vasitәlәrinin düzgün seçimi bütövlükdә
reklam kommunikasiyasının uğurlu olmasını tәmin edir:
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
590) Sual:Rәhgli reklam daha tez diqqәt cәlb edir vә
A) ağqara reklamdan daha çox yaşayır
B) adi reklamdan daha çıx yaşayır
C) ağqara reklamdan daha uzun müddәt tәsir edir
D) dәrhal tәsir edir
E) tәdricәn tәsir edir
591) Sual:Reklamdan daha çox mәhsulun kamillik mәrhәlәsindә vә satış hәcminin azalması
mәrhәlәsindә istifadә edilmәlidir:
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
592) Sual:Kәşf motivindәn informasiyanın şәn, parlaq boyalarda verilmәsi vasitәsi ilә istifadә edilir:
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
593) Sual:Reklamda mәhәbbәt motivi Özün üçün ... kәşv et çağırışı ilә realizә edilir
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
594) Sual:Reklam müraciәtinin mәzmunun formalaşması :

A) mütәxәssisin müәyyәn motivasiyasını nәzәrdә tutur
B) qeyrimüәyyәn reaksiyanı nәzәrdә tutur
C) adresatın müәyyәn motivasiyasının nәzәrdә tutur
D) Göndәrәnin müәyyәn motivasiyasını nәzәrdә tutur
E) Göndәrәnin qeyrimüәyyәn reaksiyanı nәzәrdә tutur
595) Sual:Alınan maldan mәmnuniyyәtsizliyә reaksiya idrakdan hәrәkәtә keçid zamanı insanın adi
reaksiyasıdır.
A) Doğrudur
B) Hәr zaman doğru olmur
C) Yanlışdır
D) Tam doğru deyil
E) Bәzәn doğrudur
596) Sual:Reklam kommunikasiyasında kodlaşdırma kommunikasiya ideyasının aşağıdakı
formalarda adresata tәqdim edilmәsidir:
A) çarx, simvol vә obraz formasında
B) mәtn, simvol vә obraz formasında
C) mәtn, simvol vә çarx formasında
D) Mәtn, simvol vә ya obraz formasında
E) reklam lövhәlәri vә çarxları formasında
597) Sual:Reklamın maksimal sәmәrәliliyinә hansı halda nail olmaq mümkündür:
A) aqromarketinq kompleksindә
B) texniki tәdbirlәr kompleksindә
C) yalnız aqromarketinq kompleksindә
D) aqromarketinq tәdbirlәr kompleksindә
E) bütün cavablar doğrudur
598) Sual:ASK xarakterizә olunur:
A) eynimәnalı tәşkilatihüquqi forma
B) eynimәnali tәşkilatiiqtisadi forma
C) müxtәlif mәnalı tәşkilatihüquqi forma
D) müxtәlif mәnalı olmayan tәşkilatihüquqi forma
E) müxtәlif mәnalı sosialhüquqi forma
599) Sual:İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkili vә şәrait yaradır:
A) Marketinqin yaxşılaşdırılması üçün
B) Aqromarketinqin yaxşılaşdırılması üçün
C) Aqromarketinqin effektivliyi üçün
D) Marketinqin zәrurilәşdirilmәsi üçün
E) Aqromarketinqin zәrurilәşdirilmәsi üçün
600) Sual:Aqromarketinq sisteminin olmasından irәli gәlir:
A) Etika, estetika vә orta sәviyyәdә mәdәniyyәt

B) Etika, estetika vә oümumi sәviyyәdә mәdәniyyәt
C) Etika, estetika vә yuksәksәviyyәdә mәdәniyyәt
D) Mәdәniyyәt, etika, estetika
E) Yalnız mәdәniyyәt
601) Sual:Aqromarketinqin tәkmillәşdirilmәsinin bütün iәtiqәmәtlәrini hәyata keçirilmәsi
mümkündür:
A) Sistem vә kompleks tәhlilli
B) Sistemli yanaşma ilә
C) Sistem vә kompleks yanaşma ilә
D) Kompleks tәhlillә
E) Kompleks yanaşma ilә
602) Sual:Praktiki fәaliyyәtdә koordinasiya vә tәnzimlәmә prosesinin yerinә yetirilmәsindә
yüksәltmәk vacibdir:
A) Xüsusi funksiyadan
B) Ümumi funksiyadan
C) Aqromarketinq funksiyalarını
D) Fövqalәdә funksiyaları
E) Әn vacib funksiyaları
603) Sual:Aqromarketinq sistem elmi tәşkil olunur vә proqram reytinqidә fәaliyyәt göstәrәrsә:
A) Etibarlı, qәnaәtcil , özünümaliyyәlәşdirәn vә eyni zamanda özünüidarә edәndir
B) Tәkcә etibarlı vә qәnaәtcil deyil, eyni zamanda özünümaliyyәlәşdirәn, hәmçinin özünü idarә
edәndir
C) Tәkcә etibarlı vә qәnaәtcil deyil, hәmçinin özünü tәşkil edәn vә özünü idarә edәndir
D) Etibarlı, qәnaәtcil vә özünütәşkil edәndir
E) Özünü maliyyәlәşdirәn vә özünü tәşkil edәndir
604) Sual:Aqromarketinqin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәti hәyata keçirilә bilәr:
A) Sistem vә kompleks tәhlilli
B) Sistem vә kompleks tәdqiqatlarla
C) Yalnız sistem vә kompleks yanaşma ilә
D) Tәdqiqata sistem yanaşma ilә
E) Yalnız kompleks yanaşma ilә
605) Sual:Aqromarketinq fәaliyyәtidir:
A) Aqrobiznesin tәrkib hissәsi
B) Bütün aqrobiznes siyasәtinin mühüm tәrkib hissәsi
C) Bütün aqrobiznes fәaliyyәtinin mühüm tәrkib hissәsi
D) Cәmiyyәtin aqrobiznes siyasәtinin bütün tәrkib hissәsi
E) Aqrobiznes fәaliyyәtinin tәrkib hissәsi
606) Sual:Aqromarketinqin alt sistemi qarşılıqlı әlaqәli olan tam tәhsildәn vә ..............ibarәtdir:
A) Qarşılıqlı tәhsir edәn istehsal amillәrdәn

B) İstehsalın sәrbәst struktur amillәrindәn
C) Qarşılıqlı tәsir edәn struktur elementlәrindәn
D) Qarşılıqlı tәsir edәn elementlәrdәn
E) Sәrbәst elementlәrdәn
607) Sual:Mükafatlandırılmalı işçilәrin sayın ASK müәssisәlәri müәyyәn edir:
A) Yuxarı orqanlarla birlikdә
B) Kollektivlә birlikdә
C) Sәrbәst
D) Sәrbәst olmadan
E) Bәzәn sәrbәst
608) Sual:Mükafatlandırmanı ASK müәssisәlәri dövrü olaraq müәyyәn edir:
A) Yuxarı orqanlarla birlikdә
B) Kollektivlә birlikdә
C) Sәrbәst
D) Sәrbәst olmadan
E) Bәzәn sәrbәst
609) Sual:Dәyişmә әmsalı vahiddәn böyükdürsә, bu faktiki olaraq:
A) Müәssisәnin dәyәri proqnozdan böyükdur
B) Müәssisәnin gәliri orta göstәricidәn aşağıdır
C) Müәssisәnin gәliri orta göstәricidәn yüksәkdir
D) Müәssisәnin dәyәri orta göstәricәn aşağıdır
E) Müәssisәnin gәliri proqnozlaşdılandan aşağıdır
610) Sual:Müәssisәnin effektivliyini o vaxt bilmәk olar ki, onda әmsal bәrabәr olar:
A) 1
B) 2
C) 1dәn böyük
D) 3
E) 3dәn böyük
611) Sual:әgәr tam avtokorrelyasiya varsa, o bәrabәr olacaq:
A) 21
B) 0,5
C) 0 vә ya 4
D) 3
E) 5
612) Sual:Yeni tәsәrrüfatçılıq şәraiti üçün istehsal strukturunun tәkminllәşdirilmәsi:
A) Aqrar proqramın әsas blokuna aid deyil
B) Yuxarı orqanların razılığı olmadan mümkün deyil
C) Aqrar blokun әsas proqramına daxildir
D) Aqrar proqramın ikinci dәrәcәli blokuna aiddir

E) İllik proqramın әsas blokuna daxildir
613) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı istehsalında gәlirliliyin böhrana qәdәr kәnd tәsәrrüfat dövründәn yüksәk
sәviyyәyә qaldırılması.
A) Aqrar proqramın әsas blokuna aid deyil
B) Yuxarı orqanların razılığı olmadan mümkün deyil
C) Aqrar blokun әsas proqramına daxildir
D) Aqrar proqramın ikinci dәrәcәli blokuna aiddir
E) İllik proqramın әsas blokuna daxildir
614) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında çәtin vәziyyәtdәn çıxmaq üçün antiböhran aqrar proqramları әhatә
etmәlidir:
A) Aqrar bölmәlәri әlaqәlәndirәn kompleks
B) Bir çox uğurlu müәssisәlәri
C) Konkret tәdbirlәr kompleksini
D) Bir çox gerilәyәn briqadalı
E) Tәkliflәr kompleksini
615) Sual:Uzun müddәtli sәrbәst aqrar böhran nәzәriyyәsi:
A) Çoxillik sınaqların nәticәsi olaraq
B) Nәqliyyat böhranları nәticәsi olaraq
C) Aqrar böhranlar nәzәriyyәsindәn biri olaraq
D) Konkret sınaqların nәticәsi olaraq
E) Bütün cavablar doğrudur
616) Sual:"Uzumüddәtli" aqrar böhran nәzәriyyәsi:
A) Çoxillik sınaqların nәticәsi olaraq
B) Nәqliyyat böhranları nәticәsi olaraq
C) Aqrar böhranlar nәzәriyyәsindәn biri olaraq
D) Konkret sınaqların nәticәsi olaraq
E) Bütün cavablar doğrudur
617) Sual:Aqrar böhranlara dövru (tsiklik) istehsal böhranlar nәzәriyyәsinin tәrkib hissәsi kimi
baxılır:
A) Çoxillik sınaqların nәticәsi olaraq
B) Nәqliyyat böhranları nәticәsi olaraq
C) Aqrar böhranlar nәzәriyyәsindәn biri olaraq
D) Konkret sınaqların nәticәsi olaraq
E) Bütün cavablar doğrudur
618) Sual:Aqromarketinq sisteminin fәaliyyәt göstәrsmәsi üçün yüksәk sәviyyә tәlәb olunur.
A) Servis, texnologiya vә layihә
B) Lahihә, servis vә estetika
C) Mәdәhiyyәt, etika vә estetika
D) Texnologiya, texnika

E) Lahiyә, servis vә texnika
619) Sual:Aqromarketinqin idarәedilmәsidir:
A) Tәşkiledici altsistem
B) Funksional altsistem
C) Obyektlifunksional altsistem
D) Emusional altsistem
E) Hazırlıq altsistem
620) Sual:Fermer tәsәrrüfatlarında altsistemlәrin birlәşdirilmәsindәn istifadә olunur:
A) Bir qәrarın müәyyәn edilmәsi, qәbulu vә hәyata keçirilmәsi
B) Qәrarın hazırlanması qәbulu vә hәyata keçirilmәsi
C) Mәqsәdin müәyyәn edilmәsi, qәbulu vә hәyata keçirilmәsi
D) Qәrarın hazırlanması, qәbulu vә hәyata keçirilmәsi
E) Qәrarın tәmin edilmәsi, qәbulu vә hәyata keçirilmәsi
621) Sual:Fermer tәsәrrüfatlarında birlәşmәdәn istifadә olunur
A) Altsistemin çek qrupunun
B) Alssistemin bir qrupunun
C) Alt sistemin üç qrupunun
D) Altsistemin bir neçә qrupunu
E) Dörd qrupun
622) Sual:Tamlılıq müәyyәn edir:
A) Baxışların vә altsistemlәrin birliyini
B) Tәsәrrüfatçılıq edәn tәrәflәr arasında әlaqә vә qarşılıqlı asılılığı, baxışların vә altsistemlәrin üzvü
birliyini.
C) Qarşılıqlı asılılıqla vә qarşılıqlı şәrtlәnәn әlaqәlәrlә element vә altsistemlәrin üzvü birliyini.
D) Altsistemlәrin üzvü surәtdә olmayan birliynini
E) Altsistem olmayanların üzvü birliyini
623) Sual:Sistemin mәqsәdyönlü olması ondan ibarәtdir ki, onun hәyata keçirilmәsi üçün.
A) Müәyyәn strategiya vә mәqsәd icra olunması
B) Müәyyәn mәqsәd vә tapşırıq hәll olunmalı
C) Müәyyәn tapşırıq, mәqsәd vә strategiya hәyata keçirilmәli
D) Qәrar qәbul olunmalı
E) Müәyyәn tapşırıq hәyata keçirilmәli
624) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri aqromarketinq informasiyalarının toplanması ilә mәşğul
olmalıdır ona görә ki:
A) Rәqiblәrin tәcrübәsindәn sәmәrәli istifadә edilmәsi
B) Rәqabәt mübarizәsindә bütün mümkün metidlardan istifadә etmәklә rәqabәt üstünlüyünü әldә
etmәk
C) Rәqabәt üstünlüyünü әldә etmәk
D) Şәxsi istehsal potensialından istifadә etmәklә rәqabәt üstünlüyünü әldә etmәk

E) sәmәrәli fәaliyyәti әldә etmәk
625) Sual:Nәzarәtin mühüm xüsusiyyәtidir:
A) öz vaxtında;
B) çevik;
C) bütün cavablar doğrudur
D) sadәlik;
E) qәnaәtcillik.
626) Sual:Aqromarketinq xidmәtinin vәzifәsidir:
A) bazarın seqmentlәşdirilmәsi;
B) konkret vәziyyәtin tәhlili;
C) bütün cavablar doğrudur;
D) bazar haqqında informasiyanın toplanması;
E) satışın tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәr.
627) Sual:Aqromarketinqin tәşkili – strukturun yaranması prosesidir:
A) sәnaye müәssisәsi
B) filiallar;
C) ASK müәssisәlәri;
D) ASKnın baş müәssisәlәri;
E) düzgün cavab yoxdur.
628) Sual:M.Porter baza marketinq strategiyasını hesab edir:
A) strategiyaların diferensiallaşdırılması;
B) strategiyaların diferensiallaşdırılması vә birlәşdirilmәsi;
C) xәrclәr üzrә liderlik strategiyası, strategiyaların diferensiallaşdırılması, strategiyaların
birlәşdirilmәsi;
D) satış üzrә liderlik strategiyası, strategiyaların diferensiallaşdırılması vә birlәşdirilmәsi;
E) düzgün cavab yoxdur.
629) Sual:Rәqabәt strategiyası nәzәriyyәsinin işlәnib hazırlanmasında böyük әmәyi olmuşdur:
A) Y.Tsipkin;
B) A.Lyukşinov
C) M.Porter;
D) N.Eriaşvili;
E) E.Utkin.
630) Sual:Müәssisә bazarla әlaqәlәri tәmin edir vә onun elementlәrini bu istiqamәtә yönәldir:
A) yalnız xidmәt vә informasiya
B) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı vә xidmәtlәr
C) informasiya, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı vә xidmәtlәr
D) yalnız kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı;
E) düzgün cavab yoxdur.

631) Sual:ASK müәssisәsi:
A) rәqiblәr arasında münasibәtin dәyişmәsi tәsir edir;
B) әtraf mühitin dәyişmәsi tәsir etmir;
C) marketinqin әtraf mühitinin dәyişmәsi tәsir edir;
D) vasitәçilәr arasında münasibәtin dәyişmәsi tәsir edir;
E) düzgün cavab yoxdur
632) Sual:Tәşkilatın fәaliyyәt göstәrmәsi vә onun dayanıqlığı …… amildәn asılıdır:
A) әtraf mühitdәn asılı olmayan;
B) rәqiblәri maraqlandırmayan;
C) әtraf mühitin tәsirindәn;
D) vasitәçilәri maraqlandırmayan
E) düzgün cavab yoxdur.
633) Sual:ASK müәssisәlәri ilә әtraf mühit arasında …... mübadilәsi baş verir:
A) informasiya;
B) resurslar;
C) resurslar vә informasiya;
D) fikirlәr;
E) informasiya vә avadanlıqlar.
634) Sual:ASK müәssisәlәri vә onun marketinq fәaliyyәti:
A) qapalı sistemdir;
B) yarımaçıq sistemdir;
C) açıq sistemdir;
D) yarıbağlı sistemdir;
E) düzgün cavab yoxdur
635) Sual:Aqromarketinqdә mәqsәdin müәyyәn edilmәsi:
A) aqromarketinq planının әsas bölmәsi
B) aqromarketinq strategiyasının işlәnilmәsi
C) aqromarketinq planının әsas bölmәsindәn biri
D) aqromarketinq taktikasinin işlәnmәsi vә strategiyasının
E) bütün cavablar dogrudur
636) Sual:Aqromarketinqin informasiya sistemi üçün materialların mәcmusu (AİSÜM ):
A) tәdqiqat materiallarının sistem tәhlili
B) marketinqin informasiya tәhlili sistemi
C) aqromarketinqin informasiya sistemi
D) tәdqiqat materiallarının tәhlili
637) Sual:Aqromarketinqin tәhlili sistemi özündә әks etdirir?
A) aqromarketinqin informasiya sistemi üçün materialların mәcmusu (AİSÜM)
B) sistem üçün materiallar mәcmusu
C) elementlәrin AİSÜM üçün mәcmusu

D) AİSÜM sistemi üçün materialların mәcmusu
638) Sual:İdarәetmә qәrarlarının hazırlanmasında daha çox әhәmiyyәt kәsb edәn infotmasiya
növünü ayırmalı:
A) analitik tәhlil aparmaq
B) marketinq tәdqiqatının birinci hissәsi ilә mәşgul olmaq
C) anket sorgusu aparmaq
D) marketinq tәdqiqatının ikinci hissәsi ilә mәşgul olmaq
639) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemlәrindәn biri diqqәt
obyektindә çıxış edir:
A) Aqromarketinqin mikromühiti
B) Aqromarketinqin makromühiti
C) Aqromarketinqin lokal mühiti
D) Aqromarketinqin istehsal mühiti
E) aqromarketinq tәbii mühit
640) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemlәrindәn biri diqqәt
obyektindә çıxış edir:
A) Vasitәçilәr
B) Beynәlxalq valyuta kursu
C) İstifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri
D) Materialların çatdırılmasının xüsusi şәrtlәri
E) reklamçılar
641) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemlәrindәn biri diqqәt
obyektindә çıxış edir:
A) Statistlәr
B) Ştat nәzarәtçilәri
C) Agentlәr vә brokerlәr
D) Kontakt auditoriyaları
E) analitiklәr
642) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemlәrindәn biri diqqәt
obyektindә çıxış edir:
A) Gömrük xidmәti
B) Vasitәçilәrin tara tәsәrrüfatı
C) Mәhsulgöndәrәnlәr
D) Bank stafkaları
E) nәqliyyat
643) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemlәrindәn biri diqqәt
obyektindә çıxış edir:
A) Vergi müfәttişliyi
B) Rәqiblәr
C) Broker firmaları

D) Komissionerlәr
E) aqrolizinqlәr
644) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemlәrindәn biri diqqәt
obyektindә çıxış edir:
A) Müştәri bazarları
B) Birja bazarları
C) Kontinental bazarlar
D) Ticarәt evlәri
E) transmilli şirkәtlәr
645) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyasının toplanmasının altsistemi diqqәt obyektindә
çıxış edir:
A) Daxili bazarlar, rәqiblәr, mәhsulgöndәrәnlәr, kontakt auditoriyası, vasitәçilәr
B) Dünya bazarları, rәqiblәr, mәhsulgöndәrәnlәr, vasitәçilәr, aqromarketinqin makro mühiti
C) Regional bazarlar, mәhsulgöndәrәnlәr, kontakt auditoriyası, vasitәçilәr, aqromarketinqin makro
mühiti
D) Müştәri bazarları, rәqiblәr, mәhsulgöndәrәnlәr, kontakt auditoriyası, vasitәçilәr, aqromarketinqin
makro mühiti
E) xarici bazarlar, anbarlar, vasitәçilәr, aqromarketinqin makromühiti
646) Sual:Aqromarketinqin altsisteminin analizi özündә әks etdirir:
A) Aqromarketinq informasiyalarının analizi vә ötürülmәsi, saxlanmasının tәmin edilmәsinә
istiqamәtlәnәn fәaliyyәt, elementlәrin vәhdәti
B) Aqromarketinq informasiyalarının işlәnmәsi vә tәqdim edilmәsi, saxlanmasının tәmin edilmәsinә
istiqamәtlәnәn fәaliyyәt, elementlәrin vәhdәti
C) Aqromarketinq informasiyalarının işlәnmәsi vә ötürülmәsi, toplanmasının tәmin edilmәsinә
istiqamәtlәnәn fәaliyyәt, elementlәrin vәhdәti
D) Aqromarketinq informasiyalarının işlәnmәsi vә analizi, saxlanmasının tәmin edilmәsinә
istiqamәtlәnәn fәaliyyәt, elementlәrin vәhdәti
E) bütün variantlar dogrudur
647) Sual:Aqromarketinq araşdırmaları altsistemi nәzәrdә tutur:
A) Kommersiya müәssisәlәrinin marketinq rәhbәrlәrinә uyğun idarәetmә qәrarlarının qәbulu, onların
toplanması, analizi vә nәticәlәrin hesabatı haqqında mәlumatlar dairәsi lazımdır
B) İstehsal müәssisәlәrinin marketinq rәhbәrlәrinә uyğun idarәetmә qәrarlarının qәbulu, onların
toplanması, analizi vә nәticәlәrin hesabatı haqqında mәlumatlar dairәsi lazımdır
C) Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin marketinq rәhbәrlәrinә uyğun idarәetmә qәrarlarının qәbulu,
onların toplanması, analizi vә nәticәlәrin hesabatı haqqında mәlumatlar dairәsi lazımdır
D) Hәr hansı müәssisәnin menecment rәhbәrlәrinә uyğun idarәetmә qәrarlarının qәbulu, onların
toplanması, analizi vә nәticәlәrin hesabatı haqqında mәlumatlar dairәsi lazımdır
E) soyuducu kamera rәhbәrlәrinә qәrarların qәbulu, onların toplanması, analizi vә nәticәlәrin qәbulu
haqqında mәlumatlar
648) Sual:Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması altsistemi özündә әks etdirir:
A) Mәnbәlәr kompleksi, xarici marketinq mühiti haqqında planlı informasiya vasitәlәrinin әldә
olunması vә qәbulu

B) Mәnbәlәr kompleksi, xarici marketinq mühiti haqqında cari informasiya vasitәlәrinin әldә
olunması vә qәbulu
C) Mәnbәlәr kompleksi, xarici marketinq mühiti haqqında aylıq informasiya vasitәlәrinin әldә
olunması vә qәbulu
D) Mәnbәlәr kompleksi, xarici marketinq mühiti haqqında dekada informasiya vasitәlәrinin әldә
olunması vә qәbulu
E) mәnbәlәr kompleksi, xarici marketinq mühiti haqqında illik informasiya mәnbәlәrinin әldә
olnması vә qәbulu
649) Sual:Daxili hesablaşmaların altsistemi adlanır:
A) Aqromarketinq rәhbәrlәrini kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, onun bölmәlәri vә ayrıca işçilәrinin
fәaliyyәti haqqında mәlumatla tәmin etmәk
B) Aqromenecment rәhbәrlәrini kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәri, onun bölmәlәri vә ayrıca işçilәrinin
fәaliyyәti haqqında mәlumatla tәmin etmәk
C) Aqromarketinq rәhbәrlәrini rәqiblәrin, onun bölmәlәri vә ayrıca işçilәrinin fәaliyyәti haqqında
mәlumatla tәmin etmәk
D) Aqromarketinq rәhbәrlәrini kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrinin bütün logistik zәncirinin fәaliyyәti
haqqında mәlumatla tәmin etmәk
E) aqroxidmәt rәhbәrlәrinin informasiya ilә tәmin olunması
650) Sual:Funksional kriteriyalara görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) Ümumi marketinq informasiyalarının analizi
B) Marketinq informasiyalarının idarәedilmәsi analizi
C) Cari marketinq informasiyalarının analizi
D) Aqromarketinq informasiyalarının analizi
E) aqrar xidmәtlә baglı informasiyaların tәhlili
651) Sual:Funksional kriteriyalara görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) Ümumi marketinq araşdırmaları
B) İdarәetmә araşdırmaları
C) aqromarketinq araşdırmaları
D) hәr il keçirilәn marketinq araşdırmaları
E) aqtomarketunq araşdirmaları
652) Sual:Funksional kriteriyalara görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının tәyini
B) Xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması
C) Adi cari aqromarketinq informasiyalarının tәyini
D) Müştәrilәr haqqında cari aqromarketinq informasiyalarının tәyini
E) daxili auditlә baglı mәlumatların toplanması
653) Sual:Funksional kriteriyalara görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) Daxili hesablaşmalar
B) Şәxsi hesablaşmalar
C) Hәr ay keçirilәn hesablaşmalar
D) Tam hesablaşmalar

E) qismәn hesablaşmalar
654) Sual:Funksional kriteriyalara görә aqromarketinq informasiya sistemi neçә altsistemә bölünür?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
655) Sual:Funksional kriteriyalara görә aqromarketinq informasiya sistemi aşağıdakı altsistemlәrә
bölünür:
A) Daxili hesablaşmalar, xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması, aqromarketinq
araşdırmalar, aqromarketinq informasiyalarının analizi
B) Xarici operativ hesablaşmalar, xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması,
aqromarketinq araşdırmalar, aqromarketinq informasiyalarının analizi
C) Şәxsi plandankәnar hesablaşmalar, xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması,
aqromarketinq araşdırmalar, aqromarketinq informasiyalarının analizi
D) Hәr kvartal keçirilәn hesablaşmalar, xarici cari aqromarketinq informasiyalarının toplanması,
aqromarketinq araşdırmalar, aqromarketinq informasiyalarının analizi
E) Operativ hesabatlar, idxalla bagli informasiyalar , aqromarketinq informasiyalarının toplanması
656) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyasının birinci altsisteminә
aiddir:
A) Yaranan problemlәrin aşkar edilmәsi vә tendensiyalar
B) Yaranan problemlәrin tez aşkar edilmәsi vә tendensiyalar
C) Yaranan problemlәrin planlı aşkar edilmәsi vә tendensiyalar
D) Yaranan problemlәrin aşkar edilmәsinә cәhd etmәk vә tendensiyalar
E) yaranan problemlәrdә gizli mәqamların aşkar edilmәsi
657) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyasının üçüncü altsisteminә
aiddir:
A) Ümumi problemlәr haqqında informasiyanın toplanılması vә analizi
B) Bazar problemlәri haqqında informasiyanın toplanılması vә analizi
C) Konkret problemlәr haqqında informasiyanın toplanılması vә analizi
D) Rәqiblәrin gizli informasiyalardan istifadә planı haqqında informasiyanın toplanılması vә analizi
E) analitik mәlumatlarin toplanması vә analizi
658) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyasının ikinci altsisteminә
aiddir:
A) Kәnd regionlarının rәhbәrlәrinin vә aqromarketinq xidmәtinin onların fәaliyyәt prosesinin
planlaşdırılmasında istifadә olunan informasiya ilә tәmin edilmәsi
B) Kәnd tәsәrrüfatı rәhbәrlәrinin vә aqromarketinq xidmәtinin onların fәaliyyәt prosesinin
planlaşdırılmasında istifadә olunan informasiya ilә tәmin edilmәsi
C) Ancaq aqromarketinq xidmәtinin onların fәaliyyәt prosesinin planlaşdırılmasında istifadә olunan
informasiya ilә tәmin edilmәsi
D) tәsәrrüfatı rәhbәrlәrinin vә aqromarketinq xidmәtinin rıqiblәrlә mübarizә prosesindә istifadә
olunan informasiya ilә tәmin edilmәsi

E) bütün bariantlar dogrudur
659) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyasının birinci altsistemi
özündә birlәşdirir:
A) Rәqabәt mühitindә cari vәziyyәt haqqında operativ qaydada informasiya
B) Aqromarketinq mühitindә cari vәziyyәt haqqında operativ qaydada informasiya
C) Demoqrafik mühitindә cari vәziyyәt haqqında operativ qaydada informasiya
D) Tәbii mühitindә cari vәziyyәt haqqında operativ qaydada informasiya
E) iqlim dәyişmәlәri haqqınd informasiya
660) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) Humanitar araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin olunması
B) Bütün araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin olunması
C) Fundamental araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin olunması
D) Bazar araşdırmaları üzrә qәrarların tәmin olunması
E) texniki araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin olunması
661) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) Plandankәnar qәrarların qәbul edilmәsi
B) Planlı qәrarların qәbul edilmәsi
C) Operativ qәrarların qәbul edilmәsi
D) Yoxlanılmış qәrarların qәbul edilmәsi
E) mürәkkәb qәrarların qәbul edilmәsi
662) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiyaları altsisteminә aiddir:
A) İdarәetmә qәrarlarının qәbul olunması
B) Sәrfәli qәrarlarının qәbul olunması
C) Cari qәrarlarının qәbul olunması
D) İstehsal qәrarlarının qәbul olunması
E) operativ qәrarların qәbul olunması
663) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiya sistemi neçә altsistemә
bölünür:
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
664) Sual:Qәrarların qәbulu kriteriyalarına görә aqromarketinq informasiya sistemi aşağıdakı
altsistemlәrә bölünür:
A) İdarәetmә qәrarlarının qәbulu, planlı qәrarlar, fundamental araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin
olunması
B) Rәqabәtli qәrarlarının qәbulu, planlı qәrarlar, humanitar araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin
olunması
C) Cari qәrarlarının qәbulu, prespektiv qәrarlar, fundamental araşdırmalar üzrә qәrarların tәmin

olunması
D) Operativ qәrarlarının qәbulu, xüsusi qәrarlar, bütün istiqamәtlәr üzrә araşdırmaların tәmin
olunması
E) xüsusi qәrarların qәbulu, strateji planların qurulması
665) Sual:Düzgün qәrarların qәbulu asılıdır:
A) Alınan informasiyaların qiymәtlәndirilmәsinin keyfiyyәt sәviyyәsi
B) Alınan informasiyaların analizinin keyfiyyәt sәviyyәsi
C) Alınan informasiyaların fiksә edilmәsinin keyfiyyәt sәviyyәsi
D) Alınan informasiyaların göstәrilmәsinin keyfiyyәt sәviyyәsi
E) alınan informasiyaların işlәnmәsinin keyfiyyәt sәviyyәsindәn
666) Sual:Aqromarketinq informasiyaları böyük hәcimli olmaqla bәrabәr fәrqlәnir:
A) Müxtәlif planlılıq vә mürәkkәblik
B) Vahid planlılıq vә mürәkkәblik
C) Müxtәlif planlılıq vә mümkünlülük
D) Xüsusi mәnalılıq vә mürәkkәblilik
E) etibarlılıq vә mükәmmәllilik
667) Sual:Düzgün qәrarların qәbulu asılıdır:
A) Vacib vә әhәmiyyәtli informasiyaların seçilmәsi zәruriliyi
B) Ümumi vә uyğun informasiyaların seçilmәsi zәruriliyi
C) Xüsusi informasiyaların seçilmәsi zәruriliyi
D) Xarici vә ya faydalı informasiyaların seçilmәsi zәruriliyi
E) düzgün proqnozların zәruriliyi
668) Sual:Satılan malların hәcm vә keyfiyyәtcә kәnarlaşması (artmaq vә azalmaq tәrәfә)
A) Aqqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn әhәmiyyәti olmayan amil
adlanır
B) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirәn az әhәmiyyәtli amil deyil
C) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn müәyyәn qәdәr әhәmiyyәtli
amillәrdәndir
D) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosini şәrtlәndirәn әhәmiyyәt li amillәrdәndir
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir
669) Sual:Mal (xidmәt) seqmentindә istehlakçı tәlәbinin artması vә ya azalmasına müәssisәnin
mövqelәşmәsi
A) Aqqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn әhәmiyyәti olmayan amil
adlanır
B) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirәn az әhәmiyyәtli amil deyil
C) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn müәyyәn qәdәr әhәmiyyәtli
amillәrdәndir
D) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosini şәrtlәndirәn әhәmiyyәt li amillәrdәndir
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir

670) Sual:Rәqiblәrlә әmәkdaşlıığın yeni forması
A) Aqqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn әhәmiyyәti olmayan amil
adlanır
B) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirәn az әhәmiyyәtli amil deyil
C) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn müәyyәn qәdәr әhәmiyyәtli
amillәrdәndir
D) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosini şәrtlәndirәn әhәmiyyәt li amillәrdәndir.
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir
671) Sual:Bakzarda yeni (daha effektiv) seqmentlәrin vә ehtiyacların tapılması
A) Aqqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn әhәmiyyәti olmayan amil
adlanır
B) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirәn az әhәmiyyәtli amil deyil
C) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesini şәrtlәndirәn müәyyәn qәdәr әhәmiyyәtli
amillәrdәndir
D) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosini şәrtlәndirәn әhәmiyyәt li amillәrdәndir.
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir.
672) Sual:Müәyyәn vәzifә borcunun yenirnә yetirilmә sәviyyәsi
A) Madditexniki tәchizat işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
B) Kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir.
C) Aqromarketinq xidmәti işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtindәn biridir
D) Fermer tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir.
673) Sual:Tәlәbin proqnozlaşdırılması aqromarketinq strateciyasının müәyyәn edilmәsinin
düzgünlüyu
A) Madditexniki tәchizat işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
B) Kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
C) Aqromarketinq xidmәti işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtindәn biridir
D) Fermer tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir.
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir.
674) Sual:Rәqiblәrin qiymәtlәndirilmәsi, satışın tәşkili, satışın hәvәslәndirilmәsi , reklamın
keyfiyyәti
A) Madditexniki tәchizat işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
B) Kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir.
C) Aqromarketinq xidmәti işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtindәn biridir
D) Fermer tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir.
E) Aqromarketinq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә
aiddir

675) Sual:Kommersiya risqnin elmi әsaslandırılması vә rәqiblәrlә mübarizәnin effektliviyi
A) Madditexniki tәchizat işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
B) Kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir
C) Aqromarketinq xidmәti işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtindәn biridir
D) Fermer tәsәrrüfatı işçilәrinin fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi istiqamәtlәrindәn biridir.
E) Tәnzimlәmә prosesinin şәrtlәndirmәyәn az әhәmiyyәtli amillәrә aiddir
676) Sual:Aqromarketinq sәnәtinin formalaşdırılmasında sosialpsixoloji vә әxlaqi  etik
kateqoriyalar:
A) İstifadә edilmir
B) Ümumiyyәtlә istifadә edilmir
C) İstifadә edilir
D) Qismәn istifadә edilir
E) Hәrdәn istifadә olunmur
677) Sual:Aqromarketinq sәnәtinin formalaşmasında tәşkilatiiqtisadi vә idarәetmә kateqoriyaları:
A) İstifadә edilmir
B) Ümumiyyәtlә istifadә edilmir
C) İstifadә edilir
D) Qismәn istifadә edilir
E) Düzgün cavab yoxdur
678) Sual:Marketoloqların mәdәnipeşә sәviyyәsi müәyyәn edir:
A) Onların rәhbәrlәrinin tәhsil sәviyyәsini
B) Onların peşәkarlıq sәviyyәsini
C) Onlların tәhsil bacarıq vә vәrdiş sәviyyәsini
D) Onların bacarıq vә vәrdiş sәviyyәsini
E) Tez tәxirә salmadan
679) Sual:Orta mәktәb onu qurtaran adamda әmәk mәhsuldarlığını artırır:
A) 18%
B) 48%
C) 108%
D) 8%
E) 12%.
680) Sual:Problemin hәlli üzrә marketoloqların fәaliyyәtindә bütün tәrәflәrinin formonlaşdırılması:
A) Aqromarketinq sәnәtinin yeganә prinsipi sayılır
B) Aqromarketinq sәnәtinin xarakterstikasından biri sayılır
C) Aqromarketinq sәnәtinin prinsiplәrindәn biri sayılır
D) Aqromarketinq sәnәtinin yeganә xaraketeristikası sayılır
E) Aqromarketinqin yeganә prinsipidir
681) Sual:Rәqabәt mübarizәsindә bazar konyukturunun әsas hәlqәsini tapmaq bacarığı:
A) Aqromarketinq sәnәtinin yeganә prinsipi sayılır

B) Aqromarketinq sәnәtinin xarakterstikasından biri sayılır
C) Aqromarketinq sәnәtinin prinsiplәrindәn biri sayılır
D) Aqromarketinq sәnәtinin ykganә xaraketeristikası sayılır
E) Az әhәmiyyәtli amillәrә amiddir
682) Sual:İstehsal güclәrinin tәdricәn genişlәnmәsi әsas sәbәblәrdәndir:
A) bir çox mallar üzrә satış hәcminin artması;
B) bir çox әrzaq malları üzrә satış hәcminin sürәtli artması;
C) bәzi әrzaq malları üzrә satış hәcminin tәdricәn artması;
D) bazara tәdricәn çıxış;
E) bütün cavablar doğrudur.
683) Sual:Qiymәt artımına tәsir edir ……
A) tәklifin hәddәn artıq artması;
B) rәqiblәrin çoxluğu;
C) tәlәbin hәddәn artıq çox olması;
D) tәlәbin sabitliyi;
E) tәlәbin qeyrisabitliyi.
684) Sual:Xәrclәrin artımının mәhsuldarlığın artımına tәsiri ……
A) mütәnasibdir;
B) eynidir;
C) uyğun deyil;
D) proporsionaldır;
E) tәsiredicidir.
685) Sual:Qeyribәrabәr qiymәtin müәyyәn edilmәsi:
A) istehlakçıları narazı salmalıdır;
B) istehlakçılarda qәrәz yaratmalıdır
C) istehlakçılarda qәrәz yaratmamalıdır;
D) istehlakçılar qәbul etmәlidir;
E) düzgün cavab yoxdur.
686) Sual:Qiymәt …… nәzәrә alaraq dәyişir:
A) mövsümi;
B) hәftәnin günlәri
C) bütün cavablar doğrudur
D) günün saatı;
E) ilin ayı.
687) Sual:Qeyribәrabәr qiymәtin müxtәlif formaları …… nәzәrә alınaraq müәyyәn edilir:
A) alıcıların müxtәlifliyini;
B) mal variantları;
C) bütün cavablar doğrudur;
D) yerlәşmә;

E) vaxt.
688) Sual:Qiymәtin әmәlә gәlmәsinә coğrafi yanaşma …… müәyyәn edir :
A) eyni qiymәti;
B) әn yüksәk qiymәti;
C) müxtәlif qiymәti;
D) minimal qiymәti;
E) orta qiymәti.
689) Sual:Müәssisә potentlә qoyulan yeni malları bazara çıxardarkәn qiymәtin müәyyәn edilmәsindә
seçә bilmәz ……
A) bazarın әtrafı tәhlili taktikasını;
B) «seçilmiş mallar» strategiyasını;
C) ya «seçilmiş mallar», ya da bazarın әtraflı tәhlili strategiyasını;
D) bazarın yalnız әtraflı tәhlili strategiyasını;
E) bazarın yalnız әtraflı tәhlili strategiyasını;
690) Sual:Müәssisә …… rәqiblәrin qiymәt tәşәbbüsünә cavab verir:
A) hәr vaxt;
B) zәrurәt olduqda;
C) bәzәn;
D) sistematik;
E) daimi.
691) Sual:Qiymәt vә xәrclәrdәn istifadә edәrәk satışın stimullaşdırılmasında …… strateji yanaşma
vardır:
A) 2
B) 6
C) 4
D) 8
E) 9
692) Sual:Yeni mallarla bazara çıxarkәn aqromarketinq nәzәrә almalıdır:
A) yalnız qiymәti;
B) yalnız keyfiyyәti;
C) satış hәvәslәndirilmәsi ilә bağlı xәrclәri;
D) xәrclәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
693) Sual:Yeni mallarla bazara çıxarkәn aqromarketinq nәzәrә almalıdır:
A) yalnız qiymәti;
B) yalnız bölgü sistemlәrini;
C) malın keyfiyyәti;
D) xәrclәri;
E) bütün cavablar doğrudur.

694) Sual:Yeni mallarla bazara çıxarkәn aqromarketinq nәzәrә almalıdır:
A) yalnız qiymәti;
B) yalnız keyfiyyәti;
C) bölgü sistemlәrini;
D) xәrclәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
695) Sual:Yeni mallarla bazara çıxarkәn aqromarketinq nәzәrә almalıdır:
A) yalnız qiymәti;
B) yalnız keyfiyyәti;
C) qiymәti;
D) xәrclәri;
E) bütün cavablar doğrudur.
696) Sual:İstehlakçıların vәrdişlәrinin dәyişmәmәsi …… sәbәblәrindәn biridir:
A) bәzi malların satış hәcminin artmasının;
B) bәzi әrzaq mallarının satışının sürәtli artması;
C) bәzi әrzaq malları üzrә satış hәcminin tәdricәn artması;
D) bazara tәdricәn çıxış;
E) bütün cavablar doğrudur.
697) Sual:Reklamın qeyriqәnaәtbәxş olması pәrakәndә satış müәssisәlәrinin inkişafına tәsir edәn
sәbәblәrdәndir:
A) reklam xәrclәrinin hәcminin artması;
B) bәzi әrzaq mallarının satışının sürәtli artması;
C) bәzi әrzaq malları üzrә satış hәcminin tәdricәn artması;
D) bazara tәdricәn çıxış;
E) bütün cavablar doğrudur.
698) Sual:Malların istehsalının texniki problemlәrindәn biridir:
A) bir çox mallar üzrә satış hәcminin artması;
B) bir çox әrzaq malları üzrә satış hәcminin sürәtli artması;
C) bәzi әrzaq malları üzrә satış hәcminin tәdricәn artması;
D) bazara tәdricәn çıxış;
E) bütün cavablar doğrudur.
699) Sual:Müәssisә qiymәtlәrin dәyişmәsini planlaşdırarkәn ……
A) rәqiblәrin reaksiyası haqqında düşünmәmәlidir;
B) vasitәçilәrin imkanları haqqında düşünmәmәlidir;
C) rәqiblәrin reaksiyası haqqında düşünmәlidir;
D) yalnız öz imkanları haqqında düşünmәlidir;
E) düzgün cavab yoxdur.
700) Sual:Qiymәti hiss etmәdәn qaldırmaq ……

A) mümkün deyil;
B) lazım deyil;
C) ola bilәr;
D) demәk olar ki, mümkün deyil;
E) düzgün cavab yoxdur.

