სამაგისტრო ბილეთი ლოგისტიკაში

1. ra aris logistika?
a. mxolod gadazidvis xelovneba
b. საქონლის დასაწყობება
g. samewarmeo saqmianoba
d. materialuri nakadebis dagegmva, marTva dakontroli
2. რა ფუნქციები მიეკუთვნება ლოგისტიკას?
a. maragebi da produqciis transportireba
b. dasawyobeba da sasawyobo gadamuSaveba
g. informacia, kadrebi, warmoebis momsaxureba
d. pasuxebi: a, b, g
3. ramden saxed iyiofa produqciis mTeli nomenklatura
produqciis
xasiaTisa da masze moTxovnis cvalebadobis xarisxis mixedviT?
a. eqskluziuri da iSviaTi moTxovnis saqoneli
b. masiuri, saSualo da specialuri moTxovnis saqoneli
g. saSualo moTxovnis, moTxovnis donis cvlilebebiT, masiuri saqoneli
stabiluri moTxovniT,specialuri saqoneli erTjeradi moTxovniT
d. Sida da gare moTxovnis saqoneli
4. logistikuri menejmenti miwodebis procesSi მოიცავს:
a. saqonlis, maTi maragebis, servisisa da masTan dakavSirebuli efeqturi da
mwarmoebluri nakadebis dagegmvas, realizaciasa da controls;
b. saqonlis, maTi maragebis, servisisa da nakadebis dagagmvas realizaciasa
da kontrols;
g. makro da mikrologistikuri sistemebSi nakadebis dagagemvas, koordinaciasa
da integracias;
d. logistikuri sistemis rgolebis funqcionirebis koordinaciasa
da
integracias.
5. romeli maCvenebeli aris ZiriTadi logistikis sistemis analizi
a. zRvruli danaxarjebi
b. saerTo danaxarjebi
g. mudmivi danaxarjebi
d. cvalebadi danaxarjebi
6. romel qvesistemebTan urTierTqmedebs logistika?
a. marketinTan
b. warmoebasTan
g. menejmentTan da sasawyobo meurneobasTan
d. pasuxebi a, b, g
7. romel logistikur funqciebs miekuTvneba Semdeg saqmianobaTa saxeebi:
Sesyidvebi, warmoeba, gasaReba da ganawileba:
a. sabazisos;
b. sakvanZos;
g. mxardamWers;
d. Sualedurs.
8. ra niSnebiT xasiTdeba logistikuri sistemis sirTule:
a.mravalelementianoba, qvesistemis urTierqmedebis rTuli xasiaTi, rTulad
organizebuli marTva, garemos albaTuri faqtorebis didi siuxve:
b. urTierTqmedebis rTuli xasiaTi, marTvis sirTule, faqtorebis didi
siuxve:
g. mravalmiznianoba, marTvis mravaldonianoba:
d. sistemis mTlianoba.
9. raSi gamoixateba logistikis marTvis amocana?
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a. produqciis winsvlis sferoSi amocanebisa da strategiis damuSavebis
meqanizmis uzrunvelyofaSi
b. momxmarebelTa satransporto momsaxurebis damuSavebaSi
g. SekveTis optimaluri sididis dadgenaSi
d. danaxarjebis SemcirebaSi
10. ra aris samxedro logistika rogorc mecniereba?
a. mecniereba jarebis gadaadgilebis, materialur-teqnikuri momaragebis
dagagmvisa da marTvis Sesaxeb
b. mecniereba sabrZolo moqmedebaTa marTvis Sesaxeb
g. zurgis saqmianobis uzrunvelyofis Sesaxeb
d. ჯარების ukandaxevis marTvis Sesaxeb
11. რა არის ტვირთნაკადი?
ა. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტვირთის გადაზიდვის შედეგად
შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა;
ბ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის
რაოდენიბა;
გ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცალმხრივ (ერთი მიმართულებით.
გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის რაოდენიბა;
დ. საავტომობილო ტრანსპორტით ცალმხრივ (ერთი მიმართულებით.
ტვირთის
გადაზიდვის შედეგად შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა).
12. რა არის ტვირთბრუნვა?
ა. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთი მიმართულებით გადაზიდული
ტვირთის რაოდენობა;
ბ. დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტვირთის გადაზიდვის შედეგად
შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა;
გ.დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის
რაოდენობა;
დ. საავტომობილო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის შედეგად შესრულებული ან
შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა.
13. რა არის სასაქონლო მარაგის შექმნის მიზანი ?
ა. წარმოების ზრდა
ბ. სამომხმარებლო ბაზრის ზრდა
გ. მიწოდებისა და მოთხოვნის სინქრონიზაცია
დ. პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკების დაზღვევა
14. ra elementebisagan Sedgeba xarjebi produqciis partiis miwodebaze?
a.
xelSekrulebis
gaformebaze,
SekveTis
gantavsebaze,
gaformebaze,
mivlinebaze, produqciis miRebaze
b. xarjebi SekveTis ganTavsebaze, xelSekrulebis dadebaze, gaformebaze,
mivlinebaze, satransporto xarjebi, sammarTvelo, produqtis miRebasa da
dasawyobebaze
g. xarjebi SekveTebis ganTavsebaze, transportirebaze, dasawyobebaze
d.
xarjebi
SekveTebis
damuSavebaze,
dokumentaciis
gaformebaze,
transportirebaze, gaformebaze
15. saerTaSoriso bazrebze SeRwevis cnobil meTodebs (variantebs) miekuTvneba:
a. importi, globalizacia, erToblivi sawarmoebi
b. eqsporti, licenzireba, erToblivi sawarmoebi da pirdapiri ucxouri
investiciebi
2

g. ekonomikuri eqspansia, biznesis internacionalizacia
d. tarifebisa da organizaciul-samarTlebrivi reJimebis unifikacia
16. gare logistikuri sistemebi awarmoeben
materialuri da
dakavSirebuli nakadebis marTvasa da optimizacias:
a. sawarmoo teqnologiuri ciklis gareT;
b. logistikuri sistemis Siga da gare rgolebs Soris;
g. teminalur kompleqssa da sawarmos Soris;
d. terminalur kompleqsebs Soris
17. რა არის მულტიმოდალური გადაზიდვა ?
ა. არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვა

masTan

ბ.სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა
გ.გადაზიდვა სხვადასხვა სახეობის სატრანსოპორტო საშუალებებით
დ .საზღვაო გადაზიდვა
18. ra mizans emsaxureba logistikuri saqmianobis saxeebis dayofa
funqciebad da operaciebad:
a. danaxarjebis jgufebis gamoyofisa da sistemis proeqtirebis-sinTezis
(analizis. Miznebs;
b. sistemis efeqturobis gansazRvris miznebs;
g. ierarqiuli struqturis agebas;
d. logistikuri qselis Seqmnas.
19. CamoTvaleT logistikuri xarjebis analizis meTodebi:
a.
strategiuli
analizi,
RirebulebiTi
analizi,
funqcionalurRirebulebiTi analizi
b. logistikuri da satransporto analizi, auditi, fasebis analizi
g. strategiuli da RirebulebiTi analizi
d. strategiuli gegmis RirebulebiTi analizi, logistikuri auditi
20. CamoTvaleT produqciis maragebis Senaxvis xarjebis elementebi:
a. xarjebi transportirebaze, SekveTis Sesrulebaze da miReba-gacemaze
b. xarjebi maragebis investiciaSi, dazRvevaze, sasawyobo Senaxvaze,
produqciis gadamuSavebaze, maragebis moralur cveTaze
g. xarjebi dasawyobebaze da teqnologiur mowyobilobebze
d. xarjebi produqciis Senaxvaze da gadamuSavebaze
21. romeli danaxarjebi miekuTvnaba logistikuri operaciebis marTvas?
a. danaxarjebi damatebiTi Rirebulebis Seqmnaze, biznesis mxardaWeraze
b. danaxarjebi personalze, mowyobilobebze, sasawyobo gadamuSavebaze da
transportirebaze
g. danaxarjebi SekveTebis ganviTrebaze, produqciis miwodebaze, Sesyidvaze
dasawyobebaze, Sualedur transportirebaze, mza produqciis Senaxvaze,
gadatvirTvaze, gare transportirebaze
d. danaxarjebi sawarmoo opreaciebsa da gasaRebaze
22. რომელი არ არის სატრანსორტო გადაზიდვებში კონტეინერის გამოყენების მიზანი?
ა. სატრანსპორტო საშუალების მზიდი ფართის ეფექტური გამოყენება
ბ.ტვირთის გადაზიდვის უსაფრთხოების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფა
გ. სატრანსპორტო საშუალების ტვირთამწეობის ზრდა
დ.ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის დროის შემცირება
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23. rogor iyofa marTvis doneebis mixedviT logistikაში დასაქმებული
personali:
a. umaRlesi, saSualo da dabali rgolebis sammarTvelo personali;
b. ordRiani sammarTvelo personali (umaRlesi da saSualo.;
g. umaRlesi da dabali rgolis xelmZRvaneli;
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
24. რომელიშემდეგთაგანიარარის ტრანსპორტისსექტორის მონაწილე?
ა. ტვირთგამგზავნი
ბ. საგადასახადო სამსახურები
გ. საბაჟობროკერები
დ. გადამზიდავი
25. CamoTvaleT intermodaluri gadazidvis ZiriTadi niSnebi:
a. gadazidvis erTi xelSekruleba,
ramodenime gadamzidavi, ramodenime
operatori;
b. gadazidvis erTi xelSekruleba,
transportirebis sxvadasxva saxe,
erTaini dokumenti, gadazidvis erTiani pasuxismgebloba;
g. ramodenime saxis transporti, ramodenime satransporto dokumenti;
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
26. რა არის „ინკოთერმსი“?
ა.საქონლის პრაისლისტი
ბ. სატრანსპორტო საშუალების ტექპასპორტირება
გ. გადაზიდვის ნებართვა
დ. ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვის ნორმები
27. CamoayalibeT sazRvao transportis ZiriTadi Taviseburebani;
a. gadazidvis dabali Rirebuleba, didi tvirTamweoba, SeuzRudavi
gamSvebunarianoba, mcire siCqare, sezonuroba;
b. maRali siCqare, maRali mwarmoebluroba;
g. farTo gamoyeneba eqsportul-importul gadazidvebSi, tvirTebis
daculoba;
d. maRali gamtanunarianoba, didi tvirTamweoba, maRali siCqare.
28. raSi mdgomareobs satransporto logistikis ZiriTadi amocanebi:
a. yvela saxis transportis erToblivi dagegmva;
b. satransporto procesis erToblivi dagegmva sasawyobo da sawarmoo
procesebTan erTad;
g. transportis saxeTa muSaobis SeTanxmeba, optimaluri marSrutebis
gansazRvra;
d. yvela pasuxi sworia.
29. ras emsaxureba maragebi logistikur sistemaSi?
a. mimwodeblis, mwarmoeblisa da momxmarebels Soris damokidebulebaTa
Serbilebას
b. კლიენტის moTxovnis დაკმაყოფილებას
g. produqciis წარმოებას
d. logistikuri sistemis efeqturad muSaobას
30. ra faqtorebi axdens gavlenas logistikur sistemaze?
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a. samecniero-teqnikuri progresi
b. transportis struqturis cvlileba
g. fasebi sawvavsa da masalebze logistikuri sistemis infrastruqtura
d. yvela pasuxi sworia
31. რომელი შემდეგთაგანი წარმოადგენს შესყიდვების ბიზნესპროცესს?
ა. მიმწოდებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი
ბ. მარშრუტების დაგეგმარება
გ. დისტრიბუციის მენეჯმენტი
დ. სასაქონლო მარაგების მართვა
32. რითი განსხვავდება მაკროლოგისტიკური სისტემა მიკროლოგისტიკურისაგან
ელემენტების თვალსაზრისით?
ა. მაკროლოგისტიკურ სისტემაში მიმწოდებელსა და მყიდველს შორის
დამაკავშირებელს წარმოადგენს ტრანსპორტი, ხოლო მიკროლოგისტიკურში
შესყიდვისა და გასაღებას შორის წარმოების მართვა.
ბ.

მაკროლოგისტიკურში

არსებობს

საინფორმაციო

კავშირები,

ხოლო

მიკროლოგისტიკურში პირდაპირი კავშირები.
გ.

მაკროლოგისტიკურში

ნივთიერი

კავშირები,

მიკროლოგისტიკურში

საინფორმაციო კავშირები;
დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
33. raSi gamoixateba logistikis
a. xarjebis SemcirebaSi

ZiriTadi mizani?

b. produqciis gadazidvaSi
g. produqciis aRricxvasa da damuSavebaSi
d. produqciis mizidva ,,zustad droSi”

34. სისტემის ელემენტებს შორის კავშრები შეიძლება იყოს:
ა. შებრუნებული, ნივთიერი;
ბ. საინფორმაციო, პირდაპირი;
გ. ნივთიერი, საინფორმაციო, პირდაპირი, შებრუნებული;
დ. საინფორმაციო, პირდაპირი, ნივთიერი;
35. ლოგისტიკურისისტემისათვისდამახასიათებელია:
ა. სისტემურობა;
ბ.კომპლექსურობა;
გ. საიმედოობა;
დ.გამძლეობა;
36. ლოგისტიკაში გავრცელებულია მაკროლოგისტიკური სისტემის სამი სახე:
ა. პირდაპირი, შერეული, მოქნილი;
ბ. პირდაპირი, ეშელონირებული, მოქნილი;
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გ. პირდაპირი, ადაპტური, მოქნილი;
დ. პირდაპირი, ირიბი, მოქნილი;
37. იტერმოდალური ტრანსპორტი არის შემდეგი სახეობების კომბინაცია
ა. რკინიგზა და საგზაო ტრანსპ.
ბ. რკინიგზა და საზღვაო ტრანსპ.
გ. საგზაო ტრანსპ. და საზღვაო ტრანსპ.
დ. სუყველა ზემოთთაგანი
38. ლოგისტიკური მენეჯმენტის მთავარი ამოცანაა ხელი შეუწყოს:
ა. ფირმის წარმოების მიღწევას;
ბ. ფირმის სტრატეგიული მიზნების შესრულებასა და საკონკურენციო
უპირატესობის შექმნას;
გ. საკონკურენციო უპირატესობათა შექმნას;
დ. გაყიდვების მაქსიმალური მოცულობების მიღწევას;
39. რა არის ,,სტელაჟი“?
ა. მრავალიარუსიანი მოწყობილობა პროდუქციის წარმოებისათვის;
ბ.მრავალიარუსიანი მოწყობილობა ტვირთის შენახვისათვის;
გ.მრავალიარუსიანი მოწყობილობა ტვირთის შეფუთვისათვის;
დ.მრავალიარუსიანი მოწყობილობა ტვირთის გადადგილებისათვის;
40. ბიზნესში გამოიყენება შეფუთვის ორი სახე:
ა. სამრეწველო და სამომხმარებლო;
ბ. საწარმოო და გამსაღებელი;
გ. სამომმხმარებლო და გამსაღებელი;
დ. ყველა პასუხი სწორეა;
41. რაში მდგომარეობს საწყობის ეკონომიკური სარგებელი:
ა. საერთო ლოგისტიკური დანახარჯების შემცირებაში;
ბ. საერთო ლოგისტიკური დანახარჯების გაზრდაში;
გ. საერთო ლოგისტიკური დანახარჯების გარმაგებაში;
დ.საერთო ლოგისტიკური დანახარჯების განახევრებაში;
42. ვინ აზღვევს შესაძლო ლოგისტიკურ რისკებს?
ა. სადაზღვევო კომპანია;
ბ. საბროკერო კომპანია;
გ. სახელმწიფო სტრუქტურები;
დ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტრო;
43. საინფორმაციო ნაკადი იზომება:
ა. დროის ერთეულში;
ბ. ინფორმაციის რაოდენობით;
გ. გადამუშავებული ინფორმაციით;
დ. ყველა პასუხი სწორეა;
44. რისკი ლოგისტიკურ მენეჯმენტში არის:
ა. დანაკარგების ზღვარი;
ბ. დანაკარგების შესაძლო ალბათობა;
გ. დანაკარგის სასურველი ალბათობა;
დ. ყველა პასუხი სწორეა;
45. მაკროლოგისტიკურ

გარემოში

ფირმების

ოპტიმიზაციის

გამოიყენება:
ა.

შეკვეთების შესრულების მინიმალური ვადები;
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კრიტერიუმების

სახით

ბ.
საწარმოო ციკლის მინიმალური ხანგრძლივობა, მაქსიმალური მწარმოებლობა;
გ. ლოგისტიკური ფუნქციების მაქსიმალური ხანგრძლივობა;
დ. საერთო ლოგისტიკური დანახარჯების მინიმუმი, გაყიდვების მაქსიმალური
მოცულობა, ბაზრის მაქსიმალური წილის მოპოვება, ბაზარზე პოზიციების
შენარჩუნება;
46. სატრანსპორტო სისტემა ეწოდება:
ა. გამგზავნი და მიმღები ტერმინალის: სამიმოსვლო გზებისა და მოძრავი
შემადგენლობის ერთობლიობას;
ბ.
მოძრავი შემადგენლობის, სამიმოსვლო გზების, სტაციონარული მოწყობილობების,
ტრანსპორტირების ტექნოლოგიებისა და მართვის სისტემების ერთობლიობას;
გ. მოძრავი შემადგენლობისა და მართვის სისტემის ერთობლიობას;
დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.
47. ჩამოაყალიბეთ საავტომობილო ტრანსპორტის ძირითადი თავისებურებანი:
ა. ,,კარიდან კარამდე” გადაზიდვის შესაძლებლობა. მაღალი მობილურობა და
სიჩქარე;
ბ. ტვირთების მაღალი დაცვის უზრუნველყოფა;
გ. ეკონომიკურობა მცირე მანძილებზე, გამოყენების შეზღუდულობა მცირე
მანძილებზე;
დ. ყველა პასუხი სწორია.
48. საწარმოს ლოგისტიკური სისტემის მართვის ინსტრუმენტებია
ა. ორგანიზაცია;
ბ. მონიტორინგი და კონრტოლი;
გ. კომლექსური აუდიტი;
დ. პოგნოზირება, დაგეგმვა, მართვა და კონტროლი;
49. ra aris fizikuri ganawileba?
a. sxvadasxva saxis produqciis ganawileba
b. momsaxurebis gaweva momxmareblisaTvis
g. produqciis mozidva gamyidvelidan momxmareblamde
d. nedleulisa da masalebis mozidva
50. logistikuri sistemebis rogor rgolebs icnobT?
a. warmomqmneli, gardamqmneli da STanmTqmeli
b. warmomqmneli, koncervaciis STanmTqmeli
g. marketinguli, sainformacio, sabazro
d. yvela pasuxi sworia
51.

romeli

ZiriTadi

faqtorebi

gansazRvravs

Sesyidvebis

procesebis

efeqturobas:
ა. პროდუქტების

წარმოების და მიმოქცევის სფეროში

ახალიმიმართულება

7

მოძრაობის ორგანიზაციის

ბ. ლოგისტიკა არის დათვლის, კალკულაციის პროცესი
გ.

ნაკადების

სისტემების

მართვის

სამეცნიერო

მიმართულება

მატერიალური

მარკეტინგის და მომხმარებლების მომსახურება
დ.

ნედლეულისა

და

საქონლის

მოძრაობისა

და

მასთან

დაკავშირებული

ინფორმაციული ნაკადის ოპტიმალური დაგეგმარება, მართვა და კონტროლი
52 virTebis sabaJo gaformeba rogori saxis logistikur moqmedebebs miekuTvneba:
a.sabaziso logistikur funqciebs;
b. sakvanZo logistikur funqciebs;
g. mxardamWer logistikur funqciebs;
d. logistikur operaciebs.
53. Sidasawarmoo logistikuri sistemebi awarmoeben materialuri da masTan
dakavSirebuli

nakadebis marTvasa da optimizacias:

a.saamqroTa Soris;
b.sawyobebsa da saamqroebs Soris;
g. sawarmoo teqnologiuri ciklis SigniT;
d. Sida sawarmoo ubnebs Soris.
54. რომელიარარისლოგისტიკისპროცესიჩამოთვლილიპროცესებიდან ?
ა. ტრანსპორტირება
ბ. მარაგების მართვა
გ. მარკეტინგი
დ. დისტრიბუცია
55. makrologistikuri sistemis miznebs warmoadgens:
a.politikuri, sawarmoo, finansuri amocanebis gadaWra;
b.socialuri, ekonomiuri da ekologiuri amocanebis gadaWra;
g.Sigaregionaluri daraionuli sasaqonlo moZraobis problemebisgaWra;
d.sasaqonlo moZraobis qselebis Seqmna.
56. saerTo logistikur danaxarjebSi romel SemdegTagans
pozicia:
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ukavia dominirebuli

a.maragebis marTvasa da transportirebas;
b.transportirebasa da dasawyobebas;
g. Sesyidvebis procedurebsa da materialur menejments;
d. gayidvis Semdgom momsaxurebas.
57. CamoTvlili operaciebidan romeli ukavSirdeba finansuri nakadebis marTvas:
a.datvirTva, gantvirTva, gadatvirTva;
b.angariSsworebaklienturasTan, dazRveva, sakuTrebisuflebis gadacema;
g.informaciis Sekreba, gadamuSaveba gadacema;
d.SefuTva da servisuli momsaxureba.
58. logistikuri sistemis funqcionirebis optimizaciis kriteriumebs warmoadgens:
a. sabrunavi kapitalis maqsimaluri brunva;
b .maragebis minimaluri done;
g. produqciis minimaluri TviTRirebuleba da sawarmoo periodis minimaluri
xangrZlivoba;
d. materialuri resursebis efeqturi gamoyeneba.
59. ras warmoadgens funqcionalur-logistikuri garemo:
a. integrirebuli mikrologistikuri sistemebis procesebis kompozicia Tanmxleb
finansur da sainformacio nakadebTan;
b. Sidalogistikuri sistemebis kompozicia gare logistikur garemosTan;
g.

gayidvis

Semdgomi

momsaxurebis

obieqtebis

kompozicia

saqonelgamtar

qselebTan;
d. mezologistikuri sistemebi.
60. CamoTvaleT transportis ZiriTadi saxeebi:
a. pnevmokonteineruli, kosmosuri, transkontinentaluri;
b. sarkinigzo, sabagiro, pnevmokonteineruli, miwisqveSa;
g. saavtomobilo, kombinirebuli, pnevmaturi;
d. saavtomobilo, sarkinigzo, milsadenis, sahaero, sazRvao, samdinaro.
61. satransporto sistema ewodeba:
a.

gamgzavni da mimRebi terminalis: samimosvlo gzebisa da moZravi Semadgenlobis
erTobliobas;
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b.

moZravi

Semadgenlobis,

samimosvlo

gzebis,

stacionaruli

mowyobilobebis,

transportirebis teqnologiebisa da marTvis sistemebis erTobliobas;
g. moZravi Semadgenlobisa da marTvis sistemis erTobliobas;
d. arc erTi pasuxi ar aris swori.
62. CamoayalibeT satransporto sawarmoTa Taviseburebani:
ა.

satransporto

sawarmoebis

ormagi

roli

logistikuri

sistemis

funqcionirebaSi;
a.

Semaval materialur nakadebs gardaqmnis materialur momsaxurebad;

g.

satransporto

produqciis

dasawyobeba

funqcionirebs

ganusazRvrelobis

pirobebSi;
დ. yvela pasuxi sworia.
63. ra aris ganawileba?
a.

saqmianobis

saxe,

sadac

Sedis

reklama,

produqciis

transportireba da momxmareblisaTvis momsaxurebis gaweva
b. momsaxurebis gaweva
g. marketinguli gamokvlevebi
d. produqciis ganawileba
64. რომელი არ მიეკუთვნება სატვირთო გადაზიდვების პროცესს ?
ა. ინტერმოდალური
ბ. საავტომობილო
გ. სამოქალაქო
დ. კონტეინერული
65. ra kriteriumiT SeiZleba Sefasdes logistikuri sistemis efeqturoba?
a. materialuri nakadis moculobiT
b. satransporto saSualebis garbeniT
g. mogebiT
d. zRvruli SemosavliT
66. logistikis mizania:
a. SevqmnaT materialuri maragi
b. SevqmnaT sasawyobo meurneoba
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realizacia,

g.

produqcia

mitanil

unda

iqnas

mocemul

droSi

saWiro

raodenobiT

danaxarjebis mocemuli doniT
d. maragebis optimaluri sididis gansazRvra
67. ra saxis gadazidva arsebobs?
a. pirdapiri da Suamavlis meSveobiT
b. sawarmoo xazidan
g. regionaluri sawyobidan
d. yvela pasuxi sworia
68. ra ZiriTadi sazomebi aqvs materialur nakads?
a. wona
b. satransporto marSruti
g. satransportirebis dro
d. pasuxebi: a, b, g
69. rogori saxisaa materialuri nakadebi logistikur sistemasTan SedarebiT?
a. Sida da gare
b. Semavali da gamomavali
g. saerTaSoriso da saqalaqTaSoriso, Sidasaqalaqo
d. pasuxebi: a, b, g
70. ras warmoadgens transportireba?
a. produqciis gadaadgileba (t.km.
b. tvirTis masa (t.
g. tvirTis moculoba m3
d. pasuxebi a, b, g
71. რომელი შემდეგთაგანი არ წარმოადგენს მიწოდების ჯაჭვის პროცესს ?
ა. შესყიდვების ლოგისტიკა
ბ. დისტრიბუციის მენეჯმენტი
გ. მარაგების მართვა
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da

დ. გაყიდვები
72. risi

integracia

da

koordinacia

warmoebs

logistikuri

saqmianobis

procesSi?
a. logistikuri operaciebis, procedurebisa da funqciebis
b. procedurebisa da funqciebis
g. materialuri da misi Tanmxlebi nakadebis
d. marTvis subieqtisa da obieqetebis saqmianobis
73. logistikuri saqmianobis mizans warmoadgens:
a.

nakadebis

marTvis

integrirebuli

sistemis

Seqmna,

garemo

viTarebisadmi

adaptacia, konkurentunarianobis uzrunvelyofa
b.

momxmarebelTa uflebebis sruli dakmayofileba

g. mogebis maqsimizacia
d. materialuri nakadebis kontroli
74. romeli

ZiriTadi

terminebia

saWiro

logistikis

funqcionirebis

sferoebis

gamosayofad
a. logistika, Sesyidvbis logistika, masalebis menejmenti, fizikuri ganawileba,
miwodebis jaWvebis marTva
b. logistika, dasawyobebisa da satransporto logistika
g. marketingi, menejmenti sainformacio logistika, saerTaSoriso logistika
d. yvela pasuxi sworia
75. logistikuri saqmianobis romeli saxeebi miekuTvneba organizaciul marTvas?
a. momaragebis, SekveTebis warmoebis, materialuri nakadebis winsvlisa da gasaRebis
uzrunvelyofa
b. momaragebisa da fizikuri ganawilebis marTva
g. momaragebisa da saqonlis winsvlis uzrunvelyofa
d. pasuxebi: g da d
76. funqcionirebis romel sferoebs aerTianebs logistika?
a.

Sesyidvebis,

sawarmoo,

materialur-teqnikuri

momaragebis,

marketingis,

satransporto, maragebis, sainformacio, sasawyobo da ekonomikuri logistika
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b. momaragebis, Sesyidvebis, sawarmoo, gasaRebisa da ganawilebis
g. sawarmoo, samxedro da sainformacio logistikas
d. yvela pasuxi sworia
77. ra saxis komponentebisagan Sedgeba materieluri nakadi?
a.

nedleuli,

masalebi,

naxevarfabrikatebi,

daumTavrebeli

da

mza

produqcia,

meoradi resursebi tara da SefuTva
b. nedleuli, masalebi, mza produqcia
g. nedleuli tara da SefuTva, meoradi resursebi
d. yvela pasuxi sworia
78. ra niSnebiT xasiaTdeba mza produqcia?
a.

sruli

teqnologiuri

cikli,

teqnikuri

kontroli,

sruli

kompleqtacia,

sawyobSi Senaxva, gadatvirTvisaTvis mzadyofna
b. sruli teqnologiuri cikli, bazris koniunqturasTan Sesabamisoba
g. sruli kompleqtacia, gadatvirTvisaTvis mzadyofna
d. pasuxebi b da g
79. risgan Sedgeba saerTo logistikuri danaxarjebi?
a.

danaxarjebi

kompleqsur

da

damxmare

logistikur

funqciebze,

maragebze,

zaraliT arasrulyofil menejmentze, logistikur administrirebaze
b. danaxarjebi maragebis marTvasa da transportirebaze
g. danaxarjebi sabazro operaciebze da logistikur administrirebaze
d. pasuxebi a, b, g
80. romeli emdegTagani warmoadgens ganawilebis logistikuri arxebis monawileebs?
a. mimwodeblebi, gadamzidavebi, samrewvelo sawarmoebi gamanawilebeli centrebi,
terminaluri kompleqsebi, Suamavlebi, momxmareblebi
b. mimwodeblebi,Suamavlebi, momxmareblebi
g. marketinguli da saSuamavlo firmebi, satransporto firmebi
d. yvela pasuxi sworia
81. CamoTvaleT logistikuri sistemis elementebi
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a.

sadistribucui centrebi, sasawyobo meurneobebi, intermodaluri terminalebi,

logistikuri sainformacio sistemebi
b. logistikuri operaciebi da funqciebi, logistikuri jaWvebi, logistikuri
momsaxureoba
g. logistikis organizaciuli struqtura, marketinguli struqturebi, logistikis
menejmenti
d. pasuxebi b da g
82. რომელი შემდეგთაგანი არ არის სადისტრიბუციო ცენტრის ოპტიმალური ადგილმდებარეობის
განმსაზღვრელი ფაქტორი?
ა. სიახლოვე სამომხმარებლო ბაზართან
ბ. ინტეგრირებული სატრანსპორტო ქსელთან
გ. სიახლოვე სამთავრობო დაწესებულებებთან
დ. სიახლოვე საწარმოო ობიექტებთან
83. marTvis struqtura SeiZleba iyos:
a. horizontaluri;
b. xazobrivi;
g. mrudi;
d. parabola.
g. studenturi;
d. samomxmareblo.
84. marTvis meTodi SeiZleba iyos:
a. pirdapiri;
b. iribi;
g. administraciuli;
d. Wreli.
85. saxelmwifo biujetis Semosavlebi SeiZleba iyos:
a. diskretuli;
b. diferencirebuli;
g. sagadasaxado;
d. maStaburi.
86. eqsport-importis saldo miuTiTebs:
a. importis metobas eqsportze;
b. eqsport-importis sxvaobas;
g. eqsportis metobas importze;
d. importis moculobas.
87. რაარის სატვირთო გადაზიდვა ?
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ა.სატრანსპორტო პროცესისსრული ციკლი, რომელიც შედგება მოძრავი შემადგენლობის
დატვირთვისაგან, ტვირთის გადაზიდვისაგან, განტვირთვისაგან და მოძრავი შემადგენლობის
მიწოდებისაგან და სატვირთად;
ბ. დროის გარკვეულ პერიოდში ერთი მიმართულებით გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის
რაოდენობა;
გ. დროის გარკვეულ პერიოდში გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის რაოდენობა;
დ. დროის გარკვეულ პერიოდში შესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო მუშაობა.
88. ras

gulisxmobs

jaWvis

,,momarageba-warmoeba-gasaRebis”

ageba

marketingis

Tamamedrove koncefciis safuZvelze:
a. dasawyisSi gasaRebis strategiis, Semdeg mSeneblobis ganviTarebisa da warmoebis
momaragebis strategiis damuSavebas
b.

dasawyisSi

warmoebis,

xolo

Semdeg

gasaRebisa

da

marketingis

strategiis

warmoebis

strategiis

damuSavebas
g.

jer

globalur

bazrebze

gasvlisa,

xolo

Semdeg

damuSavebas
d. yvela pasuxi sworia
89. ra rols asrulebs logistika marketinguli koncefciis realizebaSi
a. warmoadgens marketinguli koncefciisa da misi realizaciis
b. logistika aviTrebს samewarmeo

safuZvels

saqmianobisadmi logistikur midgomas, imuSavebs

marketinguli koncefciis realizaciis meTodebsa da afarToebs da amatebs TviT
koncefcias
g. akavSirebs erTmaneTTan sawarmoebs, marketingul midgomebsa da realizacias
ukeTebs bazarze gasvlis strategiebs
d. gegmavs materialuri nakadebis moZraobis strategiebs
90. rogor ganixileba ganawilebis sazRvrebi logistikaSi?
a. produqciis dasawyobeba, transportireba, Senaxva da realizacia
b. produqciis dafasoeba, SefuTva, transportireba da dasawyobeba
g. produqciis SefuTva, eqspedireba, gasaRebisa da transportirebis marTva
d. produqciis warmoeba, ransportireba da Senaxva
91. CamoTvaleT ganawilebis funqciebi logistikaSi:
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a. maragebis formireba da ganTavseba; sameurneo kavSirebis damyareba, momsaxurebis
gaweva sasaqonlo moZraobis racionaluri formebis SerCeva
b. maragebis marTva, sameurneo kavSirebis optimizacia, racionaluri marSrutebis
dagegmva da optimizacia
g. maragebis marTva, SefuTvebi, dasawyobeba, faswarmoqmna
d. yvela pasuxi sworia
92. CamoTvaleT materialuri nakadis wyaroebi:
a. sabiTumo fasebi, terminalebi, gasaRebis bazrebi
b. nedleulis bazari, logistikuri kompania, sadistribucio centri
g. brokeruli sawarmo, savaWro Suamavali, gamanawilebeli centri
d. Saxta, karieri, qarxana, gamanawilebeli centri
93. CamoTvaleT pirveladi logistikuri arxis monawileni:
a. biTumad da naxevrad biTumad movaWreebi, mwarmoeblebi, momxmareblebi
b. gadamzidavebi, eqspeditorebi, agentebi
g. mwarmoeblebi,distributorebi, gadamzidavebi
d. yvela pasuxi sworia
94. ra mdgenelebisa da elementebisagan Sedgeba logistikuri xarjebi?
a. xarjebi logistikuri operaciebis marTvaze, mowyobilobaze,
sasawyobo maragebze, monacemebis gadacemaze
b. xarjebi
gadacemaze

SekveTebis

g.
danaxarjebi
gadacemaze

marTvaze

momaragebaze,

saTavsoze,

Sualedur

transportirebaze,

informaciis

Sidasaqarxno

transportirebaze,

monacemebis

d. danaxarjebi transportirebaze, dasawyobebaze, sainformacio uzrunvelyofaze
95. ra SemTxvevaSi miekuTvneba sasawyobo xarjebi sawarmoo xarjebs?
a. rodesac warmoebis procesi grZeldeba mimoqcevis sferoSi
b. rodesac sawyobSi inaxeba produqciis mimdinare da sadazRvevo maragi
g. rodesac sawyobi da saaqqroebi moTavsebulia erT korpusSi
d.
rodesac
sawyobSi
inaxeba
logistikuri
procesis
uzrunvelyofisaTvis aucilebeli maragebis normatiuli moculobebi

uwyvetobis

96. ra funqciebs asrulebs momaragebis samsaxuri materialuri nakadebis marTvaSi?
a. materialuri resursebis Sesyidva, ტრანსპორტირება da droebiTi Senaxva
b. produqciis Sesyidva, transportireba da gadamuSaveba
g. produqciis Sesyidva, daxarisxeba da Senaxva
d. Sesyidva, Senaxva da gadamuSaveba
97. ra meTodebi gamoiyeneba potenciuri momwodeblebis Ziebis dros?
a. anketireba da marketinguli gamokvlevebis Catareba
b. konkursebis, gamokiTxvebisa da marketinguli gamokvlevebis Catareba, kontaqtebis
Camoyalibeba
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g. konkursis gamocxadeba, sareklamo muSaoba,
daTvaliereba, werilobiTi da piradi kontaqtebi

gamofenisa

da

bazrobebis

d. momwodeblebis siis formireba kompleqsuri gamokvlevebiT
98. ra etapebisagan Sedgeba mimwodebelTa SesarCevi amocana?
a. momwodeblebis kompleqsuri Seswavla da Sefaseba,
Sefaseba da kontroli maT saqmianobaze

logistikuri

sistemis

b. momwodeblebis adgilmdebareobis SerCeva, maTi miwodebis xarisxis Sefaseba da
grZelvadiani kontraqtebis formireba
g. marketinguli gamokvlevebi, maTi dagegmva da amocanebis realizacia
d. potenciuri momwodeblebis potenciuri siis Sedgena, maTi analizi da maTi
muSaobis Sefaseba
99. CamoTvaleT momaragebis xarjebis ZiriTadi elementebi:
a. xarjebi Sesyidvebze, Seferxebebi (danakargebi deficitisagan), meTvalyureobaze,
gadatvirTvebze,

dakarguli

klientebi,

jarimebi,

personalis

mocdena,

zeganakveTuri saaTebis anazRaureba, danakargebi
b.

xarjebi

Sesyidvebze,

danakargebis

deficiti,

personalisa

da

transportis

mocdena
g.

danakargebi

deficitisagan,

xarjebi

maragebis

Sevsebaze,

transportirebis

xarjebi
d. xarjebi miwodebebis marTvaze, transportirebaze, maragebis marTvaze
100. ra ZiriTadi elementebisagan Sedgeba produqciis gagzavnis xarjebi?
a. xarjebi datvirTva gantvirTvaze, gadatvirTvaze da momsazurebaze
b. xarjebi satransporto saSualebebze, tvirTebis gadamisamarTebaze, mosakreblebi;
gare organizaciis xarjebi, datvirTva-gantvirTvis samuSaoebsa da momsaxurebaTa
xarjebi
g. danaxarjebis jami tvirTgamgzavnebTan
d. datvirTvis, transportirebisa da gantvirTvis xarjebi
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