სამაგისტრო ბილეთი
საგანი: ,,სატრანსპორტო ლოგისტიკა“
ვარიანტი 1.
1. რა არის ლოგისტიკა?
ა. გადაზიდვის ხელოვნება;
ბ. მატერიალური ნაკადების მართვის ხელოვნება და მეცნიერება;
გ. სამეწარმეო საქმიანობა;
დ. მატერიალური ნაკადების დაგეგმვა და კონტროლი;
2.

რომელი არ მიეკუთვნება სატვირთო გადაზიდვების პროცესს?

ა. ინტერმოდალური;
ბ. საავტომობილო;
გ. სამოქალაქო;
დ. სარკინიგზო
3.

რომელი შემდეგთაგანი არ წარმოადგენს მიწოდების ჯაჭვის პროცესს ?

ა. შესყიდვების ლოგისტიკა;
ბ. დისტრიბუცია;
გ. მარაგების მართვა;
დ. გაყიდვები;
4. ლოგისტიკური სისტემისათვის არ არის დამხასიათებელია:
ა. სისტემურობა;
გ. საიმედოობა;

ბ.კომპლექსურობა;
დ.გამძლეობა;

5. რა არის მულტიმოდალური გადაზიდვა ?
ა. არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვა;
ბ. სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა;
გ. გადაზიდვა სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით;
დ. საზღვაო გადაზიდვა;

6.

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 სისტემაში არსებობს საინფორმაციო კავშირები, ხოლო
მიკროლოგისტიკურში პირდაპირი კავშირები.
გ. მაკროლოგისტიკურ სისტემაში ნივთიერი კავშირები, ხოლო მიკროლოგისტიკურ
სისტემაში საინფორმაციო კავშირები;
დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

7. მარაგის რომელი სახეები განსაზღვრავენ

ლოგისტიკური მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის

ობიექტს დანახარჯების კუთით:
ა. საწარმოო, სასაქონლო, სასაწყობო მარაგები;
ბ. სასაქონლო, მომარაგების, სატრანსპორტო მარაგები;
გ. საწარმოო, სასაქონლო და სასაწყობო მარაგები;
დ. საწარმო, მომარაგების და სასაქონლო მარაგები;

8.რა არის მატერიალური ნაკადი:
ა. ნივთიერ ფორმაში არსებული პროდუქცია;
ბ. ნივთიერ ფორმაში არსებული პროდუქცია, რომელიც მუდმივად მოძრაობს;
გ. ნივთიერ ფორმაში არსებული პროდუქცია, რომელიც არსაოდეს არ მოძრაობს;
დ. ყველა პასუხი სწორეა.
9. დასაწყობება ქმნის ორი ტიპის სტრატეგიულ სარგებელს, ესაა:
ა. ეკონომიკურ და ეკოლოგიურს; ბ. ეკონომიკურ და პოლიტიკურს;
გ. ეკონომიკურს და სერვისულს;

დ. ეკოლოგიური და სერვისულს;

10. 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.

11. ლოგსტიკურ სისტემაში კონტროლს ექვემდებარება:
ა. მახასიათებლები და პარამეტრები;

ბ. მხოლოდ პარამეტრები;

გ. სისტემის მდგენელები;

დ. სისტემის პარამეტრები;

12. . 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 რაოდენობა;
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).
13. რაში მდგომარეობს ლოგისტიკის მიზანი?
ა. ხარჯების შემცირებაში;
ბ. პროდუქციის გადაზიდვაში;
გ. პროდუქციის აღრიცხვასა და დამუშავებაში;
დ. პროდუქციის მიზიდვა ,,ზუსტად დროში”;
14. რა არის სტელაჟი?
ა. მრავალიარუსიანი მოწყობილობა პროდუქციის წარმოებისათვის;
ბ. მრავალიარუსიანი მოწყობილობა ტვირთის დროებით შენახვისათვის;
გ. მრავალიარუსიანი მოწყობილობა ტვირთის შეფუთვისათვის;
დ. მრავალიარუსიანი მოწყობილობა ტვირთის გადადგილებისათვის;
15. ბიზნესში გამოიყენება შეფუთვის ორი სახე:
ა. სამრეწველო და სამომხმარებლო;
ბ. საწარმოო და გამსაღებელი;
გ. სამომმხმარებლო და გამსაღებელი;
დ. ყველა პასუხი სწორეა;
16. რა არის სასაქონლო მარაგის შექმნის მიზანი ?
ა. წარმოების ზრდა;
ბ. სამომხმარებლო ბაზრის ზრდა;
გ. მიწოდებისა და მოთხოვნის სინქრონიზაცია;
დ. პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკების დაზღვევა;

17. რა არის ნაკადი?
ა. ობიექტთა სიმრავლე, რომელიც აღიქმება როგორც ერთიანი მთელი;
ბ. ობიექტთა სიმრავლე, რომელიც აღიქმება როგორც დანაწევრებული;
გ. ობიექტთა სიმრავლე, რომელიც აღიქმება როგორც გაშიფრული;
დ. არც ერთი პასუხი სწორე არ არის;
18. ლოგისტიკური ოპერაციები შეიძლება იყოს:
ა. შიდა და გარე;
ბ.შიდა და საბაზისო;
გ.შიდა, გარე, საბაზისო და საკვანძო ;
დ.მხოლოდ საკვაძო;
19. ლოგისტიკის აქტუალობა განაპირობა:
ა. სამეცნიერო -ტექნიკურმა პროგრესმა;
ბ. ბაზრის გლობალიზაციამ;
გ. კონკურენციის ზრდამ;
დ. ყველა პასუხი სწორია;
20. რაში მდგომარეობს სატრანსპორტო ლოგისტიკის ძირითადი ამოცანები:
ა. ყველა სახის ტრანსპორტის ერთობლივი დაგეგმვა;
ბ. სატრანსპორტო პროცესის ერთობლივი დაგეგმვა სასაწყობო და საწარმოო
პროცესებთან ერთად;
გ. ტრანსპორტის სახეთა მუშაობის შეთანხმება, ოპტიმალური მარშრუტების
განსაზღვრა;
დ. ყველა პასუხი სწორია.

სამაგისტრო ბილეთი
საგანი: ,,სატრანსპორტო ლოგისტიკა“
ვარიანტი 2.
1. ლოგისტიკის კომპლექსური მიდგომა გულისხმობს:
ა.სტრატეგიულ დაგეგმვას და პროგნოზირებას;
ბ. სტრატეგიის შემუშავებას;
გ.პროგნოზირებას;
დ. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დანერგვას;
2. ლოგისტიკურ ფუნქციებს არ მიეკუთვნება:
ა. გადაზიდვების ორგანიზაცია;
ბ. შესყიდვებისა და შეკვეთების მართვა;
გ. აუდიტის ჩატარება;
დ. კონტროლი;

3. რა ნიშნებით ხასიათდება ლოგისტიკური სისტემების სირთულე?
ა. ელემეტების დიდი რიცხვი, რგოლებს შორის
ურთიერთქმედების რთული ხასიათი, სისტემის მიერ
შესრულებული ფუნქციების სირთულე;
ბ. სისტემის მრავალკრიტერიადურობა;
გ. რთულად ორგანიზებული მართვის არსებობა;
დ.გარემო ალბათური ფაქტორების დიდი რიცხვის არსებობა;
4. ჩამოთვალეთ საქონლის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები
ა. დამუშავებისა და რეალიზაციის;
ბ. დამუშავების, დანერგვის, ზრდის, სიმწიფის, დაცემის;
გ. წარმოების, განაწილებისა და რელიზაციის;
დ. ყველა პასუხი სწორია;
5. რომელი შემდეგთაგანი არ წარმოადგენს ლოგისტიკის ფუნქციას?
ა. შეკვეთების დამუშავება;

ბ. მარაგების მართვა;

გ. ტრანსპორტირება;

დ. ფინანსური ანალიზი;

6. 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;
7. ბიზნესში გამოიყენება შეფუთვის ორი სახე:
ა. სამრეწველო და სამომხმარებლო;
ბ. საწარმოო და გამსაღებელი;
გ. სამომმხმარებლო და გამსაღებელი;
დ. ყველა პასუხი სწორეა;
8. რა არის სასაქონლო მარაგის შექმნის მიზანი ?
ა. წარმოების ზრდა;
ბ. სამომხმარებლო ბაზრის ზრდა;
გ. მიწოდებისა და მოთხოვნის სინქრონიზაცია;
დ. პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკების დაზღვევა;
9.

რომელი შემდეგთაგანი წარმოადგენს საავტომობილო ტრანსპორტის

უპირატესობას?
ა. მაღალი ტვირთამწეობა;
ბ. გადაზიდვის შედარებით დაბალი ღირებულება და მოქნილობა;
გ.ტრანსპორტის სახეობებთან შედარებით სისწრაფე და მაღალი ღირებულება;
დ. ეკოლოგიურობა;
10.
რით გამოირჩევა ლოგისტიკური სისტემა:
ა. სისტემა უკუკავშრის შესაძლებლობით;
ბ. სისტემა ადაპტური უკუკავშრით;
გ. სისტემა დაყოფადობის შესაძლებლობით;
დ. სისტემა სინთეზის უნარით;
11.

არსებობს ლოგისტიკური სისტემის ორი სახე:

ა. მიკრო და გლობალური;

ბ. მიკრო და მაკრო;

გ. მაკრო და გლობაური;

დ. ყველა პასუხი სწორეა;

12. ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით მარაგები იყოფა:
ა. მიმდინარე, სეზონური, სერიული;

ბ. სეზონური, მიმდინარე და სადაღვევო;

გ. სეზონური,მიმდინარე, მასიური;

დ. მიმდინარე,სადაღვევო, მასიური;

13. რა არის ფინანსური ნაკადი?
ა. ფინანურ საშუალებათა მოძრაობა ლოგისტიკურ სისტემასა და გარემოს შორის;
ბ. ლოგისტიური ოპერაციების მართვისა და კონტროლის მექანიზმი;
გ. ინფორმაციის გადაცემის საშუალება;
დ.არც ერთი პასუხი სწორე არ არის;
14.რა ერთეულებში იზომება სინფორმაციო ნაკადი:
ა. დროის ერთეულში;
ბ. ინფორმაციის რაოდენობით;
გ. გადამუშავებული ინფორმაციის რაოდენობით;
დ. ყველა პასუხი სწორეა;
15. ვინ აზღვევს შესაძლო ლოგისტიკურ რისკებს?
ა. სადაზღვევო კომპანია;
ბ. საბროკერო კომპანია;
გ. სახელმწიფო;
დ. ეკონომიკის სამინისტროს
16. 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
17.

რა არის ლოგისტიკა?

ა. გადაზიდვის ხელოვნება;
ბ. მატერიალური ნაკადების მართვის ხელოვნება და მეცნიერება;

გ. სამეწარმეო საქმიანობა;
დ. მატერიალური ნაკადების დაგეგმვა და კონტროლი;

18.

რისკი ლოგისტიკურ მენეჯმენტში არის:

ა. დანაკარგების ზღვარი;

ბ. დანაკარგების შესაძლო ალბათობა;

გ. დანაკარგის სასურველი ალბათობა; დ. ყველა პასუხი სწორეა;
19. რაში მდგომარეობს სატრანსპორტო ლოგისტიკის ძირითადი ამოცანები:
ა. ყველა სახის ტრანსპორტის ერთობლივი დაგეგმვა;
ბ. სატრანსპორტო პროცესის ერთობლივი დაგეგმვა სასაწყობო და საწარმოო
პროცესებთან ერთად;
გ. ტრანსპორტის სახეთა მუშაობის შეთანხმება, ოპტიმალური მარშრუტების
განსაზღვრა;
დ. ყველა პასუხი სწორია.
20. რა არის მულტიმოდალური გადაზიდვა ?

ა. არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვა;
ბ. სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა;
გ. გადაზიდვა სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით;
დ. საზღვაო გადაზიდვა;

სამაგისტრო გამოცდის საკითხები

“სატრანსპორტო ლოგისტიკა“

1.

romel logistikur funqciebs miekuTvneba Semdeg saqmianobaTa saxeebi:
Sesyidvebi, warmoeba, gasaReba da ganawileba:

a. sabazisos;
b. sakvanZos;
g. mxardamWers;
d. Sualedurs.
2. romeli ZiriTadi faqtorebi gansazRvravs Sesyidvebis procesebis efeqturobas:
a. materialuri resursebis xarisxi da raodenoba;
b.

materialuri

resursebi

xarisxi,

drois

faqtori

da

mimwodebelTa

ganlageba;
g. drois faqtorebi da klientTa raodenoba;
d. gadazidvis TviTRirebuleba.
3.

tvirTebis

sabaJo

gaformeba

rogori

saxis

logistikur

moqmedebebs

miekuTvneba:
a. sabaziso logistikur funqciebs;
b. sakvanZo logistikur funqciebs;
g. mxardamWer logistikur funqciebs;
d. logistikur operaciebs.
4.

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.
5.

gare

logistikuri

sistemebi

awarmoeben

materialuri

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.

da

masTan

6.

integrirebuli

logistikuri

sistemebis

formirebisaTvis

ganmsazRvrels

warmoadgens:
a. logistikis 8 wesi;
b. logistikuri koncefcia ,,zustad droSi”;
g. logistikuri danaxarjebis minimizacia da xarisxis marTvis koncefcia;
d. integraciisa da koordinaciis Teoria.
7. makrologistikuri sistemis miznebs warmoadgens:
a. politikuri, sawarmoo, finansuri amocanebis gadaWra;
b. socialuri, ekonomiuri da ekologiuri amocanebis gadaWra;
g. Sigaregionaluri da

raionuli sasaqonlo moZraobis problemebis gaWra;

d. sasaqonlo moZraobis qselebis Seqmna.
8. rogor iyofa marTvis doneebis mixedviT firmis logistikuri 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.
9. logistikuri menejmentis mTavari amocanaa xeli Seuwyos:
a. firmis warmoebis miRwevas;
b. firmis strategiuli miznebis Sesrulebasa da sakonkurencio upiratesobis
Seqmnas;
g. sakonkurencio upiratesobaTa Seqmnas;
d. gayidvebis maqsimaluri moculobebis miRwevas.
10. CamoTvaleT intermodaluri gadazidvis ZiriTadi niSnebi:
a. gadazidvis

erTi

xelSekruleba,

erTi

xelSekruleba,

ramodenime

gadamzidavi,

ramodenime

operatori;
b. gadazidvis

transportirebis

sxvadasxva

erTaini dokumenti, gadazidvis erTiani pasuxismgebloba;
g.

ramodenime saxis transporti, ramodenime satransporto dokumenti;

d. arc erTi pasuxi ar aris swori.

saxe,

11. logistikis meTodologias safuZvlad udevs Semdegi niSnebi:
a. Sidasawarmoo, resursuli, komerciuli;
b. funqcionaluri, resursuli, dargobrivi;
g. integracia, koordinacia;
d. integracia, kontroli.

12. 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.
13. 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.
14. CamoTvaleT resursuli logistikis ZiriTadi mdgenelebi:
a. materialuri, sainformacio, finansuri, sakadro;
b. materialuri, saxelSekrulebo, satransporto;
g. sakadro, administraciuli, sainformacio;
d. Sidasawarmoo, saaswyobo, ekonomikuri.
15. 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.
16.

saerTo

logistikur

danaxarjebSi romel logistikur

funqciebs

ukavia

dominirebuli mdgomareoba:
a. maragebis marTvasa da transportirebas;
b. transportirebasa da dasawyobebas;
g. Sesyidvebis procedurebsa da materialur menejments;
d. gayidvis Semdgom momsaxurebas.

17. romeli sakvanZo logistikuri funqcia miiCneoda logistikis sinonimad da ra
periodSi:
a. transportireba XX saukunis 60-70-ian wlebi;
b. maragebis marTva

XX saukunis 20-50-ian wlebi;

g. fizikuri ganawileba XX saukunis 50-70-ian wlebi;
d. marketingi XX saukunis 90-ian wlebi.
18.

CamoTvlili

logistikuri

operaciebidan

romeli

sruldeba

finansur

nakadebze:
a. datvirTva, gantvirTva, gadatvirTva;
b. angariSsworeba klienturasTan, dazRveva, sakuTrebis uflebis gadacema;
g. informaciis Sekreba, gadamuSaveba gadacema;
d. SefuTva da servisuli momsaxureba.
19. 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.
20.

Sidasawarmoo

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.
21. ras warmoadgens funqcionalur-logistikuri garemo:
a. integrirebuli

mikrologistikuri

sistemebis

procesebis

kompozicia

Tanmxleb finansur da sainformacio nakadebTan;
b. Sigalogistikuri sistemebis kompozicia gare logistikur garemosTan;
g.

gayidvis

Semdgomi

momsaxurebis

obieqtebis

kompozicia

saqonelgamtar

qselebTan;
d. mezologistikuri sistemebi.

22.

makrologistikur

garemoSi

firmebis

optimizaciis

kriteriumebis

saxiT

gamoiyeneba:
a. SekveTebis Sesrulebis minimaluri vadebi;
b. sawarmoo ciklis minimaluri xangrZlivoba, maqsimaluri mwarmoebloba;
g. logistikuri funqciebis maqsimaluri xangrZlivoba;
d.

saerTo

moculoba,

logistikuri
bazris

danaxarjebis

maqsimaluri

wilis

minimumi,

gayidvebis

mopoveba,

bazarze

maqsimaluri
poziciebis

SenarCuneba.

23. saxelmwifo (transnacionaluri. logistikuri sistemis formireba warmoebs:
a. regionalur doneze;
b. saxelmwifo doneze;

g. globaluri kompaniebis doneze;
d. finansur-samrewvelo jgufebis doneze.

24. logistikuri menejmenti miwodebis procesSi awarmoebs:
a. saqonlis, maTi maragebis, servisisa da masTan dakavSirebuli efeqturi da
mwarmoebluri nakadebis dagegmvas, realizaciasa da kontrols;
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.

25. satransporto firmis sruli Rirebulebis jaWvis (piramidis. komponentebs
warmoadgenen:
a. warmoeba, marketingi da gayidvebis servisi;
b. warmoeba, marketingi da gayidvebis organizacia;
g. mxardamWeri da sakvanZo funqciebi; gare da Sinagani logistika, mogeba;
d. Sesyidvebi, personalis marTva, investiciebi.

26. CamoTvaleT transportis ZiriTadi saxeebi:
a.

pnevmokonteineruli, kosmosuri, transkontinentaluri;

b.

sarkinigzo, sabagiro, pnevmokonteineruli, miwisqveSa;

g. saavtomobilo, kombinirebuli, pnevmaturi;
d. saavtomobilo, sarkinigzo, milsadenis, sahaero, sazRvao, samdinaro.

27. satransporto sistema ewodeba:

a. gamgzavni

da

mimRebi

terminalis:

samimosvlo

gzebisa

da

moZravi

Semadgenlobis erTobliobas;
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.
28. CamoayalibeT satransporto sawarmoTa Taviseburebani:
a. satransporto

sawarmoebis

ormagi

roli

logistikuri

sistemis

funqcionirebaSi;
b. Semaval materialur nakadebs gardaqmnis materialur momsaxurebad;
g. satransporto produqciis dasawyobeba funqcionirebs ganusazRvrelobis
pirobebSi;
d. yvela pasuxi sworia.

29. CamoayalibeT saavtomobilo transportis ZiriTadi Taviseburebani:
a. ,,karidan

karamde”

gadazidvis

SesaZlebloba;

maRali

mobiluroba

da

siCqare;
b. tvirTebis maRali dacvis uzrunvelyofa;
g.

ekonomikuroba

mcire

manZilebze,

gamoyenebis

SezRuduloba

manZilebze;
d. yvela pasuxi sworia.

30. CamoayalibeT sahaero transportis ZiriTadi Taviseburebani:
a. gadazidvis maRali siCqare;
b. gadazidvis manZilis Semcireba da tvirTebis maRali dacva;
g. Soreul miudgomel adgilebSi gadazidvebis SesaZlebloba;
d. yvela pasuxi sworia.

31. ra aris logistika?

mcire

a. gadazidvis xelovneba
b. materialuri nakadebis marTvis xelovneba da mecniereba
g. samewarmeo saqmianoba
d. materialuri nakadebis dagegmva da kontroli

32. romeli funqcionaluri sferoebi Sedian logistikur struqturaSi?
a. maragebi da produqciis transportireba
b. dasawyobeba da sasawyobo gadamuSaveba
g. informacia, kadrebi, warmoebis momsaxureba
d. pasuxebi: a, b, g

33. raSi gamoixateba logistikis ZiriTadi mizani?
a. xarjebis SemcirebaSi
b. produqciis gadazidvaSi
g. produqciis aRricxvasa da damuSavebaSi
d. produqciis mizidva ,,zustad droSi”

34. raSi gamoixateba logistikis marTvis amocana?
a. produqciis winsvlis sferoSi amocanebisa da strategiis damuSavebis
meqanizmis uzrunvelyofaSi
b. momxmarebelTa satransporto momsaxurebis damuSavebaSi
g. SekveTis optimaluri sididis dadgenaSi
d. danaxarjebis SemcirebaSi
35. ras emsaxureba maragebi logistikur sistemaSi?

a.

mimwodeblis,

mwarmoeblisa

da

momxmarebels

Soris

damokidebulebaTa

SerbilebisaTvis
b. moTxovnis dasakmayofileblad
g. produqciis dasamzadeblad
d. logistikuri sistemis efeqturad muSaobisaTvis
36. ra faqtorebi axdens gavlenas logistikur sistemaze?
a. samecniero-teqnikuri progresi
b. transportis struqturis cvlileba
g. fasebi sawvavsa da masalebze logistikuri sistemis infrastruqtura
d. yvela pasuxi sworia

37. romeli maCvenebeli aris ZiriTadi logistikis sistemis analizi
a. zRvruli danaxarjebi
b. saerTo danaxarjebi
g. mudmivi danaxarjebi
d. cvalebadi danaxarjebi

38. romel qvesistemebTan urTierTqmedebs logistika?
a. marketinTan
b. warmoebasTan
g. menejmentTan da sasawyobo meurneobasTan
d. pasuxebi a, b, g
39. ra aris ganawileba?

a.

saqmianobis

saxe,

sadac

Sedis

reklama,

produqciis

realizacia,

transportireba da momxmareblisaTvis momsaxurebis gaweva
b. momsaxurebis gaweva
g. marketinguli gamokvlevebi
d. produqciis ganawileba
40. ra aris fizikuri ganawileba?
a. sxvadasxva saxis produqciis ganawileba
b. momsaxurebis gaweva momxmareblisaTvis
g. produqciis mozidva gamyidvelidan momxmareblamde
d. nedleulisa da masalebis mozidva

41. ra aris fizikuri uzrunvelyofa?
a. nedleulisa da masalebis mizidva mimwodeblidan momxmareblamde
b. produqciis mizidva momxmareblebTan
g. produqciis mizidva avtotransportiT
d. momsaxurebis gaweva momxmareblisaTvis

42.

ra

kriteriumiT

SeiZleba

Sefasdes

efeqturoba?
a. materialuri nakadis moculobiT
b. satransporto saSualebis garbeniT
g. mogebiT
d. zRvruli SemosavliT

logistikuri

sistemis

modelis

43. arsebobs Tu ara universaluri logistikuri modeli?
a. arsebobs
b. ar arsebobs
g. arsebobs xazobrivi modeli
d. arsebobs dinamikuri modeli

44. logistikis mizania:
a. SevqmnaT materialuri maragi
b. SevqmnaT sasawyobo meurneoba
g. produqcia mitanil unda iqnas mocemul droSi saWiro raodenobiT da
danaxarjebis mocemuli doniT
d. maragebis optimaluri sididis gansazRvra

45. ra nakadebi arsebobs moTxovnisa da miwodebis optimizaciis pirobebSi?
a. fizikuri da sakomunikacio
b. sainformacio, fizikuri
g. ganawilebiTi
d. momaragebis
46. rogori arsebobs momxmareblisaTvis gadatvirTvis saxeebi?
a. pirdapiri da Suamavlis meSveobiT
b. sawarmoo xazidan
g. regionaluri sawyobidan
d. yvela pasuxi sworia
47. ra ZiriTadi sazomebi aqvs materialur nakads?

a. satransporto masa
b. satransporto gza
g. satransporto dro
d. pasuxebi: a, b, g

48. rogori aris materialuri nakadebi raodenobrivi niSniT?
a. msxvili
b. wvrili
g. saSualo
d. pasuxebi: a, b, g

49. 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

50. ras warmoadgens transportis produqcia?
a. produqciis gadaadgileba (t.km.
b. tvirTis masa (t.
g. tvirTis moculoba m3
d. pasuxebi a, b, g
51. sad da rodis warmoiSva termini ,,logistika”
a. Zvel saerZneTSi V saukuneSi Cvens eramde

b. Zvel romSi I saukuneSi
g. Zvel egvipteSi X saukuneSi Cvens eramde
d. bizantiis imperiaSi X saukuneSi

52. ras niSnavs termini ,,logistika”
a. gamoTvlis, gansjis xelovneba
b. modelirebis xelovneba
g. sajaro momsaxurebaTa movaleobaTa Sesruleba
d. gadasaxadebis akrefasTan dakavSirebuli saqmianoba

53. sad Caisaxa da vin iyo samxedro logistikis Teoriis fuZemdebeli?
a. amerikaSi granti
b. germaniaSi laibnici
g. safrangeTSi napoleoni
d. ruseTSi anri antuan acimini
54. 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. armiis ukandaxevis marTvis Sesaxeb

55. drois romel periodSidaiwyo samxedro logistikis
samxedro sferodan sameurneo praqtikis sferoSi.

principebma gadmosvla

a. XX saukunis pirvel naxevarSi
b. XIX saukunis I naxevarSi
g. XX saukunis 80-ian wlebSi
d. XXI saukunis dasawyisSi

56. ramden jufad iyofa logistikaSi gadasawyveti amocanebi?
a. sam jgufad: globaluri, saerTo da kerZo
b. oTx jgufad: globaluri, Sualeduri, saerTo da kerZo
g. or jgufad: saerTaSoriso da erovnuli
d.

xuT

jgufad:

saerTaSoriso,

regionuli,

raionuli

saqalaqo

da

mikrologistikuri

57.

risi

integracia

da

koordinacia

warmoebs

logistikuri

procesSi?
a. logistikuri operaciebis, procedurebisa da funqciebis
b. procedurebisa da funqciebis
g. materialuri da misi Tanmxlebi nakadebis
d. marTvis subieqtisa da obieqetebis saqmianobis
58. razea dafuZnebuli logistikuri saqmianoba:
a. logistikis 8 wesze (8R.
b. logistikis 5wesze (5 R.
g. logistikis 6 wesze (6 R.
d. logistikis 9 wesze (9R.

saqmianobis

59. 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

60. 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
61. 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
62. saqmianobis romel saxeebs aerTianebs teq

nologiuri marTva:

a. gadazidvebis, sasawyobo meurneobis, sainformacio uzrunvelyofis nakadebis
moZraobisa da dagegmvis, danaxarjebis optimizaciis teqnologiebis srulyofa
b.

gadazidvebis,

sasawyobo

meurneobisa

da

sainformacio

srulyofa
g. menejmentisa da marketingis sferoebis srulyofa

teqnologiebis

d. materialuri nakadebis marTvis srulyofa
63. funqcionirebis romel sferoebs aerTianebs logistika?
a.

Sesyidvebis,

sawarmoo,

materialur-teqnikuri

momaragebis,

marketingis,

satransporto, maragebis, sainformacio, sasawyobo da ekonomikuri logistika
b. momaragebis, Sesyidvebis, sawarmoo, gasaRebisa da ganawilebis
g. sawarmoo, samxedro da sainformacio logistikas
d. yvela pasuxi sworia
64. 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

65. 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

66. logistikuri sistemebis rogor rgolebs icnobT?
a. warmomqmneli, gardamqmneli da STanmTqmeli
b. warmomqmneli, koncervaciis STanmTqmeli
g. marketinguli, sainformacio, sabazro

d. yvela pasuxi sworia

67. romeli maCvenebeli aris ZiriTadi logistikuri sistemis analizisaTvis?
a. zRvruli danaxarjebi
b. saerTo danaxarjebi
g. mudmivi danaxarjebi
d. cvalebadi danaxarjebi

68. 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

69. vin 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

70. CamoTvaleT logistikuri sistemis ZiriTadi struqturuli elementebi

a. logistikuri sistema, ls rgolebi, logistikuri jaWvebi, logistikuri
qseli, logistikuri ganawilebis arxebi, umaRlesi logistikuri menejmenti,
logistikuri infrastruqtura
b. operaciebi da funqciebi, ls rgolebi, logistikuri jaWvebi, ganawilebis
arxebi
g. marketinguli struqturebi, ls rgolebi, logistikuri infrastruqtura,
umaRlesi logistikuri menejmenti
d. pasuxebi b da g

71. investicia aris:
a. fulis dabandeba;
b. fulis fantva;
g. fulis moWra;
d. fulis cveTa.

72. fasi aris:
a. saqonlis WeSmariti Rirebuleba;
b. sacvleli Rirebuleba;
g. sadesanto Rirebuleba;
d. saamqveyno Rirebuleba.

73. satransporto sawarmos wliuri balansi moicavs or nawils:
a. zeda da qveda;
b. aqtivi da pasivi;
g. dadebiTi da uaryofiTi;

d. mTeli da nawili.

74. satransporto firmis sawarmoo daniSnulebis Senoba-nagebobebi
miekuTvneba: satransporto sawarmos
a. gasarTob saSualebebs;
b. gasalanZR saSualebebs;
g. gasaber saSualebebs;
d. materialur saSualebebs.

75. satransporto saSualebebi miekuTvneba:
a. materialur saSualebebs;
b. masmediis saSualebebs;
g. sabrunav saSualebebs;
d. nedleulis saSualebebs.
76. satransporto sawarmos saaqcio sazogadoebis direqtori iniSneba:
a. piradi gancxadebiT;
b. masmediis wardgeniT;
g. sameTvalyureo sabWos mier;
d. municipalitetis mier.
77. saqonlis da momsaxurebis damzadeba aris:
a. TamaSi;
b. warmoeba;
g. swavla;
d. muSaoba.

78.

marTvis struqtura SeiZleba iyos:
a. sinusoida;
b. xazobrivi;
g. mrudi;
d. parabola.

79. marTvis struqtura SeiZleba iyos:
a. funqcionaluri;
b. uwesrigo;
g. mowesrigebuli;
d. kacuri.
80. marTvis meTodi SeiZleba iyos:
a. ekonomikuri;
b. samoswavlo;
g. studenturi;
d. samomxmareblo.
81. marTvis meTodi SeiZleba iyos:
a. pirdapiri;
b. iribi;
g. administraciuli;
d. Wreli.

82. sawarmoo cikli aris drois xangrZlivoba:
a. muSakis sawarmoSi yofnis;
b. nedleulis CaSvebidan mza produqciamde;

g. mza produqciis transportirebis;
d. mza produqciis gayidvis.
83. satransporto firmaSi damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis ganakveTi
Seadgens:
a.. 10%-i;
b.. 12%-i;
g.. 18%-i;
d.. 20%-i.
84. satransporto firmis mogebis gadasaxadis ganakveTi Seadgens:
a. 10%-i;
b. 15%-i;
g. 20%-i;
d. 25%-i.
85. satransporto firmis saSemosavlo gadasaxadis ganakveTi Seadgens:
a. 10%-i;
b. 20%-i;
g. 25%-i;
d. 30%-i.
86. satransporto firmis qonebis gadasaxadis ganakveTi aris:
a.1%-mde;
b. 2%-mde;
g. 3%-mde;
d. 10%-mde.
87. garantia unda gaformdes aucileblad:

a. zepiri formiT;
b. werilobiTi formiT;
g. nabeWdi formiT;
d. natvifri formiT.
88. satransporto saqmianobaSi dazRveva SeiZleba iyos:
a. adgilobrivi;
b. diskretuli;
g. globaluri;
d. savaldebulo.

89. satransporto firmebs Soris sameurneo davebi SeiZleba ganxiluli iqnas:
a. zemdgom organoSi;
b. samoqalaqo sasamarTloebSi;
g. teritoriul marTvis organoebSi;
d. dargobriv saministroSi.
90. sakuTreba SeiZleba iyos:
a. saTemo;
b. sasoflo;
g. sajaro;
d. samoxeleo.
91. sakuTreba SeiZleba iyos:
a. sauniversiteto;
b. koleqtiuri;
g. kerZo;

d. saamxanago.
92. satransporto firmebis uZravi qoneba eqvemdebareba aucilebel
registracias:
a. logistikur centrSi;
b. sasamarTloSi;
g. qalaqis meriaSi;
d. sajaro reestrSi.
93. satransporto saSualebebis lizingi aris:
a. grZelvadiani ijara;
b. momentaluri ijara;
g. koleqtiuri ijara;
d. individualuri ijara.

94. kerZo saarbitraJo sasamarTloebSi satransporto saqmis ganxilva SeiZleba
moxdes:
a. erTi mxaris surviliT;
b. saqmis mniSvnelobidan gamomdinare;
g. mxareTa SeTanxmebiT;
d. sasamarTlo gadawyvetilebiT.

95. saxelmwifo biujetis Semosavlebi SeiZleba iyos:
a. diskretuli;
b. diferencirebuli;
g. sagadasaxado;

d. maStaburi.
96. damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi miekuTvneba biujetis:
a. arasagadasaxado Semosavlebs;
b. sagadasaxado Semosavlebs;
g. albaTur Semosavlebs;
d. garantirebul Semosavlebs.
97. aqcizis gadasaxadi miekuTvneba saxelmwifo biujetis:
a. sagadasaxado Semosavlebs;
b. arasagadasaxado Semosavlebs;
g. arasrul Semosavlebs;
d. wilobriv Semosavlebs.
98. sxva saxelmwifoebidan miRebuli grantebi miekuTvneba saxelmwifo biujetis:
a. xarjebs;
b. gasavlebs;
g. Semosavlebs;
d. arcerTi ar aris swori.
99. saxelmwifo baJi aris biujetis:
a. sagadasaxado Semosavlebi;
b. arasagadasaxado Semosavlebi;
g. iribi Semosavlebi;
d. pirdapiri Semosavlebi.
100. eqsport-importis saldo miuTiTebs:
a. importis metobas eqsportze;
b. eqsport-importis sxvaobas;

g. eqsportis metobas importze;
d. importis moculobas.
101. romeli funqciebis Sesruleba evaleba teqnikur ganyofilebas?
a. satvirTo sabuTebis gaformeba gadasazid tvirTze;
b. samatareblo sabuTebis damuSaveba;
g. satvirTo raionis muSaobaze kontroli;
d. samanevro operaciebis warmoebaze kontroli.

102. romeli funqciebis Sesruleba evaleba sasaqonlo ganyofilebas?
a. sadguris morigis informaciiT uzrunvelyofa;
b. samatareblo sabuTebis damuSaveba;
g. sakonteinero moednis muSaobaze kontroli;
d. satvirTo sabuTebis gaformeba gadasazid tvirTebze.

103. rkinigzis xazis gamtarobis unars gansazRvravs:
a. dReRamis ganmavlobaSi gatarebuli tvirTebis raodenoba;
b. wlis ganmavlobaSi gatarebuli tvirTebis raodenoba;
g. dReRamis ganmavlobaSi gatarebuli matareblebis raodenoba;
d. Tvis ganmavlobaSi gatarebuli matareblebis raodenoba.

104. satransporto pocesis dros romel satvirTo sabuTze awers xels
tvirTmimRebi tvirTis miRebis Semdeg?
a. zednadebze;
b. sagzao uwyisze;

g. oriveze erTad;
d. savagono furcelze.

105. samgzavro gadazidvebis dros matarebliT mimosvlisas, romels

ewodeba

adgilobrivi?
a. romlis moZraobis siSorec Seadgens 150 km-s;
b. romlis moZraobis siSorec meryeobs 150-700 km-s farglebSi;
g. romlis moZraobis siSorec Seadgens 1700km-ze mets;
d. arcerTi pasuxi ar aris swori.

106. რა იგულისხმება სატრანსპორტო ნაკადის შედგენილობის ქვეშ?
ა. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი მსუბუქი ავტომობილების თანაფარდობა;
ბ. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი სატვირთო ავტომობილების თანაფარდობა;
გ. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების
თანაფარდობა;
დ. სატრანსპორტო ნაკადში შემავალი სატვირთო ავტომობილების და ავტობუსების
თანაფარდობა;

107. როგორ წარმოებს საავტომობილო ტრანსპორტით გადასაზიდი ტვირთების
კლასიფიკაცია მოცულობითი წონის მიხედვით?
ა. I კლ. 1,0
I I კლ. 0,81-1,0 საშ.0,9
ბ. I კლ. 1,0
I I კლ. 0,71-1,0 საშ.0,8

I I I კლ. 0,61-0,8 საშ.0,7
I V კლ. 0,45-0,6 საშ.0,5
I I I კლ. 0,51-0,7 საშ.0,6
I V კლ. 0,41-0,5 საშ.0,5

გ. I კლ. 1,0 -0,81 საშ.0,9

I I I კლ. 0,6-0,51 საშ.0,5

I I კლ. 8,0-0,61 საშ.0,7

I V კლ. 0,41-0,5 საშ.0,5

დ. I კლ. 1,0
I I კლ. 0,8-1,0 საშ.0,9

I I I კლ. 0,61-0,8 საშ.0,7
I V კლ. 0,51-0,6 საშ.0,5

108. კონტეინერის მინიმალური ტევადობა ტოლია:
ა. 0,5მ3;
ბ. 1,0მ3;
გ. 1,5მ3;
დ. 2,0მ3
109 რა არის ტვირთზიდვა?
ა. სატრანსპორტო პროცესის სრული ციკლი, რომელიც შედგება მოძრავი შემადგენლობის
დატვირთვისაგან, ტვირთის გადაზიდვისაგან, განტვირთვისაგან და მოძრავი
შემადგენლობის მიწოდებისაგან დასატვირთად;
ბ. დროის გარკვეულ პერიოდში ერთი მიმართულებით გადაზიდული ან გადასაზიდი
ტვირთის რაოდენობა;
გ. დროის გარკვეულ პერიოდში გადაზიდული ან გადასაზიდი ტვირთის რაოდენობა;
დ. დროის გარკვეულ პერიოდშიშესრულებული ან შესასრულებელი სატრანსპორტო
მუშაობა.
110. 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.

111. 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 შესასრულებეი სატრანსპორტო მუშაობა).

112. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება უნიმოდალური?
ა. როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება ტრანსპორტის რამდენიმე სახეობის გამოყენებით;
ბ. როდესაც გადაზიდვები კარიდან–კარამდე ხორციელდება მხოლოდ საავტომობილო
ტრანსპორტით;
გ. როდესაც გადაზიდვების განხორციელდების დროს გადაიკვეთება სახელმწიფო
საზღვარი;
დ. როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახის გამოყენებით,
ტრანსპორტის ერთი სახიდან მეორეზე გადატვირთვის გარეშე.
113. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება შერეული
(მულტიმოდალური. გადაზიდვები?

ა. გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახეობის
გამოყენებით;
ბ. გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის მხოლოდ ერთი სახის
(საავტომობილო. გამოყენებით);
გ. გადაზიდვები, რომელიც ხორციელდება სარკინიგზო ტრანსპორტით;
დ. კომბინირებული გადაზიდვები, როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება რამოდენიმე
ტრანსპორტის სახეობის გამოყენებით გადატვირთვების გარეშე (წყლის წინააღმდეგობების
დაძლევა ბორნების გამოყენებით და რკინიგზის პლატფორმებზე მოძრავი შემადგენლობის
კონტრეილერული გადაზიდვებით).
114. სატვირთო გადაზიდვების როგორ ორგანიზაციას ეწოდება ინტერმოდალური?
ა. საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები ტვირთის კარიდან–კარამდე
გადაზიდვით;
ბ. პირდაპირ გადაზიდვებს დანიშნულების პუნქტიდან მომხმარებელ პუნქტამდე;
გ. შერეულ გადაზიდვებს, რომელიც ხორციელდება ტრანსპორტის რამოდენიმე სახის
გამოყენებით;
დ. კომბინირებული გადაზიდვები, როდესაც გადაზიდვები ხორციელდება ტრანსპორტის
რამოდენიმე სახეობის გამოყენებით გადატვირთვების გარეშე (წყლის წინააღმდეგობების
დაძლევა ბორნების გამოყენებით და რკინიგზის პლატფორმებზე მოძრავი შემადგენლობის
კონტრეილერული გადაზიდვებით).
115. 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
damuSavebas
g. jer globalur bazrebze gasvlisa, xolo Semdeg warmoebis strategiis
damuSavebas

d. yvela pasuxi sworia

116. ra rols asrulebs logistika marketinguli koncefciis realizebaSi
a. warmoadgens marketinguli koncefciisa da misi realizaciis safuZvels
b. logistika aviTreba samewarmeo 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

117. 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
118. CamoTvaleT ganawilebis funqciebi logistikaSi:
a. maragebis formireba da ganTavseba; sameurneo kavSirebis damyareba,
momsaxurebis gaweva sasaqonlo moZraobis racionaluri formebis SerCeva
b. maragebios marTva, sameurneo kavSirebis optimizacia, racionaluri
marSrutebis dagegmva da optimizacia
g. maragebis marTva, SefuTvebi, dasawyobeba, faswarmoqmna
d. yvela pasuxi sworia
119. CamoTvaleT ganawilebis logistikis Taviseburebani tradiciuli gasaRebisa
da gayidvisgan:

a. yvela funqciis daqvemdebareba ganawilebis logistikis miznebsa da
amocanebze
b. nakadebis marTvis procesis daqvemdebareba marketingisa da warmoebis
strategiebze
g. nakadebis marTvis procesis daqvemdebareba marketingis miznebsa da
mocanebze, ganawilebis procesis sistemuri urTierTkavSiri warmoebisa da
Sesyidvis procesTan, ganawilebis SigniT yvela funqciis sistemuri
urTierTkavSiri
d. yvela pasuxi sworia
120. ra warmoadgens Seswavlis obieqtsa da sagans ganawilebis logistikaSi:
a. Seswavlis obieqts warmoadgens materialuri nakadi momwodeblidan
momxmareblamde, xolo sagans – produqciis fizikuri winsvlis procesis
racionalizacia
b. obieqts warmoadgens sainformacio nakadi mimwodeblidan momxmareblamde,
xolo sagans- transportirebis optimizacia
g. obieqts warmoadgens finansuri da energetikuli nakadebi, xolo sagans –
transportirebis optimizacia
d. nakadebisa da procesebis urTierTkavSiri da yvela procesis sistemuri
optmizacia
121. ra TvisebebiT xasiaTdeba organizaciuli ganawilebis logistika?
a. dekompoziciiT, struqturozatulobiT, sinergizmiT
b. sirTuliT, sinergizmiTa da konkretulobiT
g. emerjentulobiT, sinergizmiTa da konkurentulobiT
d. arc erTi pasuxi ar aris swori
122. 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
123. 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
124. CamoTvaleT ganawilebis horizontaluri arxis ganmasxvavebeli niSnebi:
a. erTmaneTisagan damoukidebeli mwarmoeblebi da Suamavlebi, TiToeuli
rgoli warmoadgens damoukidebel pirs, muSaoben TavianTi SiSiTa da riskiT
b. ganawilebis arxis erT-erTi monawile warmoeadgens danarCenis mesakuTres
g. arxis yvela monawile warmoadgens damoukidebel iuridiul pirs mogebis
individualuri ganawilebiT
d. arc erTi pasuxi ar aris swori
125. romeli ZiriTadi ori mimarTuleba warmoadgens yvelaze mniSvnelovans
Tanamedroeve msoflioSi
a. dargebis struqturizacia da transportis deregulireba
b. biznesis globalizacia da ekonomikaSi momsaxurebis seqtoris gadideba
g. barierebis moxsna da regionnalizacia
d. specializacia da Sromis saerTaSoriso danawileba

126. ra operaciebs axorcieleben savaWro kompaniebi:
a. saqonlis SeZenas ucxoeTSi da mis realizacias qveynis Sida bazarze

b. warmoebisa da sacalo vaWrobis organizacias
g. gadazidvebis organizaciasa angariSsworebis kontragentebTan
d. saqonlis SeZenasa da realizacias, sTavazoben menejments-konsaltings
afinanseben da amcireben risks, mza markirebasa da gadazidvas ucxoeTis
bazrebze.

127. ra upiratesobiT xasiaTdeba iribi eqsporti:
a. moiTxovs Zalisxmebis minimums, bazrebis aTviseba rig siZneleTa gverdis
avliT; umniSvnelo investiciebi eqsportioris mxridan
b. firma akontrolebs saqonlis winsvlasa da fass
g. Zalisxmevis minimumi qveynis Sida ganawilebis arxebis organizaciaze
d. mcirdeba dokumentebis ricxvi saerqsporto saqonelze

128. CamoTvaleT saeqsporto operaciebTqn dakavSirebuli saeqsporto
dokumentacia:
a. angariS-faqtura, saeqsporto deklaracia, licenziebi
b. sakonsulo angariSi, warmoSobis sertifikati, konosamenti
g. komerciuli angariSi, sakonsulo angariSi, warmoSobis sertifikati,
Sesabamisobis sertifikati, saeqsporto deklaracia, kompleqtis
sia,konosamentebi, licenziebi
d. sagzao furceli, saerTaSoriso nimuSis marTvis mowmoba, konosamenti,
warmoSobis sertifikati
129. ra mdgenelebisa da elementebisagan Sedgeba logistikuri xarjebi?
a. xarjebi logistikuri operaciebis marTvaze, mowyobilobaze, saTavsoze,
sasawyobo maragebze, monacemebis gadacemaze
b. xarjebi SekveTebis marTvaze Sualedur transportirebaze, informaciis
gadacemaze

g. danaxarjebi momaragebaze, Sidasaqarxno transportirebaze, monacemebis
gadacemaze
d. danaxarjebi transportirebaze, dasawyobebaze, sainformacio
uzrunvelyofaze

130. ra niSniT gamoiyofa cvalebadi danaxarjebi saerTodan?
a. esaa xarjebi, romlebic damokidebulia warmoebuli produqciis
moculobaze, SekveTebis gadawyobaze, maT ganviTrebaze, dasawyobebaze,
transportirebaze
b. danaxarjebi personalze, sawyobebze, amortizaciaze
g. danaxarjebi sabanko, sainformacio momsaxurebaze, dazRvevaze,
satransporto momsaxurebaze
d. yvela pasuxi sworia

131. CamoTvaleT logistikuri xarjebis analizis meTodebi:
a. strategiuli analizi, RirebulebiTi analizi, funqcionalur-RirebulebiTi
analizi
b. logistikuri da satransporto analizi, auditi, fasebis analizi
g. strategiuli da RirebulebiTi analizi
d. strategiuli gegmis RirebulebiTi analizi, logistikuri auditi

132. 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

133. danaxarjebis ra muxlebisgan Sedgeba 1t tvirTis gadazidvis
TviTRirebuleba?
a. datvirTvaze, gantvirTvaze, gadazidvaze, Senaxvaze
b. tvirTis momzadebaze,taraze, paketirebaze, gadazidvaze, dasawyobebaze
g. danaxarjebi datvirTva-gantvirTvaze, transportirebaze, gzebis remontze da
Senaxvaze, moZraobis organizaciaze da usafrTxoebaze, sasawyobo Senaxvaze,
tvirTebis momzadebaze da dasawyobebaze
d. Sesyidvebze, datvirTvaze sakuTriv gadazidvaze, gadmotvirTvaze,
sainformacio uzrunvelyofaze

134. 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 uwyvetobis
uzrunvelyofisaTvis aucilebeli maragebis normatiuli moculobebi
135. ra funqciebs asrulebs momaragebis samsaxuri materialuri nakadebis
marTvaSi?
a. materialuri resursebis Sesyidva, mizidva da droebiTi Senaxva
b. produqciis Sesyidva, transportireba da gadamuSaveba
g. produqciis Sesyidva, daxarisxeba da Senaxva
d. Sesyidva, Senaxva da gadamuSaveba
136. ra samuSao sruldeba momaragebis samsaxuris farglebSi Sromis sagnebiT
uzrunvelyofisas

a. Sesyidvebis organizacia, transportireba da Senaxva
b. xelSekrulebis dadeba, misi Sesrulebis kontroli, mizidvisa da
dasawyobebis organizacia
g. SekveTebis Sesruleba, misi kontroli da Senaxva
d. Sesyidvebis bazris gansazRvra, xelSekrulebis dadeba da kontroli
137. ra meTodebi gamoiyeneba potenciuri momwodeblebis Ziebis dros?
a. anketireba da marketinguli gamokvlevebis Catareba
b. konkursebis, gamokiTxvebisa da marketinguli gamokvlevebis Catareba,
kontaqtebis Camoyalibeba
g. konkursis gamocxadeba, sareklamo muSaoba, gamofenisa da bazrobebis
daTvaliereba, werilobiTi da piradi kontaqtebi
d. momwodeblebis siis formireba kompleqsuri gamokvlevebiT

138. ra etapebisagan Sedgeba mimwodebelTa SesarCevi amocana?
a. momwodeblebis kompleqsuri Seswavla da Sefaseba, logistikuri sistemis
Sefaseba da kontroli maT saqmianobaze
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
139. ra funqciebs aerTianebs komerciuli ganawileba?
a. dagegmvis, analizis, kontrolirebis da regulirebis funqciebs
b. warmoebisa da ganawilebis dagegmvis funqciebs
g. gasaRebis, dagegmvis, kontrolisa da regulirebis funqciebs
d. produqciis warmoebisa da ganawilebis amocanebis realizacia

140. ra funqciebisagan Sedgeba produqciis fizikuri ganawileba?
a. Senaxvis, SekveTebis damuSavebis, maragebis marTvisa da transportirebis
funqciebs
b. Senaxvis, transportirebis, dasawyobebisa da gadamuSavebis funqciebis
dagegmvasa da kontrols
g. momaragebis, Senaxvis transportirebisa da Senaxvis funqciebs
d. SefuTvis, transportirebisa da gayidvis funqciebisagan
141 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
142. riT gansxvavdebian erTmaneTisgan pirdapiri kavSirebis logistikuri
sistemebi moqnili da eSenolirebulisagan?
a. pirveli da meore sistemebisaTvis damaxasiaTebelia erTnairi
organizaciuli struqtura
b. pirveli Seicavs logistikur Suamavlebs, meore ki –ara
g. pirvelSi erT-erTi rgoli warmoadgens sxvebis mesakuTres, meoreSi ki ara
d. pirveli ar seicavs sabiTumo-saSuamavlo firmebs, meore ki Seicavs
143. CamoTvaleT Suamavlebis tipebi ganawilebis arxSi maTi finasnsuri
saSualebebis wyaroebisa da ganxorcielebuli mwarmoeblebisagan
damokidebulebiT:
a. dilerebi, distributorebi, komisionerebi, agentebi da brokerebi
b. mwarmoeblebi, distributorebi, momxmareblebi
g. mimwodeblebi, distributorebi, momxmarebelbi

d. yvela pasuxi sworia

144. riT gansxvavdebian erTmaneTisagan sabiTumo Suamavlebis organizacia
kontraqtul da korporatiul safuZvelze?
a. pirvelisaTvis damaxasiaTebelia ganawilebis horzontaluri, meorisaTvis ki
vertikaluri Tvisebebi
b. pirvelisaTvis damaxasiaTebelia monawileTa gaerTianeba Tavisufal
specializirebul asociaciaSi, meorisTvis ki saqonlis saxis anda jgufis
gasaRebis sakiTxebi Setanili kapitalis sisdidis proporciulad
d. arc erTi pasuxi ar aris swori

145. ratom aqvT ganviTrebul qveynebs uaryofiTi saldo sagareo vaWrobis
balansSi:
a. eqsportisa da importis amsaxveli cifrebi ar iTvaliswineben kompaniebis
farTo transkontinentalur operaciebs mogebis yvelaze maRali procentiT
b. ar iTvaliswineben ucxour investiciebs
g. ar iTvaliswineben Sromis saerTaSoriso danawilebas
d. ar iTvaliswineben regionuli bazrebis Taviseburebebs
146. saerTaSoriso bazrebze SeRwevis cnobil meTodebs (variantebs) miekuTvneba:
a. importi, globalizacia, erToblivi sawarmoebi
b. eqsporti, licenzireba, erToblivi sawarmoebi da pirdapiri ucxouri
investiciebi
g. ekonomikuri eqspansia, biznesis internacionalizacia
d. tarifebisa da organizaciul-samarTlebrivi reJimebis unifikacia
147. ra upiratesoba aqvs pirdapir eqsports?
a. dabandebuli kapitalis swrafi ukugegma da maRali momgebianoba

b. mcire danaxarjebi ganawilebis sistemis Seqsmnaze
g. firma pirdapir ukavSirdeba sazRvargareT myof myidvels, sruli
kontroli saqonlis bedze, maRali momgebianoba amaRlebuli kontrolis
gamo
d. izrdeba ganawilebis arxebis monawileTa pasuxismgebloba motivaciaze da
kontrolze

148. CamoTvaleT iribi eqsportis dros sazRvargareTis bazrebis dauflebis
mTavari arxebi
a. saerTaSoriso savaWro kompaniebi myidveli rezidentebi, eqsporttuli
movaWre
b. sazRvargareTis savaWro agentebi, savaWro dargebi, pirdapiri gayidvebi
saboloo momxmareblebTan
g. myidveli rezidentebi, saeqsporto mmarTveli kompania
d. erToblivi, savaWro kompaniebi, sazRvargareTis savaWro ganyofileba,
saeqsporto saxli
149 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
150. ra elementebisagan Sedgeba danaxarjebi logistikuri biznesis mxardaWeraze?
a. danaxarjebi SekveTebis warmoebis ganawilebis marTvaze

b. danaxarjebis transportirebaze, dasawyobebaze, xelSekrulebebis
gaformebaze
g. danaxarjebi logistikur administrirebaze, sainformacio da finansur
uzrunvelyofaze
d. danaxarjebi transportirebaze, SekveTebis gaformebaze, personalis
muSaobis Semowmebaze, produqciis aRricxvaze, informaciis gadacemaze
151. 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

152. 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

153. CamoTvaleT satransporto xarjebis ZiriTadi mdgenelebi:
a. xarjebisawyis, saboloo da transportirebis operaciebze

b. xarjebi produqciis momzadebaze, datvirTvaze, transportirebaze,
gadmotvirTvaze
g. satransporto xarjebi – satransporto tarifebi da mosakreblebi,
transportis Senaxvis xarjebi, datvirTva-gantvirTvis Rirebuleba, tvirTebis
eqspedirebis xarjebi
d. xarjebi Sida da gare transportirebaze
154. 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

