ბიზნესის ეკონომიკა
(ეკონომიკის ფაკულტეტი)
I სემესტრი. 2018-2019 წელი
შუალედური გამოცდის ნიმუში
Question

1

სამეწარმეო უნარი არის
Select one:
a. მოგებისათვის საქონლისა და მომსახურების წარმოების ორგანიზების უნარი
b. ორივე პასუხი სწორია.
c. არცერთი არ არის სწორი.
d. საქონლისა და მომსახურების წარმოების უნარი
Question

2

ვინ შეიმუშავებს ბიზნესის სტრატეგიულ მიმართულებას:
Select one:
a. ყველა ერთად.
b. მეწარმეც და მენეჯერიც.
c. მეწარმე;
d. მენეჯერი;
Question

3

დაზღვევის რომელი სახეობაა ცნობილი:
Select one:
a. ქონების დაზღვევა;
b. პასუხისმგებლობის დაზრვევა;
c. ყველა მათგანი
d. პირადი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაზღვევა;
Question

4

ბიზნესს აქვს შემდეგი მიზნები:
Select one:
a. ადამიანის მისწრაფება პირადი გამდიდრებისაკენ, დანახარჯების კომპენსაციისა და
შემოსავლების მაქსიმიზაცია და საწარმოს კონკურენტუნარინობის შენარჩუნება
b. ადამიანის მისწრაფება პირადი გამდიდრებისაკენ, დანახარჯების კომპენსაციისა და
შემოსავლების მაქსიმიზაცია
c. დანახარჯების კომპენსაციისა და შემოსავლების მაქსიმიზაცია და საწარმოს
კონკურენტუნარინობის შენარჩუნება

d. აცერთი პასუხი არ არის სწორი
Question

5

ბიზნესის გარემოზე პირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორებს არ მიეკუთვნება:
Select one:
a. მომწოდებლები;
b. მომხმარებლები.
c. კონკურენტები;
d. პოლიტიკური გარემო
Question

6

სისტემის შიდა არეს წარმოადგენს
Select one:
a. ორივე ერთად
b. არცერთი
c. ელემენტები,რომლებიც ორგანულად არ ეკუთვნიან მოცემულ ფირმას, არ ექვემდებარებიან მის
მხრიდან რეგულირებას, მაგრამ არსებით ზეგავლენას ახდენენ ფირმის ფუნქციონირებაზე
d. ელემენტები, რომლებიც ორგანულად ეკუთვნიან მოცემულ ფირმას და ექვემდებარებიან შიდა
კონტროლს
Question

7

საზოგადოების წესდებაში არ უნდა აისახოს:
Select one:
a. საწარმოს სახელწოდება და ადგილმდებარეობა.
b. საწესდებო კაპიტალის ოდენობა და პარტნიორებს შორის წილობრივი მონაწილეობა.
c. ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა
d. საზოგადოების მიზნები და ამოცანები.
Question

8

საწარმოს სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობას აუდიტორული შემოწმება უტარდება:
Select one:
a. კვარტალში ერთხელ.
b. ორ წელიწადში ერთხელ.
c. წელიწადში ერთხელ.
d. წელიწადში ორჯერ.
Question

9

არსებობს ბიზნესის ორგანიზაციის შემდეგი ფორმები:
Select one:

a. არაერთპიროვნული, პარტნიორუილი და კორპორაციული
b. ერთპიროვნული, პარტნიორული და კორპორაციული
c. პარტნიორუილი და კორპორაციული
d. ერთპიროვნული, პარტნიორუილი
Question

10

შპს-ს კაპიტალი დაყოფილია წილებად. წილი არის:
Select one:
a. ცვალებადი უფლება
b. მიმოქცევადი უფლება
c. ფულადი შენატანი
d. მყარი უფლება
Question

11

ვის მიერ მუშავდება ბიზნეს გეგმა:
Select one:
a. თანამშრომელთა მიერ
b. ბიზნესმენის მიერ
c. მეწარმისა და მოწვეული კონსულტანტის მიერ
d. მოწვეული კონსულტანტის მიერ
Question

12

მინიმუმ რამდენ ეტაპს მოიცავს ბიზნესის დაგეგმვა:
Select one:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Question

13

რომელი კრედიტის სახეობებია საიპოთეკო და სალომბარდო კრედიტი?
Select one:
a. მოკლევადიანი კრედიტი
b. არაუზრუნველყოფილი კრედიტი
c. უზრუნველყოფილი კრედიტი
d. გრძელვადიანი კრედიტი.

Question

14

რა ეწოდება იმ ფასიან ქაღალდებს, რომელთაც აქციონერთა კრებაზე ხმის უფლება არა აქვთ:
Select one:
a. ჩვეულებრივი აქციები
b. პრივილეგირებული აქციები
c. აქციები
d. ობლიგაციები.
Question

15

რისთვის გამოიყენება ფინანსური რეზერვები?
Select one:
a. გაუთვალისწინებელი შემოსავლებისა და ზარალის დასაფარად.
b. გათვალისწინებული ხარჯებისა და ზარალის დასაფარად.
c. გაუთვალისწინებელი შემოსავლებისა და ხარჯების დასაფარად.
d. გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და ზარალის დასაფარად.
Question

16

ვის უწოდებენ ბიზნეს-ანგელოზებს
Select one:
a. კერძო ინვესტორებს, რომლებიც თავიანთ პირად კაპიტალს აბანდებენ სარფიან პროექტებში
b. კერძო ინვესტორებს, რომლებიც თავიანთ პირად კაპიტალს აბანდებენ რისკიან პროექტებში
c. კერძო ინვესტორებს, რომლებიც თავიანთ პირად კაპიტალს აბანდებენ საზღვარგარეთ
d. კერძო ინვესტორებს, რომლებიც ასაქმებენ ბევრ ადამიანს
Question

17

მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორი წყვეტს შემდეგ ამოცანებს
Select one:
a. დემონოპოლიზაცია; დასაქმება; ეკონომიკური ზრდა; საშუალო კლასის ფორმირება;
მოსახლეობის პირადი ფულადი შემოსავლების ეკონომიკაში ჩართვა
b. დემონოპოლიზაცია; ბაზრის გაჯერება საქონლით; დასაქმება; ეკონომიკური ზრდა; საშუალო
კლასის ფორმირება; მოსახლეობის პირადი ფულადი შემოსავლების ეკონომიკაში ჩართვა
c. ბაზრის გაჯერება საქონლით; დასაქმება; ეკონომიკური ზრდა; საშუალო კლასის ფორმირება;
მოსახლეობის პირადი ფულადი შემოსავლების ეკონომიკაში ჩართვა
d. დემონოპოლიზაცია; ბაზრის გაჯერება საქონლით; დასაქმება; ეკონომიკური ზრდა; საშუალო
კლასის ფორმირება;
Question

18

ბიზნესის ორგანიზაციული სტრუქტურა ახდენს:
Select one:

a. ორგანიზაციის შიგნით თანამშრომელთა ურთიერთობის ჩამოყალიბებას.
b. ორგანიზაციის შიგნით შრომის და უფლებამოსილების გადანაწილებას.
c. ორგანიზაციის შიგნით პასუხისმგებლობისა და უფლებამოსილების გადანაწილებას.
d. ორგანიზაციის შიგნით პასუხისმგებლობისა და შრომის გადანაწილებას.
Question

19

არსებობს ბიუროკრატიული სტრუქტურის შემდეგი სახეები:
Select one:
a. წრფივი და ფუნქციონალური
b. ქვედა და ზედა
c. შიგა და გარე
d. პირდაპირი და არაპირდაპირი
Question

20

ფირმის მენეჯმენტის (მართვის) რამდენი დონე არსებობს ?
Select one:
a. ოთხი
b. ორ
c. უამრავი
d. სამი

