საბანკო საქმის სამაგისტრო პროგრამის სპეციალობის გამოცდის თემატიკა
მოცემული იქნება ტესტური დავალებები საბანკო საქმის, ფინანსების, მენეჯმენტის,
ბიზნესისა და ეკონომიკის თემატიკით

საგამოცდო შეკითხვები

საბანკო საქმის საფუძვლები
1. მკვლევართა უმეტესობა იზიარებს აზრს, რომ პირველი საბანკო ტიპის
დაწესებულება „სან-ჯორჯოს სახელობის ბანკი" შეიქმნა 1407 წელს
2. საქართველოში პირველი ცენტრალური ბანკის ამოქმედება 1920 წლის
ივლისიდან გახდა შესაძლებელი. კანონის შესაბამისად, აღნიშნულ სტრუქტურას
დაარსების პირველივე დღიდან ეწოდა
3. საქართველოში სრულფასოვანი ეროვნული ვალუტის შემოღების მოსამზადებელი
სამუშაოები 1918 წლიდან მიმდინარეობდა. ვალუტის ძირითად სახელად, რომელიც
მიმოქცევაში გერმანული მარკის პარიტეტული კურსით უნდა გასულიყო შეირჩა
4. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კომერციული ბანკი
შეიძლება შეიქმნას:
5. კომერციული ბანკის საკრედიტო პოტენციალი არის:
6. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კომერციული ბანკების
შერწყმა, მიერთება ან გაყოფა შეიძლება მხოლოდ:
7. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ~ საქართველოს კანონით, აქციონერთა
საერთო კრება ირჩევს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, რომელიც შედგება:
8. კროს-კურსი წარმოადგენს :
9. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ფუნქცია:
10. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შედის საქართველოს ეროვნული ბანკის
მონეტარულ ინსტრუმენტებში:

11. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ეროვნული ბანკის მიერ
საბანკო ლიცენზიები გაიცემა:
12. პირდაპირი კოტირების დროს ადგენენ:
13. კრედიტის ფორმა, რომელიც მხოლოდ ფასიანი ქაღალდების გირაოს ქვეშ გაიცემა
არის:
14. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ფუნქცია:
15. ადეკვატურობის ინფორმაციის მიღების და მათ საფუძველზე შესრულებული
ანალიზის ხარისხის უზრუნველსაყოფად გამოყენებული სარეიტინგო სისტემა,
რომელიც ეფუძნება კვარტალური ანგარიშგების მონაცემებს, ასევე კომერციული
ბანკის შესახებ სხვა მისაწვდომ ინფორმაციას, ადგილზე ჩატარებული შემოწმების
ანგარიშებში ასახული ინფორმაციის ჩათვლით, არის:
16. აქტიურ საბანკო ოპერაციებს მიეკუთვნება:
17. კომერციული ბანკების პასიური ოპერაციების ფორმებია:
18. საბაზრო რისკი მოიცავს:
19. საოპერაციო რისკი არის:
20. საქართველოში მოქმედ მინიმალური კაპიტალის სტანდარტებს საფუძვლად
უდევს:

ფინანსების საფუძვლები
1. ფინანსური ურთიერთობები არის ფულადი ურთიერთობები, რომლებიც
დაკავშირებულია:
2. ფინანსური რესურსები არის:
3. ფინანსების ძირითადი ფუნქციებია :
4. ფინანსების საკონტროლო ფუნქცია სრულდება :
5. საფინანსო სისტემა არის:

6. ფინანსური პოლიტიკა, როგორც სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის
შემადგენელი ნაწილი, არის:
7. დირექტიული ფინანსური მექანიზმი:
8. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უწყებრივად, ფინანსურად, ფუნქციონალურად
და ორგანიზაციულად:
9. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოშვებული ლარში დენომინირებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები არის:
10. საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების ფუნქციების შესასრულებლად ფულადი სახსრების
მობილიზებისა და გამოყენების მიზნით სამართლებრივი აქტებით რეგუ-ლირებულ
საბიუჯეტო ურთიერთობათა ერთობლიობა არის:

მენეჯმენტის საფუძვლები
1. მენეჯმენტი შედის მართვის შემდეგ ტიპში
2. მართვის სფეროში მოქმედ კანონებს, პრინციპებს სწავლობს
3. მენეჯმენტის კანონებს მიეკუთვნება
4. ბიზნესზე გარემოს პირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორია
5. გამოყენების მასშტაბებზე დამოკიდებულებით შეიძლება გამოვყოთ მართვის
შემდეგი ფორმები:

ბიზნესის საფუძვლები

1. ბიზნესის საფუძვლების საგანია:
2. აქტიურ ბიზნეს საქმიანობას განეკუთვნება:
3. ბიზნეს საქმიანობის ობიექტია:

4. ბიზნესის ეკონომიკური გარემო არის:
5. სოლიდური პასუხისმგებლობის საწარმო არის:

მიკროეკონომიკა

1. რესურსების წრებრუნვის მოდელი გვიჩვენებს:
2. საბაზრო წონასწორული ფასი ერთმანეთს უტოლებს:
3. როგორ მოქმედებს „უხილავი ხელი“
4. მოთხოვნის ელასტიკურობა შემოსავლების მიხედვით არის:
5. სამომხმარებლო დანაზოგი:

მაკროეკონომიკა

1. როგორ განიხილავს მაკროეკონომიკა ინვესტიციას?
2. რა კავშირშია ფულის რაოდენობა, ფასების დონე და ფულის ღირებულება?
3. მუდმივი დანახარჯები ეწოდება ისეთ დანახარჯებს:
4. ოთხი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება გადაადგილდეს ერთობლივი
მოთხოვნის მრუდი
5. ჩამოთვლილთგან რომელი გადაადგლებს გრძელვადიანი პერიოდის ფილიპსის
მრუდს მარჯვნივ?
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1. კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ., თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა.
თბ., 2014.
2. ცაავა გ., ხანთაძე გ., საბანკო საქმე. თბ., 2014
3. მოსიაშვილი ვ., ჭელიძე მ., საბანკო საქმის საფუძვლები თბ., 2013.
4. ქოქიაური ლ., საბანკო საქმიანობის საფუძვლები, თბ., 2012.
5. კაკულია რ., ფინანსების თეორია თბ., 2012.
6. მოსიაშვილი ვ., ჭელიძე მ., ფინანსების საფუძვლები თბ., 2013.
7. სამადაშვილი უ., ბიზნესის საფუძვლები. თბ., 2012.
8. მესხია ი., ბიზნესის საფუძვლები. თბ., 2011.
9. შენგელია თ., ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები. თბ., 2012.
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