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1. romelia swori damokidebuleba?
a) marTvis subieqtsa da marTvis obieqts Soris zemoqmedeba – ukuqmedeba
wyvetili procesia;
b) marTvis subieqtsa da marTvis obieqts Soris zemoqmedeba – ukuqmedeba
uwyveti procesia;
g) marTvis obieqtsa da marTvis subieqts Soris zemoqmedeba – ukuqmedeba
wyvetili procesia ;
d) marTvis obieqtsa da marTvis subieqts Soris zemoqmedeba – ukuqmedeba
uwyveti procesia.

2. rogorc movlena ras warmoadgens menejmenti?

a)
marTvis
subieqtis
aragegmazomier

mier

marTvis

obieqtze

aramizanmimarTul,

zemoqmedebas;
b) marTvis obieqtis mier marTvis subieqtze mizanmimarTul, gegmazomier
zemoqmedebas;
g) marTvis subieqtis mier marTvis obieqtze mizanmimarTul, gegmazomier
zemoqmedebas;
d) marTvis obieqtis mier marTvis subieqtze aramizanmimarTul,
aragegmazomier zemoqmedebas;

3. ra aris administraciuli sistema?
a) esaa marTvis konkretuli meqanizmebis
arasabazro sazogadoebaSi aqvs adgili;

erToblioba,

romlebsac

b) esaa marTvis konkretuli meqanizmebis erToblioba, romlebsac sabazro
sazogadoebaSi aqvs adgili;
g)

esaa marTvis
romlebsac

konkretuli

meqanizmebis

calkeuli

elementebi,

calkeuli

elementebi

sabazro sazogadoebaSi aqvs adgili;
d)

esaa marTvis
romlebsac

konkretuli

meqanizmebis

arasabazro sazogadoebaSi aqvs adgili.

4. ras moicavs socialuri marTvis erT-erT msxvili sistema – ekonomikuri
marTva?
a) politikur marTvasa da taqtikur marTvas;
b) bazris marTvasa da komerciul marTvas;
g) teqnikur marTvasa da komerciul marTvas;
d) zemoT CamoTvlils samives erTad.

5.

marTvis ganviTarebis istoriaSi socialuri
romeli etapi ar aris oTxi ZiriTadi etapidan?

midgomis

Sesabamisad

a) pirvelyofil-Temuri;
b) monaTmflobeluri;
g) feodaluri;
d) socialuri.

6. akademikos j. gviSianis klasifikaciidan vin miekuTvneba ,,mecnieruli
menejmentis”- klasikuri skolis avtorebs?
a) p.drukeri, r.devisi, u.niumeni da sxv.
b) C.bernardi, g.seimoni, f.selzinki da sxv.
g) f.teilori, a.faioli, m.foletti da sxv.
d) e.meio, f.rotlibergeri, d.makgregori da sxv.

7.

a. faiolis
principi?

mier

Camoyalibebuli

principebidan

ramdenia

ZiriTadi

a) 12;
b) 13;
g) 14;
d) 15.

8. dakmayofileba aris samuSaos Sinaarsis funqcia, xolo
adamianis dakmayofilebisa da daukmayofileblobis funqcia?
a)

daukmayofilebloba
– Sromis pirobebis funqcia;

b)

dakmayofileba
aris
dasvenebis
daukmayofilebloba
– gadaRlis pirobebis funqcia;

Sinaarsis

funqcia,

ra aris

xolo

g) dakmayofileba aris kvebis Sinaarsis funqcia, xolo daukmayofilebloba
–
SimSilis pirobebis funqcia;
d)

dakmayofileba
aris
daukmayofilebloba –

simdidris

Sinaarsis

funqcia,

xolo

siRaribis pirobebis funqcia.

9. romeli kanoni ar ganekuTvneba marTvis saerTo (zogad) kanonebs?
a) Segnebuli da gegmazomieri marTvis upiratesi efeqtianobis kanoni;
b) mmarTveli da samarTavi sistemebis Sesabamisobis kanoni;
g) marTvis sistemis araerTianobis kanoni;
d) marTvis kanonebis erToblivad moqmedebis kanoni.

10.

ramdeni
etapisagan
sasicocxlo cikli?

Sedgeba

nebismieri

materialuri

sistemis

a) 6;
b) 7;
g) 8
d) 9

11. romels ar eyrdnoba marTvis administraciul-gankargulebiTi meTodi?
a)

federaluri
sistema;

da

adgilobrivi

mniSvnelobis

sakanonmdeblo

aqtebis

b) organizaciis normatiul-direqtiuli da meTodologiuri dokumentebi;
g) gegmebi, programebi da davalebebi;
d) saerTaSoriso Tanamegobrobis xelmZRvaneloba.

12.

Tanamedrove literaturis mixedviT
ramdeni ZiriTadi forma gamoiyofa?

xelmZRvanelis

Zalauflebis

a) 4;
b) 5;
g) 6;
d) 7.

13. romeli ar Sedis ekonomikuri interesebis struqturaSi?
a) saerTo saxelmwifoebrivi interesebi;
b) jgufuri da sawarmos interesebi;
g) piradi interesebi;
d) klanuri interesebi.

14. ra aris socialur-fsiqologiuri meTodebi?
a) SemsrulebelTa jgufze an mis TiToeul wevrze zemoqmedebis saSualeba
muSakTa zemoqmedebiTi Sromis pirobebis Seqmnis gziT;
b) SemsrulebelTa jgufze an mis TiToeul wevrze dasvenebis saSualeba
muSakTa dasvenebiTi pirobebis Seqmnis gziT;
g) SemsrulebelTa jgufze an mis TiToeul wevrze zedmeti anazRaurebis
micema zedmeti samuSao pirobebis Seqmnis gziT;
d) SemsrulebelTa jgufze an mis TiToeul wevrze sawarmos mier
ekonomiis gakeTeba Sromis pirobebis gadaiaraRebis gziT.

15. xelmZRvanelsa da daqvemdebarebuls Soris gamocdilebis gaziarebis
TvalsazrisiT romeli jgufi ar Sedis informaciis mflobelTa
Semdeg jgufebSi?
a) marTvis sistemis mxolod umaRlesi done;
b) marTvis sitemis umaRlesi da saSualo done;
g) marTvis sistemis dabali done;
d) marTvis sistemis yvela done sruli moculobiT.

16. romeli ar Sedis xelmZRvanelisa da daqvemdebarebulis saqmiani
kontaqtis, rogorc SromiTi motivaciis gaZlierebis meTodis,
gamoyenebis rekomendaciebSi?
a) xelmZRvanelma unda gamoiCinos interesi nebismieri iniciativisadmi,
romelic sawarmos gaumjobesebas Seuwyobs xels;
b)

g)

xelmZRvanelma ar unda dakargos dro uazro iniciativebisadmi,
romelic misi azriT sawarmos gaumjobesebas ver Seuwyobs xels;
saqmis gaumjobesebis
menejerisagan

nebismieri

iniciativa

ar

unda

darCes

SeumCneveli da raime formiT waxalisebis gareSe;
d) Tu winadadeba daqvemdebarebulis mier bolomde araa gaazrebuli da
miyvanili praqtikuli gamoyenebis donemde, xelmZRvanelma yuradRebiT
unda miiRos igi da daexmaros saqmis bolomde miyvanaSi.

17. ra aris relaqsacia?
a) nervuli daZabulobis umaRles donemde ayvana;
b) nervuli daZabulobis saSualo donemde ayvana;
g) nervuli daZabulobis dabal donemde dayvana;
d) nervuli daZabulobis moxsna.

18. romeli ar aris marTvis principebis klasifikaciis Semadgeneli
nawili?

a) marTvis zogadi principi;
b) marTvis damokidebuli principi;
g) marTvis kerZo principi;
d) marTvis specialuri principi.

19. ra ar Sedis kibernetikuli principebis sistemaSi?
a) TviTmoZraobisa da TviTmmarTvelobis principi;
b) ierarqiis principi;
g) mmarTvel da samarTav qvesistemebs Soris urTierTdapirispirebis
principi;
d) ukukavSiris principi.

20. risgan yalibdeba miznis prioritetis principi?
a) mizani-funqcia-amocana;
b) mizani-amocana-funqcia;
g) amocana-mizani-funqcia;
d) amocana-funqcia-mizani.

21. ra ar ganekuTvneba Sesabamisobis princips?
a) dasaxuli miznebis gamoyofil resursebTan Sesabamisobis principi;
b) ganmkarguleblobisa da daqvemdebarebulobis Seusabamobis principi;
g) warmoebis efeqtianobisa da ekonomikurobis principi;
d)

warmoebisa da
optimaluri
Sexamebis principi.

marTvis

centralizaciisa

da

decentralizaciis

22. organizaciis principis agebisas ra ar unda xorcieldebodes?
a) Zalisxmeva gare Semaferxebeli zemoqmedebebis gamosavlenad;
b) Zalisxmevis upiratesi mimarTva dasaxuli miznis misaRwevad;
g) procesis mimdinareobis obieqturobis uzrunvelyofa;
d) procesis optimaluri da sruli sainformacio uzrunvelyofa.

23. ra ar ganekuTvneba organizaciisa da mmarTvelobiTi aRricxvis
ganxorcielebis principebs?
a) sawarmos saqmianobis uwyvetoba;
b)

dagegmvisa da
gamoyeneba;

aRricxvisaTvis

erTiani

ganzomilebis

erTeulebis

g) dagegmvisa da aRricxvisaTvis calkeuli ganzomilebis erTeulebis
gamoyeneba;
d) danaxarjebisa da maragebis marTvis sabiujeto (saxarjTaRricxvo)
meTodis
gamoyeneba.

24. ras gulisxmobs kompensaciis principi?
a) erTi muSakis uaryofiTi maxasiaTebeli kompensirebuli iqnas meore
muSakis dadebiTi TvisebebiT;
b) erTi muSakis dadebiTi maxasiaTebeli kompensirebuli iqnas meore
muSakis dadebiTi TvisebebiT;
g) erTi muSakis dadebiTi maxasiaTebeli kompensirebuli iqnas meore
muSakis uaryofiTi TvisebebiT;
d) erTi muSakis uaryofiTi maxasiaTebeli kompensirebuli iqnas meore
muSakis uaryofiTi TvisebebiT.

25. ra ar ganekuTvneba marTvis efeqturi organizaciuli struqturebis
Seqmnis principebs?

a) organizaciis prioritetuli orientacia ara sawarmoo funqciebis
Sesrulebaze, aramed bazris moTxovnebze;
b) organizaciis prioritetuli orientacia mxolod sawarmoo funqciebis
Sesrulebaze;
g) iseTi struqturuli qvedanayofebis farTod gamoyeneba, romlebic
Seqmnili arian miznobrivi da ara funqciuri niSnis mixedviT;
d) marTvis doneebis minimalurad aucilebeli raodenoba.

26. ras niSnavs termini ,,funqcia”?
a) axsnas, ganmartebas;
b) daqvemdebarebas;
g) saqmianobas, movaleobas;
d) gagebas, dazustebas.

27. vin Camoayaliba pirvelad sawarmos funqciebi?
a) r. devisma;
b) u. niumenma;
g) C. bernardma;
d) a. faiolma.

28. ra Sedis sawarmos finansur funqciaSi?
a) klientebisagan SekveTebis miReba;
b) modelebis damzadeba;
g) masalebisa da nedleulis SeZena;
d) zemoT CamoTvlili samive erTad.

29. romeli ar Sedis a. maslous mier gamoyofil 5 ZiriTad moTxovnaTa
Soris?
a) fiziologiuri moTxovnileba;
b) usafrTxoebis moTxovnileba;
g) TviTgamovlenis moTxovnileba;
d) ideologis moTxovnileba.

30. ramdeni subieqtisagan Sedgeba a. maslous ierarqiuli piramida?
a) 4;
b) 5;
g) 6;
d) 7.

31. romeli ar Sedis kontrolingis 4 ZiriTad Semadgenel nawilSi?
a) administraciuli kontroli;
b) teqnologiuri kontroli;
g) pirovnuli kontroli;
d) funqcionalur, kompleqsuri da sistemuri auditi.

32. ras eyrdnoba kontrolis ZiriTadi elementebis principi?
a) debulebas, romlis Tanaxmadac standartebi dagegmvis elementebi ar
aris;
b) debulebas, romlis Tanaxmadac standartebi dagegmvis elementebia;
g) debulebas, romlis Tanaxmadac elementebi dagegmvis standartebia;
d) debulebas, romlis Tanaxmadac elementebi dagegmvis standartebi ar
aris.

33. ras ar moicavs TviTkontrolis principi?
a) samarTavi sistemis mdgomareobisa da funqcionirebis standartebis
dadgenas;
b) mmarTveli sistemis mimdinare mdgomareobisa da masSi mimdinare
procesebis Sefasebas SesaZlo gadaxrebis gamovlenis mizniT;
g) gamovlenili gadaxrebis daZlevas, anu mmarTveli sistemis moyvana
iseT mdgomareobaSi, romelic Seesabameba dadgenil standartebs;
d) gadaxrebTan dakavSirebiT damnaSavis gamovlenas da dasjas.

34. romeli maCvenebeli ar gamoiyeneba Cveulebriv SerCeviTi kontrolis
sistemaSi?
a) Sesrulebuli operaciebis raodenoba;
b) arsebuli operaciebis Semadgenloba, sirTule da moculoba;
g) konkretuli operaciebis Sesrulebis siswrafe;
d) samuSao drois danaxarjebi.

35. ra ar warmoadgens administraciuli auditis ZiriTad obieqts?
a) organizaciis strategiebi;
b) organizaciis funqciebi;
g) organizaciis struqtura;
d) informaciuli teqnologiebis ar qona.

36. ra ar Sedis kontrolis sistemaSi?
a)

kontrolis sistema
Seesatyvisebodes

unda

iyos

damoukidebuli

organizaciis miznebs, amocanebsa da gegmebs;

da

ar

unda

b) kontrolis sistema gasagebi da misaRebi unda iyos organizaciis
marTvis
yvela donis xelmZRvanelisaTvis;
g) kontrolis sistema unda uzrunvelyofdes mis droul ganxorcielebas;
d) kontrolis sistema unda iyos moqnili, anu unda flobdes imis unars,
rom
swrafad moergos organizaciis gare da Sida cvlilebebs.

37.

romel
meTodi?

ZiriTad

elements

ar

moicavs

mmarTvelobiTi

aRricxvis

a) dokumentirebas;
b) normirebas;
g) limitirebas;
d) sagareo ekonomikur urTierTobebs.

38. riT ganisazRvreba sawarmos qonebis rentabeloba?
a)

wminda mogebisa
TanafardobiT;

da

arabrunviTi

aqtivebis

saSualo

sididis

b) rogorc wminda mogebisa da sawarmos aqtivebis saSualo sididis
Tanafardoba;
g) wminda mogebis Tanafardoba sakuTari kapitalis mimarT;
d) wminda mogebisa da sabrunavi aqtivebis saSualo sididis Tanafardoba.

39. ras moicavs administraciuli xasiaTis saqmianoba?
a) Sromis anazRaureba;
b) SromiTi procesis riTmulobis dacva;

g) energiiT uzrunvelyofa;
d) samuSaoTa ganawileba.

40. ras moicavs socialur-fsiqologiuri pirobebis Seqmna?
a) saSemsruleblo disciplinis dacva;
b) SromiTi procesis riTmulobis dacva;
g) specialistebTan moTaTbireba;
d) saqmianobis koordinaciis uzrunvelyofa.

41. rogor ganixileba sawarmo?
a) teqnikuri sistema;
b) ekonomikuri sistema;
g) socialuri sistema;
d) yvela zemoaRniSnulis erToblioba.

42. ra aris damaxasiaTebeli sawarmos menejmentis sistemisaTvis?
a) sruli damoukidebloba sxava sistemebisgan;
b) dinamiuroba;
g) procesebis arakanonzomieri ganviTareba;
d) antimonopoliuri funqcia.

43. ras eqvemdebareba ZiriTadad menejmentis procesi?
a) faqtorebisa da movlenebis eqspertul Sefasebas;
b) cifrobriv asaxvas;
g) maTematikur manipulirebas;
d) avtomatur maregulirebel zemoqmedebas.

44. marTvis aparatis saqmianobis uzrunvelsayofad ra ar aris saWiro?
a) bunebrivi resursi;
b) adamianiseuli resursi;
g) materialur-teqnikuri resursi;
d) informaciuli resursi.

45. romel qvesistemebs moicavs sawarmo, rogorc marTvadi sistema?
a) ekologiurs;
b) sociologiurs;
g) samarTlebrivs;
d) socioteqnikurs.

46. ras warmoadgens sawarmos organizaciuli struqtura?
a) sawarmos strategias:
b) sawarmos profils;
g) sawarmos samsaxurebisa da qvedanayofebis erTianobas;
d) manqana-danadgarebisa da mowyobilobis erTianobas.

47. ras warmoadgens sawarmos marTvis struqtura?
a) sawarmos ubnebis, saamqroebisa da brigadebis erTianobas;
b) sasawyobo da damxmare meurneobis, saremonto sawarmoebis erTianobas;
g) sayofacxovrebo-komunaluri samsaxurebis erTianobas;
d) marTvis organoebisa da marTvis muSakebis Semadgenlobas, maTi
urTierTdaqvemdebarebis sistemas.

48. ras warmoadgens sawarmos filiali?
a) iuridiuli piris partniors;
b) iuridiuli piris gancalkevebul qvedenayofs;
g) iuridiul pirs;
d) mocemuli
sawarmos.

iuridiuli

piris

mdebareobis

adgilze

ganlagebul

49. ras uTmoben met yuradRebas msxvili da saSualo firmebis maRali donis
mmarTvelebi?
a) strategiul dagegmvas;
b) taqtikur dagegmvas;
g) operatiul dagegmvas;
d) mimdinare dagegmvas.

50. raze ageben uSualod pasuxs saSualo rgolis mmarTvelebi?
a) sawarmos saqmianobis gansazRvraze;
b) firmis keTildReobaze;
g) samsaxurebisa da ganyofilebebis muSaobaze;
d) sawarmos finansebze.

51. ra aris marTvis organizaciuli struqtura?
a) marTvis
kavSirebiT

obieqtebisa

da

subieqtebis

elementebis

ganpirobebuli erToblioba;
b) struqturuli qvedanayofebis urTierTganlageba;
g) struqturuli qvedanayofebis teqnologiuri kavSiri;

informaciuli

d) organizaciis marTvis doneebi.

52.

vin aris tradiciuli
koncefciis avtori?

(biurokratiuli)

marTvis

struqturis

a) maqs veberi;
b) karl marqsi;
g) torstein vebleni;
d) leon valrasi.

53. rogoria marTvis biurokratiuli tipis struqtura?
a) erTdoniani;
b) horizontaluri wrfivi (xazobrivia);
g) ierarqiuli;
d) erTgvarovani.

54. ra aris organuli (adapturi) struqturis niSan-Tvisebebi?
a) igi biurokratiuli organizaciis msgavsia;
b) biurokratiuli organizaciis antipodia;
g) gadawyvetilebis
dafuZnebuli;
d) ar gulisxmobs
cvlilebas.

miReba

avtoritetze,

organizaciis

SigniT

wesebsa

da

tradiciebzea

urTierTobebis

arsebiT

55. sad aris gavrcelebuli marTvis programul-miznobrivi struqtura?
a) sazogadoebriv organizaciebSi;
b) sawarmoebSi;

g) saxelmwifo marTvis organoebSi;
d) samecniero kvleviT da eqsperimentalur organizaciebSi.

56. ras niSnavs uflebamosilebis delegireba?
a) resursebis ganawilebas;
b) pasuxismgeblobis ganawilebas;
g) funqciebis ganawilebas;
d) produqciis ganawilebas.

57. ras miekuTvneba organizaciis imiji?
a) ekonomikur faqtorebs;
b) teqnologiur faqtorebs;
g) bunebriv faqtorebs;
d) socialur-fsiqologiur faqtorebs.

58. ra aris komunikacia?
a) saqonlis gacvlis procesi:
b) informaciis gacvlis procesi;
g) gamocdilebis gacvlis procesi;
d) teqnologiis gacvlis procesi.

59. ra aris informacia?
a) subieqtsa da obieqts Soris kavSiris forma;

b) adamianebs Soris Setyobinebebis gacvla;
g) menejmentis uzrunvelyofa SetyobinebebiT;
d) sarwmuno da operatiuli nakadebis erTianoba.

60. sad fiqsirdeba da aisaxeba informaciis didi nawili, romelic
warmoiSoba
menejmentis funqciebis ganxorcielebis procesSi?
a) sainformacio biuletenebSi;
b) statistikur krebulebSi;
g) dokumentebSi;
d) internetSi.

61. SesaZlebelia Tu ara gadawyvetilebis miReba im SemTxvevaSi, Tu ar
arsebobs alternativa?
a) SesaZlebelia;
b) SeuZlebelia;
g) SesaZlebelia mmarTvelobiTi gadawyvetilebis miRebis normatiuli
modelirebiT;
d) SesaZlebelia maTematikuri instrumentebis gamoyenebiT

62.

ra
gamoiyeneba
gansakuTrebiT

farTod

analizis dros?
a) analogiis meTodi;
b) eqstrapolaciis meTodi;
g) hipoTezebis meTodi;

gadawyvetilebis

miRebis

procesSi,

d) yvela zemoaRniSnuli.

63. ra aris hipoTeza?
a) sawarmos saqmianobis mizani;
b) strategiuli resursi;
g) informaciis nairsaxeoba;
d) varaudi mosalodneli movlenebis Sesaxeb.

64. ra aris menejmentis erT-erTi ZiriTadi funqcia?
a) saqmiswarmoebis srulyofa;
b) kontroli;
g) warmoebasTan dakavSirebuli samarTlebrivi problemebis mogvareba;
d) biznes-partniorebTan urTierToba.

65. ra aris stoqastika?
a) riski;
b) kapitaldabandebaTa ekonomikuri efeqtianobis gaangariSebis meTodika;
g) albaTobis Teoriis nawili;
d) maTematikur-kibernetikuli teqnologia.

66. ras niSnavs sawarmoo riski?
a) arasasurvel mosalodnelobas informaciuli gaurkvevlobis pirobebSi;
b) sawarmos ararentabelobas;
g) sawarmos gadaxdisuunarobas;
d) ZiriTadi fondebis zenormatiul cveTas.

67. ra SeiZleba gamoviyenoT riskis Sesamcireblad?
a) saxelmwifo obligaciebi;
b) sawarmos obligaciebis emisia;
g) warmoebis gafarToeba;
d) warmoebis likvidacia.

68. ra uzrunvelyofs sawarmoo saqmianobis stabilurobas?
a) sawarmoo personalis Semcireba;
b) produqciaze fasebis momateba;
g) korporaciebSi gaerTianeba;
d) sawarmoo maragis winaswar Seqmna.

69. ra aris dazRveva?
a) sawarmos saxsrebis akumulireba;
b) SesaZlebeli mniSvnelovani danakargebis Tavidan acilebis gza mcire
danaxarjebis gawevis nacvlad;
g) Sida investiciis wyaro;
d) mogebis maqsimizaciis saSualeba.

70. ras ukavSirdeba axali teqnologiis danergva?
a) risks;
b) mogebas;
g) eqsportis gazrdas;
d) samewarmeo danazogis Semcirebas.

71. rogoria riskis Semcirebis gzebi?
a) konsultant-eqspertTa mowveva;
b) sawarmos saauditoro Semowmeba;
g) farTo kategoriis momxmarebelze orientireba;
d) resursebis maragis Semcireba.

72. rogoria mmarTvelobiTi konsultirebis etapebi?
a) sawarmos droebiTi marTva;
b) sawarmos profilis Secvla;
g) diagnozi, rekomendaciebis SemuSaveba, danergva;
d) sawarmos strategiis gansazRvra.

73. ra aris umTavresi gadawyvetilebis miRebis procesSi menejerisaTvis?
a) informacia;
b) riski;
g) sakuTari mosazrebebi;
d) marTvis obieqtis socialuri klasi an kvalificiuri jgufi.

74. ra aris warmoebis organizaciis komponentebi?
a) amortizacia;
b) privatizacia;
g) investicia;
d) struqtura.

75. ramdeni fazisgan Sedgeba menejmentis cikli?

a) erTi;
b) ori;
g) sami;
d) oTxi.

76. ra gamoiyeneba marTvis SefasebisaTvis?
a) Sromis mwarmoebluroba;
b) sawarmos mudmivi danaxarjebis odenoba;
g) produqciis fasi;
d) danadgarebis cveTis procenti.

77.

rogor SeiZleba gavaanalizoT marTvis organizaciuli
Sesabamisoba sawarmoo dargobriv struqturasTan?

sistemis

a) sawarmos ierarqiuli struqturis doneebiT;
b) marTvis sistemis ekonomikurobis maCveneblebiT;
g) marTvis avtomatizebuli sistemis parameterebiT;
d) sabazro ZalauflebiT.

78. ra aris produqciis xarisxis uzrunvelyofis ZiriTadi faqtiorebi?
a) produqciis Sesabamisoba teqnologiuri pirobebiT gaTvaliswinebul
moTxovnebTan;
b) produqciis warmoebis teqnikuri pirobebis Seesabamisoba bazris
moTxovnasTan;
g) produqciis xarisxs uSualod ganapirobebs marketinguli makrogaremo;
d) xarisxs ganapirobebs sawarmos sabazro wili.

79. sad iwyeba xarisxis kontroli?
a) produqtis realizaciis momentidan:
b) produqtis SemuSavebis momentidan;
g) produqtis moxmarebis momentidan;
d) resursis SeZenis momentidan.

80. ras gulisxmobs xarisxis yovlismomcveli marTva?
a) firmis marTvis yvela dones;
b) momwodeblebis kontrols;
g) ganawilebis sistemis kontrols;
d) yvela zemoaRniSnuls.

81. kanonebi, romlebic uSualod ar arian dakavSirebuli marTvasTan,
magram SeuZliaT mniSvnelovani gavlena moaxdinon organizaciis
saqmianobis Sedegebze, aris:
a) zogadi (saerTo) kanonebi;
b) specifikuri kanonebi;
g) ganviTarebis kanoni;
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

82. ,,mecnieruli menejmentis” mamamTavrad iTvleba:
a) f. teilori;
b) a. faioli;
g) l. urviki;

d) m. veberi.

83. marTvis administaciul-mbrZaneblur formebs Seiswavlis:
a) menejmenti;
b) fsiqologia;
g) administrireba;
d) filosofia.

84. romeli niSan-Tviseba axasiaTebs administrirebas?
a) mkacri ierarqia;
b) marTvis

funqcionaluri sistemebis upiratesi gamoyeneba;

g) mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miRebisa da fiqsaciis
formalizebuli wesi;
d) yvela pasuxi sworia.

85. anri faiolis saxels ukavSirdeba:
a) xelmZRvanelobis stilis Teoria;
b) marTvis administraciuli skolis Teoria;
g) moTxovnilebaTa ierarqiis Teoria;
d) ,,adamianur urTerTobaTa” Teoria.

86. saqmianobis yvela saxe, romelic mimarTulia organizaciis mmarTveli
sistemis funqcionirebisa da mimdinare mdgomareobis Sesaxeb
informaciis miRebaze aris:
a) saSemsruleblo kontroli;

b) sabiujeto kontroli;
g) administraciuli kontroli;
d) administraciuli auditi.

87. zogadi, umaRlesi donis gegma aris:
a) strategiuli gegma;
b) taqtikuri gegma;
g) alternatiuli gegma;
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

88. konkretul praqtikul RonisZiebebTan dakavSirebuli dagegmva,
romelic xorcieldeba yoveldRiurad an yovelkvireulad aris:
a) strategiuli dagegmva;
b) taqtikuri dagegmva;
g) alternatiuli dagegmva;
d) operatiuli dagegmva.

89. biznes-gegma aris:
a) aucileblad Sesasrulebeli:
b) prognozuli;
g) saorientacio xasiaTis;
d) biznesis koncefcia.

90. biznes-gegma gviCvenebs:
a) firmis miznisa da misi miRwevis saSualebebis proeqts;

b) biznesis orientirsa da strategias;
g) biznesis mizans;
d) bazarze firmis saqmianobasa da misi poziciis formirebas.

91. romeli debuleba ar aris swori:
a) biznes-gegmaSi ganisazRvreba firmis ganviTarebis strategia;
b) biznes-gegmaSi ganisazRvreba firmis ganviTarebis miznebi;
g) biznes-gegma fuladi saxsrebis mozidvis saSualebaa;
d) samewarmeo saqmianoba mTavrdeba biznes-gegmis SedgeniT.

92. saqonlis fizikuri aRwera mocemulia biznes-gegmis Semdeg nawilSi:
a) satitulo;
b) firmis zogadi aRwera;
g) produqcia da momsaxureoba;
d) informacia bazris Sesaxeb.

93. marketings eZRvneba biznes-gegmis Semdegi ganyofileba:
a) informacia bazris Sesaxeb;
b) ZiriTadi personali;
g) produqcia da momsaxureba;
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

94. firmis mosalodneli saboloo finansuri Sedegebi asaxulia biznesgegmis:
a) kapitaldabandebaTa gegmaSi;

b) safinanso gegmaSi;
g) sawarmoo gegmaSi;
d) marketing-gegmaSi.

95. likvidoba niSnavs:
a) mimdinare aqtivebis odenobas;
b) firmis SesaZleblobas swrafad moaxdinos Tavisi aqtivebis gardaqmna
fulad saxsrebSi;
g) fizikuri da iuridiuli piris sakuTrebaSi arsebuli qonebrivi
uflebebi;
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

96. erTi saxis produqciis warmoebidan mravali saxis produqciis
warmoebaze firmis gadasvla aris:
a) konglomeracia;
b) diversifikacia;
g) specializacia;
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

97. erTi piris an ojaxis sakuTreba, romelic pasuxismgebelia sawarmos
kapitalTan dakavSirebul valdebulebebze aris:
a) mewarmeTa gaerTianeba;
b) sruli amxanagoba;
g) erTpirovnuli sawarmo;
d) amxanagoba.

98. komplementarebi arian Semdegi sazogadoebis warmomadgenlebi:
a) SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis;
b) saaqcio sazogadoebis;
g) komandituri sazogadoebis;
d) kooperativis.

99. kompania, romelic iZens sxvadasxva kompaniebis aqciaTa sakontrolo
paketebs da awesebs maT saqmianobaze kontrols, aris:
a) koncerni;
b) tresti;
g) karteli;
d) holdinguri kompania.

100. karteli aris:
a) gaerTianeba, romelic erT dargzea specializebuli;
b) erToblivi saqmianoba xorcieldeba produqciis realizaciis
uzrunvelyofis mizniT;
g) isini sazRvraven produqciis asortiments;
d) yvela pasuxi sworia.HG

101). romeli ar miekuTvneba menejmentis elements?
a) menejmentis Teoria;
b)menejmentis meTodebi;
g) menejmentis organizacia;

e) menejmentis kanonebi.

102). saSemsruleblo jgufebze da mis wevrebze zemoqmedebis xerxebi,
aris:
a) menejmentis organizacia;
b) menejmentis meTodebi;
g) menejmentis Teoria;
d) menejmentis teqnika.

103). mmarTvelobiT urTierTobaTa Soris konkretul da aucilebel
kavSirs asaxavs:
a)Mmenejmentis kanonzomierebani;
b) menejmentis kanonebi;
g) menejmentis Teoria;
d) yvela pasuxi sworia.

104). romeli ar miekuTvneba menejmentis kanonzomierebas?
a) sazogadoeba miiswrafis mowesrigebuli marTvis organizaciisaken;
b) meurneobriobis nebismier doneze principebis erTianoba;
g) menejmentis funqciebis monacvleoba
d) yvela pasuxi sworia.

105). Ddaqvemdebarebulebis mimarT moTxovnas calkeuli sakiTxis
gadawyvetaSi, aris:
a) brZaneba;

b) gankarguleba;
g) gadawyvetileba;
d) direqtivebi.

106) sawarmos aparatis marTvisa da warmoebis TiToeuli muSakis
funqciebiT optimaluri datvirTvas uzrunvelyofs:
a) sinqronuloba;
b) ritmuloba;
g) proporciuloba
d) yvela pasuxi sworia.

107) SemsrulebelTa jgufebze zemoqmedebis saSualeba muSakTa
SemoqmedebiTi Sromis pirobebis Seqmnis gziT, aris:
a) socialur-fsiqologiuri meTodebi;
b) administraciuli meTodebi;
g) ekonomikuri meTodebi
d) yvela pasuxi sworia.

108) kolegialuri marTvis farTo gavrcelebiT xasiTdeba:
a) mmarTvelobiTi kapitalizmi
b) nacionaluri kapitalizmi;
g) finansuri kapitalizmi
d) yvela pasuxi sworia.

109) warmoebis an momsaxureobis marTvis gansazRvruli, mizanmimarTuli
saqmiano-ba, romelic marTvis procesis yvela elementis
urTierTganpirobebul da urTi-erTdamakavSirebel rgols warmoadgens,
aris:

a) menejmentis funqciebi;
b) menejmentis principebi;
g) menejmentis meTodebi.
d) yvela pasuxi sworia.

110) dagegmva, rogorc funqcia, moicavs:
a) warmoebis ganviTarebis gansazRvras;
b) dasmuli miznebisa da amocanebis gzebsa da meTodebs;
g) mosalodneli Sedegebis winaswar ganWvretas;
d) yvela pasuxi sworia.

111) xelmZRvanelobis jaWvi yvelaze ufro maRali donis rangidan
yvelaze ufro dabali donis rangamde, aris:
a)Sromis danawileba;
b) skalaruli jaWvi;
g) erTmmarTveloba;
d) disciplina.

112 uSualo erTpirovnuli xelmZRvanelobis ganxorcielebis uflebas
iZleva:
a) aparatuli uflebamosileba;

b)xazobrivi uflebamosileba;
g)administraciuli uflebamosileba
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

113romeli koncefciis ZiriTadi debulebebia gadmocemuli naSromSi
“saerTo da samrewvelo marTva”:
Aa) teiloris;
b) maslous;
g) faiolis.
d) menqius

114konkretul RonisZiebaTa Catarebis rekomendacias, romelic
emsaxureba warmoebaSi muSaTa Sromis racionalur gamoyenebas, iZleva:

a) teiloris sistema;
b)

faiolis Teoria;

g) “miRweuli muSis” koncefcia
d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

115 frustracia aris:
Aa) emociuri daZabuloba;
b)nerviuli daZabulobis moxsna;
g) emociuri daZabulobis moxsna.

d) arc erTi pasuxi ar aris swori.

116 menejeris mier xelqveiTze zemoqmedebis iZulebiT RonisZiebaTa
erToblioba warmoadgens:
a) administraciul meTodebs;
b) ekonomikur meTodebs;
g) orive pasuxi sworia.

117) menejeris Semsrulebelze mizanmimarTuli zemoqmedebis xerxebisa da
saSualebebis erToblioba, aris:
a) funqciebi;
b) meTodebi;
g) dagegmva;
d) yvela pasuxi sworia.

118) nedleulisa da naxevarfabrikatebis Sesyidva, mza produqciis
realizacia faiolis mixedviT, aris:
a) finansuri funqcia;
b) komerciuli funqcia;
g) aRricxviTi funqcia
d) yvela pasuxi sworia.

119) sityvebi – “marTo, niSnavs sawarmo migyavdes miznisken da miiRweva
arsebuli yvela resursis gamoyenebiT”, ekuTvnis:

a) faiols;
b) teilors;
g) gants
d)linkolns

120) xelmZRvanelis Zalauflebis ramdeni formaa cnobili:
a) eqvsi;
b) Svidi;
g) xuTi.
d)cxra

121)ras aris menejmenti?
a) adamianebis gaerTianeba romlebic axorcieleben xelmZRvanelobas
marTvis yvela doneze;
b)principebis ,,funqciebisa da teqnikis erToblioba, romlebsac marTvaSi
dasaqmebuli adamianebi iyeneben;
g)mecniereba an moZRvreba, romelSic xorcieldeba marTvis praqtikuli
gamocdilebis
ganzogadeba
da
racionaluri
marTvis
Teoriuli
principebis gamomuSaveba;
d)yvela pasuxi sworia;

122)ra aris “marTvis subieqti”?
a) sawarmos an organizaciis urTierTdakavSirebuli qvedanayofebsi da
samsaxurebi
b) marTvis funqciebiT aRWurvil adamianTa (menejerTa)
organoTa erToblioba.
g) zemdgomi mmarTvelobiTi organo
d) yvela pasuxi sworia

an marTvis

123)ra aris “marTvis obieqti”
a)sawarmos an organizaciis urTierTdakavSirebuli qvedanayofebsi da
samsaxurebi
b)marTvis

funqciebiT

aRWurvil

adamianTa

(menejerTa)

an

marTvis

organoTa erToblioba
g)satransporto kompania
d) yvela zemoTCamoTvlili

124)CamoTvaleT menejmentis ZiriTadi Teoriebi
a)

f.

teiloris

racionalizaciis

Teoria,

e.

meios

`adamianur

urTierTobaTa” Teoria
b) a. faiolis administrirebis Teoria; a. maslous moTxovnilebaTa
ierarqiuli Teoria
g)D organizaciis `klasikuri” Teoria
d) yvela zemoTCamoTvlili

125)ra aris teiloris racionalizaciis arsi?
a) masalebis gamoyenebaSi mkacri reglamentis (normebis) SemoReba
b) warmoebaSi muSaTa Sromis, agreTve, warmoebis saSualebaTa
racionalur gamoyeneba
g)D iaraRebis, instrumentebis, operaciaTa da muSakTa moZraobis
standartizacia; samuSao drois zust aRricxva, Sromis diferencirebuli
sistemis gamoyeneba
d) yvela zemoTCamoTvlili

126)raSi mdgomareobs “miRweuli muSis” koncefcia?
a) adamians iseTi davaleba unda mieces, romelic misgan maqsimalur
Zalisxmevas moiTxovs, magram ar vnebs janmrTelobas.
b) adamians iseTi davaleba unda mieces, romelic misgan maqsimalur
Zalisxmevas moiTxovs da vnebs janmrTelobas.

g)Dadamians mxolod mZime davaleba unda mieces
d) adamians mxolod msubuqi davaleba unda mieces

127) raSi mdgomareobs `miRweuli xelmZRvanelis” koncefcia?
a)) erT ostats, romelic saamqroSi pasuxismgebeli iyo yvelafrisaTvis,
cvlida `funqcionaluri administracia”, romelic Sedgeboda rva viwro
specializaciis mqone instruqtorisagan.
b)D administracia winaswar kisrulobda mis uzrunvelyofas
dokumentaciiT, nedleuliT, instrumentebiT
g) menejeri ara mxolod teqnikuri specialisti, aramed agreTve
socialuri inJineri unda gamxdariyo: unda scodnoda dasaqmebulTa
piradi Tvisebebi, gadaewyvita konfliqtebi, ezruna Tavis salidero
stilisaTvis
d) yvela zemoTCamoTvlili

128) ვინ იმყოფებოდა სამეცნიერო მენეჯმენტის სკოლის სათავეებთან?
ა) ა.ფაიოლი
ბ) მ.ფოლეტი
გ) ე.მეიო
დ) ფ.ტეილორი

129) რომელი სამეცნიერო სკოლის მიმდევართა კვლევები ეფუძნებოდა ზუსტი
მეცნიერების მონაცემებს?
ა) მეცნიერული მართვის სკოლა
ბ) კლასიკური ანუ ადმინისტრაციული სკოლა
გ) მეცნიერული მართვისა და რაოდენობრივი მიდგომის სკოლა
დ) ქცევის მეცნიერებათა სკოლა

130) რა სახის მართვა ახსიათებს ორგანიზაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება
ცვლილებებს და გააჩნია მკაცრი ორგანიზაციული სტრუქტურა?
ა) იერარქიული;
ბ) ორგანული;
გ) ავტორიტარული.
დ) მექანიკური

131) ვისი

სწავლება გახდა თეორიული კონცეფციების თანამედროვე თეორიული

კონცეფციების მთავარი წყარო?
ა) ფოლეტი
ბ) ფაიოლასი
გ) გეტის
დ) ტეილორის

132) როგორც წესი, რომელ მიზანს არ ისახავს ორგანიზაცია?
ა) თვითგადარჩენას
ბ) წარმოების შემცირებას
გ) შემოსავლის გაზრდას
დ) გაფართოებას

133) რა არის თანამედროვე ორგანიზაციის განვითარების მთავარი ტენდენცია?
ა) ორგანიზაციის ზომაში შემცირება
ბ) იერარქიის მნიშვნელობის შემცირება
გ) ორგანიზაციის განვითარების დაჩქარება
დ) ორგანიზაციის გაუქმება

134) რას უნდა მივაკუთვნოთ პროდუქციის მომხმარებლები?
ა) ორგანიზაციის უშუალო გარემოცვის

ფაქტორებს

ბ) ორგანიზაციის საერთო გარემოცვის ფაქტორებს
გ) ორგანიზაციის შიდა გარემოს

ფაქტორებს

d) yvela zemoaRniSnuli.

135) რომელი სამეცნიერო სკოლის წარმომადგენლებმა აღწერეს პირველად
მართვის ერთიანობის პრინციპი
ა ადამიანური ურთიერთობები სკოლის
ბ სამეცნიერო მართვის სკოლის
გ) კლასიკური ანუ ადმინისტრაციული სკოლის
დ) მეცნიერული მართვისა და რაოდენობრივი მიდგომის სკოლის

136) ორგანიზაციის მართვის რომელმა დონე უნდა იმუშავებდეს და
ანხორციელებდეს გარე სამყაროსთან ურთიერთობის პოლიტიკას ?
ა) ყველა დონე
ბ) უმცირესი
გ) უმაღლესი
დ) საშუალო

137) რომელი სამეცნიერო სკოლის წარმომადგენლებმი უჭერდნენ მხარს

ხელმძღვანელობასა და ქვეშევრდომებზე მზრუნველობის გაზრდას
ა) კლასიკური ანუ ადმინისტრაციული სკოლა
ბ) მეცნიერული მართვისა და რაოდენობრივი მიდგომის სკოლა
გ) ქცევის მეცნიერებათა სკოლა

დ) ადამიანურ ურთიერთობებათა სკოლა

138) რომელი სახელმწიფოა მენეჯმენტის სამშობლო?
ა)გერმანია.
ბ)საფრანგეთი;
გ) ამერიკის შეერთებულ შტატები
დ )რუსეთი;

139) მენეჯმენტის ცნობილი სამეცნიერო მიდგომები ქრონოლოგიურად
შემდეგნაირად არის განლაგებული
ა)ქცევითი, სიტუაციური, რაოდენობრივი, სისტემური;
ბ) ქცევითი, რაოდენობრივი, სისტემური, სიტუაციური,
გ) რაოდენობრივი, სიტუაციური, ქცევითი, სისტემური;
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

140) მენეჯმენტი არის
ა) მეცნიერება, პრაქტიკა და ხელოვნება
ბ)მეცნიერებისა და ხელოვნება
გ) პრაქტიკა და მართვა.
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

141) რა ქვესისტემები შეიძლება გაmoiyos ორგანიზაციიs მართვის sistemaSi?
ა) sტრუქტურულ- saინფორმაციo, საინფორმაციო-ქცევითი და
თვითმგანვითარებითი
ბ) ფორმალური და არაფორმალური;
გ) მარეგულირებელი და მარკეტინგული;
დ) ადმინისტრაციული და წარმოებითი;

142) რომელმა მეცნიერმა შეიტანა ა ყველაზე დიდი წვლილი კლასიკური ანუ
ადმინისტრაციული მართვის სკოლის განვითარებაში?
ა) ე. მეიო
ბ) ფ.ტეილორი
გ) მ.ფოლეტი
დ) ა. ფაიოლი

143) როდის გამოიყო მენეჯმენტი დამოუკიდებელ დარგად?
ა)XX საუკუნის შუაში;
ბ). XVIII საუკუნეში;
გ) XIX საუკუნეში;
დ) XIX და XX საუკუნის ზღვარზე.

144) მართვის მეცნიერების განვითარების რამდენი ძირითადი მიდგომა
არსებობს?
ა) სამი;
ბ) ხუთი;
გ) ექვსი;
დ) ოთხი

145) რა არის მენეჯმენტი?
ა) მართვის ძირითადი პრინციპი
ბ) მართვის თეორია და პრაქტიკა
გ) მხოლოდ მართვის თეორია;
დ) მხოლოდ მართვისპრაქტიკა

146) ვინ იყო " ადამიანური ურთიერთობების სკოლის" დამაარსებელი?
ა) ე. მეიო
ბ) ფ.ტეილორი
გ) მ.ფოლეტი
დ) ა. ფაიოლი

147) რომელი მტკიცებულება აღწერს სწორად მენეჯმენტის ცნებას?
ა) მენეჯმენტი - ეს არის სამეურნეო საქმიანობის მართვა
ბ) მენეჯმენტი - ეს არის სახელმწიფო მართვა
გ) მენეჯმენტი - ეს არის საზოგადო მართვა
დ) მენეჯმენტი - ეს არის დაქირავებული კომპანიის მართვა

148) მართვის რა მეთოდებით ხასიათდება პერიოდი?
ა) ანარქისტული
ბ) ადმინისტრაციულ- ბრძანებითი;
გ) ბიუროკრატიული;
დ)“ სამხედრო-კომუნიზმის“

149) მენეჯერის თვითკონტროლის რა სახეები არსებობს?
ა) ადმინისტრაციული, წარმოებითი, ფინანსური
ბ)წინასწარი, ფუნქციური, ღირებულებითი;
გ) ფორმალური და არაფორმალური.
დ) შუალედური და საბოლოო;

150) რა არის "ორგანიზაციული უნარის" მთავარი კომპონენტები?

ა) ადამიანებთან მუშაობის უნარი, მათზე ზეგავლენა
ბ) კონტაქტურობა, სტრესგამძლეობა, დომინირება
გ) ლიდერობა, გაძღოლის უნარი
დ) უნარი გავლენა მოახდინოს ხალხზე, კონფლიქტების მოგვარებას უნარი

151) რა შედის კონტროლის სისტემის შემადგენლობაში?
ა) პრინციპები, მეთოდები და მართვის ფუნქცია
ბ) სუბიექტი, მართვის ობიექტი და კომუნიკაცია
გ) მართვის ობიექტების ერთობლიობა
დ) მართვის ორგანოების ერთობლიობა

152) ras შეiსწავლian სამუშაო დღის ფოტოებით?
ა) სამუშაო დროს კარგვას
ბ) თუ როგორ სრულდება დავალებები
გ) ხელმძღვანელის მუშაობის მეთოდებს
დ) დროის კარგვის სტრუქტურას

153) მენეჯmეntის რა მეთოდი არ არსებობს?
ა) მატერიალური და ადმინისტრაციული;
ბ)სოციალური, ფსიქოლოგიური
გ) ლიბერალური და მორალური
დ) ეკონომიკური

154) მენეჯმენტის ეკონომიკური მეთოდების ჯგუფი მოიცავს შემდეგ მეთოდებს

ა) შრომის ნორმებს
ბ) კორპორატიული დაგეგმარება;
გ) დაფინანსებას და სესხებს
დ) ეკონომიკურ სტიმულირებას

155) მართვის რა ტექნიკა ისახავს მიზნად ორგანიზება წარმოების პროცესის

მართვას და ემყარება სამართლებრივი კონტროლს:
ა) ორგანიზაციული და მართვის
ბ) . ეკონომიკური
გ) სოციალური
დ) ფსიქოლოგიური

156) რას ნიშნავს მენეჯერის პროფესიონალიზმი?
ა) მრეწველობის ტექნოლოგიის ცოდნაs
ბ) პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილებაs მრეწველობაში
გ) მუშაობაs მუდმივი პროფესიული საფუძველზე
დ) მართვითი მომზადებას

157) გუნდზე ზეmoqmedebis ZiriTadi formebi
ა) დარწმუნება, როგორც pirovnebis formirebisa da აღზრდის მეთოდი
ბ) გუნდის წევრთა შემოქმედებითი ინიციატივის ამაღლება
გ) კოლექტივში ჯანსაღი მორალური კლიმატის შექმა
დ) კრიტიკისა და თვითკრიტიკის გამოყენება

158) რომელი ფუნქციაა თვითმმართველობის წრის ცენტრში?

ა) მიზნის დაყენება
ბ ) დაგეგმარება;
გ) თვითკონტროლი;
დ) ინფორმაციასთან მუშაობა

159) ვინ უნდა იყოს პირველ რიგში მენეჯერი?
ა) ეკონომისტი.
ბ) მოცემული დარგის ექსპერტი
გ) მართვის სპეციალისტი
დ) სოციოლოგი;

160) რას ეფუძნება მართვის ადმინისტრაციული მეთოდები?
ა) საჯარიმო სანქციებს
ბ) კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტებს
გ)მართვის ობიექტების ეკონომიკურ ინტერესებს
დ) სოციალურ პირობებს

161) რა არის მართვის საერთო მეთოდები?
ა) რეპროდუქციული და მარკეტინგული;
ბ) კანონმდებლობითი და ნორმატიული
გ) ადმინისტრაციული, ეკონომიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიურ-ლოგიკური;
დ) ქსელური და ბალანსური;

162) რა არის თვითმენეჯმენტი?
ა) ხელმძღვანელის პირადი მუშაობის ორგანიზება
ბ) სისტემის უნარი და შესაძლებლობა თავად დაგეგმოსდა ორგანიზება გაუწიოს
თავის საქმიანობის

გ) დამოუკიდებლობა მენეჯერის საქმიანობაში.
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

163) რას ეფუძნება მართვის სოციალური და ფსიქოლოგიური მეთოდები?
ა) ცნობიერებას და სოციალურ პირობებზე ზემოქმედებას
ბ) მორალურ და ფსიქოლოგიურ კლიმატს;
გ) საკანონმდებლო და ნორმატიულ აქტებს
დ) მუშახელის მატერიალურ ინტერესებს;

164) ვინ შემოიღო პირველად კონცეფცია "მართვის პრინციპები"?
ა) ა.მასლოუ
ბ) ა. ფაიოლი
გ) პ.გეტი
დ) ფ.ტეილორი

165) რომელი განცხადებაა მართებული ლიდერის შესახებ?
ა) იგი ორგანიზებას უწევს მუშაობას
ბ) ის უბრალოდ არსებობს;
გ) ის წამყვანია
დ) ის მართავს.

166) სოციალური და ფსიქოლოგიური მეთოდების გამოყენების მთავარი მიზნები
ა) ორგანიზაციული რეგულირება, სტანდარტიზაციის, ორგანიზაციული და
მეთოდოლოგიური ინსტრუქციით;
ბ) პროდუქტიულობისა და მუშაობის ხარისხის გაზრდა
გ) დადებითი სოციალური და ფსიქოლოგიური კლიმატის ფორმირება გუნდში.

დ) პრინციპებსა და მეთოდების შეფასების გამოყენება

167) რას ეფუძნება შრომის მეცნიერული ორგანიზაცია?
ა) სხვა მენეჯერების გამოყენების გამოცდილებას
ბ) შრომის მკაფიო განაწილებას
გ) კვლევებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებას
დ) დისციპლონისა და რეგლამენტის მკაცრ დაცვას

168) რა ქმედებები შეესაბამება ხელმძღვანელობის სტილს"ბრძანებები”?
:ა) ამოცანის ჩამოყალიბება
ბ) შესრულების განმარტება
გ) კონტროლი.
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

169) individebis erToblioba, romlebic urTierTqmedeben erTmaneTTan da
acnobiereben imas, rom am jgufs miekuTvnebian aris
ა) ორგანიზაცია
ბ) გუნდი
გ) არაფორმალური ჯგუფი.
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

170) როდესაც ვმუშაობთ არაფორმალურ ჯგუფში saWiroa
ა) მხოლოდ სოციალურ ფსიქოლოგიური მეთოდის გამოყენება
ბ) ყველაზე ხშირად ადმინისტრაციული მეთოდის გამოყენება
გ) მართვის სხვადასხვა მეთოდების კომბინირება
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

171) მენეჯერის თვითკონტროლის რა სახეები არსებობს?
ა) მხოლოდ სოციალურ ფსიქოლოგიური მეთოდის გამოყენება
ბ) ყველაზე ხშირად ადმინისტრაციული მეთოდის გამოყენება
გ) მართვის სხვადასხვა მეთოდების კომბინირება
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

173) კომიტეტი არის შესაძლო ტიპი
ა) არაფორმალური ორგანიზაციის
ბ) სამუშაოს ორგანიზების ასეთი ფორმა არ არსებობს
გ) ოფიციალური ორგანიზაციის
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

174) რომელი სტილის გამოყენება სჯობს მაღალი მოტივაციის მქონე

შემოქმედებით და სამეცნიერო კოლექტივებში
ა) ლიბერალურის ან პასიურის;
ბ) მკაცრი ადმინისტრაციულის
გ) დემოკრატიულის
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

175) არაფორმალური ლიდერმა შეიძლება მოახდინოს
ა) უარყოფითი ზეგავლენა კოლეგებზე
ბ) როგორც დადებითი და ასევე უარყოფითი ზეგავლენა კოლეგებზე
გ) დადებითი ზეგავლენა კოლეგებზე
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

176) ავტორიტარულ ხელმძღვანელობას ახასიათებს

:ა) ხელმძღვანელობის ჩაურევლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ბ) ძალაუფლების გადანაწილება და მუშაკთა მონაწილეობა მართვაში
გ) ხელმძღვანელის ერთპიროვნული მაღალი ხარისხის ძალაუფლება
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

177) არაფორმალური ორგანიზაციის წევრები
ა) იკმაყოფილებენ თავიანთ მოთხოვნებს ურთიერთობაში, ურთიერთდახმარებაში
ბ) ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით სარგებლობენ
გ) მისი მძევლები არიან
დ) yvela zemoთaRniSnuli

178) ემოციური სიახლოვის სუსტი ხარისხი და ორიენტაცია საქმიან თვისებებზე

ახასიათებს
ა) ოფიციალური ორგანიზაციას
ბ) არაფორმალური ორგანიზაციას
გ) ნებისმიერი ორგანიზაციას
დ) yvela zemoთaRniSnuli

179) რა არის მართვის პროცესი?
ა) მენეჯერის თანმიმდევრული საქმიანობა
ბ) უწყვეტი, ურთიერთდაკავშირებული ფუნქციების ერთობლიობა
გ) პრინციპებისა და მართვის მეთოდების ერთობლიობა
დ) yvela zemoთaRniSnuli

180) იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ძალაუფლება, რომელიც კომპენსაციაზეა

დამოკიდებული საჭიროა
ა) გარკვეული რესურსების ფლობა
ბ) მკაცრი კონტროლის სისტემის ქონა
გ) მოტივაციის სისტემის ქონა
დ) yvela zemoთaRniSnuli

181) ხელმძღვანელობის სტილი

არის:

ა) ხელმძღვანელსა და ქვეშევრდომებს შორის ურთიერთობის ნორმების
შემუშავებული სისტემა
ბ) ორგანიზაციის მუშაობაში ცვლილებების მოწესრიგება
გ) ხელმძღვანელის ხელქვეითების მიმართ მოქცევის ჩვეული მანერა, რომელიც
ეხმარება მას მოახდინოს გავლენა ხელქვეითებზე და შეუწყოს ხელი ორგანიზაციის
მიზნების შესრულებას
დ) ხელმძღვანელის მოქმედება

182) რამდენია უმაღლესი დონის ხელმძღვანელთა რაოდენობის ნარმა?
ა) შვიდი ადამიანი
ბ)ათი ადამიანი
გ) თხუთმეტი ადამიანი
დ) ხუთი ადამიანი

183) რა არის

მართვის ფუნქცია?

ა) საქმიანობის მართვა
ბ) მენეჯერის თანამდებობრივი ფუნქციები
გ) მართვითი საქმიანობის ცალკეული სახეობა
დ) yvela zemoთaRniSnuli

184) როგორ შეიძლება ქვეშევრდომებს დავუყენოთ ამოცანები ერთპიროვნული

გადაწყვეტილებების მიღების შემთხვევაში?
ა) ამოცანები უნდა განისაზღვროს ერთად პერსონალთან ერთად
ბ) მიზნები უნდა დავისახოთ შემსრულებლი ს ფუნქციური მიმართულების
მიხედვით
გ) ამოცანები უნდა დავსვათ ნაწილ-ნაწილ
დ) yvela zemoთaRniSnuli

185) ფორმალურ ჯგუფებში შესვლის ძირითადი მიზეზი
ა) ურთიერთდახმარება, საერთო ინტერესები და გატაცებები;
ბ) სესხის აღება ხელსაყრელი პირობებით.
გ) ანაზღაურება, ხელფასი, პრესტიჟი
დ) yvela zemoთaRniSnuli

186) muSaobis პროცესში ფორმალური და არაფორმალური ბიზნეს ჯგუფები:
ა) ერთმანეთს კონკურენციას uweven;
ბ) კონფლიქტში შედიან ერთმანეთთან
გ) ეხმარებიან ერთმანეთს.
დ) არ ურთიერთობენ

187) პირი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ადამიანთა ჯგუფზე ზემოქმედების,

უძღვება და ორგანიზებას უწევს რა მათი მუშაობას არის
ა) პატივსაცემი თანამშრომელი.
ბ) ფორმალური ლიდერი;

გ) არაფორმალური ლიდერი;
დ) yvela zemoთaRniSnuli

188) რა არის

მართვის საგანი?

ა) ორგანო, რომელიც აღიქვამს ადამიანის მართვით ზემოქმედებას.
ბ) ნებისმიერი ორგანო მართვის სისტემაში;
გ) ორგანო, რომელიც ახორციელებს მართვით მოქმედებას
დ) yvela zemoთaRniSnuli

189) არაფორმალური ორგანიზაციის არსებობა
ა) ხელმძღვანელის სისუსტის მაჩვენებელია
ბ) ბუნებრივი მოვლენაა ამ ორგანიზაციისათვის
გ) ეფექტური ლიდერობის შედეგია
დ) ხელმძღვანელის სიძლიერის მაჩვენებელია

190) წახალისების პროცესში არაფორმალური ჯგუფის წევრებმს
ა) უნდა გამოიყენებოდეს იგივე მეთოდები და სტრატეგიები, რაც სხვა
თანამშრომლების მიმართ
ბ) განისაზღვროს, თუ რა სჭირდება მათ;
გ) უნდა გაუუმჯობესდეთ სამუშაო პირობები
დ) უნდა გაუუარესდეთ სამუშაო პირობები

191) ადამიანების სპონტანურად წარმოქმნილი

ჯგუფი, რომლებიც განსაზღვრული

მიზნის მისაღწევად რეგულარულად შედიან ურთიერთობაში
ა) ოფიციალური ორგანიზაცია;
ბ) არაფორმალური ორგანიზაცია;

გ) კომპლექსური ორგანიზაცია.
დ) არასამთავრობო ორგანიზაცია.

192) ჩამოთვლილიდან რომელი შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ ხელმძღვანელობის

ლიბერალური ანუ პასიური სტილი?
ა) თანამშრომლებს სხვადასხვა დონის განათლება აქვთ მიღებული
ბ) თანამშრომლებს აქვთ ერთი და იგივე განათლების დონე.
გ) ყოველთვის
დ) ჯარში;

193) თუ ფირმაში არსებობს

არაფორმალური ორგანიზაცია

ა) უნდა გამოავლინდეს მისი ლიდერი და გადაყვანილ იქნას სხვა განყოფილებაში
სამუშაოდ
ბ) უნდა ითანამშრომლოთ მასთან;
გ) უნდა დაეკისროთ მის წევრებს პასუხისმგებელობა
დ) იგნორირება უნდა გაუკეთდეს

194) არაფორმალური ორგანიზაცია არის
ა) არაკეთილსინდისიერი თანამშრომლების გაერთიანება
ბ) თანამშრომლების გაერთიანება საერთო ინტერესებისა და რწმენის საფუძველზე.
გ) იმ თანამშრომლების კავშირი, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან სამუშაო
პირობებითა და ხელფასის სიდიდით;
დ) yvela zemoთaRniSnuli

195) გადაწყვეტილების მისაღებად სისტემატური მომზადება მოსალოდნელ

სიტუაციაში სხვადასხვა მოქმედებების შედარებითი შეფასების გზით

ა) ბიზნეს გეგმა
ბ) წინასწარ მომზადება
გ) დაგეგმვა
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

196) მართვის რა ფუნქცია უზრუნველყოფს ურთიერთშეთანხმებულ მოქმედებას?
ა) სეგმენტიზაცია
ბ) დისოციაცია
გ) ასოციაცია
დ) კოორდინაცია;

197) რა როლი აკისრია კოორდინაციას მართვის პროცესში?
ა) ადმინისტრაციული
ბ) შემადგენელი რგოლების ურთიერთსაწინააღმდეგო მოქმედება
გ) შემადგენელი რგოლების ურთიერთშეთანხმებული მოქმედება
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

198) რა სახის ორგანიზაციულ სტრუქტურას ახასიათებს ბევრი მცირე მიღება?
ა) ხაზოვანს;
ბ) ერთფეროვანს
გ) სასურსათო
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

199) რა სახის ორგანიზაციულ სტრუქტურა ითვალისწინებს ყველაზე უკეთესად

წარმოებული ან რეალიზებული საქონლის რაოდენობას?
ა) ხაზოვანი

ბ) წრიული
გ) სასურსათო
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

200) რაში გამოიხატება მთავარი განსხვავება ორგანიზაციული სტრუქტურის

ხაზოვან და ხაზოვან-ფუნქციურ ტიპებს შორის?
ა) ქვედანაყოფების რაოდენობაში
ბ) ქვედანაყოფების ადმინისტრაციულ უფლებამოსილებაში
გ) ქვედანაყოფების ფუნქციური უფლებამოსილებაში
დ) განსხვავება არ არის

201) ვ,ვრუმის მოლოდინის თეორია მოიცავს შემდეგ ცვლადებს:
ა) ვალენტოვნება
ბ) დრო
გ) სიჩქარე
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

202) ამ ფაქტორებიდან რომელს აქვს ყველაზე მეტი გავლენა ქვედა დონის

ხელმძღვანელის მართვის ნორმაზე
ა) საწარმოს საქმიანობის მასშტაბებს
ბ) საწარმოს გამართულ მუშაობას
გ) მუშახელის პროფესიონალიზმს
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

203) დივიზიური ორგანიზაციული სტრუქტურების რა ტიპები არსებობს?
ა) სამომხმარებლო
ბ) რეგიონული
გ) სასურსათო
დ) ყველა ზემოთჩამოთვლილი

204)დაასახელეთ მართვის პროცესის პირველი ფუნქცია
ა) შეჯამება
ბ) შემოწმება
გ) დაგეგმვა
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

205) მოტივაციის ეფექტურობის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორია
ა) ადამიანის შესაძლებლობების გათვალისწინება
ბ) სამუშაო დღის ხანგრძლივობა
გ) ადამიანის მოთხოვნების გათვალისწინება
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

206) რა არის

რეგიონული ¬ ორგანიზაციული სტრუქტურის მთავარი ნაკლი?

ა) დიდი რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალი
ბ) მცირე რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალი
გ) ინფორმაციის ნაკლებობა
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

207) რა არის

მატრიცული¬ ორგანიზაციული სტრუქტურის მთავარი ნაკლი?

ა) ინფორმაციის ნაკლებობა

ბ) მცირე რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალი
გ) არაჯანსაღი კონკურენცია ხელმძღვანელებს შორის
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

208) რა ძირითადი მოთხოვნა- კრიტერიუმები შედის მონიტორინგის სისტემაში:
ა) ეფექტურობის კონტროლი;
ბ) შემოსავლის კონტროლი
გ) მოძრაობის კონტროლი
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

209) დივიზიურ სტრუქტურაში ელემენტებისადა კომპონენტების დაყოფა ხდება
ა)სიის მიხედვით
ბ) საქონლის და მომსახურების სახის მიხედვით
გ) მოთხოვნის მიხედვით
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

210) რა არის

ხაზოვან-ფუნქციური¬ ორგანიზაციული სტრუქტურის მთავარი

ნაკლი?

ა) ერთიანი ქმედებას არარსებობა
ბ) არაჯანსაღი კონკურენცია ხელმძღვანელებს შორის
გ) დიდი რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალი
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

211) რა არის ძირითადი დამახასიათებელი თვისება იმ კომპანიისა, რომელსაც

მართვის ორგანული ტიპი გააჩნია
ა) მოუქნელობა
ბ) მცირე ზომა
გ) მოქნილობა;
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

2012) რა არის

ხაზოვანი ორგანიზაციული სტრუქტურის ნაკლოვანება?

ა) არაჯანსაღი კონკურენცია ხელმძღვანელებს შორის
ბ) მართვის კონცენტრაცია ხელისუფლების სათავეში
გ) მოუქნელობა
დ) ნაკლოვანება არ გააჩნია

213) მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქია მოიცავს
ა) უსაფრთხოების მოთხოვნილებას
ბ) კარგი შემოსავლის მოთხოვნილებას
გ) მოგზაურობის მოთხოვნილებას
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

214) ვინ არიან მოტივაციის თეორიის ავტორები?
ა) ა.მასლოუ
ბ) ფ.ჰერცბერგი
გ) დ. მაკ ლელანდი
დ) სამივე ზემოთჩამოთვლილი

215) ვინ არის

"მოლოდინის თეორიის" ავტორი?

ა) ა.მასლოუ
ბ) ფ.ჰერცბერგი
გ) ვ.ვრუმი
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

216) მართვის რომელ ფუნქციებს უწოდებენ ზოგადს?
ა) დაგეგმარება,ორგანიზება,
ბ) მოტივაცია, კონტროლი
გ) კოორდინაცია;
დ) სამივე ზემოთჩამოთვლილი

217) რა არის უმაღლესი მოთხოვნილება მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდაში?
ა) თვითგადარჩენა
ბ) თვითკონტროლი
გ) თვითგამოხატვა
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

218) რა უპირატესობა აქვს ფუნქციურ ორგანიზაციულ სტრუქტურას?
ა) ვიწრო პროფილის სპეციალისტებზე მოთხოვნილების გაზრდა
ბ) ფართო პროფილის სპეციალისტებზე მოთხოვნილების გაზრდა
გ) ფართო პროფილის სპეციალისტებზე მოთხოვნილების შემცირება
დ)ვიწრო პროფილის სპეციალისტებზე მოთხოვნილებისშემცირება

219) რომელია მოტივაციის ძირითადი პროცედურული თეორიები?
ა) მოლოდინის

ბ) სამართლიანობის
გ) პორტერ-ლოურერის
დ) სამივე ზემოთჩამოთვლილი

220) კონტროლი ძვირია, ამიტომ ღირს
ა)ყველა შემთხვევაში.
ბ) აუცილებლობის შემთხვევაში.
გ) არა საჭიროების შემთხვევაში.
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

221) რომელ ორგანიზაციული სტრუქტურის ფუნქციური ერთეულს არ აქვს

ძალაუფლება?
ა) ხაზოვან-შტაბურის
ბ) ხაზოვანის
გ) წრიულის
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

222) საწარმოს რა ორგანიზაციული ფორმაა ყველაზე მეტად გავრცელებული

საბაზრო ეკონომიკაში?
ა)მაღალი პასუხისმგებლობის საზოგადოება
ბ)მცირე პასუხისმგებლობის საზოგადოება
გ) შეუზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
დ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

223) რა მოთხოვნილებაზეა დამყარებული მაკკ-ლელანდის "მოთხოვნილებათა

თეორია"?
ა) სიღარიბეზე
ბ) ძალაუფლებაზე
გ) სიმწირეზე
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

224) კომბინირებული ორგანიზაციული სტრუქტურის მართვის რომელი დონე

ასახავს კონკრეტული ორგანიზაციის თავისებურებებს?
ა) დაბალი
ბ) მაღალი
გ) უმაღლესი
დ)საშუალო;

225) წარმატებული ურთიერთობის მიკრობარიერად მიიჩნევენ
ა) უცხოური სიტყვების არამზარდი როლს
ბ) უცხოური სიტყვების მზარდ როლს
გ) უცხოური სიტყვების სიმცირეს
დ)უცხოური სიტყვებისარარსებობას

226) ბიზნესის ორგანიზაციის სქემაზე რა დონეზე ა მოთავსებული უმაღლესი

ხელმძღვანელობა?
ა) ზედა
ბ) მაღალ
გ) ქვედა

დ)საშუალო

227) რა არის საკომუნიკაციო ქსელი?
ა) პროფესიული კავშირი
ბ) კომუნიკაციის პროცესის მონაწილეთა კავშირი
გ) კომუნიკაციის პროცესის არამონაწილეთა კავშირი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

228) რომელი თანამედროვე ორგანიზაცია ეფუძნება თანამშრომლის

მონაწილეობას მენეჯმენტში?
ა) აღმზრდელობითი
ბ) გამანაწილებელი
გ) მონაწილეობითი;
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

229) რომელი საკომუნიკაციო ქსელები ხასიათდება უდიდესი ცენტრალიზებული

ძალაუფლებით?
ა) ჰორიზონტალური
ბ) ვერტიკალური
გ) "წამყვანი"
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

230) კონტროლის ფუნქციაში არ შედის

a) administraciuli kontroli;
b) teqnologiuri kontroli;
გ)სტანდარტების (ეტალონების) Semuშaveba
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

231) კონტროლზე დაფუძნებული ქცევა ნიშნავს, რომ
ა) თანამშრომლები იმ სფეროებში მუშაობენ სადაც კონტროლი არ არის
ბ) თანამშრომლები იმ სფეროებში მუშაობენ სადაც კონტროლია და ამცირებენ
ძალისხმევას იქ, სადაც კონტროლი არა არის
გ) თანამშრომლები ამცირებენ ძალისხმევას იქ, სადაც კონტროლი არის
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

232) რაზე ხარჯავს ყველაზე მეტ დროს თანამედროვე მენეჯერი?
ა) დასვენებაზე
ბ) გართობაზე
გ)თათბირებზე
დ) სატელეფონო საუბრზე

233) მიმდინარე კონტროლი არის
ა) კონტროლი განხორციელებული სამუშაოს მსვლელობის დროს
ბ) კონტროლი განხორციელებული სამუშაოს დაწყებამდე
გ)კონტროლი განხორციელებული სამუშაოს დამტავრების შემდეგ
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

ორგანიზაციაში თანამდებობრივი ინსტრუქციის არსებობა საშუალებას
იძლევა,რომ ნათლად გამოჩნდეს ყველა პირის
234)

ა) უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა;
ბ) სიბეჯითე
გ)სიზარმაცე
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

235) რა არ მიეკუთვნება კომუნიკაციის პროცესის ძირითად ელემენტებს?
ა) საუბარი
ბ) მოსმენა
გ)ფუნქცია.
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

236) ვინ არის მენეჯერი?
ა) მმართველი, მაგრამ არა ყოველთვის
ბ) პროფესიონალი მმართველი ბაზრის პირობებში;
გ) რიგითი თანამშრომელი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

237)უკუკავშირის ფუნქციას მმართველობის ციკლში ასრულებს
ა) დამზოგველი ფუნქცია
ბ) უკონტროლობს ფუნქცია
გ) კონტროლის ფუნქცია
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

238) უფლებამოსილების დელეგირება არის:
ა) მართვის შერჩევითი ელემენტი
ბ) მართვის არ აუცილებელი ელემენტი
გ)მართვის აუცილებელი ელემენტი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

239) საკომუნიკაციო ქსელი არის:
ა) პროცესის მონაწილეების დაკავშირება არა საინფორმაციო ნაკადის მეშვეობით;
ბ) პროცესის მონაწილეების დაკავშირება საინფორმაციო ნაკადის მეშვეობით;
გ) ინფორმაციული ვაკუუმი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

რომელი დოკუმენტი
კონტროლის დროს
F240)

ექვემდებარება ანალიზს წინასწარი ფინანსური

ა) დისბალანსი
ბ) ბალანსი;
გ)ანგარიში
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

241) დელეგირება არის
ა) უფლებამოსილების გადაცემა
ბ) უფლებამოსილების სენარჩუნება
გ)უფლებამოსილების დაკარგვა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

242) ხელქვეითზე კონტროლის განხორციელების დროს ხელქვეითის ყველაზე

რაციონალური ქცევა არის
ა) უკონტროლო ქცევა
ბ) კონტროლზე დაუფუძნებული ქცევა
გ) კონტროლზე დაფუძნებული ქცევა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

243) კომუნიკაციის პროცესი მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:
ა) გამგზავნი
ბ) გაგზავნა, არხი,
გ)მიმღების, კავშირი;
დ) ყველა ზემოთჩამოთვლილი პასუხი სწორია

244) წარმატებული კომუნიკაციის მაკრობარიერს მიეკუთვნება:
ა) საინფორმაციო არხების გადატვირთვა არასწორი ინფორმაციის გავრცელება
ბ) არასწორი ინფორმაციის გავრცელება
გ) სწორი პასუხია ა) და ბ)
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

245) რის გარეშე არ შეიძლება არსებობდეს კომუნიკაცია?
ა) უკუკავშირის
ბ) დაფინანსების
გ) პასუხისმგებლობის
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

246) რა არის კომუნიკაციის დროს აუცილებელიწესი, რაც მენეჯერმა უნდა დაიცვას
ა) ბრძანება
ბ) საყვედური
გ)მოსმენა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

247) კონტროლი ეფექტურია მაშინ, როდესაც
ა) კონტროლის შედეგი აღემატება მასზე გაწეულ ხარჯებს
ბ) კონტროლის შედეგი ნაკლებია მასზე გაწეულ ხარჯებზე
გ) კონტროლის შედეგი ტოლია მასზე გაწეულ ხარჯების
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

248) მიუთითეთ ორგანიზაციული ეფექტურობის წყარო
ა) შემოსავალი
ბ) გადასახადები
გ) სტრატეგიის არჩევა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

249) როგორია რაციონალური ორგანიზაციის მართვის ძირითადი პირობები
ა) მოთხოვნის გადანაწილება
ბ) გადასახადების გადანაწილება
გ) პასუხისმგებლობისა და უფლებამოსილების გადანაწილება
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

250) "ბრეინსტორმინგის" მეთოდი არის
ა) ერთი ჭკვიანი ადამიანი გამოთქვამს თავის აზრს
ბ) ორი ჭკვიანი ადამიანი გამოთქვამს თავის აზრს
გ) გადაწყვეტილების მიღების გზა, რის დროსაც გამოითქმება სხვადასხვა აზრები,
რომლებსაც შემდეგ ექსპერტთა ჯგუფი განიხილავს
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი
251) რა როლი რისკების მენეჯერიs saqmianobaSi?
ა) არანაირი
ბ) მცირე
გ)რისკი არის ნორმალური სიტუაცია მენეჯერისათვის გაურკვევლობის
პირობებში
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

252) თუ ხდება

ინფორმაციის ღირებულების ანალიზი, მაშინ რა მიმართულებისაა

ასეთი ანალიზი?
ა) სოციალური
ბ) მარკეტინგული
გ) ეკონომიკური
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

253) სტრესი არის შედეგი:
ა) ორი ადამიანის განსხვავებული თვალსაზრისის
ბ) ორი ადამიანის ერთნაირი თვალსაზრისის
გ) თვალსაზრისის არქონის
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

254) რა ინფორმაციას მიეკუთვნება საშემოსავლო გადასახადის მოცულობა
ა) მეორადი
ბ) პირველადი
გ) საწყისი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

255) ჭორების გავრცელება ორგანიზაციაში არის:
ა)

მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის შედეგი

ბ) მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმირებულობის შედეგი
გ) მიმდინარე მოვლენების შესახებ არასწორი ინფორმაციის შედეგი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

256) რას არ ეხება ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციებში:
ა) ხელფასის ოდენობას
ბ) შვებულების უფლებას
გ) შვებულების ხანგრღლივობას
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

257) რა ქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკური ეფექტი?
ა) სამუშაოზე პრიორიტეტების შეცვლამ
ბ) სამუშაოზე პრიორიტეტების განსაზღვრამ
გ) სამუშაოზე პრიორიტეტების განუსაზღვრელობამ
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

258) აირჩიეთ მართვითი გადაწყვეტილების მიღების არარსებული პრინციპი

ა) უმცირესობის
ბ) რინგის
გ) სოციალური
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

259) მიუთითეთ ჯგუფური ეფექტურობის წყარო
ა) როლი
ბ) ჯგუფის სიდიდე
გ) ჯგუფის ადგილმდებარეობა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

260) ინფორმაციის ნაკადის შემცირების რა საშუალება არსებობს მართვაში?
ა) კოდირება
ბ) მნემოტექნიკა
გ) პიროტექნიკა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

261) რა ინფორმაციას უწოდებენ არავერბალურს?
ა) უსიტყვოს
ბ) მრავალსიტყვიანს
გ) ხმოვანს
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

262) რა არის დოკუმენტბრუნვა?
ა) დოკუმენტების ადრესატები

ბ)უკანმობრუნებული დოკუმენტები
გ) დოკუმენტების რაოდენობა დროის ერთეულში (წელი, კვარტალში, თვე);
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

263) რინგის მეთოდი ითვალისწინებს
ა) გადაწყვეტილებას იღებენ მართვის უმაღლეს დონეზე შეათანხმების საფუძველზე

ბ) გადაწყვეტილებას იღებენ მართვის საშუალო დონეზე შეათანხმების საფუძველზე
გ) გადაწყვეტილებას იღებენ მართვის სხვადასხვა დონეზე შეათანხმების
საფუძველზე
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

264) ინფორმაციის წყარო შეიძლება იყოს
ა) ინდივიდი,
ბ) სხვადასხვა პირთა ჯგუფის,
გ) ორგანიზაცია.
დ)ყველა ზემოთჩამოთვლილი პასუხი სწორია

265) როდესაც პრობლემას განიხილავენ სპეციალისტები, ხოლო გადაწყვეტილების

ფორმულირებას ახდენს ხელმძღვანელი, ეს არის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგი
ფორმა
ა) დამზოგველი
ბ) მეგობრული
გ) კოლეგიალური;
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

266) მეცნიერებისათვის ცნობილია შემდეგი სახის კონფლიქტები:
ა) ინსტიტუციური,
ბ) სამრეწველო,
გ) ინტერპერსონალური,
დ)ყველა ზემოთჩამოთვლილი პასუხი სწორია

267) ვერბალური ინფორმაცია არის
ა) მიმოხვრა
ბ) სახის გამომეტყველება
გ) სიტყვა
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

268) საუკეთესო ეფექტს მართვითი გადაწყვეტილებების მიღებისას იძლევა:
ა) გამოცდილებისა და ცოდნის კომბინაცია
ბ) თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება გადაწყვეტილების მიღებაში
გ) მენეჯერის ინტუიცია
დ)ყველა ზემოთჩამოთვლილი პასუხი სწორია

269) ტენდენცია აღკვეთოს ინდივიდუალური პიროვნება მისი რეალური

შეხედულებების დათრგუნვით არის
ა) პიროვნების ფსიქოლოგიური ბალანსი
ბ) პიროვნების ფსიქოლოგიური დისბალანსი
გ) პიროვნების ფსიქოლოგიური პორტრეტი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

270) ერთი და იმავე დონის მუშაკები,ა რომლებიც სხვადასხვა დეპარტამენტში შედან,

ქმნიან
ა) vertikaluri ჯგუფს
ბ)მენეჯერთა ჯგუფს
გ) ჰორიზონტალური ჯგუფს
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

271) რომელი მართვის ეფექტურობას ახასიათებს

თანამშრომელთა ა სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ა) სოციალური
ბ) კულტურული
გ) ეკონომიკური
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

272) რომელი მართვის ეფექტურობას ახასიათებს ორგანიზაციis მორალური მიზნის

მიღწევას მცირე დროში
ა) სოციალური
ბ) კულტურული
გ) ეკონომიკური
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

273) რა ეფექტი შეიძლება გამოიწვიოს ხელქვეითების მოტივების გამოვლენამ?
ა) ემოციური
ბ) კულტურული
გ) სოციალური და ეკონომიკური;
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

274) მოდელირება როგორც მართვის მეთოდი გამოყენება:
ა) კონცეპტუალური გადაწყვეტილების მიღებისას
ბ) შესრულებითი გადაწყვეტილების მიღებისას
გ) სწორია ა) და ბ)
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

275) რა არის ინფორმაცია მართვის თვალსაზრისით?
ა) სოციალური მონაცემების სიმბოლო
ბ) ეკონომიკური მონაცემების მოცულობა სიმბოლოთი გამოხატული
გ) კულტურული მონაცემების სიმბოლო
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

276) რა არის პირველი ნაბიჯი მართვის განხორციელების პროცესში
ა) პრობლემის დამალვა
ბ) პრობლემის აღიარება
გ) პრობლემის გადაჭრა
დ)გადაწყვეტილების მიღება

277) გადაწყვეტილებებს, რომელიც განსაზღვრავენ ორგანიზაციის ასპექტებს

ეწოდება:
ა) პრიორიტეტული
ბ) კონცეპტუალური;
გ) ავტორიტეტული
დ) ფუნდამენტური

278) romels ar eyrdnoba marTvis administraciul-gankargulebiTi meTodi?
a)

federaluri
sistema;

da

adgilobrivi

mniSvnelobis

sakanonmdeblo

aqtebis

b) organizaciis normatiul-direqtiuli da meTodologiuri dokumentebi;
g) gegmebi, programebi da davalebebi;
d) saerTaSoriso Tanamegobrobis xelmZRvaneloba.

279) organizaciis principis agebisas ra ar unda xorcieldebodes?
a) Zalisxmeva gare Semaferxebeli zemoqmedebebis gamosavlenad;
b) Zalisxmevis upiratesi mimarTva dasaxuli miznis misaRwevad;
g) procesis mimdinareobis obieqturobis uzrunvelyofa;
d) procesis optimaluri da sruli sainformacio uzrunvelyofa.

280) ras ar moicavs TviTkontrolis principi?
a) samarTavi sistemis mdgomareobisa da funqcionirebis standartebis
dadgenas;
b) mmarTveli sistemis mimdinare mdgomareobisa da masSi mimdinare
procesebis Sefasebas SesaZlo gadaxrebis gamovlenis mizniT;
g) gamovlenili gadaxrebis daZlevas, anu mmarTveli sistemis moyvana
iseT mdgomareobaSi, romelic Seesabameba dadgenil standartebs;
d) gadaxrebTan dakavSirebiT damnaSavis gamovlenas da dasjas.

281) marTvis aparatis saqmianobis uzrunvelsayofad ra ar aris saWiro?
a) bunebrivi resursi;
b) adamianiseuli resursi;

g) materialur-teqnikuri resursi;
d) informaciuli resursi.

282) . sad aris gavrcelebuli marTvis programul-miznobrivi struqtura?
a) sazogadoebriv organizaciebSi;
b) sawarmoebSi;
g) saxelmwifo marTvis organoebSi;
d) samecniero kvleviT da eqsperimentalur organizaciebSi.

283) rogor SeiZleba gavaanalizoT marTvis organizaciuli
Sesabamisoba sawarmoo dargobriv struqturasTan?

sistemis

a) sawarmos ierarqiuli struqturis doneebiT;
b) marTvis sistemis ekonomikurobis maCveneblebiT;
g) marTvis avtomatizebuli sistemis parameterebiT;
d) sabazro ZalauflebiT.

284) konkretul praqtikul RonisZiebebTan dakavSirebuli dagegmva,

romelic xorcieldeba yoveldRiurad an yovelkvireulad aris:
a) strategiuli dagegmva;
b) taqtikuri dagegmva;
g) alternatiuli dagegmva;
d) operatiuli dagegmva.

285) kompania, romelic iZens sxvadasxva kompaniebis aqciaTa sakontrolo

paketebs da awesebs maT saqmianobaze kontrols, aris:
a) koncerni;
b) tresti;
g) karteli;
d) holdinguri kompania.

286) menejeris Semsrulebelze mizanmimarTuli zemoqmedebis xerxebisa da
saSualebebis erToblioba, aris:
a) funqciebi;
b) meTodebi;
g) dagegmva;
d) yvela pasuxi sworia.

287) raSi mdgomareobs `miRweuli xelmZRvanelis” koncefcia?
a)) erT ostats, romelic saamqroSi pasuxismgebeli iyo yvelafrisaTvis,
cvlida `funqcionaluri administracia”, romelic Sedgeboda rva viwro
specializaciis mqone instruqtorisagan.
b)D administracia winaswar kisrulobda mis uzrunvelyofas
dokumentaciiT, nedleuliT, instrumentebiT
g) menejeri ara mxolod teqnikuri specialisti, aramed agreTve
socialuri inJineri unda gamxdariyo: unda scodnoda dasaqmebulTa
piradi Tvisebebi, gadaewyvita konfliqtebi, ezruna Tavis salidero
stilisaTvis
d) yvela zemoTCamoTvlili

288) რომელი სამეცნიერო სკოლის წარმომადგენლებმი უჭერდნენ მხარს

ხელმძღვანელობასა და ქვეშევრდომებზე მზრუნველობის გაზრდას

ა) კლასიკური ანუ ადმინისტრაციული სკოლა
ბ) მეცნიერული მართვისა და რაოდენობრივი მიდგომის სკოლა
გ) ქცევის მეცნიერებათა სკოლა
დ) ადამიანურ ურთიერთობებათა სკოლა

289) რომელი მტკიცებულება აღწერს სწორად მენეჯმენტის ცნებას?
ა) მენეჯმენტი - ეს არის სამეურნეო საქმიანობის მართვა
ბ) მენეჯმენტი - ეს არის სახელმწიფო მართვა
გ) მენეჯმენტი - ეს არის საზოგადო მართვა
დ) მენეჯმენტი - ეს არის დაქირავებული კომპანიის მართვა

290) გუნდზე ზეmoqmedebis ZiriTadi formebi
ა) დარწმუნება, როგორც pirovnebis formirebisa da აღზრდის მეთოდი
ბ) გუნდის წევრთა შემოქმედებითი ინიციატივის ამაღლება
გ) კოლექტივში ჯანსაღი მორალური კლიმატის შექმა
დ) კრიტიკისა და თვითკრიტიკის გამოყენება

291) რას ეფუძნება შრომის მეცნიერული ორგანიზაცია?
ა) სხვა მენეჯერების გამოყენების გამოცდილებას
ბ) შრომის მკაფიო განაწილებას
გ) კვლევებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებას
დ) დისციპლონისა და რეგლამენტის მკაცრ დაცვას

292) ra aris administraciuli sistema?
a) esaa marTvis konkretuli meqanizmebis
arasabazro sazogadoebaSi aqvs adgili;

erToblioba,

romlebsac

b) esaa marTvis konkretuli meqanizmebis erToblioba, romlebsac sabazro
sazogadoebaSi aqvs adgili;
g)

esaa marTvis konkretuli meqanizmebis calkeuli
romlebsac sabazro sazogadoebaSi aqvs adgili;

elementebi,

d)

esaa marTvis
konkretuli meqanizmebis calkeuli
romlebsac arasabazro sazogadoebaSi aqvs adgili.

elementebi

293)პირი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ადამიანთა ჯგუფზე ზემოქმედების,

უძღვება და ორგანიზებას უწევს რა მათი მუშაობას არის
ა) პატივსაცემი თანამშრომელი.
ბ) ფორმალური ლიდერი;
გ) არაფორმალური ლიდერი;
დ) yvela zemoთaRniSnuli

294) რა როლი აკისრია კოორდინაციას მართვის პროცესში?
ა) ადმინისტრაციული
ბ) შემადგენელი რგოლების ურთიერთსაწინააღმდეგო მოქმედება
გ) შემადგენელი რგოლების ურთიერთშეთანხმებული მოქმედება
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

295) რა არის

მატრიცული¬ ორგანიზაციული სტრუქტურის მთავარი ნაკლი?

ა) ინფორმაციის ნაკლებობა
ბ) მცირე რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალი
გ) არაჯანსაღი კონკურენცია ხელმძღვანელებს შორის
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

296) რა არის უმაღლესი მოთხოვნილება მასლოუს მოთხოვნილებათა პირამიდაში?

ა) თვითგადარჩენა
ბ) თვითკონტროლი
გ) თვითგამოხატვა
დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

297) რა არის საკომუნიკაციო ქსელი?
ა) პროფესიული კავშირი
ბ) კომუნიკაციის პროცესის მონაწილეთა კავშირი
გ) კომუნიკაციის პროცესის არამონაწილეთა კავშირი
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

298) რა არ მიეკუთვნება კომუნიკაციის პროცესის ძირითად ელემენტებს?
ა) საუბარი
ბ) მოსმენა
გ)ფუნქცია.
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

რომელი დოკუმენტი
კონტროლის დროს
299)

ექვემდებარება

ანალიზს

ა) დისბალანსი
ბ) ბალანსი;
გ)ანგარიში
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

300) რის გარეშე არ შეიძლება არსებობდეს კომუნიკაცია?

წინასწარი

ფინანსური

ა) უკუკავშირის
ბ) დაფინანსების
გ) პასუხისმგებლობის
დ)არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

