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საგამომცემლოსაბჭოსმიერდამტკიცებულისახელმძღვანელოს მიხედვით (ე. ბარათაშვილი, 
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1.მართვა - ეს არის: 

1. დაგეგმვის, ორგანიზაციის, მოტივაციისა და კონტროლის პროცესი, რომელიც 

ემასახურება მიზნის დასახვასა და მის მიღწევას. 

2. განსაკუთრებული საქმიანობა, რომელიც არაორგანიზებულ ადამინთა ჯგუფს აქცევს 

ეფექტიანად და მიზანმიმართულად მომუშავე საწარმოო ჯგუფად. 

3. საწარმოო მიზნების ეფექტიანი და მწარმოებლური მიღწევა მმართველის მიერ 

დაგეგმვის, ორგანიზაციის, ლიდერობის განხორციელების მეშვეობით. 

4. საწარმოო მიზნების ეფექტიანი და მწარმოებლური მიღწევა მმართველის მიერ. 

2. მენეჯმენტი არის: 

1. დაგეგმვის, ორგანიზაციის, მოტივაციისა და კონტროლის პროცესი, რომელიც 

საჭიროა მიზნების ფორმულირებისა და მათი მიღწევისათვის. 

2. საქმიანობის განსაკუთრებული სახეობა, რომელიც არაორგანიზებული ადამიანების 

ჯგუფს აქცევს ეფექტიანად და მიზანმიმართულად მომუშავე საწარმოო ჯგუფად. 

3. დაგეგმვის, ორგანიზაციის, მოტივაციისა და კონტროლის პროცესი ორგანიზაციაში 

4. საწარმოს მიერ მიზნების ეფექტიანი და და მწარმოებლური მიღწევა მმართველის 

მიერ დაგეგმვის, ორგანიზაციის, ლიდერობის განხორციელების მეშვეობით. 

3. ვინ არის მენეჯმენტის კლასიკური სკოლის ფუძემდებელი? 

1. ჩ. ბებიჯი 

2. მ. ვებერი  

3. ა. სმიტი 

4. ფ. ტეილორი 

4. მართვის პირველი სახელმძღვანელო დაწერილ იქნა ინგლისელი მეწარმის, მ. ვებერის 

მიერ: 

1. 1850 წელს 

2. 1790 წელს 

3. 1936 წელს 

4. 1832 წელს 

5. ვის ეკუთნის შემდეგი განმარტება: „მართვა - ეს არის ხელოვნება, იცოდე, თუ რა არის 

გასაკეთებელი და როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაზე უფრო იაფად და საუკეთესოდ“ 

1. ჩ. ბებიჯი 

2. მ. ვებერი 



3. დ. რიკარდო 

4. ფ. ტეილორი 

6. მენეჯერთა შრომის დანაწილების რა სახეებს იცნობთ? 

1. ფუნქციური 

2. ჰორიზონტალური 

3. დიაგონალური 

4. ვერტიკალური 

7. მენეჯმენტის რამდენი იერარქიული საფეხური არსებობს? 

1. 5 საფეხური 

2. 9 საფეხური 

3. 6 საფეხური 

4. 3 საფეხური 

8. ვინ მიეკუთნება მენეჯერთა საშუალო დონეს? 

1. მოადგილეები 

2. ქვედანაყოფთა ხელმძღვანელები 

3. ჯგუფების ხელმძღვანელები 

4. ფილიალთა ხელმძღვანელები 

9. მენეჯმენტის ფუნქციები არის: 

1. საერთო, ინდივიდულაური 

2. ჯგუფური, სპეციფიკური 

3. კონკრეტული, გაფართოებული 

4. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

10. სწორად აარჩიეთ მენეჯმენტის ფუნქციები: 

1. დაგეგმვა 

2. შედარება 

3. დანაწილება 

4. სტიმულირება 

11. რომელიასწორიდამოკიდებულება? 

1. მართვისსუბიექტსადამართვისობიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაწყვეტილიპროცესია; 

2. მართვისსუბიექტსადამართვისობიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაუწყვეტიპროცესია; 

3. მართვისობიექტსადამართვისსუბიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაწყვეტილიპროცესია ; 

4. მართვისობიექტსადამართვისსუბიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაუწყვეტიპროცესია. 

12. როგორცმოვლენარასწარმოადგენსმენეჯმენტი? 

1. მართვისსუბიექტისმიერმართვისობიექტზეარამიზანმიმართულ, 

არაგეგმაზომიერზემოქმედებას;  

2. მართვისობიექტისმიერმართვისსუბიექტზემიზანმიმართულ, 

გეგმაზომიერზემოქმედებას; 

3. მართვისსუბიექტისმიერმართვისობიექტზემიზანმიმართულ, 

გეგმაზომიერზემოქმედებას; 



4. მართვისობიექტისმიერმართვისსუბიექტზეარამიზანმიმართულ, 

არაგეგმაზომიერზემოქმედებას; 

13. 

მართვისგანვითარებისისტორიაშისოციალურიმიდგომისშესაბამისადრომელიეტაპიარარისო

თხიძირითადიეტაპიდან? 

1. პირველყოფილ-თემური; 

2. მონათმფლობელური; 

3. ფეოდალური; 

4. სოციალური. 

14. ა. ფაიოლისმიერჩამოყალიბებულიპრინციპებიდანრამდენიაძირითადი? 

1. 12; 

2. 13; 

3. 14; 

4. 15. 

15. დაკმაყოფილებაარისსამუშაოსშინაარსისფუნქცია, 

ხოლორაარისადამიანისდაკმაყოფილებისადადაუკმაყოფილებლობისფუნქცია? 

1. დაუკმაყოფილებლობა – შრომისპირობებისფუნქცია; 

2. დაკმაყოფილებაარისდასვენებისშინაარსისფუნქცია, ხოლოდაუკმაყოფილებლობა – 

გადაღლისპირობებისფუნქცია; 

3. დაკმაყოფილებაარისკვებისშინაარსისფუნქცია, ხოლოდაუკმაყოფილებლობა – 

შიმშილისპირობებისფუნქცია; 

4. დაკმაყოფილებაარისსიმდიდრისშინაარსისფუნქცია, ხოლოდაუკმაყოფილებლობა –

სიღარიბისპირობებისფუნქცია. 

16. რომელიკანონიარგანეკუთნებამართვისსაერთო (ზოგად) კანონებს? 

1. შეგნებულიდაგეგმაზომიერიმართვისუპირატესიეფექტიანობისკანონი; 

2. მმართველიდასამართავისისტემებისშესაბამისობისკანონი; 

3. მართვისსისტემისარაერთიანობისკანონი; 

4. მართვისკანონებისერთობლივადმოქმედებისკანონი. 

17. რამდენიეტაპისაგანშედგებანებისმიერიმატერიალურისისტემისსასიცოცხლოციკლი? 

1. 6; 

2. 7; 

3. 8; 

4. 9. 

18. რომელსარეყრდნობამართვისადმინისტრაციულ-განკარგულებითიმეთოდი? 

1. ფედერალურიდაადგილობრივიმნიშვნელობისსაკანონმდებლოაქტებისსისტემა;  

2. ორგანიზაციისნორმატიულ-დირექტიულიდამეთოდოლოგიურიდოკუმენტები; 

3. გეგმები, პროგრამებიდადავალებები; 

4. საერთაშორისოთანამეგობრობისხელმძღვანელობა. 

19. 

თანამედროველიტერატურისმიხედვითხელმძღვანელისძალაუფლებისრამდენიძირითადიფ

ორმაგამოიყოფა? 

1. 4ფორმა; 

2. 5 ფორმა; 

3. 6 ფორმა; 



4. 7 ფორმა. 

20. რომელიარშედისეკონომიკურიინტერესებისსტრუქტურაში? 

1. საერთოსახელმწიფოებრივიინტერესები; 

2. ჯგუფურიდასაწარმოსინტერესები; 

3. პირადიინტერესები; 

4. კლანურიინტერესები. 

21. დაგეგმვა არის: 

1. მმართველობითი საქმიანობა, რომელიც აისახება გეგმებში და აფიქსირებს 

მენეჯმენტის მომავალ მდგომარეობას მიმდინარე პერიოდში 

2. პერსპექტიული ორიენტაცია განვითარების პრობლემების იდენტიფიცირების 

ჩარჩოებში 

3. ორგანიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების მიზანმიმართული განვითრების 

უზრუნველყოფა 

4. ორგანიზაციის ან საწარმოს მატერიალური საშუალებების საჭიროების განსაზღვრა 

22. ჩამოაყალიბეთ დაგეგმვის ამოცანები: 

1. პერსპექტიული ორიენტაცია განვითარების პრობლემების იდენტიფიცირების 

ჩარჩოებში 

2. ორგანიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების მიზანმიმართული განვითრების 

უზრუნველყოფა 

3. ბაზის შექმნა ეფექტიანი კონტროლისათვის მაჩვენებელთა შედარების გზით 

4. მაჩვენებლების შედარება და მათი კოორდინაცია 

23. დაგეგმვის ფორმებია: 

1. პერსპექტიული 

2. ტაქტიკური 

3. კონკრეტული 

4. აბსტრაქტული 

24. დაგეგმვის აუცილებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ დადგინდეს: 

1. საბოლოო და შუალედური მიზნები 

2. მიზნები, რომელთა გადაწყვეტა აუცილებელია მიზნის მისაღწევად 

3. ამოცანების გადაწყვეტის საშუალებები და ხერხები 

4. სამივე პასუხი სწორია 

25. დაგეგმვის რომელი ფორმის დროს ხორციელდება მიზნის მისაღწევად საჭირო 

საშუალებების არჩევა 1-დან 5 წლამდე პერიოდისათვის? 

1. პერსპექტიული 

2. საშუალოვადიანი 

3. ოპერატიული 

4. ტაქტიკური 

26. დაგეგმვის რომელი ფორმის დროს ხორციელდება საქმიანობის მიზნის ჩამოყალიბება  5 

წლისა და მეტი პერიოდისათვის? 

1. პერსპექტიული 

2. საშუალოვადიანი 

3. ოპერატიული 

4. ტაქტიკური 

27. ორგანიზაცია არის: 



1. დაგეგმვის, ორგანიზაციის, მოტივაციისა და კონტროლი პროცესი, რომელიც 

აუცილებელია მიზნების ფორმულირებისა და მათი მიღწევისთვის 

2. საქმიანობის განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც აქცევს არაორგანიზებულ 

ადამიანთა ჯგუფს მიზანმიმართულად და ეფექტურად მომუშავე საწარმოო ჯგუფად 

3. მმართველობითი საქმიანობა, რომლის მეშვეობითაც მართვის სისტემა 

შესაბამისობაში მოდის იმ ამოცანებთან, რომლებიც დაგეგმვის ეტაპზე იქნა დასმული 

4. დაგეგმვის, ორგანიზაციის, მოტივაციისა და კონტროლი პროცესი. 

28. ორგანიზაციის ქვედანაყოფებს შორის მუდმივი და დროებითი კავშირის დამყარებას 

ახორციელებს მენეჯმენტის შემდეგი ფუნქცია: 

1. დაგეგმვა 

2. კონტროლი 

3. ორგანიზაცია 

4. შედარება 

29. აარჩიეთ მენეჯმენტის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპები: 

1. უწყვეტობა 

2. რითმულობა 

3. საიმედობა 

4. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

30. ადმინისტრაციულ-ოპერატიული მართვის ფუნქციებია: 

1. საწარმოთა სტრუქტურის დადგენა 

2. პერიოდული ან უწყვეტი შედარება 

3. უწყვეტი კონტროლი 

4. სამივე პასუხი სწორია 

31. რაარისსოციალურ-ფსიქოლოგიურიმეთოდები? 

1. შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზეზემოქმედებისსაშუალებამუშაკთაზ

ემოქმედებითიშრომისპირობებისშექმნისგზით; 

2. შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზედასვენებისსაშუალებამუშაკთადასვ

ენებითიპირობებისშექმნისგზით; 

3. შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზეზედმეტიანაზღაურებისმიცემაზედ

მეტისამუშაოპირობებისშექმნისგზით; 

4. შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზესაწარმოსმიერეკონომიისგაკეთებაშ

რომისპირობებისგადაიარაღებისგზით. 

32. 

ხელმძღვანელსადადაქვემდებარებულსშორისგამოცდილებისგაზიარებისთვალსაზრისითრო

მელიჯგუფიარშედისინფორმაციისმფლობელთაშემდეგჯგუფებში?  

1. მართვისსისტემისმხოლოდუმაღლესიდონე; 

2. მართვისსიტემისუმაღლესიდასაშუალოდონე; 

3. მართვისსისტემისდაბალიდონე; 

4. მართვისსისტემისყველადონესრულიმოცულობით. 

33. რომელიარშედისხელმძღვანელისადადაქვემდებარებულისსაქმიანიკონტაქტის, 

როგორცშრომითიმოტივაციისგაძლიერებისმეთოდის, გამოყენებისრეკომენდაციებში?  

1. ხელმძღვანელმაუნდაგამოიჩინოსინტერესინებისმიერიინიციატივისადმი, 

რომელიცსაწარმოსგაუმჯობესებასშეუწყობსხელს; 



2. ხელმძღვანელმაარუნდადაკარგოსდროუაზროინიციატივებისადმი, 

რომელიცმისიაზრითსაწარმოსგაუმჯობესებასვერშეუწყობსხელს; 

3. საქმისგაუმჯობესებისნებისმიერიინიციატივაარუნდადარჩესმენეჯერისაგანშეუმჩნევე

ლიდარაიმეფორმითწახალისებისგარეშე; 

4. თუწინადადებადაქვემდებარებულისმიერბოლომდეარააგააზრებულიდამიყვანილიპ

რაქტიკულიგამოყენებისდონემდე, 

ხელმძღვანელმაყურადღებითუნდამიიღოსიგიდადაეხმაროსსაქმისბოლომდემიყვანაშ

ი. 

34. რაარისრელაქსაცია? 

1. ნერვულიდაძაბულობისუმაღლესდონემდეაყვანა; 

2. ნერვულიდაძაბულობისსაშუალოდონემდეაყვანა; 

3. ნერვულიდაძაბულობისდაბალდონემდედაყვანა; 

4. ნერვულიდაძაბულობისმოხსნა. 

35. რომელიარარისმენეჯმენტის პრინციპი? 

1. მეცნიერულიპრინციპი; 

2. სისტემურობისა და კომპლექსურობისპრინციპი; 

3. ძალაუფლების ბალანსისპრინციპი; 

4. ფინანსური მდგრადობისპრინციპი. 

36. რისგანყალიბდებამიზნისპრიორიტეტისპრინციპი? 

1. მიზანი-ფუნქცია-ამოცანა; 

2. მიზანი-ამოცანა-ფუნქცია; 

3. ამოცანა-მიზანი-ფუნქცია; 

4. ამოცანა-ფუნქცია-მიზანი. 

37. რაარგანეკუთვნებაშესაბამისობისპრინციპს? 

1. დასახულიმიზნებისგამოყოფილრესურსებთანშესაბამისობისპრინციპი; 

2. განმკარგულებლობისადადაქვემდებარებულობისშეუსაბამობისპრინციპი; 

3. წარმოებისეფექტიანობისადაეკონომიკურობისპრინციპი; 

4. წარმოებისადამართვისცენტრალიზაციისადადეცენტრალიზაციისოპტიმალურიშეხამ

ებისპრინციპი. 

38. ორგანიზაციისპრინციპისაგებისასრაარუნდახორციელდებოდეს? 

1. ძალისხმევაგარეშემაფერხებელიზემოქმედებებისგამოსავლენად; 

2. ძალისხმევისუპირატესიმიმართვადასახულიმიზნისმისაღწევად; 

3. პროცესისმიმდინარეობისობიექტურობისუზრუნველყოფა; 

4. პროცესისოპტიმალურიდასრულისაინფორმაციოუზრუნველყოფა. 

39. 

რაარგანეკუთვნებაორგანიზაციისადამმართველობითიაღრიცხვისგანხორციელებისპრინციპე

ბს? 

1. საწარმოსსაქმიანობისუწყვეტობა; 

2. დაგეგმვისადააღრიცხვისათვისერთიანიგანზომილებისერთეულებისგამოყენება; 

3. დაგეგმვისადააღრიცხვისათვისცალკეულიგანზომილებისერთეულებისგამოყენება; 

4. დანახარჯებისადამარაგებისმართვისსაბიუჯეტო (სახარჯთაღრიცხვო) 

მეთოდისგამოყენება. 

40. რასგულისხმობსკომპენსაციისპრინციპი? 



1. ერთიმუშაკისუარყოფითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისდადებ

ითითვისებებით; 

2. ერთიმუშაკისდადებითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისდადები

თითვისებებით; 

3. ერთიმუშაკისდადებითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისუარყოფ

ითითვისებებით; 

4. ერთიმუშაკისუარყოფითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისუარყო

ფითითვისებებით. 

41. რეგულირება არის: 

1. მმართველობითი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია მართვის მოცემული 

რეჟიმიდან გადახრების აღმოფხვრაზე 

2. ტექნოლოგიების რეალიზაციისა და მაკორექტირებელი ზომებისა შემუშავების 

პროცესი 

3. კონტროლის ფუნქცია 

4. უწყვეტობის ფუნქცია 

42. რეგულირების პრინციპებია: 

1. რაციონალობა 

2. რითმულობა 

3. საიმედობა 

4. თანადროულობა 

43. რეგულირების ამოცანებია: 

1. ორგანიზაციის მიერ საკუთარი მიზნების დროული მიღწევის უზრუნველყოფა 

2. დაგეგმილი დავალებების განახლება 

3. საქმიანობის შედეგების კორექტირება 

4. შესრულებული სამუშაოს კონტროლი 

44.რეგულირების სახეებია: 

1. რეაქტიული 

2. ოპერაციული 

3. ტაქტიკური 

4. შესაბამისი 

45.რეგულირების რომელ სახეობაში განიხილება პრობლემა, როგორც პოტენციური 

შესაძლებლობა? 

1. რეაქტიული 

2. ოპერაციული 

3. მიმდინარე 

4. წინმსწრები 

46.რეგულირების ეტაპებია: 

1. ინფორმაციული მომზადება გადაწყვეტილების მიღებისათვის  

2. საწარმოს სტრუქტურის განსაზღვრა 

3. საწარმოს სტრუქტურის განახლება 

4. საწარმოს მომგებიანობა 

47. კოორდინაციის ფუნქციის განმარტებაა: 

1. მმართველობითი საქმიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს მუშა ქვედანაყოფების 

შეთანხმებულობას 



2. მმართველობითი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია მართვის მოცემული 

რეჟიმიდან არსებული გადახრების აღმოფხვრაზე 

3. მმართველობითი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია არსებული გადახრების 

აღმოფხვრაზე 

4. მმართველობითი საქმიანობა, რომლის მეშვეობითაც მართვის სისტემა დაგეგმვის 

ეტაპზევე  შესაბამისობაში მოდის შესასრულებელ ამოცანებთან  

48. მენეჯმენტის ფუნქციებია: 

1. მოტივაცია 

2. რითმულობა 

3. კანონიერება 

4. უწყვეტობა 

49. რეგულირების ეტაპებია: 

1. ინფორმაციული მომზადება გადაწყვეტილების მიღებისათვის  

2. საწარმოს სტრუქტურის განსაზღვრა 

3. საწარმოს სტრუქტურის შენარჩუნება 

4. დაგეგმვა 

50. მენეჯერის მიერ გამოყენებული ძალაუფლების ტიპია:: 

1. ექსპერტული 

2. ეტალონური 

3. კანონიერი  

4. ყველა პაუხი სწორია 

51. 

რაარგანეკუთვნებამართვისეფექტურიორგანიზაციულისტრუქტურებისშექმნისპრინციპებს? 

1. ორგანიზაციისპრიორიტეტულიორიენტაციაარასაწარმოოფუნქციებისშესრულებაზე, 

არამედბაზრისმოთხოვნებზე; 

2. ორგანიზაციისპრიორიტეტულიორიენტაციამხოლოდსაწარმოოფუნქციებისშესრულე

ბაზე; 

3. ისეთისტრუქტურულიქვედანაყოფებისფართოდგამოყენება, 

რომლებიცშექმნილიარიანმიზნობრივიდაარაფუნქციურინიშნისმიხედვით; 

4. მართვისდონეებისმინიმალურადაუცილებელირაოდენობა. 

52. რასნიშნავსტერმინი ,,ფუნქცია”? 

1. ახსნას, განმარტებას; 

2. დაქვემდებარებას; 

3. საქმიანობას, მოვალეობას; 

4. გაგებას, დაზუსტებას. 

53. ვინჩამოაყალიბაპირველადსაწარმოსფუნქციები? 

1. რ. დევისმა; 

2. უ. ნიუმენმა; 

3. ჩ. ბერნარდმა; 

4. ა. ფაიოლმა. 

54. რაშედისსაწარმოსფინანსურფუნქციაში? 

1. კლიენტებისაგანშეკვეთებისმიღება; 

2. მოდელებისდამზადება; 

3. მასალებისადანედლეულისშეძენა; 



4. ზემოთჩამოთვლილისამივეერთად. 

55. რომელიარშედისა. მასლოუსმიერგამოყოფილ 5 ძირითადმოთხოვნათაშორის? 

1. ფიზიოლოგიურიმოთხოვნილება; 

2. უსაფრთხოებისმოთხოვნილება; 

3. თვითგამოვლენისმოთხოვნილება; 

4. იდეოლოგისმოთხოვნილება. 

56. რამდენისუბიექტისაგანშედგებაა. მასლოუსიერარქიულიპირამიდა? 

1. 4; 

2. 5; 

3. 6; 

4. 7. 

57. რომელიარშედისკონტროლინგის 4 ძირითადშემადგენელნაწილში? 

1. ადმინისტრაციულიკონტროლი; 

2. ტექნოლოგიურიკონტროლი; 

3. პიროვნულიკონტროლი; 

4. ფუნქციონალურ, კომპლექსურიდასისტემურიაუდიტი. 

58. რასეყრდნობაკონტროლისძირითადიელემენტებისპრინციპი? 

1. დებულებას, რომლისთანახმადაცსტანდარტებიდაგეგმვისელემენტებიარარის; 

2. დებულებას, რომლისთანახმადაცსტანდარტებიდაგეგმვისელემენტებია;  

3. დებულებას, რომლისთანახმადაცელემენტებიდაგეგმვისსტანდარტებია; 

4. დებულებას, რომლისთანახმადაცელემენტებიდაგეგმვისსტანდარტებიარარის. 

59. რასარმოიცავსთვითკონტროლისპრინციპი? 

1. სამართავისისტემისმდგომარეობისადაფუნქციონირებისსტანდარტებისდადგენას; 

2. მმართველისისტემისმიმდინარემდგომარეობისადამასშიმიმდინარეპროცესებისშეფას

ებასშესაძლოგადახრებისგამოვლენისმიზნით; 

3. გამოვლენილიგადახრებისდაძლევას, 

ანუმმართველისისტემისმოყვანაისეთმდგომარეობაში, 

რომელიცშეესაბამებადადგენილსტანდარტებს; 

4. გადახრებთანდაკავშირებითდამნაშავისგამოვლენასდადასჯას. 

60. რომელიმაჩვენებელიარგამოიყენებაჩვეულებრივშერჩევითიკონტროლის 

სისტემაში?  

1. შესრულებულიოპერაციებისრაოდენობა; 

2. არსებულიოპერაციებისშემადგენლობა, სირთულედამოცულობა; 

3. კონკრეტულიოპერაციებისშესრულებისსისწრაფე; 

4. სამუშაოდროისდანახარჯები. 

61. ზეგავლენა არის: 

1. ერთი ადამიანის ქცევა, რომელსაც ცვლილება შეაქვს სხვა ადამიანების ქცევებში 

2. უფლებამოსილებითი ურთიერთქმედება ადამიანთა შორის, რომელიც ემყარება 

სტილს 

3. ადამიანის დარწმუნება რაიმეში 

4. ადამიანის იძულება რაიმეს გასაკეთებლად 

62. მენეჯმენტის ამოცანებია: 

1. ტაქტიკური 

2. სტრატეგიული 



3. ოპერატიული 

4. სამივე პასუხი სწორია 

63. მენეჯმენტის ფუნქციებია: 

1. მმართველობითი საქმიანობის სახეები, რომლებიც უზრნველყოფენ მმართველობითი 

ზეგავლენის ფორმირებას 

2. ცალკეული მმართველობითი პროცესები, რომლებიც მიმართულია 

დაქვემდებარებულთა შრომის პროდუქტიულობის ზრდაზე 

3. მმართველობითი ზეგავლენის ფორმირება 

4. მმართველობითი საქმიანობის ცალკეული სახეები, რომლებიც ზრდიან მართვის 

ეფექტიანობას 

64. მენეჯმენტის პროცესი არის: 

1. მენეჯმენტის ფუნქციების - დაგეგმვის, ორგანიზაციის, მოტივაციის, რეგულირებისა 

და კონტროლის თანმიმდევრული შესრულება 

2. გარკვეული დასრულებული ეტაპების მიმდევრობა, რომელთა შესრულება ხელს 

უწყობს მმართველობითი სისტემის მარტულ სისტემაზე ზეგავლენას ორგანიზაციის 

მიზნის მისაღწევად 

3. მენეჯმენტის მეთოდების კოორდინაცია 

4. მენეჯმენტის ფუნქციებისა და მეთოდების თანმიმდევრული შესრულება 

65. მიზნობრივი მართვის დროს რეალური ძალაუფლება გააჩნიათ: 

1. უმაღლესი დონის მმართველებს 

2. საშუალო დონის მმართველებს 

3. უმდაბლესი დონის მმართველებს 

4. უმდაბლესი, უმაღლესი და საშუალო დონის მმართველებს 

66. ორგანიზაციის საქმიანობის დაგეგმვის მიზანი არის: 

1. მიზნების, ძალებისა და საშუალებების განსაზღვრა 

2. დანახარჯების დასაბუთება 

3. ვადების დასაბუთება 

4. თანმშრომელთა რაოდენობის დასაბუთება 

67. აარჩიეთ ცნებები, რომლებიც მენეჯმენტის პრინციპებს განეკუთნება: 

1. ერთპიროვნულობა და კოლეგიალობა 

2. ორგანიზაცია 

3. მიზნის მიღწევა 

4. დაგეგმვა 

68. ქვემოთ მოყვანილი პირობებიდან აარჩიეთ ის, რომელიც განაპირობებს ორგანიზაციის 

წარმატებას: 

1. ფორმალური და არაფორმალური ორგანიზაციების არსებობა 

2. გარე ბაზრებზე გასვლა 

3. შიდა ბაზარზე უპირატესობის მიღწევა 

4. თანამედროვე ტექნოლოგიების არსებობა 

69. რაში მდგომარეობს ძირითადი განსხვავება ფორმალურსა და არაფორმალურ 

ორგანიზაციებს შორის? 

1. ორგანიზაციის წევრთა რაოდენობაში 

2. გარემოსთან კონტაქტში 

3. ორგანიზაციის წევრებს შორის კავშირში 



4. წარმოქმნის პირობებში 

70. ორგანიზაცია ეს არის: 

1. ადამიანთა ჯგუფი, რომელთაც გააჩნია გარკვეული რესურსი 

2. ადამიანთა ჯგუფი, რომელთაც გააჩნია გარკვეული რესურსი, აქვთ საერთო 

მმართველობა და მიზნები 

3. ადამიანთა ჯგუფი, რომელთაც გააჩნია საერთო მმართველობა 

4. ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ერთობლივად მართავენ  

71. დასახელებულთაგან, რომელი ცნება განეკუთნება შინაარსობრივ მიზანს: 

1. გრძელვადიანი 

2. ეკონომიკური 

3. საერთო 

4. კონკრეტული 

72. რაარწარმოადგენსადმინისტრაციულიაუდიტისძირითადობიექტს? 

1. ორგანიზაციისსტრატეგიები; 

2. ორგანიზაციისფუნქციები; 

3. ორგანიზაციისსტრუქტურა; 

4. ინფორმაციულიტექნოლოგიებისარქონა. 

73. რაარშედისკონტროლისსისტემაში? 

1. კონტროლისსისტემაუნდაიყოსდამოუკიდებულიდაარუნდაშეესატყვისებოდესორგან

იზაციისმიზნებს, ამოცანებსადაგეგმებს; 

2. კონტროლისსისტემაგასაგებიდამისაღებიუნდაიყოსორგანიზაციისმართვისყველადონ

ისხელმძღვანელისათვის; 

3. კონტროლისსისტემაუნდაუზრუნველყოფდესმისდროულგანხორციელებას; 

4. კონტროლისსისტემაუნდაიყოსმოქნილი, ანუუნდაფლობდესიმისუნარს, 

რომსწრაფადმოერგოსორგანიზაციისგარედაშიდაცვლილებებს. 

74. რომელძირითადელემენტსარმოიცავსმმართველობითიაღრიცხვისმეთოდი? 

1. დოკუმენტირებას; 

2. ნორმირებას; 

3. ლიმიტირებას; 

4. საგარეოეკონომიკურურთიერთობებს. 

75. რითგანისაზღვრებასაწარმოსქონებისრენტაბელობა? 

1. წმინდამოგებისადაარაბრუნვითიაქტივებისსაშუალოსიდიდისთანაფარდობით; 

2. როგორცწმინდამოგებისადასაწარმოსაქტივებისსაშუალოსიდიდისთანაფარდობა; 

3. წმინდამოგებისთანაფარდობასაკუთარიკაპიტალისმიმართ; 

4. წმინდამოგებისადასაბრუნავიაქტივებისსაშუალოსიდიდისთანაფარდობა. 

76. რასმოიცავსსოციალურ-ფსიქოლოგიურიპირობებისშექმნა? 

1. საშემსრულებლოდისციპლინისდაცვა; 

2. შრომითიპროცესისრითმულობისდაცვა; 

3. სპეციალისტებთანმოთათბირება; 

4. საქმიანობისკოორდინაციისუზრუნველყოფა. 

77. როგორგანიხილებასაწარმო? 

1. ტექნიკურისისტემა; 

2. ეკონომიკურისისტემა; 

3. სოციალურისისტემა; 



4. ყველაზემოაღნიშნულისერთობლიობა. 

78. რაარისდამახასიათებელისაწარმოსმენეჯმენტისსისტემისათვის?  

1. სრულიდამოუკიდებლობასხავასისტემებისგან; 

2. დინამიურობა; 

3. პროცესებისარაკანონზომიერიგანვითარება; 

4. ანტიმონოპოლიურიფუნქცია. 

79. რასექვემდებარებაძირითადადმენეჯმენტისპროცესი?  

1. ფაქტორებისადამოვლენებისექსპერტულშეფასებას; 

2. ციფრობრივასახვას; 

3. მათემატიკურმანიპულირებას; 

4. ავტომატურმარეგულირებელზემოქმედებას. 

80. მართვისაპარატისსაქმიანობისუზრუნველსაყოფადრაარარისსაჭირო? 

1. ბუნებრივირესურსი; 

2. ადამიანისეულირესურსი; 

3. მატერიალურ-ტექნიკურირესურსი; 

4. ინფორმაციულირესურსი. 

81. რომელქვესისტემებსმოიცავსსაწარმო, როგორცმართვადისისტემა?  

1. ეკოლოგიურს; 

2. სოციოლოგიურს; 

3. სამართლებრივს; 

4. სოციოტექნიკურს. 

82. რასწარმოადგენსსაწარმოსორგანიზაციულისტრუქტურა?  

1. საწარმოსსტრატეგიას: 

2. საწარმოსპროფილს; 

3. საწარმოსსამსახურებისადაქვედანაყოფებისერთიანობას; 

4. მანქანა-დანადგარებისადამოწყობილობისერთიანობას. 

83. რასწარმოადგენსსაწარმოსმართვისსტრუქტურა?  

1. საწარმოსუბნების, საამქროებისადაბრიგადებისერთიანობას; 

2. სასაწყობოდადამხმარემეურნეობის, სარემონტოსაწარმოებისერთიანობას; 

3. საყოფაცხოვრებო-კომუნალურისამსახურებისერთიანობას; 

4. მართვისორგანოებისადამართვისმუშაკებისშემადგენლობას, 

მათიურთიერთდაქვემდებარებისსისტემას. 

84. რასწარმოადგენსსაწარმოსფილიალი?  

1. იურიდიულიპირისპარტნიორს; 

2. იურიდიულიპირისგანცალკევებულქვედენაყოფს; 

3. იურიდიულპირს; 

4. მოცემულიიურიდიულიპირისმდებარეობისადგილზეგანლაგებულსაწარმოს. 

85. რასუთმობენმეტყურადღებასმსხვილიდასაშუალოფირმებისმაღალიდონის 

მმართველები?  

1. სტრატეგიულდაგეგმვას; 

2. ტაქტიკურდაგეგმვას; 

3. ოპერატიულდაგეგმვას; 

4. მიმდინარედაგეგმვას. 

86. რაზეაგებენუშუალოდპასუხსსაშუალორგოლისმმართველები?  



1. საწარმოსსაქმიანობისგანსაზღვრაზე; 

2. ფირმისკეთილდღეობაზე; 

3. სამსახურებისადაგანყოფილებებისმუშაობაზე; 

4. საწარმოსფინანსებზე. 

87. რაარისმართვისორგანიზაციულისტრუქტურა?   

1. მართვისობიექტებისადასუბიექტებისელემენტებისინფორმაციულიკავშირებითგანპი

რობებულიერთობლიობა; 

2. სტრუქტურულიქვედანაყოფებისურთიერთგანლაგება; 

3. სტრუქტურულიქვედანაყოფებისტექნოლოგიურიკავშირი; 

4. ორგანიზაციისმართვისდონეები. 

88. ვინარისტრადიციული (ბიუროკრატიული) მართვისსტრუქტურისკონცეფციისავტორი?  

1. მაქსვებერი; 

2. კარლმარქსი; 

3. ტორსტეინვებლენი; 

4. ლეონვალრასი. 

89. როგორიამართვისბიუროკრატიულიტიპისსტრუქტურა?  

1. ერთდონიანი; 

2. ჰორიზონტალურიწრფივი (ხაზობრივია); 

3. იერარქიული; 

4. ერთგვაროვანი. 

90. რაარისორგანული (ადაპტური) სტრუქტურისნიშან-თვისებები?  

1. იგიბიუროკრატიულიორგანიზაციისმსგავსია; 

2. ბიუროკრატიულიორგანიზაციისანტიპოდია; 

3. გადაწყვეტილებისმიღებაავტორიტეტზე, წესებსადატრადიციებზეადაფუძნებული; 

4. არგულისხმობსორგანიზაციისშიგნითურთიერთობებისარსებითცვლილებას. 

91. ორგანიზაციის პროცესი არის: 

1. მართვის სტრუქტურის ფორმირებისა და მუშაობაში გარკვეული წესრიგის მიღწევის 

პროცესი 

2. პროპორციების დადგენისა და ქმედებათა შესაბამების პროცესი მართვის სისტემაში 

3. თანამშრომლების შრომის მაღალი ნაყოფიერების მიღწევისკენ მიმართვა 

4. საწარმოს (ორგანიზაციის) ფუნქციონირებაზე დაკვირვებისა და შემოწმების სისტემა 

92.ორგანიზაციის ფუნქცია ეფუძნება შემდეგ კატეგორიებს: 

1. უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა, სტიმულირება, დელეგირება. 

2. უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა. 

3. პასუხისმგებლობა, სტიმულირება, დელეგირება. 

4. უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა, დელეგირება. 

93.უფლებამოსილება არის: 

1. თანამდებობის პირიზე დაკისრებული მოვალეობა, შეასრულოს დავალებები და 

განახორციელოს მათი პოზიტიური გადაწყვეტა. 

2. გაფრთხილების რესურსის შეზღუდული გამოყენების უფლება და დაქვემდებარებულ 

პირთა ძალისხმევის მიმართვა დავალებების შესრულებისკენ. 

3. დავალებებისა და უფლებამოსილებების გადაცემა პირისთვის, რომელიც 

პასუხისმგებლობას იღებს მათ შესრულებაზე 

4. მართვის ერთპიროვნული ძალაუფლება 



94.პასუხისმგებლობა არის: 

1. თანამდებობის პირზე დაკისრებული მოვალეობა დასახული ამოცანების 

შესრულებაზე, ამოცანების პოზიტიურად გადაწყვეტის უზრუნველყოფაზე.  

2. საწარმოს რესურსების გამოყენების უფლების შეზღუდვა და თანამშრომელთა 

ძალისხმევის მიმართვა დავალების შესრულებისკენ. 

3. დავალებებისა და უფლებამოსილებების გადაცემა პირისთვის, რომელიც საკუთარ 

თავზე აიღებს პასუხისმგებლობას მათ შესრულებაზე. 

4. დავალებებისა და უფლებამოსილებების გადაცემა სხვა პირთა ჯგუფისთვის, 

95.დელეგირება არის: 

1. თანამდებობის პირზე დაკისრებული მოვალეობა დასახული მიზნის მიღწევაზე და 

მათ პოზიტიურად გადაწყვეტაზე. 

2. საწარმოს რესურსების გამოყენების უფლების შეზღუდვა და თანამშრომელთა 

ძალისხმევის მიმართვა დავალების შესრულებისკენ. 

3. დაკისრებული მოვალეობების ჯგუფთან ერთად შესრულება და პასუხისმგებლობის 

თანაბარი განაწილება 

4. დავალებებისა და უფლებამოსილებების გადაცემა პირისთვის, რომელიც 

პასუხისმგებლობას იღებს მათ შესრულებაზე 

96.მმართველობითი გადაწყვეტილება არის: 

1. შემსრულებლებზე ზეგავლენის ფორმა. 

2. მზა სტანდარტული გადაწყვეტილების შესრულება 

3. სამმართველოს თანამშრომელთა ორგანიზაციული ინსტრუმენტი 

4. პრობლემური სიტუაციის ანალიზის შემოქმედებითი საქმიანობა, გადაწყვეტის 

საშუალებათა არჩევანი. 

97.ლიდერობა არის: 

1. თანამშრომელთა გაძღოლის უნარი 

2. ხელმძღვანელის ქცევა, რომელიც ცვლის თანამშრომელთა მისდამი 

დამოკიდებულებას 

3. საყოველთაოდ მიღებული და განმეორებადი სოციალური ქცევები, რომელიც 

ჩვეულად იქცნენ 

4. მენეჯერის უნარი და შესაძლებლობა, მოახდინოს ზეგავლენა თანამშრომელთა 

საქმიანობაზე და ქცევაზე. 

98. რა თვისებები უნდა ახასიათებდეს მენეჯერს? 

1. სპეციალობის ცოდნა 

2. პრაქტიკულობა 

3. სპონსორობა 

4. მხატრული ლიტერატურის კითხვისადმი სიყვარული 

99. როგორ გესმით სიტყვა „ჯგუფი“? 

1. ავტობუსით მოგზაური ადამიანების გარკვეული რიცხვი 

2. ადამიანების, რომელთაც ერთნაირი მიდრეკილება აქვთ ერთი გარკვეული 

პროცესისადმი. 

3. ორი და მეტი ურთიერთმოქმედი პიროვნება. 

4. ადამიანთა მკაფიოდ განსაზღვრული რაოდენობა 

100. ვინ არის ფორმალური ლიდერი? 

1. ჯგუფის რომელიმე წევრი, რომელსაც გააჩნია სხვაზე პირადი ზეგავლენის ძალა. 



2. კოლექტივის ხელმძღვანელი, რომელიც იყენებს სამსახურებრივ ძალაუფლებას. 

3. მიზანმიმართული მენეჯერი. 

4. მთავარი სპეციალისტი 

101. მომუშავეთა ჯგუფები იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:  

1. ფორმალურ და არაფორმალურ, 

2. მარტივ და რთულ, 

3. ღია და დახურულ, 

4. მარტივ და დახურულ კატეგორებად. 

102. სადარისგავრცელებულიმართვისპროგრამულ-მიზნობრივისტრუქტურა?  

1. საზოგადოებრივორგანიზაციებში; 

2. საწარმოებში; 

3. სახელმწიფომართვისორგანოებში; 

4. სამეცნიეროკვლევითდაექსპერიმენტალურორგანიზაციებში. 

103. რასმიეკუთვნებაორგანიზაციისიმიჯი? 

1. ეკონომიკურფაქტორებს; 

2. ტექნოლოგიურფაქტორებს; 

3. ბუნებრივფაქტორებს; 

4. სოციალურ-ფსიქოლოგიურფაქტორებს. 

104. რაარისკომუნიკაცია? 

1. საქონლისგაცვლისპროცესი: 

2. ინფორმაციისგაცვლისპროცესი; 

3. გამოცდილებისგაცვლისპროცესი; 

4. ტექნოლოგიისგაცვლისპროცესი. 

105. რაარისინფორმაცია? 

1. სუბიექტსადაობიექტსშორისკავშირისფორმა; 

2. ადამიანებსშორისშეტყობინებებისგაცვლა; 

3. მენეჯმენტისუზრუნველყოფაშეტყობინებებით; 

4. სარწმუნოდაოპერატიულინაკადებისერთიანობა. 

106. სადფიქსირდებადააისახებაინფორმაციისდიდინაწილი, 

რომელიცწარმოიშობამენეჯმენტისფუნქციებისგანხორციელებისპროცესში?  

1. საინფორმაციობიულეტენებში; 

2. სტატისტიკურკრებულებში; 

3. დოკუმენტებში; 

4. ინტერნეტში. 

107. შესაძლებელიათუარაგადაწყვეტილებისმიღებაიმშემთხვევაში, 

თუარარსებობსალტერნატივა?  

1. შესაძლებელია; 

2. შეუძლებელია; 

3. შესაძლებელიამმართველობითიგადაწყვეტილებისმიღებისნორმატიულიმოდელირებ

ით; 

4. შესაძლებელიამათემატიკურიინსტრუმენტებისგამოყენებით 

108. რაგამოიყენებაფართოდგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში, 

განსაკუთრებითანალიზისდროს?  

1. ანალოგიისმეთოდი; 



2. ექსტრაპოლაციისმეთოდი; 

3. ჰიპოთეზებისმეთოდი; 

4. ყველაზემოაღნიშნული. 

109. რაარისჰიპოთეზა? 

1. საწარმოსსაქმიანობისმიზანი; 

2. სტრატეგიულირესურსი; 

3. ინფორმაციისნაირსახეობა; 

4. ვარაუდიმოსალოდნელიმოვლენებისშესახებ. 

110. რაარისმენეჯმენტისერთ-ერთიძირითადიფუნქცია? 

1. საქმისწარმოებისსრულყოფა; 

2. კონტროლი; 

3. წარმოებასთანდაკავშირებულისამართლებრივიპრობლემებისმოგვარება; 

4. ბიზნეს-პარტნიორებთანურთიერთობა. 

111. რაარისსტოქასტიკა? 

1. რისკი; 

2. კაპიტალდაბანდებათაეკონომიკურიეფექტიანობისგაანგარიშებისმეთოდიკა; 

3. ალბათობისთეორიისნაწილი; 

4. მათემატიკურ-კიბერნეტიკულიტექნოლოგია.  

112. რასნიშნავსსაწარმოორისკი? 

1. არასასურველმოსალოდნელობასინფორმაციულიგაურკვევლობისპირობებში; 

2. საწარმოსარარენტაბელობას; 

3. საწარმოსგადახდისუუნარობას; 

4. ძირითადიფონდებისზენორმატიულცვეთას. 

113. რაშეიძლებაგამოვიყენოთრისკისშესამცირებლად?  

1. სახელმწიფოობლიგაციები; 

2. საწარმოსობლიგაციებისემისია; 

3. წარმოებისგაფართოება; 

4. წარმოებისლიკვიდაცია. 

114. რაუზრუნველყოფსსაწარმოოსაქმიანობისსტაბილურობას?  

1. საწარმოოპერსონალისშემცირება; 

2. პროდუქციაზეფასებისმომატება; 

3. კორპორაციებშიგაერთიანება; 

4. საწარმოომარაგისწინასწარშექმნა. 

114. რაარისდაზღვევა?  

1. საწარმოსსახსრებისაკუმულირება; 

2. შესაძლებელიმნიშვნელოვანიდანაკარგებისთავიდანაცილებისგზამცირედანახარჯები

სგაწევისნაცვლად; 

3. შიდაინვესტიციისწყარო; 

4. მოგებისმაქსიმიზაციისსაშუალება. 

115. რასუკავშირდებაახალიტექნოლოგიისდანერგვა?  

1. რისკს; 

2. მოგებას; 

3. ექსპორტისგაზრდას; 

4. სამეწარმეოდანაზოგისშემცირებას. 



116. როგორიარისკისშემცირებისგზები? 

1. კონსულტანტ-ექსპერტთამოწვევა; 

2. საწარმოსსააუდიტოროშემოწმება; 

3. ფართოკატეგორიისმომხმარებელზეორიენტირება; 

4. რესურსებისმარაგისშემცირება. 

117. როგორიამმართველობითიკონსულტირებისეტაპები?  

1. საწარმოსდროებითიმართვა; 

2. საწარმოსპროფილისშეცვლა; 

3. დიაგნოზი, რეკომენდაციებისშემუშავება, დანერგვა; 

4. საწარმოსსტრატეგიისგანსაზღვრა. 

118. რაარისუმთავრესიგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიმენეჯერისათვის?  

1. ინფორმაცია; 

2. რისკი; 

3. საკუთარიმოსაზრებები; 

4. მართვისობიექტისსოციალურიკლასიანკვალიფიციურიჯგუფი. 

119. რაარისწარმოებისორგანიზაციისკომპონენტები?  

1. ამორტიზაცია; 

2. პრივატიზაცია; 

3. ინვესტიცია; 

4. სტრუქტურა. 

120. რამდენიფაზისგანშედგებამენეჯმენტისციკლი? 

1. ერთი; 

2. ორი; 

3. სამი; 

4. ოთხი. 

121. რაგამოიყენებამართვისშეფასებისათვის?   

1. შრომისმწარმოებლურობა; 

2. საწარმოსმუდმივიდანახარჯებისოდენობა; 

3. პროდუქციისფასი; 

4. დანადგარებისცვეთისპროცენტი. 

122. 

როგორშეიძლებაგავაანალიზოთმართვისორგანიზაციულისისტემისშესაბამისობასაწარმოოდ

არგობრივსტრუქტურასთან?  

1. საწარმოსიერარქიულისტრუქტურისდონეებით; 

2. მართვისსისტემისეკონომიკურობისმაჩვენებლებით; 

3. მართვისავტომატიზებულისისტემისპარამეტერებით; 

4. საბაზროძალაუფლებით. 

124. რაარისპროდუქციისხარისხისუზრუნველყოფისძირითადიფაქტიორები?  

1. პროდუქციისშესაბამისობატექნოლოგიურიპირობებითგათვალისწინებულმოთხოვნე

ბთან; 

2. პროდუქციისწარმოებისტექნიკურიპირობებისშეესაბამისობაბაზრისმოთხოვნასთან; 

3. პროდუქციისხარისხსუშუალოდგანაპირობებსმარკეტინგულიმაკროგარემო; 

4. ხარისხსგანაპირობებსსაწარმოსსაბაზროწილი. 

125. სადიწყებახარისხისკონტროლი? 



1. პროდუქტისრეალიზაციისმომენტიდან: 

2. პროდუქტისშემუშავებისმომენტიდან; 

3. პროდუქტისმოხმარებისმომენტიდან; 

4. რესურსისშეძენისმომენტიდან. 

126. რასგულისხმობსხარისხისყოვლისმომცველიმართვა?  

1. ფირმისმართვისყველადონეს; 

2. მომწოდებლებისკონტროლს; 

3. განაწილებისსისტემისკონტროლს; 

4. ყველაზემოაღნიშნულს. 

127. კანონები, რომლებიცუშუალოდარარიანდაკავშირებულიმართვასთან, 

მაგრამშეუძლიათმნიშვნელოვანიგავლენამოახდინონორგანიზაციისსაქმიანობისშედეგებზე, 

არის: 

1. ზოგადი (საერთო) კანონები; 

2. სპეციფიკურიკანონები; 

3. განვითარებისკანონი; 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

128. ,,მეცნიერულიმენეჯმენტის” მამამთავრადითვლება: 

1. ფ. ტეილორი; 

2. ა. ფაიოლი; 

3. ლ. ურვიკი; 

4. მ. ვებერი. 

128. ზოგადი, უმაღლესიდონისგეგმაარის: 

1. სტრატეგიულიგეგმა; 

2. ტაქტიკურიგეგმა; 

3. ალტერნატიულიგეგმა; 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

129. კონკრეტულპრაქტიკულღონისძიებებთანდაკავშირებულიდაგეგმვა, 

რომელიცხორციელდებაყოველდღიურადანყოველკვირეულადარის:  

1. სტრატეგიულიდაგეგმვა; 

2. ტაქტიკურიდაგეგმვა; 

3. ალტერნატიულიდაგეგმვა; 

4. ოპერატიულიდაგეგმვა. 

130. ბიზნეს-გეგმაარის: 

1. აუცილებლადშესასრულებელი: 

2. პროგნოზული; 

3. საორიენტაციოხასიათის; 

4. ბიზნესისკონცეფცია. 

131. ბიზნეს-გეგმაგვიჩვენებს: 

1. ფირმისმიზნისადამისიმიღწევისსაშუალებებისპროექტს; 

2. ბიზნესისორიენტირსადასტრატეგიას; 

3. ბიზნესისმიზანს; 

4. ბაზარზეფირმისსაქმიანობასადამისიპოზიციისფორმირებას. 

132. რომელიდებულებაარარისსწორი: 

1. ბიზნეს-გეგმაშიგანისაზღვრებაფირმისგანვითარებისსტრატეგია; 



2. ბიზნეს-გეგმაშიგანისაზღვრებაფირმისგანვითარებისმიზნები; 

3. ბიზნეს-გეგმაფულადისახსრებისმოზიდვისსაშუალებაა; 

4. სამეწარმეოსაქმიანობამთავრდებაბიზნეს-გეგმისშედგენით. 

133. საქონლისფიზიკურიაღწერამოცემულიაბიზნეს-გეგმისშემდეგნაწილში: 

1. ტიტული; 

2. ფირმისზოგადიაღწერა; 

3. პროდუქციადამომსახურეობა; 

4. ინფორმაციაბაზრისშესახებ. 

134. მარკეტინგსეძღვნებაბიზნეს-გეგმისშემდეგიგანყოფილება:  

1. ინფორმაციაბაზრისშესახებ; 

2. ძირითადიპერსონალი; 

3. პროდუქციადამომსახურება; 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

135. ფირმისმოსალოდნელისაბოლოოფინანსურიშედეგებიასახულიაბიზნეს-გეგმის: 

1. კაპიტალდაბანდებათაგეგმაში; 

2. საფინანსოგეგმაში; 

3. საწარმოოგეგმაში; 

4. მარკეტინგ-გეგმაში. 

136. ლიკვიდობანიშნავს: 

1. მიმდინარეაქტივებისოდენობას; 

2. ფირმისშესაძლებლობასსწრაფადმოახდინოსთავისიაქტივებისგარდაქმნაფულადსახს

რებში; 

3. ფიზიკურიდაიურიდიულიპირისსაკუთრებაშიარსებულიქონებრივიუფლებები; 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

137. 

ერთისახისპროდუქციისწარმოებიდანმრავალისახისპროდუქციისწარმოებაზეფირმისგადასვ

ლაარის: 

1. კონგლომერაცია; 

2. დივერსიფიკაცია; 

3. სპეციალიზაცია; 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

138. ერთიპირისანოჯახისსაკუთრება, 

რომელიცპასუხისმგებელიასაწარმოსკაპიტალთანდაკავშირებულვალდებულებებზეარის: 

1. მეწარმეთაგაერთიანება; 

2. სრულიამხანაგობა; 

3. ერთპიროვნულისაწარმო; 

4. ამხანაგობა. 

139. კომპლემენტარებიარიანშემდეგისაზოგადოებისწარმომადგენლები: 

1. შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების; 

2. სააქციოსაზოგადოების; 

3. კომანდიტურისაზოგადოების; 

4. კოოპერატივის. 



140. კომპანია, 

რომელიციძენსსხვადასხვაკომპანიებისაქციათასაკონტროლოპაკეტებსდააწესებსმათსაქმიანო

ბაზეკონტროლს, არის: 

1. კონცერნი; 

2. ტრესტი; 

3. კარტელი; 

4. ჰოლდინგურიკომპანია. 

141. კარტელიარის: 

1. გაერთიანება, რომელიცერთდარგზეასპეციალიზებული; 

2. ერთობლივისაქმიანობახორციელდებაპროდუქციისრეალიზაციისუზრუნველყოფისმ

იზნით; 

3. ისინისაზღვრავენპროდუქციისასორტიმენტს; 

4. მონოპოლისტური გაერთიანების სახეობა, რომელიც ებრძვის ბაზარზე დარგობრივ 

კონკურენტებს და ზღუდავს მათ იურიდიულ და პიროვნულ უფლებებს  

142. რომელიარმიეკუთნებამენეჯმენტისელემენტს?  

1. მენეჯმენტისთეორია;  

2. მენეჯმენტისმეთოდები;  

3. მენეჯმენტისორგანიზაცია;  

4. მენეჯმენტისკანონები.  

143. საშემსრულებლოჯგუფებზედამისწევრებზეზემოქმედებისხერხები, არის:  

1. მენეჯმენტისორგანიზაცია;  

2. მენეჯმენტისმეთოდები;  

3. მენეჯმენტისთეორია;  

4. მენეჯმენტისტექნიკა.  

144. მმართველობითურთიერთობათაშორისკონკრეტულდააუცილებელკავშირსასახავს:   

1. მენეჯმენტისკანონზომიერებანი;  

2. მენეჯმენტისკანონები;  

3. მენეჯმენტისთეორია;  

4. ყველაპასუხისწორია.  

145. რომელიარმიეკუთვნებამენეჯმენტისკანონზომიერებას?  

1. საზოგადოებამიისწრაფისმოწესრიგებულიმართვისორგანიზაციისაკენ; 

2. მეურნეობრიობისნებისმიერდონეზეპრინციპებისერთიანობა;  

3. მენეჯმენტისფუნქციებისმონაცვლეობა 

4. ყველაპასუხისწორია.  

146. დაქვემდებარებულებისმიმართმოთხოვნასცალკეულისაკითხისგადაწყვეტაში, არის:          

1. განკარგულება;  

2. გადაწყვეტილება;  

3. დირექტივები; 

4. ბრძანება;  

147. 

საწარმოსაპარატისმართვისადაწარმოებისთითოეულიმუშაკისფუნქციებითოპტიმალურიდა

ტვირთვასუზრუნველყოფს: 

1. სინქრონულობა;  

2. რიტმულობა;  



3. პროპორციულობა 

4. ყველაპასუხისწორია.  

148. 

შემსრულებელთაჯგუფებზეზემოქმედებისსაშუალებამუშაკთაშემოქმედებითიშრომისპირობ

ებისშექმნისგზით, არის: 

1. სოციალურ-ფსიქოლოგიურიმეთოდები;   

2. ადმინისტრაციულიმეთოდები; 

3. ეკონომიკურიმეთოდები 

4. ყველაპასუხისწორია.  

149. კოლეგიალურიმართვისფართოგავრცელებითხასიათდება: 

1. მმართველობითიკაპიტალიზმი 

2. ნაციონალურიკაპიტალიზმი;  

3. ფინანსურიკაპიტალიზმი 

4. ყველაპასუხისწორია.  

150. წარმოებისანმომსახურეობისმართვისგანსაზღვრული, მიზანმიმართულისაქმიანო-ბა, 

რომელიცმართვისპროცესისყველაელემენტისურთიერთგანპირობებულდაურთი-

ერთდამაკავშირებელრგოლსწარმოადგენს, არის: 

1. მენეჯმენტისფუნქციები; 

2. მენეჯმენტისპრინციპები; 

3. მენეჯმენტისმეთოდები. 

4. ყველაპასუხისწორია.  

151. დაგეგმვა, როგორცფუნქცია, მოიცავს: 

1. წარმოებისგანვითარებისგანსაზღვრას;  

2. დასმულიმიზნებისადაამოცანებისგზებსადამეთოდებს;  

3. მოსალოდნელიშედეგებისწინასწარგანჭვრეტას; 

4. ყველაპასუხისწორია. 

152. 

ხელმძღვანელობისჯაჭვიყველაზეუფრომაღალიდონისრანგიდანყველაზეუფროდაბალიდონ

ისრანგამდე, არის: 

1. შრომისდანაწილება;      

2. სკალარულიჯაჭვი;     

3. ერთმმართველობა;     

4. დისციპლინა. 

153. უშუალოერთპიროვნულიხელმძღვანელობისგანხორციელებისუფლებასიძლევა: 

1. აპარატულიუფლებამოსილება;  

2. ხაზობრივიუფლებამოსილება;  

3. ადმინისტრაციულიუფლებამოსილება 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

154. რომელიკონცეფციისძირითადიდებულებებიაგადმოცემულინაშრომში 

“საერთოდასამრეწველომართვა”: 

1. ტეილორის;  

2. მასლოუს;  

3. ფაიოლის.  

4. მენქიუს 



155. კონკრეტულღონისძიებათაჩატარებისრეკომენდაციას, 

რომელიცემსახურებაწარმოებაშიმუშათაშრომისრაციონალურგამოყენებას, იძლევა: 

1. ტეილორისსისტემა;   

2. ფაიოლისთეორია;  

3. “მიღწეულიმუშის” კონცეფცია 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

156. ფრუსტრაციაარის: 

1. ემოციურიდაძაბულობა;   

2. ნერვიულიდაძაბულობისმოხსნა;   

3. ემოციურიდაძაბულობისმოხსნა. 

4. არცერთიპასუხიარარისსწორი. 

157. 

მენეჯერისმიერხელქვეითზეზემოქმედებისიძულებითღონისძიებათაერთობლიობაწარმოად

გენს: 

1. ადმინისტრაციულმეთოდებს;  

2. ეკონომიკურმეთოდებს;  

3. ორივეპასუხისწორია. 

4. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

158. 

მენეჯერისშემსრულებელზემიზანმიმართულიზემოქმედებისხერხებისადასაშუალებებისერ

თობლიობა, არის: 

1. ფუნქციები;  

2. მეთოდები; 

3. დაგეგმვა; 

4. ყველაპასუხისწორია.  

159. ნედლეულისადანახევარფაბრიკატებისშესყიდვა, 

მზაპროდუქციისრეალიზაციაფაიოლისმიხედვით, არის:  

1. ფინანსურიფუნქცია;   

2. კომერციულიფუნქცია;   

3. აღრიცხვითიფუნქცია 

4. ყველაპასუხისწორია.  

160. სიტყვები – “მართო, 

ნიშნავსსაწარმომიგყავდესმიზნისკენდამიიღწევაარსებულიყველარესურსისგამოყენებით”, 

ეკუთნის: 

1. ფაიოლს;                        

2. ტეილორს;                     

3. განტს 

4. ლინკოლნს 

161. ხელმძღვანელისძალაუფლებისრამდენიფორმააცნობილი: 

1. ექვსი; 

2. შვიდი; 

3. ხუთი. 

4. ცხრა 

162. რასარისმენეჯმენტი? 



1. ადამიანებისგაერთიანებარომლებიცახორციელებენხელმძღვანელობასმართვისყველა

დონეზე; 

2. პრინციპების ,,ფუნქციებისადატექნიკისერთობლიობა, 

რომლებსაცმართვაშიდასაქმებულიადამიანებიიყენებენ; 

3. მეცნიერებაანმოძღვრება, 

რომელშიცხორციელდებამართვისპრაქტიკულიგამოცდილებისგანზოგადებადარაციო

ნალურიმართვისთეორიულიპრინციპებისგამომუშავება; 

4. ყველაპასუხისწორია; 

163.რაარის “მართვისსუბიექტი”?  

1. საწარმოსანორგანიზაციისურთიერთდაკავშირებულიქვედანაყოფებსიდასამსახურები 

2. მართვისფუნქციებითაღჭურვილადამიანთა (მენეჯერთა)  

ანმართვისორგანოთაერთობლიობა. 

3. ზემდგომიმმართველობითიორგანო 

4. ყველაპასუხისწორია 

164. რაარის “მართვისობიექტი” 

1. საწარმოსანორგანიზაციისურთიერთდაკავშირებულიქვედანაყოფებსიდასამსახურები 

2. მართვისფუნქციებითაღჭურვილადამიანთა (მენეჯერთა)  

ანმართვისორგანოთაერთობლიობა 

3. სატრანსპორტოკომპანია 

4. ყველაზემოთჩამოთვლილი 

165. ჩამოთვალეთმენეჯმენტისძირითადითეორიები 

1. ფ. ტეილორისრაციონალიზაციისთეორია, ე. მეიოს `ადამიანურურთიერთობათა” 

თეორია 

2. ა. ფაიოლისადმინისტრირებისთეორია; ა. 

მასლოუსმოთხოვნილებათაიერარქიულითეორია 

3. ორგანიზაციის„კლასიკური” თეორია 

4. ყველაზემოთჩამოთვლილი 

166. რაარისტეილორისრაციონალიზაციისარსი? 

1. მასალებისგამოყენებაშიმკაცრირეგლამენტის (ნორმების) შემოღება 

2. წარმოებაშიმუშათაშრომის, აგრეთვე, 

წარმოებისსაშუალებათარაციონალურგამოყენება 

3. იარაღების, ინსტრუმენტების, ოპერაციათადამუშაკთამოძრაობისსტანდარტიზაცია; 

სამუშაოდროისზუსტაღრიცხვა, შრომისდიფერენცირებულისისტემისგამოყენება 

4. ყველაზემოთჩამოთვლილი 

167. რაშიმდგომარეობს “მიღწეულიმუშის” კონცეფცია?  

1. ადამიანსისეთიდავალებაუნდამიეცეს, 

რომელიცმისგანმაქსიმალურძალისხმევასმოითხოვს, მაგრამარვნებსჯანმრთელობას. 

2. ადამიანსისეთიდავალებაუნდამიეცეს, 

რომელიცმისგანმაქსიმალურძალისხმევასმოითხოვსდავნებსჯანმრთელობას. 

3. ადამიანსმხოლოდმძიმედავალებაუნდამიეცეს 

4. ადამიანსმხოლოდმსუბუქიდავალებაუნდამიეცეს 

168. რაშიმდგომარეობს `მიღწეულიხელმძღვანელის” კონცეფცია?  



1. ერთოსტატს, რომელიცსაამქროშიპასუხისმგებელიიყოყველაფრისათვის, 

ცვლიდა„ფუნქციონალურიადმინისტრაცია”, 

რომელიცშედგებოდარვავიწროსპეციალიზაციისმქონეინსტრუქტორისაგან. 

2. ადმინისტრაციაწინასწარკისრულობდამისუზრუნველყოფასდოკუმენტაციით, 

ნედლეულით, ინსტრუმენტებით 

3. მენეჯერიარამხოლოდტექნიკურისპეციალისტი, 

არამედაგრეთვესოციალურიინჟინერიუნდაგამხდარიყო: 

უნდასცოდნოდადასაქმებულთაპირადითვისებები, გადაეწყვიტაკონფლიქტები, 

ეზრუნათავისსალიდეროსტილისათვის 

4. ყველაზემოთჩამოთვლილი 

169. 

რომელისამეცნიეროსკოლისმიმდევართაკვლევებიეფუძნებოდაზუსტიმეცნიერებისმონაცემე

ბს? 

1. მეცნიერულიმართვისსკოლა 

2. კლასიკურიანუადმინისტრაციულისკოლა 

3. მეცნიერულიმართვისადარაოდენობრივიმიდგომისსკოლა 

4. ქცევისმეცნიერებათასკოლა 

170. რასახისმართვაახსიათებსორგანიზაციას, 

რომელიცეწინააღმდეგებაცვლილებებსდაგააჩნიამკაცრიორგანიზაციულისტრუქტურა? 

1. იერარქიული; 

2. ორგანული; 

3. ავტორიტარული. 

4. მექანიკური 

171. როგორცწესი, რომელმიზანსარისახავსორგანიზაცია? 

1. თვითგადარჩენას 

2. წარმოებისშემცირებას 

3. შემოსავლისგაზრდას 

4. გაფართოებას 

172. რაარისთანამედროვეორგანიზაციისგანვითარებისმთავარიტენდენცია? 

1. ორგანიზაციისზომაშიშემცირება 

2. იერარქიისმნიშვნელობისშემცირება 

3. ორგანიზაციისგანვითარებისდაჩქარება 

4. ორგანიზაციისგაუქმება 

173. რასუნდამივაკუთვნოთპროდუქციისმომხმარებლები? 

1. ორგანიზაციისუშუალოგარემოცვისფაქტორებს 

2. ორგანიზაციისსაერთოგარემოცვისფაქტორებს 

3. ორგანიზაციისშიდაგარემოსფაქტორებს 

4. ყველაზემოაღნიშნული. 

174. 

რომელისამეცნიეროსკოლისწარმომადგენლებმააღწერესპირველადმართვისერთიანობისპრინ

ციპი? 

1. ადამიანურიურთიერთობებისკოლის 

2. სამეცნიერომართვისსკოლის 

3. კლასიკურიანუადმინისტრაციულისკოლის 



4. მეცნიერულიმართვისადარაოდენობრივიმიდგომისსკოლის 

175. ორგანიზაციის მართვის რომელმა დონე უნდა იმუშავებდეს და ანხორციელებდეს გარე 

სამყაროსთან ურთიერთობის პოლიტიკას? 

1. ყველა დონე 

2. უმცირესი 

3. უმაღლესი 

4. საშუალო 

176. რომელი სამეცნიერო სკოლის წარმომადგენლებმი უჭერდნენ მხარს ხელმძღვანელობასა 

და დაქვემდებარებულებზე მზრუნველობის გაზრდას 

1. კლასიკური ანუ ადმინისტრაციული სკოლა 

2. მეცნიერული მართვისა და რაოდენობრივი მიდგომის სკოლა 

3. ქცევის მეცნიერებათა სკოლა 

4. ადამიანურ ურთიერთობებათა სკოლა 

177. რომელი სახელმწიფოა  მენეჯმენტის სამშობლო? 

1. გერმანია. 

2. საფრანგეთი; 

3. ამერიკისშეერთებულშტატები 

4. დიდი ბრიტანეთი 

178. მენეჯმენტის ცნობილი სამეცნიერო მიდგომები ქრონოლოგიურად შემდეგნაირად არის 

განლაგებული: 

1. ქცევითი, სიტუაციური, რაოდენობრივი,  სისტემური; 

2. ქცევითი, რაოდენობრივი, სისტემური, სიტუაციური, 

3. რაოდენობრივი, სიტუაციური, ქცევითი, სისტემური; 

4. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

179. მენეჯმენტი არის 

1. მეცნიერება, პრაქტიკადახელოვნება 

2. მეცნიერებისადახელოვნება 

3. პრაქტიკადამართვა. 

4. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

180.  რა ქვესისტემები შეიძლება გამოიყოს ორგანიზაციიs მართვის სისტემაში? 

1. სტრუქტურულ- საინფორმაციო, საინფორმაციო-ქცევითიდათვითმგანვითარებითი 

2. ფორმალურიდაარაფორმალური; 

3. მარეგულირებელიდამარკეტინგული; 

4. ადმინისტრაციულიდაწარმოებითი; 

181. რომელმა მეცნიერმა შეიტანა ა ყველაზე დიდი წვლილი კლასიკური ანუ 

ადმინისტრაციული მართვის სკოლის განვითარებაში? 

1. ე. მეიო 

2. ფ.ტეილორი 

3. მ.ფოლეტი 

4. ა. ფაიოლი 

182. როდის გამოიყო მენეჯმენტი  დამოუკიდებელ დარგად? 

1. XX საუკუნის შუა წლებში; 

2. XVIII საუკუნეში; 

3. XIX საუკუნეში; 



4. XIX და XX საუკუნისმიჯნაზე. 

183. მართვის მეცნიერების განვითარების რამდენი ძირითადი მიდგომა არსებობს? 

1. სამი; 

2. ხუთი; 

3. ექვსი; 

4. ოთხი 

184. რა არის მენეჯმენტი? 

1. მართვის ძირითადი პრინციპი 

2. მართვის თეორია და პრაქტიკა  

3. მხოლოდ მართვის თეორია; 

4. მხოლოდ მართვისპრაქტიკა 

185.  ვინიყო  „ადამიანური ურთიერთობების სკოლის" დამაარსებელი? 

1. ე. მეიო 

2. ფ.ტეილორი 

3. მ.ფოლეტი 

4. ა. ფაიოლი 

186.  რომელი მტკიცებულება აღწერს სწორად მენეჯმენტის ცნებას? 

1. მენეჯმენტი - ეს არის სამეურნეო საქმიანობის მართვა 

2. მენეჯმენტი - ეს არის სახელმწიფო მართვა  

3. მენეჯმენტი - ეს არის საზოგადო მართვა   

4. მენეჯმენტი - ეს არის  დაქირავებული კომპანიის მართვა 

187. მართვის რა მეთოდებით  ხასიათდება პერიოდი? 

1. ანარქისტული 

2. ადმინისტრაციულ- ბრძანებითი; 

3. ბიუროკრატიული; 

4. „სამხედრო-კომუნიზმის“ 

188.  მენეჯერის თვითკონტროლის რა სახეები არსებობს? 

1. ადმინისტრაციული, წარმოებითი, ფინანსური 

2. წინასწარი, ფუნქციური, ღირებულებითი; 

3. ფორმალური და არაფორმალური. 

4. შუალედური და საბოლოო; 

189. რა არის "ორგანიზაციული უნარის" მთავარი კომპონენტები?  

1. ადამიანებთან მუშაობის უნარი,  მათზე  ზეგავლენა  

2. ონტაქტურობა, სტრესგამძლეობა, დომინირება 

3. ლიდერობა, გაძღოლის უნარი 

4. უნარი გავლენა მოახდინოს ხალხზე, კონფლიქტების მოგვარებას უნარი  

190. რა შედის კონტროლის სისტემის შემადგენლობაში? 

1. პრინციპები, მეთოდები და მართვის ფუნქცია 

2. სუბიექტი, მართვის ობიექტი და კომუნიკაცია 

3. მართვის ობიექტების ერთობლიობა 

4. მართვის ორგანოების ერთობლიობა 

191. რას შეისწავლიან სამუშაო დღის ფოტოებით? 

1. სამუშაო დროს კარგვას 

2. თუ როგორ სრულდება  დავალებები 



3. ხელმძღვანელის მუშაობის მეთოდებს 

4. დროის კარგვის სტრუქტურას 

192.  მენეჯმენტის რა მეთოდი არ არსებობს? 

1. მატერიალური და ადმინისტრაციული; 

2. სოციალური, ფსიქოლოგიური  

3. ლიბერალური და მორალური 

4. ეკონომიკური 

193.  მენეჯმენტის ეკონომიკური მეთოდების ჯგუფი მოიცავს შემდეგ მეთოდებს: 

1. შრომის ნორმებს; 

2. კორპორატიული დაგეგმარება; 

3. დაფინანსებას და სესხებს 

4. ეკონომიკურ სტიმულირებას 

194.  მართვის რა ტექნიკა ისახავს მიზნად  ორგანიზება წარმოების პროცესის მართვას და 

ემყარება სამართლებრივი კონტროლს: 

1. ორგანიზაციული და მართვის 

2. ეკონომიკური 

3. სოციალური 

4. ფსიქოლოგიური 

195. რას ნიშნავს  მენეჯერის პროფესიონალიზმი? 

1. მრეწველობის  ტექნოლოგიის ცოდნაs 

2. პრაქტიკული მუშაობის  გამოცდილებაs მრეწველობაში 

3. მუშაობას მუდმივი პროფესიული საფუძველზე 

4. მართვითი მომზადებას 

196. გუნდზე ზემოქმედების ძირითადი ფორმები 

1. დარწმუნება, როგორც პიროვნების ფორმიმრებისა და აღზრდის  მეთოდი 

2. გუნდის წევრთა შემოქმედებითი ინიციატივის ამაღლება 

3. კოლექტივში ჯანსაღი მორალური კლიმატის შექმა 

4. კრიტიკისა და თვითკრიტიკის გამოყენება 

197. რომელი ფუნქციაა  თვითმმართველობის წრის ცენტრში? 

1. მიზნის დაყენება 

2. დაგეგმარება; 

3. თვითკონტროლი; 

4. ინფორმაციასთან მუშაობა 

198. ვინ უნდა იყოს პირველ რიგში მენეჯერი? 

1. ეკონომისტი. 

2. მოცემული დარგის ექსპერტი 

3. მართვის სპეციალისტი 

4. სოციოლოგი; 

199.  რას ეფუძნება მართვის ადმინისტრაციული მეთოდები? 

1. საჯარიმო სანქციებს 

2. კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტებს  

3. მართვის ობიექტების ეკონომიკურ ინტერესებს  

4. სოციალურ პირობებს 

200. რა არის მართვის საერთო მეთოდები? 



1. რეპროდუქციული და მარკეტინგული; 

2. კანონმდებლობითი და ნორმატიული, 

3. ქსელური და ბალანსური, 

4. ადმინისტრაციული, ეკონომიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიურ-ლოგიკური. 
 


