
მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდის ტესტები. 

„ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა“ 

 

 

1. ბაზარზე საქონლი ფასი იზრდება, თუ: 

ა. მოთხოვნა მეტია მიწოდებაზე; 

ბ. მიწოდება მეტია მოთხოვნაზე; 

გ. მოთხოვნა-მიწოდება ტოლია; 

დ. საქონელი თვისობრივად განსხვავებულია. 

 

2. შპს ფინანსურ ვალდებულებებზე პასუხისმგებელია: 

ა. მეპაიეთაქონებით; 

ბ. საკუთარიქონებით; 

გ. მეპაიეთა და საკუთარი ქონებით; 

დ. მეპაიეთა ქონებით წილის შესაბამისად. 

 

3. ლოგისტიკური ჯაჭვი უპირველესად ასახავს: 

ა. მიწოდების მოცულობას; 

ბ. მიწოდების ღირებულებას; 

გ. მიწოდების ხანგძლივობას; 

დ. მიწოდების ხარისხს. 

 

4. მოგების გადასახადის განაკვეთი საქართველოში შეადგენს საბალანსო მოგების: 

ა. 20%-ს; 

ბ. 21%-ს; 

გ. 18%-ს; 

დ. 25%-ს. 

 

5. დაგეგმვა არის მენეჯმენტის: 

ა. მეთოდი; 

ბ. ხერხი; 

გ. სტრატეგია; 

დ. ფუნქცია. 

 

6. საწარმოს აქტივია: 

ა. საწარმოს განკარგულებაში მყოფი მატერიალური და არამატერიალური რესურსები; 

ბ. საწარმოს განკარგულებაში მყოფი მატერიალური რესურსები და თანხა სალაროში; 

გ. საწარმოს განკარგულებაში მყოფი არამატერიალური და შრომითი რესურსები ; 

დ. საწარმოს განკარგულებაში მყოფი მატერიალური რესურსები და შენობები. 

 

 

 

7. სტატისტიკური აღრიცხვის ერთეულებია: 

ა. მხოლოდ ღირებულებითი; 



ბ. მხოლოდ ნატურალური; 

გ. ნატურალურიც და ღირებულებითიც; 

დ. მხოლოდ ფიზიკური. 

 

8. მოწესრიგებულ ბაზარს მიეკუთვნება: 

ა. სუპერმარკეტი; 

ბ. ჰიპერმარკეტი; 

გ. სასაწყობო ბაზა; 

დ. ბირჟა. 

 

9. ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის სახეა: 
ა. ქსელური; 

ბ. მატრიცული; 

გ. ზიგზაგური; 

დ. ტალღური. 

 

10. რატომგვჭირდებაორიანგარიშისგამოყენებაბუღალტრულგატარებებში? 

ა. ყოველისამეურნეოოპერაციაგავლენას ახდენს საბალანსოტოლობაზე; 

ბ.ყოველისამეურნეოოპერაციაუარყოფითად მოქმედებს საბალანსოტოლობაზე; 

გ. ყოველისამეურნეოოპერაციაორმხრივადმოქმედებსსაბალანსოტოლობაზე; 

დ. ყოველისამეურნეოოპერაციადადებითადმოქმედებსსაბალანსოტოლობაზე. 

 

11. რა არის საწყისი ნაშთი? 

ა. პირველიჩანაწერიბუღალტრულანგარიშზე; 

დ. პირველიჩანაწერიბუღალტრულდებეტზე; 

გ. პირველიჩანაწერიბუღალტრულკრედიტზე; 

დ. საწესდებო კაპიტალის მოცულობა. 

 

12. მოკლევადიანი ვალდებულებები აისახება საბალანსო ანგარიშში ნომრით: 

ა. 2100; 

ბ. 2500; 

გ. 3500; 

დ. 3100. 

 

13. საამორტიზაციო ანარიცხების სიდიდე განისაზღვრება: 

ა. დანადგარის ხასიათით; 

ბ. დანადგარის ხნოვანებით; 

გ. საგადასახადო კოოდექსით; 

დ. ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით. 

 

 

14. კორელაციური კავშირების სიმჭიდროვეს განსაზღვრავს: 

ა. გაუსის თეორემა; 

ბ. კორელაციის კოეფიციენტი; 



გ. მიზანი და ფაქტორი; 

დ. აქტივაციის კოეფიციენტი. 

 

15. ძირითადი მუშები მიეკუთვნება: 

ა. საწარმოო პერსონალს; 

ბ. არასაწარმოო პერსონალს; 

გ. მომსახურე პერსონალს; 

დ. დამხმარე პერსონალს. 

 

16. „გადასვლა“ არის: 

ა. საწარმოო ოპერაციის შემადგენელი; 

ბ. საწარმოო პროცესის შემადგენელი; 

გ. საწარმოო ციკლის შემადგენელი; 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

17. სადაზღვევო პრემია არის: 

ა. დაზღვევის საფასური სადზღვევო შენატანის უზრუნველყოფისათვის; 

ბ. დაზღვევის საფასური მზღვეველის ფინანსური უზრუნველყოფისათვის; 

გ. დაზღვევის საფასური სადზღვევო დაფარვის უზრუნველყოფისათვის; 

დ. დაზღვევის საფასური მზღვეველის და დაზღვეულის უზრუნველყოფისათვის. 

 

18. მენეჯმენტის მეთოდი შეიძლება იყოს: 

ა. დაგეგმვა; 

ბ. პროგნოზირება; 

გ. ეკონომიკური; 

დ. მათემატიკური. 

 

19. ეფექტიანობა განისაზღვრება: 

ა. მოგების და დანახარჯების ფარდობით; 

ბ. მოგების და თვითღირებულების ფარდობით; 

გ. თვითღირებულების და ინვესტიციების ფარდობით; 

დ. ინვესტიციების და დანახარჯების ფარდობით. 

 

20. პროდუქციის რეალიზაციით მისაღები თანხა განეკუთვნება: 

ა. დებიტორულ დავალიანებას; 

ბ. კრედიტორულ დავალიანებას; 

გ. აქტიურ დავალიანებას; 

დ. ყველა პასუხი სწორია. 

 

 

21.რომელიასწორიდამოკიდებულება? 

ა. მართვისსუბიექტსადამართვისობიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაწყვეტილიპროცესია; 



ბ. მართვისსუბიექტსადამართვისობიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაუწყვეტიპროცესია; 

გ. მართვისობიექტსადამართვისსუბიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაწყვეტილიპროცესია; 

დ. მართვისობიექტსადამართვისსუბიექტსშორისზემოქმედება – 

უკუქმედებაუწყვეტიპროცესია. 
 

 

22. როგორცმოვლენარასწარმოადგენსმენეჯმენტი? 

ა. მართვისსუბიექტისმიერმართვისობიექტზეარამიზანმიმართულ, 

არაგეგმაზომიერზემოქმედებას;  

ბ. მართვისობიექტისმიერმართვისსუბიექტზემიზანმიმართულ, 

გეგმაზომიერზემოქმედებას; 

გ. მართვისსუბიექტისმიერმართვისობიექტზემიზანმიმართულ, 

გეგმაზომიერზემოქმედებას; 

დ. მართვისობიექტისმიერმართვისსუბიექტზეარამიზანმიმართულ,      

არაგეგმაზომიერზემოქმედებას; 
 

23. რაარისადმინისტრაციულისისტემა? 

ა. ესაამართვისკონკრეტულიმექანიზმებისერთობლიობა, 

რომლებსაცარასაბაზროსაზოგადოებაშიაქვსადგილი; 

ბ. ესაამართვისკონკრეტულიმექანიზმებისერთობლიობა, რომლებსაცსაბაზრო 

საზოგადოებაშიაქვსადგილი; 

გ. ესაამართვისკონკრეტულიმექანიზმებისცალკეულიელემენტები, რომლებსაც 

საბაზროსაზოგადოებაშიაქვსადგილი; 

დ. ესაამართვისკონკრეტულიმექანიზმებისცალკეულიელემენტებირომლებსაც 

არასაბაზროსაზოგადოებაშიაქვსადგილი. 
 

24. რასმოიცავსსოციალურიმართვისერთ-ერთმსხვილისისტემა – 

ეკონომიკურიმართვა? 

ა. პოლიტიკურმართვასადატაქტიკურმართვას; 

ბ. ბაზრისმართვასადაკომერციულმართვას; 

გ. ტექნიკურმართვასადაკომერციულმართვას; 

დ. ზემოთჩამოთვლილსსამივესერთად. 

 

25. 

მართვისგანვითარებისისტორიაშისოციალურიმიდგომისშესაბამისადრომელიეტაპია

რარისოთხიძირითადიეტაპიდან? 

ა. პირველყოფილ-თემური; 

ბ. მონათმფლობელური; 

გ. ფეოდალური; 



დ. სოციალური. 
 

26. აკადემიკოსჯ. გვიშიანისკლასიფიკაციიდანვინმიეკუთვნება 

,,მეცნიერულიმენეჯმენტის”- კლასიკურისკოლისავტორებს? 

ა. პ. დრუკერი, რ. დევისი, უ .ნიუმენიდასხვ. 

ბ. ჩ. ბერნარდი, გ. სეიმონი, ფ. სელზინკიდასხვ. 

გ. ფ. ტეილორი, ა. ფაიოლი, მ. ფოლეტტიდასხვ.  

დ. ე. მეიო, ფ. როტლიბერგერი, დ. მაკგრეგორიდასხვ. 
 

27. ა. 

ფაიოლისმიერჩამოყალიბებულიპრინციპებიდანრამდენიაძირითადიპრინციპი? 

ა. 12; 

ბ. 13; 

გ.    14; 

დ.   15. 

 

28. დაკმაყოფილებაარისსამუშაოსშინაარსისფუნქცია, 

ხოლორაარისადამიანისდაკმაყოფილებისადადაუკმაყოფილებლობისფუნქცია? 

ა. დაუკმაყოფილებლობა – შრომისპირობებისფუნქცია; 

ბ. დაკმაყოფილებაარისდასვენებისშინაარსისფუნქცია, ხოლოდაუკმაყოფილებლობა 

– გადაღლისპირობებისფუნქცია; 

გ.  დაკმაყოფილებაარისკვებისშინაარსისფუნქცია, ხოლოდაუკმაყოფილებლობა – 

შიმშილისპირობებისფუნქცია; 

დ. დაკმაყოფილებაარისსიმდიდრისშინაარსისფუნქცია, 

ხოლოდაუკმაყოფილებლობა – სიღარიბისპირობებისფუნქცია. 
 

29. რომელიკანონიარგანეკუთვნებამართვისსაერთო (ზოგად) კანონებს? 

ა. შეგნებულიდაგეგმაზომიერიმართვისუპირატესიეფექტიანობისკანონი; 

ბ. მმართველიდასამართავისისტემებისშესაბამისობისკანონი; 

გ. მართვისსისტემისარაერთიანობისკანონი; 

დ. მართვისკანონებისერთობლივადმოქმედებისკანონი. 
 

30. 

რამდენიეტაპისაგანშედგებანებისმიერიმატერიალურისისტემისსასიცოცხლოციკლი? 

ა. 6; 

ბ. 7; 

გ. 8 

დ. 9 

 

31. რომელსარეყრდნობამართვისადმინისტრაციულ-განკარგულებითიმეთოდი? 

ა. ფედერალურიდაადგილობრივიმნიშვნელობისსაკანონმდებლოაქტებისსისტემა;  



ბ. ორგანიზაციისნორმატიულ-დირექტიულიდამეთოდოლოგიურიდოკუმენტები; 

გ. გეგმები, პროგრამებიდადავალებები; 

დ. საერთაშორისოთანამეგობრობისხელმძღვანელობა. 
 

32. 

თანამედროველიტერატურისმიხედვითხელმძღვანელისძალაუფლებისრამდენიძირი

თადიფორმაგამოიყოფა? 

ა) 4; 

ბ) 5; 

გ) 6; 

დ) 7. 

 

33. რომელიარშედისეკონომიკურიინტერესებისსტრუქტურაში? 

ა. საერთოსახელმწიფოებრივიინტერესები; 

ბ. ჯგუფურიდასაწარმოსინტერესები; 

გ. პირადიინტერესები; 

დ. კლანურიინტერესები. 
 

34. რაარისსოციალურ-ფსიქოლოგიურიმეთოდები? 

ა. 

შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზეზემოქმედებისსაშუალებამუშაკთა

ზემოქმედებითიშრომისპირობებისშექმნისგზით; 

ბ. 

შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზედასვენებისსაშუალებამუშაკთადას

ვენებითიპირობებისშექმნისგზით; 

გ. 

შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზეზედმეტიანაზღაურებისმიცემაზედ

მეტისამუშაოპირობებისშექმნისგზით; 

დ. 

შემსრულებელთაჯგუფზეანმისთითოეულწევრზესაწარმოსმიერეკონომიისგაკეთებაშ

რომისპირობებისგადაიარაღებისგზით. 

 

 

 

 

35. 

ხელმძღვანელსადადაქვემდებარებულსშორისგამოცდილებისგაზიარებისთვალსაზრ

ისითრომელიჯგუფიარშედისინფორმაციისმფლობელთაშემდეგჯგუფებში?  

ა. მართვისსისტემისმხოლოდუმაღლესიდონე; 

ბ. მართვისსიტემისუმაღლესიდასაშუალოდონე; 

გ. მართვისსისტემისდაბალიდონე; 



დ. მართვისსისტემისყველადონესრულიმოცულობით. 

 

36. რომელიარშედისხელმძღვანელისადადაქვემდებარებულისსაქმიანიკონტაქტის, 

როგორცშრომითიმოტივაციისგაძლიერებისმეთოდის, 

გამოყენებისრეკომენდაციებში?  

ა.ხელმძღვანელმაუნდაგამოიჩინოსინტერესინებისმიერიინიციატივისადმი, 

რომელიცსაწარმოსგაუმჯობესებასშეუწყობსხელს; 

ბ. ხელმძღვანელმაარუნდადაკარგოსდროუაზროინიციატივებისადმი, 

რომელიცმისიაზრითსაწარმოსგაუმჯობესებასვერშეუწყობსხელს; 

გ. 

საქმისგაუმჯობესებისნებისმიერიინიციატივაარუნდადარჩესმენეჯერისაგანშეუმჩნევ

ელიდარაიმეფორმითწახალისებისგარეშე; 

დ. 

თუწინადადებადაქვემდებარებულისმიერბოლომდეარააგააზრებულიდამიყვანილიპ

რაქტიკულიგამოყენებისდონემდე, 

ხელმძღვანელმაყურადღებითუნდამიიღოსიგიდადაეხმაროსსაქმისბოლომდემიყვანა

ში. 
 

37. რაარისრელაქსაცია? 

ა. ნერვულიდაძაბულობისუმაღლესდონემდეაყვანა; 

ბ. ნერვულიდაძაბულობისსაშუალოდონემდეაყვანა; 

გ. ნერვულიდაძაბულობისდაბალდონემდედაყვანა; 

დ. ნერვულიდაძაბულობისმოხსნა. 
 

38. რომელიარარისმართვისპრინციპებისკლასიფიკაციისშემადგენელინაწილი? 

ა. მართვისზოგადიპრინციპი; 

ბ. მართვისდამოკიდებულიპრინციპი; 

გ. მართვისკერძოპრინციპი; 

დ. მართვისსპეციალურიპრინციპი. 
 

39. რაარშედისკიბერნეტიკულიპრინციპებისსისტემაში? 

ა. თვითმოძრაობისადათვითმმართველობისპრინციპი; 

ბ. იერარქიისპრინციპი; 

გ. მმართველდასამართავქვესისტემებსშორისურთიერთდაპირისპირებისპრინციპი; 

დ. უკუკავშირისპრინციპი. 
 

40. რისგანყალიბდებამიზნისპრიორიტეტისპრინციპი? 

ა. მიზანი-ფუნქცია-ამოცანა; 

ბ. მიზანი-ამოცანა-ფუნქცია; 

გ. ამოცანა-მიზანი-ფუნქცია; 

დ. ამოცანა-ფუნქცია-მიზანი. 



 

41. რაარგანეკუთვნებაშესაბამისობისპრინციპს? 

ა. დასახულიმიზნებისგამოყოფილრესურსებთანშესაბამისობისპრინციპი; 

ბ. განმკარგულებლობისადადაქვემდებარებულობისშეუსაბამობისპრინციპი; 

გ. წარმოებისეფექტიანობისადაეკონომიკურობისპრინციპი; 

დ. 

წარმოებისადამართვისცენტრალიზაციისადადეცენტრალიზაციისოპტიმალურიშეხამ

ებისპრინციპი. 
 

42. ორგანიზაციისპრინციპისაგებისასრაარუნდახორციელდებოდეს? 

ა. ძალისხმევაგარეშემაფერხებელიზემოქმედებებისგამოსავლენად; 

ბ. ძალისხმევისუპირატესიმიმართვადასახულიმიზნისმისაღწევად; 

გ. პროცესისმიმდინარეობისობიექტურობისუზრუნველყოფა; 

დ. პროცესისოპტიმალურიდასრულისაინფორმაციოუზრუნველყოფა. 
 

 43. 

რაარგანეკუთვნებაორგანიზაციისადამმართველობითიაღრიცხვისგანხორციელებისპ

რინციპებს? 

ა. საწარმოსსაქმიანობისუწყვეტობა; 

ბ. დაგეგმვისადააღრიცხვისათვისერთიანიგანზომილებისერთეულებისგამოყენება; 

გ. 

დაგეგმვისადააღრიცხვისათვისცალკეულიგანზომილებისერთეულებისგამოყენება; 

დ. დანახარჯებისადამარაგებისმართვისსაბიუჯეტო (სახარჯთაღრიცხვო) 

მეთოდისგამოყენება. 
 

44. რასგულისხმობსკომპენსაციისპრინციპი? 

ა. 

ერთიმუშაკისუარყოფითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისდადე

ბითითვისებებით; 

ბ. 

ერთიმუშაკისდადებითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისდადებ

ითითვისებებით; 

გ. 

ერთიმუშაკისდადებითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისუარყო

ფითითვისებებით; 

დ. 

ერთიმუშაკისუარყოფითიმახასიათებელიკომპენსირებულიიქნასმეორემუშაკისუარყ

ოფითითვისებებით. 

 



45. 

რაარგანეკუთვნებამართვისეფექტურიორგანიზაციულისტრუქტურებისშექმნისპრინ

ციპებს? 

ა. 

ორგანიზაციისპრიორიტეტულიორიენტაციაარასაწარმოოფუნქციებისშესრულებაზე, 

არამედბაზრისმოთხოვნებზე; 

ბ. 

ორგანიზაციისპრიორიტეტულიორიენტაციამხოლოდსაწარმოოფუნქციებისშესრულე

ბაზე; 

გ. ისეთისტრუქტურულიქვედანაყოფებისფართოდგამოყენება, 

რომლებიცშექმნილიარიანმიზნობრივიდაარაფუნქციურინიშნისმიხედვით; 

დ. მართვისდონეებისმინიმალურადაუცილებელირაოდენობა. 
 

46. რასნიშნავსტერმინი ,,ფუნქცია”? 

ა. ახსნას, განმარტებას; 

ბ. დაქვემდებარებას; 

გ. საქმიანობას, მოვალეობას; 

დ. გაგებას, დაზუსტებას. 
 

47. ვინჩამოაყალიბაპირველადსაწარმოსფუნქციები? 

ა. რ. დევისმა; 

ბ. უ. ნიუმენმა; 

გ. ჩ. ბერნარდმა; 

დ. ა. ფაიოლმა. 
 

48. რაშედისსაწარმოსფინანსურფუნქციაში? 

ა. კლიენტებისაგანშეკვეთებისმიღება; 

ბ. მოდელებისდამზადება; 

გ. მასალებისადანედლეულისშეძენა; 

დ. ზემოთჩამოთვლილისამივეერთად. 

 

49. რომელიარშედისა. მასლოუსმიერგამოყოფილ 5 ძირითადმოთხოვნათაშორის? 

ა. ფიზიოლოგიურიმოთხოვნილება; 

ბ. უსაფრთხოებისმოთხოვნილება; 

გ. თვითგამოვლენისმოთხოვნილება; 

დ. იდეოლოგისმოთხოვნილება. 
 

50. რამდენისუბიექტისაგანშედგებაა. მასლოუსიერარქიულიპირამიდა? 

ა. 4; 

ბ. 5; 

გ. 6; 



დ. 7. 
 

51. ბაზარზე საქონლის ფასს განსაზღვრავს: 

ა. საქონლის ხარისხი; 

ბ. საქონლის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები; 

გ. მოთხოვნა-მიწოდების თანაფარდობა; 

დ. საქონელზე მოთხოვნის სიდიდე. 

 

52. ოლიგოპოლია ისეთი ბაზარია, სადაც მოქმედებს კონკურენტული ფიემების: 

ა.  დიდი რაოდენობა; 

ბ. მცირე რაოდენობა; 

გ. ორი ფირმა; 

დ. ერთი ფირმა. 

 

53. წარმოების ფაქტორებს მიეკუთვნება 

ა.  კაპიტალი; 

       ბ.  შრომა 

გ.  კაპიტალი და შრომა; 

დ. კაპიტალი და ადამიანები. 

 

54. ძირითადი კაპიტალი საწარმოო ციკლში მონაწილეობს: 

ა. მხოლოდ ერთხელ; 

ბ. რამდენჯერმე; 

გ. ორჯერმე; 

დ. მრავალჯერ. 

 

55. შრომის საგნები საწარმოო ციკლში მონაწილეობს: 

ა. მხოლოდ ერთხელ; 

ბ. რამდენჯერმე; 

გ. ორჯერმე; 

დ. მრავალჯერ. 

 

56. შრომის ანაზღაურების ფორმას მიეკუთვნება: 

ა.  სანარდო ხელფასი; 

ბ. სანარდო-პრემიალური ხელფასი; 

გ. აკორდული ხელფასი; 

დ. სანარდო-პროგრესული ხელფასი. 

 

 

57. მენეჯმენტის ფუნქციას მიეკუთვნება: 

ა. წარმოება; 



ბ. ვაჭრობა; 

გ. კონტროლი; 

დ. განკარგულება. 

 

58. ფულის აგრეგატი M0 არის: 

ა. ბანკებში არსებული ფული; 

ბ. ბანკებში დეპოზიტებზე არსებული ფული; 

გ. ბანკებს გარეთ არსებული ნაღდი და დეპოზიტებზე არსებული ფული; 

დ. ბანკებს გარეთ არსებული ნაღდი ფული. 

 

59. მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურის სახეს მიეკუთვნება: 

ა. ჰორიზონტალური; 

ბ. ხაზობრივი; 

გ. ვერტიკალური; 

დ. მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული. 

 

60. დღგ-ს დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს წარედგინება: 

ა. შემოსავლის მიღების მომენტში; 

ბ. მიმდინარე თვის 15 რიცხვამდე; 

გ. მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე; 

დ. მომდევნო წლის პირველი თვის 15 რიცხვამდე. 

 

61. სარკინიგზო, საზღვაოდასამდინაროსატრანსპორტოსაშუალებებზე 

ამორტიზაციის ნორმა შეადგენს: 

ა.  20 %-ს; 

ბ. 10 %-ს; 

გ. 15 %-ს; 

დ. 8 %-ს. 

 

62. ორგანიზაციის ვალდებულებები მიეკუთვნება: 

ა. აქტივის განაყოფს; 

ბ. პასივის განაყოფს; 

გ. საკუთარ კაპიტალს; 

დ. სესხს. 

 

 

63. ორმაგი აღრიცხვა ნიშნავს: 

ა. თანხის ჩაწერას დებეტსა და კრედიტში; 

ბ. თანხის ჩაწერას დებეტის ორ ანგარიშში; 

გ. თანხის ცაწერას კრედიტის ორ ანგარიშში; 

დ. თანხის ჩაწერას აქტიურ და პასიურ ანგარიშებში. 



 

64. არამატერიალური აქტივების თვითღირებულება არის ის ღირებულება, 

რომელიც: 

ა. მისი გამოგონებისათვის; 

ბ. მის მოსაპოვებლად; 

გ. მის სარეალიზაციოდ; 

დ. მისი დაპატენტებისათვის. 

 

65. დანახარჯების გამოსყიდვის ვადა განისაზღვრება: 

ა. ეკონომიის და დანახარჯების თანაფარდობით; 

ბ. მიღებული ეკონომიის  სიდიდით; 

გ. დანახარჯების შეფარდებით ეკონომიასთან; 

დ. დანახარჯების სიდიდით. 

 

66. სტატისტიკური დაკვირვება შეიძლება იყოს: 

ა. ერთიანი; 

ბ. დანაწევრებული; 

გ. ერთიანი და დანაწევრებული; 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

67. რიცხვთა მწკრივის წევრების ჯამის შეფარდება მწკრივის წევრების რიცხვზე 

არის: 

ა. მარტივი საშუალო სიდიდე; 

ბ. საშუალო შეწონილი; 

გ. საშუალო ჰარმონიული; 

დ.მრავალგანზომილებიანი საშუალო. 

 

68. ფაქტორებს შორის კორელაციული დამოკიდებულება უფრო მჭიდროა, თუ 

კორელაციის კოეფიციენტი: 

ა. უფრო მაღალი რიცხვია; 

ბ. ახლოსაა ერთთან; 

გ. ახლოსაა ნულთან; 

დ. უფრო დაბალი რიცხვია.  

 

 

69. ფ. ტეილორის მიხედვით „მშრომელთა კოოპერაცია“ არის: 

ა. მართვის მეთოდი; 

ბ. მართვის ფორმა; 

გ. მართვის პრინციპი; 

დ. მართვის ფუნქცია. 

 



 

70. ა. ფაიოლის მიხედვით „ხელმძღვანელობის ერთიანობა“ არის: 

ა. მართვის პრინციპი; 

ბ.მართვის მეთოდი; 

გ. მართვის ფორმა; 

დ. მართვის ფუნქცია. 

 

71. რომელიარშედისკონტროლინგის 4 ძირითადშემადგენელნაწილში? 

ა.ადმინისტრაციულიკონტროლი; 

ბ.ტექნოლოგიურიკონტროლი; 

გ.პიროვნულიკონტროლი; 

დ.ფუნქციონალურ, კომპლექსურიდასისტემურიაუდიტი. 
 

72. რასეყრდნობაკონტროლისძირითადიელემენტებისპრინციპი? 

ა.დებულებას, რომლისთანახმადაცსტანდარტებიდაგეგმვისელემენტებიარარის; 

ბ.დებულებას, რომლისთანახმადაცსტანდარტებიდაგეგმვისელემენტებია;  

გ.დებულებას, რომლისთანახმადაცელემენტებიდაგეგმვისსტანდარტებია; 

დ.დებულებას, რომლისთანახმადაცელემენტებიდაგეგმვისსტანდარტებიარარის. 
 

73. რასარმოიცავსთვითკონტროლისპრინციპი? 

ა.სამართავისისტემისმდგომარეობისადაფუნქციონირებისსტანდარტებისდადგენ

ას; 

ბ.მმართველისისტემისმიმდინარემდგომარეობისადამასშიმიმდინარეპროცესების

შეფასებასშესაძლოგადახრებისგამოვლენისმიზნით; 

გ.გამოვლენილიგადახრებისდაძლევას, 

ანუმმართველისისტემისმოყვანაისეთმდგომარეობაში, 

რომელიცშეესაბამებადადგენილსტანდარტებს; 

დ.გადახრებთანდაკავშირებითდამნაშავისგამოვლენასდადასჯას. 
 

74. რომელიმაჩვენებელიარგამოიყენებაჩვეულებრივშერჩევითიკონტროლისსისტემა

ში?  

ა.შესრულებულიოპერაციებისრაოდენობა; 

ბ.არსებულიოპერაციებისშემადგენლობა, სირთულედამოცულობა; 

გ.კონკრეტულიოპერაციებისშესრულებისსისწრაფე; 

დ.სამუშაოდროისდანახარჯები. 
 

75. რაარწარმოადგენსადმინისტრაციულიაუდიტისძირითადობიექტს? 

ა.ორგანიზაციისსტრატეგიები; 

ბ.ორგანიზაციისფუნქციები; 

გ.ორგანიზაციისსტრუქტურა; 

დ. ინფორმაციულიტექნოლოგიებისარქონა. 



 

76. რაარშედისკონტროლისსისტემაში? 

ა.კონტროლისსისტემაუნდაიყოსდამოუკიდებულიდაარუნდაშეესატყვისებოდეს

ორგანიზაციისმიზნებს, ამოცანებსადაგეგმებს; 

ბ.კონტროლისსისტემაგასაგებიდამისაღებიუნდაიყოსორგანიზაციისმართვისყვე

ლადონისხელმძღვანელისათვის; 

გ.კონტროლისსისტემაუნდაუზრუნველყოფდესმისდროულგანხორციელებას; 

დ.კონტროლისსისტემაუნდაიყოსმოქნილი, ანუუნდაფლობდესიმისუნარს, 

რომსწრაფადმოერგოსორგანიზაციისგარედაშიდაცვლილებებს. 
 

77. რომელძირითადელემენტსარმოიცავსმმართველობითიაღრიცხვისმეთოდი? 

ა.დოკუმენტირებას; 

ბ.ნორმირებას; 

გ.ლიმიტირებას; 

დ.საგარეოეკონომიკურურთიერთობებს. 
 

78. რითგანისაზღვრებასაწარმოსქონებისრენტაბელობა? 

ა.წმინდამოგებისადაარაბრუნვითიაქტივებისსაშუალოსიდიდისთანაფარდობით; 

ბ.როგორცწმინდამოგებისადასაწარმოსაქტივებისსაშუალოსიდიდისთანაფარდობ

ა; 

გ.წმინდამოგებისთანაფარდობასაკუთარიკაპიტალისმიმართ; 

დ.წმინდამოგებისადასაბრუნავიაქტივებისსაშუალოსიდიდისთანაფარდობა. 
 

 

79. რასმოიცავსადმინისტრაციულიხასიათისსაქმიანობა? 

ა.შრომისანაზღაურებას; 

ბ.შრომითიპროცესისრითმულობისდაცვას; 

გ.ენერგიითუზრუნველყოფას; 

დ.სამუშაოთაგანაწილებას. 
 

80. რასმოიცავსსოციალურ-ფსიქოლოგიურიპირობებისშექმნა? 

ა.საშემსრულებლოდისციპლინისდაცვას; 

ბ.შრომითიპროცესისრითმულობისდაცვას; 

გ.სპეციალისტებთანმოთათბირებას; 

დ.საქმიანობისკოორდინაციისუზრუნველყოფას. 
 

81. საწარმოგანიხილება, როგორც: 

ა. ტექნიკურისისტემა; 

ბ. ეკონომიკურისისტემა; 

გ.სოციალურისისტემა; 

დ.ყველაზემოაღნიშნულისერთობლიობა. 



 

82. რაარისდამახასიათებელისაწარმოსმენეჯმენტისსისტემისათვის?  

ა. სრულიდამოუკიდებლობასხავასისტემებისგან; 

ბ. დინამიურობა; 

გ.პროცესებისარაკანონზომიერიგანვითარება; 

დ.ანტიმონოპოლიურიფუნქცია. 
 

83. რასექვემდებარებაძირითადადმენეჯმენტისპროცესი?  

ა.ფაქტორებისადამოვლენებისექსპერტულშეფასებას; 

ბ.ციფრობრივასახვას; 

გ.მათემატიკურმანიპულირებას; 

დ.ავტომატურმარეგულირებელზემოქმედებას. 
 

84. მართვისაპარატისსაქმიანობისუზრუნველსაყოფადრაარარისსაჭირო? 

ა.ბუნებრივირესურსი; 

ბ.ადამიანისეულირესურსი; 

გ.მატერიალურ-ტექნიკურირესურსი; 

დ.ინფორმაციულირესურსი. 
 

85. რომელქვესისტემებსმოიცავსსაწარმო, როგორცმართვადისისტემა?  

ა.ეკოლოგიურს; 

ბ.სოციოლოგიურს; 

გ.სამართლებრივს; 

დ.სოციოტექნიკურს. 
 

86. რასწარმოადგენსსაწარმოსორგანიზაციულისტრუქტურა?  

ა.საწარმოსსტრატეგიას: 

ბ.საწარმოსპროფილს; 

გ.საწარმოსსამსახურებისადაქვედანაყოფებისერთიანობას; 

დ.მანქანა-დანადგარებისადამოწყობილობისერთიანობას. 
 

87. რასწარმოადგენსსაწარმოსმართვისსტრუქტურა?  

ა.საწარმოსუბნების, საამქროებისადაბრიგადებისერთიანობას; 

ბ.სასაწყობოდადამხმარემეურნეობის, სარემონტოსაწარმოებისერთიანობას; 

გ.საყოფაცხოვრებო-კომუნალურისამსახურებისერთიანობას; 

დ.მართვისორგანოებისადამართვისმუშაკებისშემადგენლობას, 

მათიურთიერთდაქვემდებარებისსისტემას. 
 

88. რასწარმოადგენსსაწარმოსფილიალი?  

ა.იურიდიულიპირისპარტნიორს; 

ბ.იურიდიულიპირისგანცალკევებულქვედენაყოფს; 



გ.იურიდიულპირს; 

დ.მოცემულიიურიდიულიპირისმდებარეობისადგილზეგანლაგებულსაწარმოს. 
 

89. რასუთმობენმეტყურადღებასმსხვილიდასაშუალოფირმებისმაღალიდონისმმარ

თველები?  

ა.სტრატეგიულდაგეგმვას; 

ბ.ტაქტიკურდაგეგმვას; 

გ.ოპერატიულდაგეგმვას; 

დ.მიმდინარედაგეგმვას. 
 

90. რაზეაგებენუშუალოდპასუხსსაშუალორგოლისმმართველები?  

ა.საწარმოსსაქმიანობისგანსაზღვრაზე; 

ბ.ფირმისკეთილდღეობაზე; 

გ.სამსახურებისადაგანყოფილებებისმუშაობაზე; 

დ.საწარმოსფინანსებზე. 
 

91. რაარისმართვისორგანიზაციულისტრუქტურა?   

ა.მართვისობიექტებისადასუბიექტებისელემენტებისინფორმაციულიკავშირებითგ

ანპირობებულიერთობლიობა; 

ბ.სტრუქტურულიქვედანაყოფებისურთიერთგანლაგება; 

გ.სტრუქტურულიქვედანაყოფებისტექნოლოგიურიკავშირი; 

დ.ორგანიზაციისმართვისდონეები. 
 

92. ვინარისტრადიციული (ბიუროკრატიული) 

მართვისსტრუქტურისკონცეფციისავტორი?  

ა.მაქსვებერი; 

ბ.კარლმარქსი; 

გ.ტორსტეინვებლენი; 

დ.ლეონვალრასი. 
 

93. როგორიამართვისბიუროკრატიულიტიპისსტრუქტურა?  

ა.ერთდონიანი; 

ბ.ჰორიზონტალურიწრფივი (ხაზობრივია); 

გ.იერარქიული; 

დ.ერთგვაროვანი. 
 

94. რაარისორგანული (ადაპტური) სტრუქტურისნიშან-თვისებები?  

ა.იგიბიუროკრატიულიორგანიზაციისმსგავსია; 

ბ.ბიუროკრატიულიორგანიზაციისანტიპოდია; 

გ.გადაწყვეტილებისმიღებაავტორიტეტზე, 

წესებსადატრადიციებზეადაფუძნებული; 



დ.არგულისხმობსორგანიზაციისშიგნითურთიერთობებისარსებითცვლილებას. 
 

95. სადარისგავრცელებულიმართვისპროგრამულ-მიზნობრივისტრუქტურა?  

ა.საზოგადოებრივორგანიზაციებში; 

ბ.საწარმოებში; 

გ.სახელმწიფომართვისორგანოებში; 

დ.სამეცნიეროკვლევითდაექსპერიმენტალურორგანიზაციებში. 
 

 

 

96. რასნიშნავსუფლებამოსილებისდელეგირება?  

ა.რესურსებისგანაწილებას; 

ბ.პასუხისმგებლობისგანაწილებას; 

გ.ფუნქციებისგანაწილებას; 

დ.პროდუქციისგანაწილებას. 

 
 

97. რასმიეკუთვნებაორგანიზაციისიმიჯი? 

ა.ეკონომიკურფაქტორებს; 

ბ.ტექნოლოგიურფაქტორებს; 

გ.ბუნებრივფაქტორებს; 

დ.სოციალურ-ფსიქოლოგიურფაქტორებს. 
 

98. რაარისკომუნიკაცია? 

ა.საქონლისგაცვლისპროცესი: 

ბ.ინფორმაციისგაცვლისპროცესი; 

გ.გამოცდილებისგაცვლისპროცესი; 

დ.ტექნოლოგიისგაცვლისპროცესი. 
 

99. რაარისინფორმაცია? 

ა.სუბიექტსადაობიექტსშორისკავშირისფორმა; 

ბ.ადამიანებსშორისშეტყობინებებისგაცვლა; 

გ.მენეჯმენტისუზრუნველყოფაშეტყობინებებით; 

დ.სარწმუნოდაოპერატიულინაკადებისერთიანობა. 
 

100. სადფიქსირდებადააისახებაინფორმაციისდიდინაწილი, 

რომელიცწარმოიშობამენეჯმენტისფუნქციებისგანხორციელებისპროცესში?  

ა.საინფორმაციობიულეტენებში; 

ბ.სტატისტიკურკრებულებში; 

გ.დოკუმენტებში; 

დ.ინტერნეტში. 



 

 

 

 

ლიტერატურა: 

1. ტყეშელაშვილი გ. და სხვ. მიკროეკონომიკა. თბ.  2003. 

2. ნემსაძე ყ. და ცხვ. ბუღალტრული (ფინანსური) აღრიცხვის საფუძვლები. თბ. 2015. 

3. მოისწრაფიშვილი მ. და სხვ. სტატისტიკური აღრიცხვა. თბ. 2012. 

4. ყამარაული ს. და სხვ. გადასახადები და დაბეგვრა. თბ. 2010. 

5. ტყეშელაშვილი გ. და სხვ. ფირმის მენეჯმენტი. თბ. 2014. 

6. ე. ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე „მენეჯმენტის საფუძვლები“. თბილისი. 2011 წ. 

7. ე. ბარათაშვილი, ლ.თაკალანძე, ა. აბრალავა ,,მენეჯმენტი და ადმინისტრირება. 

თბილისი. 2007 წ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


