
მაგისტრატურაში მისაღები საგამოცდო ტესტი 

საგანი-ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

1. ადამიანები ალტერნატივების წინაშე დგანან, ეს პრინციპი გვიჩვენებს: 

 ა) როგორ იღებენ ადამიანები გადაწყვეტილებებს  

  ბ) როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები  

 გ) როგორ მუშაობს ეკონომიკა, როგორც მთლიანი ეკონომიკა 

2. საქონელი, რომელზეც, სხვა თანაბარ პირობებში, მოთხოვნა იზრდება  შემოსავლის ზრდასთან 

ერთად, არის: 

ა) მდარე საქონელი 

ბ) შემავსებელი საქონელი 

გ) ნორმალური საქონელი 

3. ინდივიდუალური  მიწოდების დეტერმინანტებია: 

ა)ტექნოლოგია      ბ)ხელფასი       გ) გემოვნება 

4. ბაზრები ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზების კარგი საშუალებაა. ეს პრინციპი 

საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ: 

  ა) როგორ იღებენ ადამიანები გადაწყვეტილებას; 

  ბ) როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები; 

  გ) როგორ მუშაობს ეკონომიკა 

5. არაფასისმიერი ფაქტორების ცვლილებისას:  

ა) ადგილი აქვს მიწოდების მრუდის გადაადგილებას   

ბ) მიწოდების მრუდი უცვლელი რჩება 

გ) ადგილი აქვს მიწოდების მრუდზე გადაადგილებას  

6. ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა კომპიუტერების ბაზარზე მიწოდება გააორმაგა. როგორ 

იმოქმედებს ეს წონასწორობის ფასსა და რაოდენობაზე: 

ა)  წონასწორობის ფასი გაიზრდება, რაოდენობა შემცირდება 

ბ)  წონასწორობის ფასი შემცირდება, რაოდენობა გაიზრდება 

გ)  წონასწორობის ფასი გაიზრდება, რაოდენობაც გაიზრდება 

7. როცა ფასი მცირდება: 

ა) სამომხმარებლო დანაზოგი მცირდება    

ბ) მწარმოებლის დანაზოგი მცირდება  

გ)  მწარმოებლის დანაზოგი იზრდება  

8. გადახდისათვის მზადყოფნა არის: 

ა) მინიმალური თანხა, რომლის გადახდა შეუძლია მყიდველს 

ბ) მინიმალური თანხა, რომლის გადასახდელად მზას არის გამყიდველი 

გ) მაქსიმალური თანხა, რომლის გადასახდელად მზად არის მყიდველი 

9. სამომხმარებლო დანაზოგი არის: 

ა) სხვაობა იმ თანხას, რომლის გადახდისთვისაც მომხმარებელი მზადაა და იმ თანხას 

შორის, რომელსაც რეალურად იხდის მომხმარებელი 



ბ) ჯამი იმ თანხისა რომლის გადახდისთვისაც მომხმარებელი მზადაა და იმ თანხისა, 

რომელსაც რეალურად იხდის მომხმარებელი 

გ) სხვაობა იმ თანხას, რომლის გადახდისთვისაც მომხმარებელი მზადაა და იმ თანხას 

შორის, რომელსაც რეალურად იხდის მწარმოებელი 

10. ზღვრული შემოსავალი არის: 

ა) მთლიანი შემოსავლის განაყოფი გაყიდული საქონლის რაოდენობაზე 

ბ) დამატებით გაყიდული საქონლის განაყოფი საშუალო შემოსავალზე 

გ) დამატებითი გაყიდული ერთეულით გამოწვეული ცვლილება მთლიან შემოსავალში 

11. ფირმა დარგიდან გადის, თუ: 

ა) მისი მთლიანი შემოსავალი მთლიან დანახარჯზე ნაკლებია 

ბ) მისი მთლიანი შემოსავალი ცვალებად დანახარჯზე ნაკლებია 

გ) მისი მთლიანი შემოსავალი და მთლიანი დანახარჯი ტოლია 

12. მშპ გამოითვლება: ა) Y=I+C+G+NX   ბ) Y=I+C+G  გ) Y= I+G+NX 

13. ერთდროულად 2 სიდიდეს, ეკონომიკის ყველა წევრის შემოსავალსა და საქონელსა და 

მომსახურებაზე გაწეულ მთლიან ხარჯებს ზომავს: 

ა) სფი  ბ) ეეპ  გ) მშპ 

14. კაპიტალი(ფიზიკური) განეკუთვნება: 

 ა) ბუნების ნაბოძებ სიმდიდრეს 

ბ) წარმოების წარმოებულ ფაქტორს  

გ) ორივეს 

15. პროდუქციის რაოდენობა რომლის წარმოება მშრომელს ერთ სამუშაო საათში შეუძლია არის:  

ა) მშპ ბ) წარმოების უნარი გ) მწარმოებლურობა 
16. ობლიგაცია  არის:  

ა) საკუთრების ტიტული ბ) ვალდებულების სერთიფიკატი გ) ინვესტიცია 

17. ფინანსური ბაზრები არის: 

ა) ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა მეშვეობითაც დაზოგვის მსურველებს შეუძლიათ 

პირდაპირ მიაწოდონ ფინანსური სახსრები სესხების მსურველებს 

ბ) ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა მეშვეობითაც დაზოგვის მსურველებს შეუძლიათ 

არაპირდაპირ მიაწოდონ ფინანსური სახსრები სესხების მსურველებს 

გ) ფინანსური ინსტიტუტე, რომელიც მოსახლეობას თავის აქციებს სთავაზობს და 

მიღებულ სახსრებს აქციებსა და ობლიგაციებში პორტფელური ინვესტირებისთვის იყენებს 

18. საგადასახადო შემოსავალი, რომელიც სახელმწიფოს რჩება ხარჯების დაფარვის შემდეგ, 

არის: 

ა) ეროვნული დანაზოგი    ბ) კერძო დანაზოგი      გ) საზოგადოებრივი დანაზოგი 

 

 

19.სამეწარმეო რესურსის ქვეშ არ იგულისხმება: 

ა) სამეწარმეო უნარი      ბ) ბიზნესის ინფრასტრუქტურა     გ) დასაქმება 

20. ტრანსეროვნული  კორპორაცია არის მასშტაბური გაერთიანება, რომელიც: 

ა) წარმომავლობის მიხედვით ეროვნულია, ხოლო საქმიანობის არეალით-საერთაშორისო 

ბ) წარმომავლობით და საქმიანობით საერთაშორისოა 

გ) ორივე პასუხი სწორია 



21. ჩამოთვლილი ორგანიზაციული სტრუქტურებიდან, რომელში გაერთიანებული საწარმოები 

კარგავენ იურიდიულ დამოუკიდებლობას 

ა) საერთაშორისო კონცერნში 

ბ) საერთაშორისო ტრესტში 

გ) საერთაშორისო კარტელში 

22. იდეების გენერაციის ძირითადი მეთოდებია: 

ა) „ტვინით იერიში“ და „იდეების რუქა“ 

ბ) „იდეების მკვლელები“ 

გ) პოტენციურ მეწარმეთა გამჭრიახობის უქონლობა 

23. ფასების ზრდა არ შეიძლება გამოიწვიოს: 

ა) მიწოდების წესმა   ბ) შეფუთვამ   გ) ძველმა ტექნოლოგიურმა პროცესებმა 

24. ხელქვეითებზე ზემოქმედების ხასიათის მიხედვით მართვის რომელ მეთოდს არ  ვიცნობთ? 

ა) ეკონომიკურს    ბ) მორალურ-ფსიქოლოგიურს      გ) პერსონალურს 

25. ბიზნესის დაფინანსების რომელ წყაროებს იცნობთ 

ა) შიდა და გარე     ბ) საწყისი და საბოლოო     გ) შერჩევითი და სრული 

 

 

26. კრედიტის პირობაში რომელი არ მოიაზრება 

ა) დაბრუნებადობა    ბ) უვადობა     გ) მიზნობრიობა 

27. ბუღალტრული მოგებისა და არაცხადი ხარჯების სხვაობა არის: 

ა) ნორმალური მოგება 

ბ) ბუღალტრული მოგება 

გ) წმინდა ეკონომიკური მოგება 

28. რისკების ძირითადი კატეგორიებიდან რომელი კატეგორია არაა ცნობილი: 

ა) სპეკულაციური    ბ) ფუნდამენტური       გ) გეოპოლიტიკური 

29. საწარმოს პერსონალი რომელი მაჩვენებლით არ ხასიათდება 

ა) სტრუქტურული მაჩვენებლით 

ბ) ხარისხობრივი მაჩვენებლით 

გ) პოტენციური მაჩვენებლით 

30. კადრების გადინების კოეფიციენტი ეს არის: 

ა) მოცემულ პერიოდში კადრების განთავისუფლების რაოდენობის შეფარდება მუშაკთა 

საშუალო სიობრივ რიცხვთან 

ბ) მუშათა მთლიან რიცხვს გამოკლებული განთავისუფლებული კადრების რაოდენობა 

გ) მიღებულ და გათავისუფლებულ კადრების რაოდენობის ფარდობა 

31. რისთვის არ გამოიყენება ამორტიზაციის თანხა 

ა) ახალი მანქანების შესაძენად 

ბ) წარმოების რეკონსტრუქციისათვის და რემონტისათვის 

გ) ხელფასების გასაცემად 

32. საბრუნავი კაპიტალის წრებრუნვაში ყველაზე ხანგრძლივი რომელი პროცესია 

ა) მიმოქცევის      ბ) საწარმოო         გ) სასაქონლო 



33. წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებისთვის საჭიროა პროდუქციის თვითღირებულება: 

ა) შევამციროთ      ბ) გავზარდოთ         გ) უცვლელი დავტოვოთ 

34. საწარმოო პროცესში მონაწილეობის მიხედვით დანახარჯი იყოფა: 

ა) ძირითად და ზედნადებ ხარჯებად 

ბ) პირდაპირ და ირიბ 

გ) ელემენტარულ და კომპლექსურად 

35. დროის ასპექტის მიხედვით სამეწარმეო ინფორმაცია შეიძლება დავყოთ: 

ა) მარკეტინგული და შიგა სამეწარმეო ინფორმაცია 

ბ) დემოგრაფიული და ეკონომიკური ინფორმაცია 

გ) კულტურული 

36. ერთმანეთისაგან განასხვავებენ პასუხისმგებლობის შემდეგ ფორმებს: 

ა) იურიდიულს და სოციალურს 

ბ) ნებაყოფლობითი და იძულებითი 

გ) ეკოლოგიური და ეკონომიკური 

37. ხელმძღვანელებისა და მუშაკების ქცევის ეთიკურობის ასამაღლებლად რომელ 

ღონისძიებებს არ მიმართავენ  

ა) ეთიკური ნორმატივები 

ბ) სოციალური რევიზიების გატარება 

გ) პოლიტიკური და ეკონომიკური სწავლება 

     38. როგორი გზებით შეიძლება ვითარდებოდეს საწარმოო კულტურა 

ა) რომელიც ემყარება საწარმოო ტრადიციას 

ბ) საწარმოო ლიდერის მიერ დამკვიდრებულ ქცევის წესებს 

გ) ორივე პასუხი სწორია 

     39. სამეურნეო აღრიცხვა აერთიანებს: 

             ა)ოპერატიულ, სტატისტიკურ და ბუღალტრულ აღრიცხვას  

            ბ) მიმდინარე , პერიოდულ და უწყვეტ აღრიცხვას 

            გ) გეგმიურ, დირექტიულ და შერეულ აღრიცხვას 

40. ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემა იყოფა: 

ა) ფინანსურ და კომპლექსურ აღრიცხვად 

ბ)  ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვად    

გ) მმართცელობით და ანალიზურ აღრიცხვად 

41. ძირითად საშუალებებს ( გრძელვადიან აქტივებს ) მიეკუთვნება :  

ა)შენობა ნაგებობები, მანქანა- დანადგარები და მზა პროდუქცია 

 ბ) შენობა ნაგებობები, მანქანა- დანადგარები და ფულადი სახსრები 

გ) შენობა ნაგებობები, მანქანა- დანადგარები და საოფისე ინვენტარი   

42. წარმოების (სამეურნეო) საშუალებების წარმოშობის (ფორმირების ) ნასესხებ  წყაროს 

მიეკუთვნება : 

ა)საწესდებო კაპიტალი , მოგება და სპეციალური  

ბ) რეზერვებისაწესდებო კაპიტალი , მოგება და მზა პროდუქცია  

გ) საწესდებო კაპიტალი , მოგება და ფულადი სახსრები 



43. არამატერიალურ აქტივებს მიეკუთვნება  

ა)პატენტები, ლიცენზიები და მოგება 

     ბ)პატენტები, ლიცენზიები და გუდვილი 

გ)პატენტები, ლიცენზიები და ფულადი სახსრები 

44. მოკლევადიან მოთხოვნებს ანუ მიმდინარე  დებიტორულ დავალიანებას მიეკუთვნება: 

ა) მოთხოვნები საქონლის მოწოდებიდან 

ბ) მოთხოვნები მატერიალური ფასეულებების მოწოდებიდან 

გ)მოთხოვნები ბანკის სესხების მიღებიდან 

45. საწარმოს ფასეულობათა შესახებ დოკუმენტებში ასახული მონაცემების მათ ფაქტიურ 

მდგომარეობასთან შედარება წარმოადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდის ერთ-ერთ 

ელემენტს და მას უწოდებენ: 

ა)აქტივიზაციას     ბ)რეალიზაციას       გ)ინვენტარიზაციას   

46. წარმოებული მზა პროდუქციის თვითღირებულების გაანგარიშებას გაწეული 

დანახარჯების მიხედვით ეწოდება: 

ა)ფისკალიზაცია   ბ) ინვენტარიზაცია    გ)კალკულაცია  

47. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშების წარმოების პრინციპებია: 

ა)უწყვეტობა, ავტონომიურობა, კონსერვატიზმი 

 ბ)უწყვეტობა, ავტონომიურობა, ორმაგი ჩაწერა 

 გ) უწყვეტობა, ავტონომიუობა, ანგარიშგება 

48. ორმხრივობის პრინციპი წარმოადგენს ტოლობას: 

ა)აქტივები - მოთხოვნები = საკუთარი კაპიტალი 

ბ)აქტივები - პასივები = საკუთარი კაპიტალი 

გ) აქტივები - ვალდებულებები = საკუთარი კაპიტალი 

49. ბუღალტრული ბალანსის აქტივის ქვეშ იგულისხმება: 

ა)მატერიალური და ფულადი საშუაებები, გადასახდელი ხელფასი 

ბ)მატერიალური და ფულადი საშუალებები, მოთხოვნები  

      გ) მატერიალური და ფულადი საშუაებები, მოგება 

50. ბალანსის მუხლების ჯამს ბალანსის თითოეულ ნაწილში ეწოდება: 

ა)ბალანსის ვალუტა    ბ)ბალანსის კუპიური   გ) ბალანსის კრედო 

51. ეკონომიური შინაარსის მიხედვით ანგარიშები იყოფა : 

ა)აქტიური და პასიური ანგარიშები  

ბ) აქტიური და კრედიტული ანგარიშები 

გ) დებეტური და პასიური ანგარიშები 

 52. სამეურნეო ოპერაციის ცვლილების შედეგად აქტიური ანგარიშის ზრდა ანუ მატება  

აისახება 

ა) კრედიტის მხარეს      ბ) დებეტის მხარეს      გ) ორივე მხარეს 

53. დაწყებითი ნაშთი პლიუს სადებეტო ბრუნვა მინუს საკრედიტო ბრუნვა არის 

ა)ბალანსის ვალუტის საბოლოო ნაშთი 

ბ) აქტიური ანგარიშის საბოლოო ნაშთი  

გ) პასიური ანგარიშის საბოლოო ნაშთი 



54. სამეურნეო ოპერაციის შინაარსიდან გამომდინარე განასხვავებენ:  

ა) მარტივ და სინთეზურ ორმაგ ჩაწერას 

ბ) რთულ და ანალიზურ ორმაგ ჩაწერას 

გ) მარტივ და რთულ ორმაგ ჩაწერას  

55. „მიღებულია მომწოდებლისაგან ნედლეული ღირებულების შემდგომი ანაზღაურების 

პირობით“. რომელი ორმაგი ჩაწერაა მართებული? 

ა)დ - „ვალდებულებანი მოწოდებიდან“ 

    კ -  „დედლეული“ 

ბ) დ - „დელეული“ 

     კ - მოთხოვნები მიწოდებიდან“ 

გ)დ - „ნედლეული“ 

     კ - „ვალდებულებანი მოწოდებიდან“   

    56. დ - „მასალები“ 

     კ - „ფულის საბანკო ანგარიშებზე“  - ბალანსის რომელი ტიპის ცვლილებას მიეკუთვნება 

აღნიშნული ორმაგი ჩაწერა: 

ა) პირველი ტიპის     ბ)მეორე ტიპის      გ) მეოთხე ტიპის 

57. საწარმოს სამეურნეო საშუალებებისა და მათი წარმოშობის წყაროების კონკრეტულ, 

დაშლილ და დანაწევრებული სახით განზოგადობას ეწოდება: 

ა)ოპერატიული აღრიცხვა  

ბ)ანალიზური  აღრიცხვა 

გ) სინთეზური აღრიცხვა 

58. დ - „სასაქონლო მატერიალური მარაგები“ 

 კ -  „სხვა არასაოპერაციო  შემოსავლები“ - რომელი სამეურნეო ოპერაცია მიესადაგება 

აღნიშნულ ბუღალტრულ მუხლს: 

ა)ნამეტის გამოვლენის დროს  

ბ) დანაკლისის გამოვლენის დროს 

გ) თანხვედრის გამოვლენის დროს 

59. უნიგრაფიული ჩანაწერები ითვალისწინებს სამეურნეო ფაქტების რეგისტრაციას მხოლოდ  

ა) პასივის მხარეს     ბ) აქტივის მხარეს     გ)  დებეტის მხარეს 

60. სინთეზურ რეგისტრებში სამეურნეო ოპერაციები იწერება 

ა)დაჯგუფებულად    ბ) სიმეტრიულად    გ) განცალკევებულად  

.  
 

 61. დედამიწის მიწის მთლიანი ფართობი შეადგენს: 

       ა) 510 მლნ. კვ. Kკმ-ს;   ბ)  550 მლნ. კვ. Kკმ-ს;   გ)  14.5 მლნ. კვ. Kკმ-ს;   

    62.  რამდენი სახის სავარგულია:  

     ა)  ორი სახის სასოფლო და არასასოფლო;  

     ბ) ერთი სახის სასოფლო;   

     გ)  ერთი სახის არასასოფლო;   

    63.  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულში შედის: 

    ა) სახნავი, მრავალწლიანი ნარგავები, ნასვენი, სათიბი, საძოვარი;  

    ბ) სახნავი, მრავალწლიანი ნარგავები, ტყის ფართობი;  



    გ)  სათიბი, საძოვარი, მიწები დასახლებული პუნქტების  ქვეშ; 

   64.   როდის დაიწყო მიწის რეფორმა საქართველოში: 

   ა)   1992 წელს;  ბ)  1993 წელს;  გ)  1994  წელს;    

   65.   მიწის ნაკვეთი არის:  

  ა)  მოძრავი ქონება;      ბ)  უძრავი ქონება;    გ)  უძრავ-მოძრავი ქონება.  

  66.   მიწაზე უზენაესი მესაკუთრეა: 

  ა) მხოლოდ მისიმესაკუთრე;    ბ) სახელმწიფო;    გ) პოლიტიკური ორგანიზაცია 

  67.  მიწის სამართლის საგანია:  

  ა)  წყლით სარგებლობა;       

    ბ) უძრავი და მოძრავი ქონებით  სარგებლობა;   

 G გ)  საადგილმამულო ურთიერთობები. 

  68. საქართველოს კონსტიტუცია არის:   

 ა)  მიწის კანონმდებლობის შემადგენელი ნაწილი;   

  ბ)  ჩვენი სახელმწიფოს სამართლის ყველა დარგის ძირითადი წყარო;   

  გ)  ქვეყანაში  მოქალაქეთა ქცევის საფუძველი. 

  69.  მიწაზე საკუთრების ფორმებია:  

 ა)  მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრება;   

  ბ)  სახელმწიფო და კერძო საკუთრება;   

  გ)  მხოლოდ კერძო 

  70. როგორ იყოფა მიწის ფონდი დანიშნულების მიხედვით: 

  ა) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები, დასახლებული პუნქტის მიწები, 

მრეწველობის, ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, რადიომაუწყებლობის, თავდაცვის, 

ენერგეტიკის და სხვა არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, საეკლესიო 

მიწები, წყლის ფონდის მიწები და ისტორიულ- კულტურული,  რეკრეაციული და 

ბუნების დაცვითი მიწები. 

  ბ)  სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწები;   

  გ) სასოფლო-სამეურნეო, დასახლებული პუნქტის მიწები; წყლის ფონდის, ტყის 

ფონდის, რეზერვის მიწები, მრეწველობის, ტრანსპორტის, და სხვა არასასოფლო 

სამეურნეო დანიშნულების მიწები და  კურორტულ რეკრეაციული მიწები.     

 71. რა არის სავარგული: 

  ა)  სავარგული არის მიწის ნაკვეთი რომელიც გადაცემულია გარკვეული ვადით და 

საფასურით;   

  ბ) სავარგული არის მიწის ნაკვეთი რომელსაც გააჩნია საზღვრები და დანიშნულება;  

  გ) სავარგული არის მიწის ნაკვეთი რომლის დანიშნულება ჯერ არ არის 

განსაზღვრული.   

 72. მოსავლიანობის დადგენა: 

  ა) მოსავლიანობა განისაზღვრება საშუალო საჰექტარო მოსავალი გამრავლებული 

კულტურით დაკავებულ ფართობზე; 

  ბ) მოსავლიანობას ვადგენთ წმინდა შემოსავლით; 

  გ) მოსავლიანობას ვადგენთ მთლიანი პროდუქციას გამოკლებული ხარჯები 

 73. მთლიანი პროდუქცია განისაზღვრება: 

  ა) მთლიანი პროდუქცია ეს არის მოსავლიანობის შეფარდება ფართობთან 

  ბ) მთლიანი პროდუქცია გამოითვლება ყველა კულტურათა მოსავლის შეფასებით; 

  გ) მთლიანი პროდუქცია განისაზღვრება ყველა კულტურათა მოსავლიანობის, 

პროდუქციის კადასტრული ფასების და კულტურათა ნათესი ფართობების ნამრავლთა 

ჯამები შეფარდებული კულტურების ნათეს ფართობებთან; 



 74. საქართველოს ტერიტორიაზე საჯარო რეესტრი იწარმოება: 

   ა) საწარმოების სპეციფიკის მიხედვით სხვადასხვა ფორმით; 

   ბ) რეგიონების თავისებურებათა გათვალისწინებით; 

   გ) ერთიანი ფორმით ყველა მესაკუთრისათვის. 

 75. საქართველოს ტერიტორიაზე სარეგისტაციო საქმის წარმოება ხორციელდება: 

   ა) რუსულ ენაზე;    ბ) სახელმწიფოს ენაზე;      გ) ინგლისურ ენაზე. 

  76. რა როლს ასრულებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ  გარიგებებში საჯარო 

რეესტრი:  

   ა) საჯარო რეესტრში  უძრავი ქონების მიმართ  წარმოშვებული კანონიერი უფლების 

ფიქსირებით სახელმწიფო აღიარებს ამ უფლების არსებობას და იგი ხელმისაწვდომია 

ნებისმიერი ადამიანისათვის;   

     ბ) საჯარო რეესტრში  უძრავი ქონების ფიქსირებით მოიპოვებ უფლებას გაყიდო შენი 

ქონება;   

    გ) საჯარო რეესტრში  უძრავი ქონების ფიქსირებით მოიპოვებ უფლებას შეიძინო 

ქონება. 

  77. საბაზრო ეკონომიკის ინფრასტრუქტურაში განიხილება:  

   ა) მხოლოდ წარმოების საშვალების ბაზარი და  შრომის ბაზარი;  

  ბ)  მხოლოდ კაპიტალის ბაზარი და მიწის ბაზარი;   

  გ) წარმოების საშვალების ბაზარი, კაპიტალის ბაზარი, შრომის ბაზარი და მიწის 

ბაზარი  

  78.  მიწის პრივატიზაციის შედეგად გლეხი გახდა: 

  ა)  მიწის მოსარგებლე; ბ)  მიწის მფლობელი;  გ)  მიწის მესაკუთრე;  

  79.  უძრავი ქონების მარკეტინგის ძირითადი ფუნქციაა: 

  ა)  უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა;   

  ბ) უძრავი ქონების შესყიდვა;  

  გ) მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა და მარკეტინგული კომპლექსის სისტემის შემუშავება. 

  80.  მიწის რეგისტრაციის საგანია: 

  ა) ნივთზე უფლების მოპოვების საფუძველი;   

  ბ) ნივთებისა და უფლებების მქონე პირებს შორის ურთიერთმიმართება;   

  გ) ნივთის Yყიდვა-გაყიდვა. 

 

 

81. ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც აკმაყოფილებს რამდენიმე აუცილებელ 

მოთხოვნას, არის: 

ა) გაერთიანება      ბ) ორგანიზაცია       გ) ფირმა 
82. ორგანიზაციები, რომლებსაც არა ერთი, არამედ რამდენიმე 

ურთიერთდაკავშირებული მიზანი აქვთ, იწოდებიან: 

ა) რთულ ორგანიზაციებად 

ბ) მარტივ ორგანიზაციებად 

გ) არაფორმალურ ორგანიზაციებად 

83. მომხმარებელთა შენიშვნებისა და საჩივრების შემცირება წარმოადგენს: 

ა) მარკეტინგის ქვედანაყოფის მიზანს 

ბ) წარმოების ქვედანაყოფის მიზანს 

გ) ფინანსების ქვედანაყოფის მიზანს 



84. მიმწოდებლები, შრომითი რესურსები, პროფკავშირები და კონკურენტები 

წარმოადგენენ: 

ა) პირდაპირი ზემოქმედების გარემოს ფაქტორებს 

ბ) ირიბი ზემოქმედების გარემოს ფაქტორებს 

გ) არც ერთს 

85. კომუნიკაციების გაცვლა სხვადასხვა  განყოფილებებს შორის არის: 

ა) ვერტიკალური კომუნიკაცია 
ბ) ჰორიზონტალური კომუნიკაცია  
გ) ოფიციალური კომუნიკაცია 

86. კომუნიკაცია ხელმძღვანელი–ხელქვეითი არის: 

ა) ვერტიკალური დაღმავალი კომუნიკაცია 

ბ) ვერტიკალური აღმავალი კომუნიკაცია 

გ) ჰორიზონტალური კომუნიკაცია 

87. „გადაწყვეტილების მიღება ნებისმიერი სახის ორგანიზაციის მართვის 

განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს“. ვინ არის ამ სიტყვების ავტორი? 

ა) რობერტ კაცი   ბ) ჰენრი მინცბერგი     გ) ფრენკ ჰარისონი      
88. ის არჩევანი, რომელიც ხელმძღვანელმა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ 

შეასრულოს თანამდებობით გათვალისწინებული მოვალეობები, არის: 

ა) ორგანიზაციული გადაწყვეტილება 

ბ) პირადი გადაწყვეტილება 

გ) საზოგადოებრივი გადაწყვეტილება 

89. ორგანიზაციის ძირითადი საერთო მიზანი, მისი არსებობის ნათლად 

გამოხატული მიზეზი არის: 

ა)ორგანიზაციის სტრუქტურა 

       ბ) ორგანიზაციის მისია 

გ) ორგანიზაციის სტრატეგია 

90. იმ მოქმედებებისა და გადაწყვეტილებების მიღების საერთო ხელმძღვანელობა, 

რომლებიც მიზნების მიღწევას გააადვილებს, არის: 

ა) „პოლიტიკა“    ბ) „ტაქტიკა“     გ) „პროცედურა“ 
91. მუშაკის ნათლად განსაზღვრულ უფლებას გამოიყენოს ორგანიზაციის 

რესურსები კონკრეტული ამოცანების გადასაწყვეტად წარმოადგენს: 

ა) ძალაუფლება  ბ) დელეგირება      გ) უფლებამოსილება    
92. ორგანიზაციის დაყოფა ცალკეულ ბლოკებად, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს 

განყოფილება, სექტორი და ა.შ., არის: 

ა) დეპარტამენტიზაცია 

ბ) ცენტრალიზაცია 

გ) დეცენტრალიზაცია 

93. რომელი თეორიის წარმომადგენლები არიან აბრაჰამ მასლოუ, ფრედერიკ 

ჰერცბერგი და დევიდ მაკკლელანდი? 

ა) მოტივაციის შინაარსობრივი თეორიების 

ბ) მოტივაციის პროცესუალური თეორიების 

გ) ორივე სახის თეორიების 



94. ამ სახის კონტროლის განხორციელების ძირითად საშუალებას ქცევის 

განსაზღვრული წესების და პროცედურების რეალიზაცია წარმოადგენს. 

ა) დასკვნითი კონტროლის 
ბ) წინასწარი კონტროლის  

გ) მიმდინარე კონტროლის 

95. ერთი და იგივე დავალების შემსრულებელი პირები გაერთიანებულნი არიან: 

ა) საწარმოო ანუ სამუშაო ჯგუფში 

ბ) ხელმძღვანელთა ჯგუფში 

გ) კომიტეტში 

96. ინდივიდებზე, ადამიანთა ჯგუფებზე გავლენის უნარი, რომელიც განაწყობს მათ 

ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად, არის: 

ა)  ძალაუფლება ბ) ხელმძღვანელობა      გ) ლიდერობა     
97. ამ სახის კონფლიქტი საწარმოო საქმიანობიდან გამომდინარე საჭიროებების  ამა 

თუ იმ დონის (რგოლის) ხელმძღვანელის პირად მოთხოვნილებებთან 

შეუთანხმებლობითაც შეიძლება წარმოიშვას. 

ა) შიდაპიროვნული კონფლიქტი 

ბ) პიროვნებათაშორისი კონფლიქტი 

გ) ჯგუფთაშორისი კონფლიქტი 

98. მისი მიზანია ყველა თანამდებობისა და სპეციალობის მიხედვით შეიქმნას 

კანდიდატების რეზერვი, საიდანაც  შეირჩევა ორგანიზაციისათვის ყველაზე უფრო  

საჭირო მომუშავეები. 

ა) გასაუბრება 
ბ) კადრების შერჩევა 

გ) კადრების შეკრება(შეგროვება) 

99. იგი მწარმოებლურ სამუშაოს ასრულებს, რომელიც მიღებული რესურსების 

გადამუშავებასთან და საქონლის წარმოებასა თუ მომსახურების გაწევასთანაა 

დაკავშირებული. 

ა) უზრუნველყოფის ქვესისტემა  
ბ) გადამამუშავებელი ქვესისტემა 

გ) ოპერაციული სისტემა 

100. ვინ დაამკვიდრა ცნება „კულტურული უნივერსალიები“, რომელშიც ერის 

კულტურის მახასიათებლები იგულისხმება? 

ა) ჯ.პ. მერდოკმა     ბ) ჯ.როკიჩმა      გ) ფ.ტეილორმა 
 


