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Abstract 

 The presented dissertation work “Accounting and Analysis of Commodity Flow in the Trade  
of Management System” includes an introduction, a literary review, three chapters, and a 
conclusion. 
 In the introduction, the author proves the actuality of the paper, which describes that in 
terms of market relations the development of state economy requires the efficient working of 
enterpries. This plays a big role in the sectors of the national economy as they work in a highly 
competitive environment. The food retail segment must be especially mentioned. Retail trade 
is one of the most important indicator of the economic situation and development of the country, 
which affects on the the volume and structure of the whole inner products, the formation and 
distribution of national income and distribution, requirement and supplying. Retail trade is one 
of the most reliable indicator of living standards and the quality of life of popualation, which 
directly influences on the money circulation in the country, rate of inflation, the ratio between 
requirement and delivering.  
 Retail food  product trade is an important element of the market infrastructure, it does not 
limit its role to the distribution of products. It stimulates the production and sets certain 
directions for its development. The rate of growth of various production, the expansion of inter-
regional and interstate relations, the development of the territory and other factors depends on 
it. The food retail trade has many characteristics, which defines the great heterogeneity of the 
quality characteristics of the food product, the seasonality of the production and consumption, 
and the limitation of the product shelf life. 
 Quality management of retail trade of food products, their competitiveness is impossible 
without complete, reliable, and timely recieved economic information, including accounting 
and analysis. The accounting is the the main source of information flow, which determines the 
reflection of the whole range of management activities. 
 In the recent years, along with the increasing of social stratification of the population, the 
rapid increase of foreign and Georgian retail chains and the resumption of local regional 
business, it has become necessary to improve and make perfect the state regulation of the 
consumer market, including coordination and participation in the formation and development 
of retail infrastructure. A distinctive feature of today's retail trade is the high degree of 
integration of trade processes, which in turn allows to improve the use of commercial equipment 
and reduce costs by reducing the concentration of sales. This becomes an objective precondition 
for the creation of large global retail chains, which ensures the effective management of the 
process of creating a wide range of goods taking into account seasonality, days of the week and 
regional characteristics. All these factors are expressed in the specifics of the customer’s 
requerement. Improved management models, transportation, and warehousing logistics 
systems, which are part of retail chains are created. Besides, trade process management and 
modern retail trade  are based on entire quality management, which involves the working out 
of standard system, will regulate the size of the organization, the composition, and structure of 
the products,  saling forms and methods, pricing policy, staff selection, placement and preparing 
methods. Taking into account all above mentioned, it’s undeniable that urgency  and practical 
feature of the rersearcch work is very important.  
 In the first chapter of the work – “The specifics of the retail trade and its influence on 
the formation of management information”-  the author describes specific features of the 
retail trade  of food products, which arises due to the difference of quality characteriustics, 
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seasonality of usage, limited terms of usage, the location trade organization, habits of the 
territory, existing or non-existing of wide-range ratail trading chain and other factors. 
 It is noted, that the strict requirements of the development of market economy, the 
differentiation of economic information of the users’ interests and the systemic transformations 
related to its processing, ensures to separate the administrative and financial aspects in the scope 
of  the unified accounting system. 
      Based on the research, the author proves that successful sales and the results of financial 
activities of the trading organizations provide guarantees for the supply of commodity products. 
Under the influence of increasing competition, the number of retail trade organizations,  
working   for direct purchase of food products are decreased.  
 Their place is gradually being taken by special transnational corporations trading with many 
different products, which ensure commodity turnover by supplying goods between their 
branches and using commodity exchanges. The characteristics of retail sales of products depend 
on the requirements  of consumers, their tastes, traditions, the level of solvency of different 
segments of the population, the format of the store and the trade organization. Correct sales 
management is the main determining factor for the success of a trade enterprise. The influence 
of the characteristics of food trade on the management accounting organization is shown here. 
 In the  second chapter of the work – “Management accounting in food retail 
organizations” the author directly describes the aspects of management accounting. The need 
to separate accounting of commodity transactions in retail trade is distinguished, which is one 
of the main characteristics of the formation of management information. Accounting provides 
us with the  information about economic activities related to the goods receiving and sales.  
 Based on the “International Financial Reporting Standards” (IFRS), the content of the 
“goods” category is explained. It is noted that that the peculiarity of retail trade lies in the fact 
that the buyers are mostly individuals and the goods are intended for personal, family, home or 
other purposes, which distinguishes it from industrial activities. 
Here are also described the issues of Management accounting of the income received from the 
sales of commodity operations and food products. Costs related to sales and their accounting 
rules are characterized.  
     In the third chapter of work “Management analysis of the results and costs of retail 
trade with food products”, the author describes the characteristics of  management analysis 
of the goods turnover, management analysis of costs of food retail trade, and also the use of 
accounting and analysis data in the management of food retail trade are discussed. It is proved 
that one of the main indicators of activity in food trade is retail turnover.  
     It affects the total and marginal incomes of enterprise, as well as costs and profitability. It is 
noted that the turnover of assets, as well as financial condition of retail enterprise, directly 
depends on the volume of goods turnover. Considering the specifics of activities in the field of 
retail trade, the necessity of maximum consideration of the possibilities of using management 
accounting information is proved.  
 The conclusion summarizes the results of the research and presents practical 
recommendations, the consideration of which will improve the financial condition and financial 
results of retail trade items.  
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 თემის აქტუალურობა. ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობების 

განვითარება მოითხოვს სამეწარმეო სუბიექტების ეფექტიან მართვას. იგი დიდ 

როლს ასრულებს მაღალკონკურენტულ გარემოში. ამ მხრივ განსაკუთრებით 

გამოირჩევა კვების პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის სეგმენტი. საცალო ვაჭრობა 

წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და განვითარების ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მაჩვენებელს, რომელიც გავლენას ახდენს მთლიანი შიდა 

პროდუქტის მოცულობასა და სტრუქტურაზე, ეროვნული შემოსავლის 

ფორმირებასა და განაწილებაზე, წარმოებაზე და მოხმარებაზე, ანუ წარმოადგენს 

მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო 

მაჩვენებელს. საცალო ვაჭრობა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად 

განვითარებადი ბაზარია, მაგალითად, 2005-2020 წლებში  მისი მოცულობა 7041 

მილიარდი ლარიდან 23668 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო 2021 წლის 

მონაცემებით  ზრდამ  3.2% შეადგინა.  

 საკვები პროდუქტებით საცალო ვაჭრობას აქვს მრავალი მახასიათებელი, 

რომელიც განისაზღვრება კვების პროდუქტების ხარისხით, მისი წარმოებისა და 

მოხმარების სეზონურობით, შენახვის ვადების შეზღუდვით და სხვ. ეს 

მახასიათებლები დამოკიდებულია მოთხოვნებზე, გემოვნებაზე, ტრადიციებზე, 

დასაქმების დონეზე, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების გადახდისუნარი-

ანობაზე, ბაზრების სეგმენტაციაზე, სავაჭრო ობიექტის  ფორმატზე და სხვ. 

 მოსახლეობის სოციალური სტრატიფიკაციის1 ზრდასთან, უცხოური და 

ქართული საცალო ქსელების სწრაფ გავრცელებასთან, ადგილობრივი რეგიონული 

ბიზნესის გადატვირთვასთან ერთად, საჭირო გახდა სამომხმარებლო ბაზრის 

სახელმწიფო რეგულირების განმტკიცება, მათ შორის კოორდინაციისა და საცალო 

ვაჭრობის ინფრასტრუქტურის ფორმირებასა და განვითარებაში მონაწილეობის 

გზით. დღევანდელი საცალო ვაჭრობის გამორჩეული თავისებურება არის სავაჭრო 

პროცესების გაერთიანების მაღალი ხარისხი, რაც თავის მხრივ საშუალებას იძლევა, 

 
1 Oxford Advanced Dictionary: სოციალური სტრატიფიკაცია (stratum «ფენა» + facio «ვაკეთებ») - 
სოციოლოგიის საკვანძო ცნება, რომელიც აღნიშნავს სოციალური ფენების ნიშნებისა და 
კრიტერიუმების სისტემას; მოსახლეობის სოცილაურ სტრუქტურას. 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
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გაუმჯობესდეს კომერციული აღჭურვილობის გამოყენება და შემცირდეს ხარჯები. 

სავაჭრო პროცესების მართვა ხორციელდება  საერთო მენეჯმენტის საფუძველზე, 

რომელიც გულისხმობს სტანდარტების სისტემის შემუშავებას, რომელითაც 

რეგულირდება საწარმოს ზომა, ასორტიმენტის შედგენილობა, სტრუქტურა, 

გაყიდვების ფორმები და მეთოდები, ფასების პოლიტიკა, პერსონალის შერჩევის, 

განთავსებისა და მომზადების მეთოდები და სხვ.  

 უკანასკნელ წლებში კვების პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის განვითა-

რებასთან ერთად მკვეთრად გაიზარდა მმართველობითი აღრიცხვის  მნიშვნელობა 

და შესაძლებლობები. მიუხედავად ამისა სასურსათო მაღაზიებში პრაქტიკულად არ 

არსებობს მმართველობითი აღრიცხვის სრულყოფილი მეთოდოლოგია, მაშინ 

როდესაც ამ სფეროში ეფექტიანი მმართველობის მიღწევა მხოლოდ მენეჯერული 

აღრიცხვით არის შესაძლებელი.  

 სურსათით საცალო ვაჭრობაში მენეჯერული აღრიცხვის მნიშვნელობა, 

აგრეთვე  ეროვნული მეურნეობის ამ სექტორში მმართველობითი აღრიცხვის  

მეთოდოლოგიური საკითხების არასაკმარისად დამუშავების დონე მიუთითებს  

სადისერტაციო თემის აქტუალურობასა და კვლევის შედეგების პრაქტიკულ 

მნიშვნელობაზე. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. კვლევის პროცესში გავეცანით და 

შევისწავლეთ ქართული და უცხოური ლიტერატურა. გამოირკვა,  რომ    მისი 

ძირითადი ნაწილი ზოგადი ხასიათისაა და საკვლევი თემის თეორიული ბაზა 

ჩამოყალიბების პროცესშია. კვლევის საინფორმაციო ბაზა ადგილობრივ და 

უცხოელ მეცნიერთა შრომების გარდა, იყო საქართველოს საკანონმდებლო-

ნორმატიული აქტები, მონაცემები ინტერნეტიდან, საკვლევი ობიექტების 

საფინანსო-ეკონომიკური   ინფორმაცია და სხვ.  

საცალო ვაჭრობაში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანალიზის თეორიული და 

მეთოდოლოგიური დებულებების შემუშავებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს 

მეცნიერებმა: შ. დატარმა, ა. ჯ. ფოსტერმა, ჩ. ჰორნგრენმა, პ. რეინბოტმა, ე. სივერსმა, 

გ. კოკინზმა, ჯ. დაო ლაიკერმა, მ. ბრაიანმა, ბ.ბრიუსმა და მრავალმა სხვამ.  

ვაჭრობის აღრიცხვის პრობლემები გამოკვლეული აქვთ აგრეთვე ჰ. ფოლმუტს, ფ. 

ორესტს, ხ. დიტგერს,  ჯ. ჰანთცინგერს და სხვა მკვლევარებს. მენეჯერული 

აღრიცხვასა და ანალიზის საკითხებში ყველაზე ცნობილი ნაშრომების ავტორები 
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არიან ჯ. ტომასი, რ. კაპლანი, ა. სტივენი, კ. კრუმვეიდე, ჯ. მარაჯანოვიჩი, ნ. 

გავრილოვიჩი, ბ. მასკელი, ჰ. ნორკლიტი, ა. ვან დერ მერვე და სხვანი. 

ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ მენეჯერული აღრიცხვის პრობლემები 

ვაჭრობაში გაცილებით ნაკლებად არის გამოკვლეული, ვიდრე ეროვნული 

ეკონომიკის სხვა სექტორებში. ეს განსაკუთრებით ეხება კვების პროდუქტებით 

საცალო ვაჭრობას. არსებული სამუშაოები და პუბლიკაციები საკმარისად არ ასახავს 

სასაქონლო ოპერაციების მენეჯმენტის აღრიცხვისა და ანალიზის სპეციფიკას, 

საქონელს, ქონების მიღებას, რეალიზაციას, გასანაწილებელ ხარჯებს, ფინანსურ 

შედეგებს და სხვ.  

 კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საცალო ვაჭრობაში 

სასაქონლო ნაკადების მენეჯერული აღრიცხვისა და ეკონომიკური ანალიზის 

მეთოდოლოგიისა და მახასიათებლების შემუშავება. 

 დასახული მიზნის მისაღწევად დავისახეთ შემდეგი ამოცანების გადაჭრა: 

• საცალო ვაჭრობის საწარმოებში ორგანიზაციის სპეციფიკისა და 

მენეჯმენტის მეთოდების განსაზღვრა და თეორიულად დასაბუთება; 

• სურსათით საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციის ძირითადი ფაქტორების 

გავლენის შესწავლა სააღრიცხვო ინფორმაციის ფორმირებაზე; 

• სასაქონლო ოპერაციებისა და საკვები პროდუქტების რეალიზაციით 

მიღებული მთლიანი შემოსავლის მენეჯერული აღრიცხვის 

მეთოდოლოგიის  მახასიათებლების განსაზღვრა; 

• საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციების ხარჯების აღრიცხვის ვარიანტების 

შემუშავება და დასაბუთება. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანს წარმოადგენს კვების პროდუქ-

ტებით საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში მმართველობითი აღრიცხვა და 

ანალიზი. კვლევის შედეგების დასამტკიცებლად გამოყენებულ იქნა  ქ. თბილისში 

და რუსთავში მდებარე საცალო მაღაზიები, რომლებიც ყიდიან კვების 

პროდუქტებს: შპს „ნიკორა“, შპს „კარფური“, შპს „ჯიბე“,  აგრეთვე შპს „ვინ ბილ 

დანი“. მათ მაგალითზე გამოკვლეული იქნა ორგანიზაციისადმი სხვადასხვა მიდ-

გომები, მმართველობით აღრიცხვის საკითხები და ჩატარდა საკვები პროდუქტების 

რეალიზაციის ეკონომიკური პოტენციალის ანალიზი. მითითებულ საცალო 

ვაჭრობის ორგანიზაციებს აქვთ განვითარებული წარმოებისა და მენეჯმენტის 
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ინფრასტრუქტურა, რაც ჩვენი აზრით საკმარისი საფუძველია სადისერტაციო 

კვლევის შედეგების დასაბუთებისა და დასკვნების გამოტანისათვის.  

 კვლევის მეთოდოლოგია და ძირითადი საკვლევი საკითხები.  ერთიანი 

საბუღლტრო სისტემის ფარგლებში მმართველობითი აღრიცხვისა და ეკონომიკურ 

ანალიზის კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს შეადგენს ქარ-

თველ და უცხოელ მეცნიერთა შრომები, რომლებშიც განხილულია მმართვე-

ლობითი აღრიცხვის პრობლემების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები.  

 კვლევაში გამოყენებულია დიალექტიკური მეთოდი, რომელიც წარმოადგენს 

წესებისა და ფორმულირებების სისტემას. მათი მეშვეობით მოვახდინეთ საკვლევ 

სფეროში არსებული პრობლემების სიღრმისეული შესწავლა და  მათი გადაჭრის 

გზების დასახვა; 

 კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა შემეცნების დიალექტიკური მეთოდის 

თითქმის ყველა ინსტრუმენტი, როგორიცაა: 

• დიალექტიკური ლოგიკა (სადისერტაციო კვლევის პრინციპების, საკვლე-

ვი საგნისა და ობიექტის მიმართ დამოკიდებულება, ემპირიული ფორ-

მების ჭეშმარიტების დასაბუთების ტექსტური ნაწილის ფორმულირების 

ტექნიკა) - ნაშრომის სამივე თავში; 

• ასახვის პრინციპი - ნაშრომის მეორე და მესამე თავებში;  

• ინდუქცია და დედუქცია - სამივე თავში; 

• მოკვლეული რაოდენობრივი და თვისებრივი მახასიათებლების ურთი-

ერთგანპირობებისა და უერთიერთკავშირის პრინციპი - ნაშრომის მეორე-

მესამე თავებში; 

• ისტორიზმისა და დეტერმინიზმის პრინციპები (ნაშრომის პირველ თავში 

და ლიტერატურის მიმოხილვაში) და სხვა. 

ლიტერატურის მიმოხილვაზე, პირველ და მეორე თავებზე მუშაობის პრო-

ცესში გამოყენებულია დიალექტიკური მეთოდის ისეთი  ინსტრუმენტები, 

როგორებიცაა:  

• ისტორიული და ლოგიკური კავშირურთიერთობის პრინციპი; 

• სინთეზი/ანალიზი. 

  საკვლევი ობიექტების შესწავლის პროცესში ვიყენებდით მრავალფუნქციურ 

მიდგომას, რამაც აგვარიდა მათი ცალმხრივად წარმოჩენის საფრთხეს და მათი 
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სივრცითი გამოსახულების შექმნის საშუალება შეგვიქმნა. ნაშრომის მეცნიერული 

სიახლის ელემენტები მდგომარეობს კვების პროდუქტების საცალო ვაჭრობაში 

მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის სისტემის შემუშავებასა და 

დასაბუთებაში, კერძოდ: 

• დასაბუთებულია, რომ სავაჭრო ორგანიზაციას გააჩნია თავისი სპეციფიკა, 

რომელიც გავლენას ახდენს  სააღრიცხვო მენეჯმენტის მეთოდებზე 

ზოგადად საცალო და კერძოდ, სასურსათო ვაჭრობის სისტემაში;  

• განსაზღვრულია სურსათით საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციის გავლენა 

მმართველობითი ინფორმაციის შემადგენლობაზე და შინაარსზე; 

• შემუშავებულია სასაქონლო ოპერაციების, კვების პროდუქტების რეალი-

ზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა და ხარჯების მმართველობითი  

აღრიცხვის მეთოდოლოგია; 

• შემუშავებულია  საცალო ვაჭრობის სადისტრიბუციო ხარჯების აღრიცხ-

ვის ვარიანტები სტანდარტული ღირებულების, პირდაპირი და ABC 

მეთოდების გამოყენებით. 

• დადგენილია, რომ სასაქონლო მარაგების  ეფექტური მართვა და მათი 

ნორმალიზება წარმოადგენს საცალო ვაჭრობის საწარმოებში სავაჭრო 

პროცესების სრულყოფის ერთ-ერთი მთავარ მიმართულებას. 

 ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ შემუშა-

ვებულია: 

• საცალო ვაჭრობის ობიექტში მარაგის სტანდარტისა და ხარჯების 

გაანგარიშებისას გადახრების იდენტიფიკაციის რეკომენდაციები; 

• მარგინალური ანალიზის, საკვები პროდუქტების საცალო ვაჭრობის 

საქმიანობის ხარჯებისა და შედეგების საფასო პოლიტიკის ფორმირებაში 

გამოყენების რეკომენდაციები; 

  ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი შესრულე-

ბულია 126 გვერდზე და მოიცავს რეზიუმეს, შესავალს, სამ თავს,  დასკვნასა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. საცალო ვაჭრობის სპეციფიკა და მისი გავლენა მმართველობითი 
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ინფორმაციის ფორმირებაზე 

1.1. მმართველობითი ინფორმაციის შედგენა და მისი შინაარსი საცალო                 

ვაჭრობის ორგანიზაციებში 

1.2. სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობის მახასიათებლები და მათი გავლენა 

მმართველობითი აღრიცხვის ორგანიზებაზე 

თავი 2. მმართველობითი აღრიცხვა სასურსათო პროდუქტებით საცალო      

ვაჭრობის ორგანიზაციაში  

2.1. სასაქონლო ოპერაციებისა და სასურსათო პროდუქტების გაყიდვიდან 

მიღებული შემოსავლის მმართველობითი აღრიცხვა 

2.2. სურსათით საცალო ვაჭრობის ხარჯების მმართველობითი აღრიცხვა  

თავი 3. სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის შედეგების და 

დანახარჯების მმართველობითი ანალიზი 

3.1. საცალო საქონელბრუნვის მმართველობითი ანალიზის მახასიათებლები 

სასურსათო ვაჭრობაში 

3.2. სასურსათო საცალო ვაჭრობის ხარჯების მმართველობითი ანალიზი 88 

3.3. მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის მონაცემების გამოყენება 

სასურსათო საცალო ვაჭრობაში ფასების  პოლიტიკის ფორმირებისათვის 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 ნაშრომის პირველ თავში „საცალო ვაჭრობის სპეციფიკა და მისი გავლენა  

მმართველობითი ინფორმაციის ფორმირებაზე“ განხილულია ისეთი საკითხები, 

როგორიცაა, საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში მმართველობითი ინფორმაციის 

შედგენა, მისი შინაარსი, სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობის მახასიათებლების 

გავლენა მმართველობითი აღრიცხვის ორგანიზებაზე.  

 საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციების საქმიანობის მთავარი მიზანია საქონლის 

საჭირო ასორტიმენტის მომგებიანად შეძენა და სარგებლიანად გაყიდვა. სავაჭრო 

ორგანიზაციის მოგება ან ზარალი საანგარიშო წლის პერიოდის განმავლობაში 

გამოითვლება გაყიდულ საქონელზე სავაჭრო დანამატის ოდენობასა და 

ბრუნვასთან დაკავშირებული ხარჯების შეფარდებით. ეს ორი ინდიკატორი 
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პირდაპირ ან არაპირდაპირ დამოკიდებულია საქონლის ხელმისაწვდომობაზე და 

მათი გაყიდვების მოცულობაზე. საგეგმო-სააღრიცხვო ინფორმაციის მონაცემების 

გამოყენებით, ძირითადად სწორედ ამ ორი ინდიკატორის მეშვეობით უნდა 

განხორციელდეს მათი მართვა. 

წარმატებული გაყიდვები და სავაჭრო ორგანიზაციის ფინანსური 

საქმიანობის შედეგი, ძირითადად იძლევა სასაქონლო პროდუქციის მარაგებით 

უზრუნველყოფის გარანტიებს. მზარდი კონკურენციის პირობებში მცირდება 

საცალო სავაჭრო ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელიც დაკავებული არიან 

სასურსათო პროდუქტების პირდაპირი  შესყიდვა-გაყიდვით. მათ ადგილს იკავებენ 

სპეციალიზებული, მრავალი პროდუქტით მოვაჭრე მსხვილი კორპორაციები, 

რომლებიც სასაქონლო ბრუნვას  უზრუნველყოფენ საკუთარ ფილიალებს შორის 

საქონლის მიწოდებით და სასაქონლო ბირჟების გამოყენებით. პროდუქცია ასევე 

შემოდის პროდუქციის მწარმოებელი  საწარმოებიდან, რეგიონული შუამავლების-

გან და ინდივიდუალური მეწარმეებისგან. 

ნაშრომში დახასიათებულია საცალო ვაჭრობის თავისებურებები, რომლებიც 

განპირობებულია სხვადასხვა ისეთი მიზეზებით, როგორიცაა: ხარისხობრივი 

მახასიათებლების არაერთგვაროვნება, მოხმარების სეზონურობა, შენახვის შეზღუ-

დული ვადები, მაღაზიის ადგილმდებარეობა, ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული 

ჩვეულებები, ფართო საცალო სავაჭრო ქსელის არსებობა ან არარსებობა და სხვ.  

სასაქონლო მარაგები, რომლებიც სავაჭრო საწარმოს მატერიალური 

რესურსების განუყოფელი ნაწილია, უზრუნველყოფენ მიწოდებისა და მოთხოვნის 

შესაბამისობას, საქონლის საჭირო ასორტიმენტის შენარჩუნებას. მარაგების ფორმი-

რების აუცილებლობა განპირობებულია საქონლის ტრანსპორტირებისა და რეალი-

ზაციის პირობებით, მოთხოვნა-მიწოდებაში ცვლილებებითა და რყევებით, საქონ-

ლის მიწოდების პროცესის უწყვეტობით, მისი შემოტანის ინტერვალებით და სხვ. 

საცალო ვაჭრობაში სასაქონლო მარაგები შეადგენენ მიმდინარე საბრუნავი 

აქტივების  მნიშვნელოვან წილს. ცალკეულ სავაჭრო საწარმოებში მათი წილი  80-

90%-ს აღწევს. აქედან გამომდინარე სასაქონლო მარაგების  ეფექტური მართვა და 

მათი ნორმალიზება სავაჭრო პროცესების სრულყოფის ერთ-ერთი მთავარ 

მიმართულებას წარმოადგენს.  

სასაქონლო მარაგების ოპტიმიზაციისა და მათი მართვის დროს აუცილე-
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ბელია საქონლის ასორტიმენტის გათვალისწინება, საქონელბრუნვის დაგეგმილი 

მოცულობა და შესყიდვების განსახორციელებლად საჭირო ხელმისაწვდომი 

საბრუნავი კაპიტალის არსებობა. სასაქონლო მარაგების კლასიფიკაცია ასახავს 

სასურსათო პროდუქტების სახეობრივ მახასიათებლებს და იძლევა პროდუქციის 

ჯგუფების მიხედვით ანალიზის შესაძლებლობას. აღნიშნული ინფორმაცია კი 

მმართველობითი აღრიცხვის საშუალებით მიიღწევა.  

სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობაში სასაქონლო მარაგების 

ეფექტური მართვისათვის შესაძლებელია გამოიყენებული იქნეს მათი აღრიცხვის 

შემდეგიკლასიფიკაცია: 

დანიშნულების მიხედვით სასაქონლო მარაგები უნდა დაიყოს: 

• მიმდინარე შენახვა (დასაწყობება), 

• სეზონური შენახვა, 

• ადრეული შემოტანა (დასაწყობება), 

• სარეზერვო (დასაწყობება). 

მიმდინარე შენახვის სასაქონლო მარაგები წარმოადგენენ ყოველდღიურად 

გაყიდვად და რეგულარულად განახლებად სასაქონლო მარაგებს. ისინი ქმნიან 

სავაჭრო საწარმოს ყველა მარაგის დიდ ნაწილს.  

მუდმივად გაყიდვად საქონლის მარაგებში შედის ის სასურსათო 

პროდუქტები, რომლებზედაც მუდმივი მოთხოვნიებაა და რომელთა შევსებაც 

ხდება სისტემატურად.  

სასურსათო პროდუქტების ნაწილი, რომლის გაყიდვა წარმოებს დროის 

გარკვეული პერიოდში, ხოლო შევსება ხდება მეტ-ნაკლები  რეგულარულობით, 

წარმოადგენს საშუალო ხანგრძლიობის სასაქონლო მარაგებს.  

ვადამდელი მიწოდების მარაგები წარმოადგენს  საქონელს, რომლის შეძენა 

და გაყიდვა გამოწვეულია ტრანსპორტირების სეზონურობით. ასეთი მარაგები 

წარმოიქმნება იმ ადგილებში, სადაც სასურსათო პროდუქტების შემოზიდვა 

მხოლოდ გარკვეული პერიოდულობით არის შესაძლებელი, ძირითადად 

კლიმატური პირობების გამო. სარეზერვო მარაგს წარმოადგენს  სასურსათო 

პროდუქცია, რომელსაც ყველაზე  ხშირად და სტაბილურად იძენენ. 

მმართველობითი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციული უზრუნველ-

ყოფის ხარისხზე გავლენას ახდენს დამუშავებული  ანალიტიკური ინფორმაციის 
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დონე. რაც უფრო ანალიტიკურია მოცემული ჯგუფების დეტალიზაცია, მით უფრო 

ცხადია მათი რეგულირების ვარიანტები, მათ შორის სასაქონლო მარაგების 

დაბალანსების მეშვეობით.  

სასაქონლო ასორტიმენტის ფორმირებაზე გავლენის მქონე მთავარ ფაქტორს 

წარმოადგენს სამომხმარებლო მოთხოვნა. სასურსათო პროდუქტების ასორტი-

მენტის ფორმირებისას აუცილებელია გაითვალისწინოთ მათზე მოთხოვნის 

განსაკუთრებული მახასიათებლები. სასურსათო პროდუქტებზე მოთხოვნილება 

ხასიათდება მდგრადობის მაღალი დონით, ზოგჯერ კი ცნობილია კონსერვატიზ-

მით. მყიდველი შეჩვეულია გარკვეული ტიპის პურს, ძეხვს, ჩაის, ამიტომ 

გარკვეული სტაბილურობის მისაღწევად აუცილებელია ასეთი საკვები 

პროდუქტების ასორტიმენტის ფორმირება და მათი უწყვეტი მომარაგების 

უზრუნველყოფა. ამის შესახებ ინფორმაცია ჩამოყალიბებულია მხოლოდ მმართვე-

ლობითი აღრიცხვის სისტემაში და თითქმის ყოველთვის ინდივიდუალურია. 

ასორტიმენტის ფორმირებაზე გავლენის მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის 

საქონლის ურთიერთ-შენაცვლების ფაქტორი. მაღაზიაში სასურველი პროდუქტის  

არყოფნის შემთხვევაში, მყიდველი ჩვეულებრივ ყიდულობს შემცვლელ პრო-

დუქტს, რომელიც წარმოადგენს აუცილებელი სასურსათო პროდუქტის 

ალტერნატივას.  

საწარმოო პირობებში არსებული ზოგიერთი სასურსათო პროდუქტი 

შეიძლება მოხმარებისთვის მომზადდეს კულინარიული პროდუქტებისა და 

ნახევრად მზა პროდუქციის სახით. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ამ პროდუქტებზე 

მოთხოვნა მუდმივად იზრდება. მაგალითად, ქართულ ბაზარზე წარმატებით 

მუშაობს „ნიკორას“ საცალო სავაჭრო ქსელი, რომელიც წარმატებით ყიდის 

საკუთარი წარმოების ქართული სამზარეულოს პროდუქტებს. საწარმოო ციკლში 

საქონლის გამოყენება და მათი გაყიდვა საკუთარი წარმოების პროდუქციის სახით 

იძლევა შესაძლებლობას, მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი საქონელბრუნვის 

ხარჯები.  

მოთხოვნაზე გავლენას ახდენს სასურსათო პროდუქტების წარმოების 

სეზონურობის ფაქტორი. ამ  ფაქტორების გავლენის შედეგად, მთელი წლის 

განმავლობაში ხდება პროდუქტების არათანაბარი გაყიდვა, ხოლო მოთხოვნა 

გადართულია  ამ პროდუქტების შემცვლელ პროდუქტებზე. მოთხოვნილების 
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სეზონურობის პრობლემის ერთგვარი შერბილება ხორციელდება შესაბამისი 

სასურსათო პროდუქტის სეზონური მარაგების შექმნით.   

მმართველობითი აღრიცხვის ორგანიზებისას აუცილებელია გათვალისწი-

ნებულ იქნეს გასაყიდი სასურსათო პროდუქტების  სპეციფიკა  ინდივიდუალურად, 

თითოეული საცალო სავაჭრო საწარმოს  მიხედვით. 

ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის შედეგებზე ასევე გავლენას ახდენენ 

შემდეგი ფაქტორები: პოტენციური მყიდველების შემოსავლების მოცულობა, 

სოციალური, პროფესიული, გენდერული და ასაკობრივი შემადგენლობა; საცალო 

ფასების დონე; სხვა რეგიონებიდან სასურსათო პროდუქტების შემოტანის მოცუ-

ლობა; მოსახლეობის საცხოვრებელი გეოგრაფიული და კლიმატური მახასიათებ-

ლები; მომხმარებელთა ისტორიული, ეროვნულ-რელიგიური მახასიათებლები და 

სხვ. 

საცალო ვაჭრობის საწარმოებში სასურსათო პროდუქტების გაყიდვის 

მმართველობითი აღრიცხვის ორგანიზებისას უნდა გათვალისწინებულ იქნას  

მოთხოვნის ყველა ეს სახეობა, რათა სავაჭრო ობიექტებმა სწრაფად მოახდინონ 

რეაგირება  შესაბამისი პროდუქციის მიწოდებით. 

საქონლის ასორტიმენტის ფორმირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია პროდუქციის ფასი.  მმართველობითი აღრიცხვის მონაცემებით ხელ-

მძღვანელობის პირობებში, სასურსათო პროდუქტების ასორტიმენტის ფორმი-

რებაში, მხედველობაში იღებენ  ჩამოთვლილ ფაქტორებს, რა დროსაც  შესაძლე-

ბელი ხდება მომხმარებლის მოთხოვნის უფრო სრულყოფილი დაკმაყოფილება.    

სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის სფეროში არ არსებობს 

გარკვეული ტიპის საქონლის გაყიდვების გარანტირებული სტაბილური 

მომგებიანობა (რენტაბელობა). ერთი რიგის  ასორტიმენტის ფარგლებშიც კი, ისინი 

შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ ფასით, დანახარჯებით, გაყიდვიდან 

მიღებული ამონაგებით, მოგებით; ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი 

მიმართულებით, ნებისმიერ დროს.  

სავაჭრო პროცესების ანალიზის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა, რომ 

საბუღალტრო აღრიცხვის  განზოგადებული და ღირებულებითი აღრიცხვის 

მონაცემები არასაკმარისია ეკონომიკურად დასაბუთებული გადაწყვეტილების 

მისაღებად. აუცილებელია სისტემური წესით და სანდო წყაროებიდან მიღებული 
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მმართველობითი სააღრიცხვო ინფორმაცია.  სადისერტაციო ნაშრომის მეორე 

თავში „მმართველობითი აღრიცხვა სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის 

ორგანიზაციებში“ განხილულია სასაქონლო ოპერაციებისა და სასურსათო პრო-

დუქტების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლებისა და ხარჯების  მმართველობითი 

აღრიცხვის საკითხები.                          

საცალო ვაჭრობაში სასაქონლო ოპერაციების განცალკევებული აღრიცხვის 

საჭიროება წარმოადგენს მმართველობითი ინფორმაციის ფორმირების ერთერთ 

მთავარ მახასიათებელს.  

სურსათით საცალო ვაჭრობის საწარმოებში მთლიანი შემოსავალი 

წარმოიქმნება საქონელზე  სავაჭროდ დამატებული ფასების ხარჯზე. მთლიანი 

შემოსავალი გამოითვლება შემდეგნაირად: 

• საქონელბრუნვის მოცულობის ერთიანი განაკვეთით; 

• ფასდაკლებითა და შეღავათებით  გაყიდვების ასორტიმენტის  გათვალის-

წინებით; 

• ფასდაკლებითა და შეღავათებით, საქონლის ნაშთების  გათვალის-

წინებით; 

• საქონელზე სავაჭრო დანამატის საშუალო პროცენტით; 

მთლიანი შემოსავლის მოცულობა განისაზღვრება შემდეგი ალგორითმით: 

                                                    R = r х m : 100,                             

სადაც: 

R – არის ჯამური შემოსავალი;  

r - ჯამური გაყიდვები პერიოდის განმავლობაში;  

m -  სავაჭრო დანამატი  

სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობაში უფრო ხშირია სიტუაცია, 

როდესაც საქონლის სხვადასხვა ჯგუფისთვის (რძის პროდუქტები, ხორცპრო-

დუქტები, პურპროდუქტები და ა.შ.) არსებობს სავაჭრო დანამატის სხვადასხვა 

მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში, მთლიანი შემოსავალი უნდა გამოითვალოს 

საქონელბრუნვის ასორტიმენტის საფუძველზე. წინასთან შედარებით უფრო 

ზუსტს წარმოადგენს გაუყიდავი საქონლის ნაშთის ასორტიმენტის მიხედვით 

გაანგარიშების მეთოდი. მაგრამ ამ მეთოდით სარგებლობისათვის, აუცილებელია 

საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაუყიდავი საქონლის ინვენტარიზაციის ჩატარება, 
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რომელიც გარკვეულ დროსა და პერსონალის შრომით დანახარჯებს მოითხოვს.  

თანამედროვე კომპიუტერული სისტემების პირობებში მმართველობითი 

აღრიცხვის წარმოება, ნებისმიერი პერიოდისთვის,  კერძოდ კი მთლიანი 

შემოსავლის გაანგარიშება და ზემოაღნიშნული მეთოდების გამოყენება არ 

წარმოადგენს რაიმე განსაკუთრებულ სირთულეს.   

გაყიდვის ხარჯები, ან არსებული სააღრიცხვო ტერმინოლოგიის მიხედვით, 

საქონელბრუნვის ხარჯები წარმოადგენს სავაჭრო კომპანიის ჯამურ დანახარჯებს. 

საჭიროა ყურადღება  მივაქციოთ იმ გარემოებას, რომ ხშირად მოგების გადასახადის 

შემცირების მიზნით გაყიდვის ხარჯებში   შეჰყავთ ისეთი ხარჯები,  რომლებიც 

სავაჭრო პროცესისგან შორს დგას, მაგალითად,  შენობა-ნაგებობების, მსუბუქი 

მანქანებისა და სხვა ძირითადი საშუალებების ტექნიკური შეკეთების ხარჯები, 

წარმომადგენლობითი ხარჯები, სწავლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის 

ამაღლების ხარჯები და ა.შ.  მმართველობითი აღრიცხვის წარმოების პროცესში, 

ასეთი შემთხვევები უნდა გამოვლინდეს და გაკონტროლდეს განცალკევებულად.  

მმართველობითი აღრიცხვა უზრუნველყოფს სავაჭრო ობიექტების 

აბსოლუტურ თავისუფლებას ხარჯების აღრიცხვის ორგანიზებასა და მეთოდების 

არჩევაში. სასურსათო პროდუქციით  საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებს  შეუძლიათ 

დამოუკიდებლად განსაზღვრონ გაყიდვის ხარჯების შემადგენლობა, მათი 

დაჯგუფების ფორმირების მეთოდოლოგია ადგილმდებარეობის, პასუხისმგებ-

ლობის ცენტრებისა და კალკულაციის მუხლების  მიხედვით.  

 სასურსათო პროდუქტებით მოვაჭრე წამყვანი უცხოური  კომპანიების  

გამოცდილების გათვალისწინებით, სხვასთან ერთად ხარჯების სტრუქტურაში 

შესაძლებელია ფინანსური ხარჯების შეყვანა, კერძოდ, რისკების ხარჯები, ზარალი 

და სხვ.  

საქონელბრუნვის ხარჯების მმართველობით აღრიცხვაში უფრო 

სრულყოფილი ასახვისათვის გასათვალისწინებელია შემდეგი სახის დანახარჯები: 

სავაჭრო ბიზნესის რისკებთან დაკავშირებული ხარჯები, თუ არსებობს 

აღნიშნული დანახარჯების დოკუმენტური მტკიცებულება;  

მეწარმის საკუთარი ფულადი სახსრების გამოყენების პროცენტი და არა 

მხოლოდ მიღებული სახსრებისა და სესხებისთვის; 

მეწარმე-მესაკუთრის შრომის ანაზღაურების ხარჯები, თუ იგი მონაწილეობს 
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საცალო სავაჭრო ორგანიზაციის მართვაში. 

საგადასახადო კოდექსში არსებობს რეგლამენტირებული ხარჯების ნუსხა, 

რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული მოგების დაბეგვრის დროს,  თუმცა, 

რეალურ ცხოვრებაში ისინი არსებობენ. ჩვენი აზრით, მათი შეყვანა შესაძლებელია 

სავაჭრო ორგანიზაციის ხარჯებში, რის გამოც მმართველობითი აღრიცხვა და მასზე 

დაფუძნებული ანგარიში მხოლოდ სარგებელს მიიღებს, რადგან წარმოიქმნება 

საცალო ვაჭრობის ობიექტის საქონელბრუნვის ხარჯებზე სავაჭრო საქმიანობის 

ყველა ფაქტორის ზეგავლენის ობიექტურად შეფასების შესაძლებლობა. ეს 

საშუალებას მოგვცემს უფრო ზუსტად განისაზღვროს შესწავლილი ობიექტების 

საქმიანობის ფინანსური შედეგები. 

საცალო ვაჭრობაში ყველაზე საკამათო თემებს შორის განიხილება  ვაჭრო-

ბასთან დაკავშირებული რისკების ხარჯების საკითხი.  ეს რისკები უშუალოდ არიან 

დაკავშირებული ფინანსურ კრიზისთან, ინფლაციასთან, ვალუტის არასტაბილურ 

გაცვლით კურსთან, საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებასთან და სხვა. 

არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 

ერთჯერადი რისკები, როგორიცაა  საქონლის დანაკარგები, საქონლის მარაგების 

სიჭარბის ან უკმარისობის რისკი, ახლომდებარე მაღაზიაში სასურსათო 

პროდუქტების გარკვეული ასორტიმენტზე არსებული აქცია, მალფუჭებადი 

პროდუქტების რეალიზაცია, საქონლის დაზიანების ან დაკარგვის რისკი. 

მყიდველების მხრიდან შესაძლო პრეტენზიების რისკი და სხვ. ამ რისკები ხარჯები 

არ შედის საბრუნავ და  საგადასახადო აღრიცხვის ხარჯებში. რაც შეეხება მმართვე-

ლობით აღრიცხვას,  სავაჭრო კომპანიები ამ  საკითხებს წყვეტენ დამოუკიდებლად.  

 ნაშრომის მე-3 თავი  „სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის 

შედეგების და დანახარჯების  მმართველობითი ანალიზის“ პრობლემებს ეძღვნება, 

რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: საცალო 

საქონელბრუნვის მმართველობითი ანალიზის მახასიათებლები, სასურსათო 

საცალო ვაჭრობის ხარჯების მმართველობითი ანალიზი და მმართველობითი 

აღრიცხვისა და ანალიზის მონაცემების გამოყენება ფასების პოლიტიკის ფორმი-

რებისათვის. 

 საცალო საქონელბრუნვა სასურსათო  მაღაზიის   საქმიანობის ერთ-ერთი 

მთავარი მაჩვენებელია. იგი გავლენას ახდენს საწარმოს მთლიან და მარჟინალურ  
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შემოსავლებზე, სქონელბრუნვასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე, მოგებაზე და 

ზოგადად მომგებიანობაზე. დასაბუთებულია, რომ საქონელბრუნვის მმართვე-

ლობითი ანალიზის განხორციელების დროს, აუცილებელია შემდეგი ღონის-

ძიებების განხორციელება: საპროგნოზო გაყიდვების გეგმის შესრულების შეფასება; 

მოთხოვნის დაკმაყოფილების დონის ანალიზი; მომხმარებელთა მოთხოვნილების 

ცვლილების ტენდენციების დადგენა; საცალო საქონელბრუნვაზე ფასების და 

რაოდენობრივი ჯამური ფაქტორების გავლენის განსაზღვრა; მომხმარებელთა 

მომსახურებაში ახალი მეთოდებისა და ნოუ-ჰაუს გამოყენების ეფექტურობის 

შეფასება; თვითღირებულების წარმოქმნის პოლიტიკის  ეფექტურობის განსაზღვრა; 

საცალო საქონელბრუნვის ზრდის შესაძლო რეზერვების გამოვლენა; სასურსათო 

პროდუქტებზე მოთხოვნილების სეზონური ცვალებადობის განსაზღვრა და სხვ.  

კვლევის შედეგებზე დარდნობით გამოტანილია დასკვნა, რომ პრაქტიკაში არ 

ხდება არასაფასო ფაქტორების დეტალური შესწავლა და ვაჭრობის მოცულობაზე 

მისი გავლენის განსაზღვრა.  განსაკუთრებით არასაკმარისად არის იგი გაშუქებული 

სასურსათო პროდუქტების გაყიდვებში.  შემოთავაზებულია, რომ საცალო 

საქონელბრუნვის მმართველობითი ანალიზის დროს გასათვალისწინებელია 

მოთხოვნაზე მომხმარებლის შემოსავლის გავლენა სასურსათო  პროდუქტების ისეთ 

ჯგუფებზე, როგორიცაა: პრესტიჟულ, ძვირადღირებულ საქონელზე მოთხოვ-

ნილება, ყოველდღიური, მუდმივი მოხმარების საქონელი და სასურსათო  

პროდუქტები დაბალი საფასო დიაპაზონიდან.  

 სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში საქონელ-

ბრუნვის ხარჯების მმართველობითი ანალიზის დროს აუცილებელია ამ სფეროს 

საქმიანობის სპეციფიკისა და მმართველობითი სააღრიცხვო ინფორმაციის გამო-

ყენების შესაძლებლობის გათვალისწინება. სრულყოფილი მმართველობითი 

ანალიზის მიზნით შემოთავაზებულია შემდეგი სპეციფიკური პარამეტრების 

გამოყენება:   

 ა) საბუღალტრო ანგარიშგების ანალიზთან შედარებით მნიშვნელოვნად 

მეტი დეტალიზაცია. მმართველობით ანალიზს უნდა ექვემდებარებოდეს  სავაჭრო 

ოპერაციები, კომერციული და ფინანსური საქმიანობის ფუნქციები და სხვ; 

 ბ) მაქსიმალური ოპერატიულობა. მისი მეშვეობით უფრო სწრაფად მიიღება 

მმართველობითი გადაწყვეტილებები, რომლებიც წარმატებას უწყობენ ხელს. 
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ბრუნვის ხარჯებით გამოწვეული შედეგების უფრო ზუსტი გაანგარიშებისთვის 

საჭიროა გაცილებით მეტი დრო, ვიდრე სავარაუდო, მაგრამ ოპერატიული 

მონაცემებისათვის;   

გ) ორიენტაცია რეზერვების გამოვლენაზე და სავაჭრო ორგანიზაციის  

ბრუნვის ხარჯების  ოპტიმიზაციაზე. ასეთები შეიძლება იყოს არასაწარმოო, 

არაეფექტური და უსარგებლო ხარჯები.  

დ) ფაქტიურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობა და მათი წინასწარ დაგეგმილ 

პარამეტრებთან შედარება. მაგალითად, საპროგნოზო ხარჯები სავაჭრო 

ოპერაციების განსახორციელებლად, ცალკეული სამსახურების, განყოფილებების, 

ქვედანაყოფების მიხედვით და მთლიანად საწარმოს მართვის დანახარჯები.  

 დისერტაციაში შემოთავაზებულია ხარჯების კლასიფიკაცია მმართველო-

ბითი ფუნქციების ჭრილში, რომელიც გააუმჯობესებს მმართველობითი აღრიცხვის 

ეფექტურობას, გააძლიერებს მის ანალიტიკურობას და რეზერვების გამოვლენის 

შესაძლებლობებს, მოახდენს სავაჭრო საწარმოს კომერციული საქმიანობის 

ეფექტურობის გაზრდას. სავაჭრო ორგანიზაციებში ბრუნვის ხარჯების მმართვე-

ლობითი ანალიზი ხორციელდება გაანგარიშების მუხლების, პროდუქტების 

ჯგუფების, დანახარჯების კლასიფიკაციის თითოეული ნომენკლატურისა ან 

სასაქონლო ჯგუფის მიხედვით და ა. შ.  

 დისერტაციის ამავე თავში მოცემულია საქონლის იმპორტთან დაკავში-

რებული ხარჯების ანალიზი. იმპორტის ხარჯები მნიშვნელოვნად არის დაკავში-

რებული სავალუტო კურსებთან, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

ანალიზის პროცესში. მთავარი ყურადღება უნდა მიექცეს იმპორტირებული 

საქონელით მომარაგების სისრულეს, ტრანსპორტირების უსაფრთხოებას, საბაჟო 

გადასახდელების სისწორისა და გადასახდელებზე ვალუტის გაცვლითი კურსის 

ცვლილებების გავლენის მმართველობით ანალიზს. იმპორტირებული საქონლის 

შეძენისა და რეალიზაციის ხარჯების ოპტიმიზაციისთვის აუცილებელია 

გაანალიზდეს: საქონელზე პოტენციური მოთხოვნა, სავაჭრო ოპერაციების 

აქტივაციის დროის დაგეგმვა, ის ძირითადი ქვეყნები, რომლებშიც იწარმოება 

საქონელი და რომლთა გავლითაც  ხდება საქონლის გადაგზავნა საქართველოში. 

 ძირითადი ხარჯების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია საქონლის 

დაზღვევის  ხარჯები. იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვევის ხარჯებს იხდის უცხოელი 
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მიმწოდებლი - ისინი ჩვეულებრივ აღირიცხება ხელშეკრულების ჯამურ ღირებუ-

ლებაში. დაზღვევის თანხის განცალკევებული სახით ან დოკუმენტად ასახვისას, 

ისინი ანაზღაურდება საქონლის იმპორტიორის მიერ, რადგან ისინი შედიან  

სასაქონლო-მატერიალური  ფასეულობების საბაჟო ღირებულებაში. წინასწარ 

განსაზღვრული სიდიდით დადგენილი შედარების მეთოდებით  ანალიზდება 

ტრანსპორტირების, დატვირთვა-გადმოტვირთვის, დასაწყობების ხარჯები, 

კონტრაგენტების საკომისიო,  საშუამავლო და სხვა გადასახადები, შეფუთვის 

დამატებითი ხარჯები საბაჟოზე. ზემოთ ჩამოთვლილი ხარჯების ანალიზის 

პროცესში აუცილებელია მათი განცალკევება საქონლის თითოეული იმპორტი-

რებული ჯგუფისთვის, რათა მომავალში მოხდეს  მათი შედარება შესაბამისი 

შესყიდვის მოცულობასთან და საქონლის ამ ჯგუფის გაყიდვების საქონელბრუნვის 

ღირებულებასთან. 

 სავაჭრო საწარმოს მმართველობითი ანალიზის ჩასატარებლად, საკმარისი არ 

არის  საბრუნვ ხარჯებში შეტანილი ხარჯების ნომენკლატურის გამოყენება 

ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის წესების შესაბამისად. ამ ხარჯების 

მრავალი ელემენტი ცვლადთან ერთად მოიცავს მუდმივ ხარჯებსაც, რომლებიც 

საბრუნავ ხარჯებზე არ არიან დამოკიდებული, მაგალითად, ძირითადი 

საშუალებების ამორტიზაცია წრფივი დარიცხვის მეთოდით, სავაჭრო და 

ადმინისტრაციული შენობების შენახვის ხარჯები, სარეკლამო ხარჯები - ყოველივე 

ეს მიკუთნებულ უნდა იქნას მუდმივ, ფიქსირებულ ხარჯებს; ხოლო ტრანსპორ-

ტირების ხარჯები, შრომის ანაზღურება და მისგან გამოქვითული თანხები, სესხის 

პროცენტები - ცვლად ხარჯებს უნდა მივაკუთნოთ. დოქტორანტის აზრით საცალო 

ვაჭრობის საწარმოში მარჟინალური ანალიზების ჩატარების დროს, უფრო სწორი 

იქნება, საბაზო მონაცემად ჩაითვალოს ყველა გადასახადისა და მოსაკრებლის 

გადახდის შემდეგ დარჩენილი გაუნაწილებელი მოგება. თუმცა აქ შემოთავაზე-

ბულია ალტერნატივა - ეს არის მოგება პროცენტების, გადასახადების და 

მოსაკრებლების გამოქვითვამდე.  ამავე დროს, მხედველობაში არ მიიღება ყველა 

ხარჯი, არამედ მხოლოდ ის  ხარჯები, რაც პირდაპირ კავშირშია საწარმოს სავაჭრო 

საქმიანობასთან. აქედან გამომდინარე, გაყიდვების კრიტიკული (ზღვრული) 

მოცულობის ღირებულება უფრო ზუსტად გამოითვლება და უფრო ობიექტური 

იქნება მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად. საბოლოო ჯამში, 
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ხარჯების მმართველობითი ანალიზი საშუალებას გვაძლევს სრულყოფილად 

შევისწავლოთ სავაჭრო საწარმოს საქმიანობა და განსაზღვროთ მისი შემდგომი 

განვითარების პერსპექტივები.  

 მომდევნო პარაგრაფში სავაჭრო ორგანიზაციის საფასო პოლიტიკაა 

განხილული. შემოთავაზებულია საფასო პოლიტიკის ავტორისეული განმარტება, 

აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციის საფასო პოლიტიკა - არის მისი ხელმძღვანელობის 

საქმიანობა გასაყიდ საქონელზე ფასების დადგენის, შენარჩუნებისა და 

ცვლილებისათვის, რომლებიც მიმართულია კომპანიის მიზნებისა და ამოცანების 

მისაღწევად. სავაჭრო საქმიანობის სპეციფიკა თავისთავად განსაზღვრავს 

სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის საწარმოს გაყიდვების საფასო 

პოლიტიკის ფორმირების მახასიათებლებს. აქ სავაჭრო საწარმოს საფასო 

პოლიტიკის ფორმირებაში იგულისხმება, გასაყიდ პროდუქციაზე დამატებული 

ფასის დონეების დიფერენცირების სისტემის დასაბუთება და მათი ოპერატიული 

კორექტირების უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების შემუშავება, რაც დამოკიდე-

ბულია სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ვითარების ცვლილებებზე და  

სამეურნეო საქმიანობის პირობებზე. 

 სავაჭრო ორგანიზაციის  სპეციფიკა  მდგომარეობს იმაში, რომ მყიდველი 

თითქმის ყოველთვის აკეთებს ასორტიმენტში შესყიდვას. სავაჭრო საწარმოს 

ფასების პოლიტიკამ უნდა გაითვალისწინოს ეს გარემოება იმგვარად, რომ, ერთ 

პროდუქტზე დაბალი ფასის დადგენის დროს ივარაუდოს, სხვა საქონლის 

ამავდროულად გაყიდვა შედარებით მაღალ ფასად.  

 პრაქტიკაში გამოიყენება ფასდაკლების მრავალი განსხვავებული სახეობა, 

ინდივიდუალური და კუმულატიური, ნაღდი ფულით და სასაქონლო ფორმით. 

მომხმარებლის მოზიდვისა და შენარჩუნების მიზნით, სურსათით ვაჭრობის 

ობიექტებში ხშირად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ „კუმულაციურ“ ფასდაკლებას, 

რომელიც ითვალისწინებს შემდგომი შეძენების დროს ფასის შემცირებას მოცემულ 

მაღაზიაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შესყიდული საქონლის გაზრდილ 

ოდენობასთან ერთად. არაკუმულაციური ფასდაკლებები - ეს  არის ფასდაკლებები 

ერთ ჯერზე შეძენილი საქონლის რაოდენობისთვის, რომელიც აღემატება მაღაზიის 

მინიმალურ ლოტს.  

 ჩვენს მიერ ჩატარებული ფასების ანალიზის მეთოდიკით მაღაზიაში 



 

22 

„ჯიბეში“ კუმულაციური ფასდაკლებების გამოყენებით გამოტანილია დასკვნა, რომ 

მმართველობითი ანალიზი საფასო პოლიტიკის ორგანიზების მიზნით 

წარმოადგენს საცალო სავაჭრო ორგანიზაციის ეფექტური მართვის აუცილებელ 

წინაპირობას.  

დასკვნა 

კვლევის შედეგების საფუძველზე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი დასკვნები: 

 საკვები პროდუქტებით საცალო ვაჭრობა ბაზრის ინფრასტრუქტურის 

არსებითი ელემენტია. მისი მოცულობა და სტრუქტურა ეკონომიკური და 

სოციალური განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, რომელიც 

გავლენას ახდენს მთლიანი შიდა პროდუქტის ღირებულებაზე, ეროვნული 

შემოსავლის ფორმირებასა და განაწილებაზე, მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე.  

საცალო გაყიდვების მოცულობა და დინამიკა გავლენას ახდენს ფულის 

მიმოქცევაზე, ქვეყანაში ინფლაციის ხარისხსა და მაჩვენებელზე, მოთხოვნა-

მიწოდებას შორის თანაფარდობაზე. საკვები  პროდუქტებით საცალო ვაჭრობა ერთ-

ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი ბაზარია. იგი ასტიმულირებს 

სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების, ადგენს მათი განვითარების 

გარკვეულ მიმართულებებს. მის მდგომარეობაზე დამოკიდებულია წარმოების 

სხვადასხვა დარგის ზრდის ტემპი, რეგიონთაშორისი და სახელმწიფოთაშორისი 

ურთიერთობების გაფართოება, ტერიტორიის განვითარება და მოსახლეობის 

საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა. ამდენად, სურსათის საცალო 

საწარმოების მაღალი ხარისხის, ეფექტური მართვა, მათი კონკურენტუნარიანობის 

უზრუნველყოფა შეუძლებელია სრული, დეტალური, სანდო და დროულად 

მიღებული მმართველობითი სააღრიცხვო ინფორმაციის გარეშე. 

 კვების პროდუქტებით საცალო ვაჭრობაში მმართველობითი აღრიცხვისა და 

ანალიზის საკითხები აქტუალურია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 

თვალსაზრისით, თუმცა მასთან დაკავშირებული პრობლემები არასაკმარისად არის 

დამუშავებული. დარგის ორგანიზაციებში ბუღალტრული აღრიცხვა წარმოებს 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი დებულებებისა და სხვა მარეგული-

რებელი დოკუმენტების შესაბამისად. ინფორმაცია მაღაზიების შიდა მენეჯ-

მენტისთვის გენერირდება შემთხვევით და სპონტანურად, რაც ამცირებს ეკონო-

მიკური სუბიექტების მენეჯმენტის ხარისხს და მმართველობით დონეზე მათი 
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საქმიანობის კონტროლს. ასეთი სისტემის დამოუკიდებელი ელემენტი უნდა იყოს 

მმართველობითი ანალიზი, რომელიც მმართველობითი გადაწყვეტილების 

მისაღებად და დასასაბუთებლად გამოყენების საშუალებას იძლევა. დამოუკიდებე-

ლი მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის დანერგვა იძლევა რესურსებისა და 

ხარჯების უფრო ეფექტურად მართვის, მათ საბოლოო შედეგზე ორიენტირების 

საშუალებას. საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციას ასეთი შესაძლებლობა 

მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის  დანერგვის პირობებში უჩნდება.   

 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჩნდება ბევრი რისკი და მოულოდ-

ნელობები. აქედან გამომდინარე საცალო მაღაზიების შიდა მენეჯმენტის აღრიცხვის 

როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საცალო, მათ შორის საკვები პროდუქტებით 

მოვაჭრე საწარმოები იქმნებიან კერძო საკუთრების საფუძველზე, შესაბამისად 

სრულად არიან პასუხისმგებელნი საკუთარი სავაჭრო და ფინანსური საქმიანობის 

შედეგებზე და მასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ რისკებზე. რისკების 

სამართავად მათ სჭირდებათ სწრაფი, ზუსტი და ბევრად უფრო დეტალური 

ინფორმაცია საქონლის, სასაქონლო ტრანზაქციების, კვების პროდუქტების 

შესყიდვისა და გაყიდვის ღირებულებისა და საქმიანობის ფინანსური შედეგების 

შესახებ, ვიდრე ფინანსურ ანგარიშგებაშია წარმოდგნილი. ამიტომ მმართველო-

ბითი აღრიცხვა მუდმივად უნდა მოერგოს სავაჭრო ბიზნესის ცვალებად პირობებს 

და კონიუნქტურას, აკონტროლოს არა მხოლოდ მიმდინარე, არამედ მოსალოდნელი 

ხარჯებიც, აღრიცხოს გადახრები საქონლის მარაგის ოპტიმალური პარამეტ-

რებიდან, მათი გაყიდვა და მასთან დაკავშირებული  ხარჯები. მისი მთავარი 

მახასიათებელია მარაგებისა და საქონლის მოძრაობის რაოდენობრივ მაჩვენებ-

ლებზე ფოკუსირება, ზღვრული ხარჯებისა და მოგების აღრიცხვა, გაყიდვების 

აღრიცხვის ეფექტურობა და სხვ. 

 სურსათით საცალო ვაჭრობა გამოირჩევა კონკურენტი საწარმოების დიდი 

რაოდენობით და საქონლის მრავალფეროვანი ასორტიმენტით. თითოეული პრო-

დუქტი უნდა იყოს შეძენილი საუკეთესო ფასად, მიწოდებული იყოს მაღაზიაში 

მინიმალური დანახარჯებით, ინახებოდეს დანაკარგების გარეშე, განთავსდეს 

სარეალიზაციო ზონაში საკმარისი რაოდენობით და გაიყიდოს ხელსაყრელ 

ფასებში. ასეთი პირობებისთვის ყველაზე რაციონალურია მმართველობითი 
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აღრიცხვის ორგანიზება სასაქონლო მიმოქცევის ეტაპების, სასაქონლო 

ოპერაციების, მათ განხორციელებაზე პასუხისმგებლობის ცენტრებისა და მაღაზიის 

საერთო შედეგების მიხედვით.  
  სასურსათო სავაჭრო ობიექტების სამართავად, პირველ რიგში საჭიროა 

რაოდენობრივად გაზომილი ინფორმაცია. დღევანდელ პრაქტიკაში მცირე სავაჭრო 

ორგანიზაციებიც კი იყენებენ კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამებს. 

ზოგიერთი მათგანი საბუღალტრო ინფორმაციის დამუშავების ცენტრებთან 

კომუნიკაციის საშუალებებით ახორციელებენ საბუღალტრო აღრიცხვას და 

ამდენად თითოეული პროდუქტის მიხედვით რაოდენობრივი აღრიცხვა აღარ 

წარმოადგენს შრომატევად სამუშაოს. ბევრი სასურსათო მაღაზია გაერთიანებულია 

სავაჭრო ქსელებში, ამდენად აღრაა საჭირო ყველა მაღაზიას ჰქონდეს საბუღალტრო 

სამსახური. მიუხედავად ამისა მმართველობითი აღრიცხვა აუცილებელია 

თითოეული მათგანისათვის, რაც ერთხელ კიდევ ხაზს უსვამს მმართველობითი 

აღრიცხვის მნიშვნელობას ობიექტების სიდიდის მიუხედავად.  

 საკვები პროდუქტების საცალო ვაჭრობაში მარაგების მართვისას აუცი-

ლებელია მათი მარაგის ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა, საწყობში 

შენახვა და სავაჭრო სართულზე განთავსება. მარაგი დამოკიდებულია საქონლის 

ტიპზე, მისი ვარგისიანობის ვადაზე, გაყიდვების დაგეგმილ რაოდენობაზე, 

შესყიდვისთვის სახსრების ხელმისაწვდომობაზე. აუცილებელია წინასწარ 

განისაზღვროს პასუხისმგებლობის ცენტრების მენეჯერების უფლებები და 

მოვალეობები, უზრუნველყოფილ იქნეს მათთვის საქონლის მარაგების ნორმიდან 

გადახრისა და მათი ყოველდღიური განხორციელების დაგეგმილი ღირებულების 

მონაცემების დროული იდენტიფიცირების შესაძლებლობა;  

 დირექთ-ქოსტინგის სისტემა ყველაზე მეტად შეესაბამება მმართველობითი 

აღრიცხვის თეორიისა და პრაქტიკის განვითარების თანამედროვე დონეს.  ამ 

შემთხვევაში მხედველობაში  მიიღება მხოლოდ პირდაპირი ცვლადი ხარჯები, 

ხოლო მუდმივი ხარჯები უშუალოდ მიეკუთვნება ფინანსურ შედეგებს. განსხვავება 

შემოსავალსა და პირდაპირ ხარჯებს შორის არის ზღვრული შემოსავალი. 

დისერტაციაში წარმოდგენილია და დასაბუთებულია საცალო მაღაზიის ცვლადი 

და მუდმივი დანახარჯების შემადგენლობა, დაფარვის ჯამისა და განაკვეთის 

გაანგარიშების მეთოდები მარტივი და განვითარებული დირექთ-ქოსთინგის 
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მეთოდით. აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქონლის შეძენის, 

ტრანსპორტირებისა  და გაყიდვის ხარჯების კონტროლის ეტაპებზე სწორედ 

დირექთ-ქოსტინგის სისტემის გამოყენება. 

 კვლევის შედეგების საფუძველზე, მივედით დასკვნამდე, რომ 

მმართველობითი ანალიზის გასაუმჯობესებლად და ანალიზის მონაცემებისა და 

შედეგების გამოყენებით საქონლის ასორტიმენტის, ფასებისა და ხარჯების სამარ-

თავად, აუცილებელია ზღვრული ანალიზის ინსტრუმენტებისა და მეთოდების 

გამოყენება საკვები პროდუქტების რეალიზაციის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

ეს შესაძლებელს გახდის მომხმარებელთა მოთხოვნის, ხარჯების, ფასების, 

საქონელბრუნვის პარამეტრების პროგნოზირებას, მენეჯმენტის გადაწყვეტილე-

ბების პროგნოზირებული და რეალური შედეგების უფრო ზუსტ შეფასებას. საკვები 

პროდუქტების გაყიდვის ხარჯების ზღვრული ანალიზის გამოყენების შედეგად, 

იქმნება შესაძლებლობები სავაჭრო ოპერაციების განხორციელების შესახებ 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისა და დასაბუთებისთვის, რაც 

გამოიხატება მომწოდებლების არჩევის, მიწოდების მეთოდებისა და საქონლის 

გაყიდვის ფორმების, სავაჭრო ბიზნესის ორგანიზებისა და მართვის ხარჯების 

შემცირების გზების მოძიებაში და სხვ.  ცვლადი და მუდმივი ხარჯების ანალიზი 

საშუალებას გვაძლევს, შევაფასოთ მაღაზიის სავაჭრო და ფინანსური საქმიანობის 

რისკების დონე, რომლის მიღწევაც სასურსათო პროდუქტების გაყიდვის ხარჯებისა 

და მოგების ყოველდღიური ანალიზით არის შესაძლებელი.  

 საცალო სასურსათო მაღაზიებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს  სასაქონლო და ფინანსური ზარალის მმართველობით ანალიზს. ჩვენს 

მიერ შემოთავაზებულია ამ დანაკარგების დაყოფა იდენტიფიცირებულ და ფარულ, 

ნორმალიზებულ და არასტანდარტიზებულ ჯგუფებად, რომლებიც გამოვლინდება 

მმართველობითი აღრიცხვის საშუალებით და განისაზღვრება ეკონომიკური 

ანალიზის მეთოდებით. გამოვლენილ დანაკარგებში შედის ვადაგასული და 

უხარისხო საქონელი, აგრეთვე დანაკარგები ხმობის, გაბნევისის, გაფანტვის, 

გაფრქვევის, ნგრევის და სხვა მიზეზების გამო. ფარული დანაკარგები შეიძლება 

გამოწვეული იყოს ქურდობის, თანამშრომლების ბრალით საქონლის დაზიანების ან 

დაკარგვის, მიმწოდებლისგან საქონლის გადაანგარიშების გარეშე მიღების 

შედეგად, სალაროებში ფულის დანაკლისის შედეგად და სხვ. დისერტაციაში 



 

26 

მოცემულია ბუნებრივი მიზეზებით გამოწვეული დანაკარგების გამოთვლის 

მაგალითები.  

 ვაჭრობის სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა 

საფასო პოლიტიკის განსაზღვრა. სურსათით საცალო ვაჭრობაში გამოიყენება 

სხვადასხვა, მაგრამ ძირითადად რეგულირებადი გასაყიდი ფასები. საფასო 

პოლიტიკაში ზოგადი ზღვრული მიდგომის გამოყენებით, სადისერტაციო კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით, რეკომენდებულია საქონლის ყიდვა-გაყიდვის დაგეგმი-

ლი ფასების დადგენა შესაბამისი სასაქონლო ტრანზაქციების პირდაპირი 

დანახარჯების საფუძველზე. შედარებით თავისუფალი ფასის მქონე საქონლის-

თვის, ფასის გაანგარიშება უნდა მოიცავდეს მაღაზიის ყველა შესაბამის  ხარჯებს და  

ეკონომიკურად გამართლებულ მომგებიანობას. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 

სასურსათო ნომენკლატურის უმრავლესობისთვის შემუშავდეს ფასდაკლების 

ეფექტური სისტემა წინა გასაყიდი ფასის გათვალისწინებით. სავაჭრო საწარმოს 

საფასო პოლიტიკის ოპტიმალური ფორმირებისა და ანალიზის დროს უნდა 

ვიხელმძღვანელოთ წინა პერიოდებში გაყიდვებისა და ფასების სტატისტიკური 

მონაცემებით, კონკურენტი მაღაზიების ფასების დონით და სხვა მაჩვენებლებით. 

ამასთან გათვალისწინებული უნდა იქნეს პროდუქტზე მოთხოვნა, მისი 

ექსკლუზიურობა, გარეგნობა და სხვა ხარისხობრივი მახასიათებლები. დისერ-

ტაციაში წარმოდგენილია საცალო ფასების გაანგარიშებისა და კვების პროდუქ-

ტების სავაჭრო ფასდაკლებების სხვადასხვა ვარიანტები. 

 მმართველობითი აღრიცხვისა და ანალიზის დანერგვა საცალო ვაჭრობის 

ორგანიზაციებში, მათ შორის სასურსათო მაღაზიებში, საკმაოდ რთული ამოცანაა. 

თითოეული საწარმოსთვის, მისი ფუნქციონირების სპეციფიკიდან და 

პირობებიდან გამომდინარე, საჭიროა მიზანმიმართული მუშაობა მმართველობითი 

აღრიცხვისა და ანგარიშგების ინდივიდუალური სისტემის შემუშავებისათვის. 

ამავდროულად, თავდაპირველად აუცილებელია პასუხისმგებლობის ცენტრების 

შემადგენლობისა და მათი უფლებამოსილების დადგენა, ხარჯების შესაბამისი 

ბიუჯეტის განსაზღვრა, საქონლის მარაგისა და მისი გაყიდვების განსაზღვრული 

მაჩვენებლებიდან გადახრის იდენტიფიცირებისა და ანალიზის მეთოდების 

გამოყენება.  ამ ყველაფრის მიღწევა  უნდა განხორციელდეს ავტომატური მართვის 

სისტემების გამოყენებით ეკონომიკური ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე 
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მეთოდებსა და სისტემებზე ფოკუსირებით. 

 საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში რესურსების გენერირების და განაწი-

ლების ხარჯების მმართველობითი ანალიზი უნდა განხორციელდეს ელემენტებისა 

და ღირებულების ერთეულების, პროდუქტების ჯგუფებისა და  ყველაზე მეტად 

მოთხოვნადი საკვები პროდუქტების  მიხედვით, ცვლადი ხარჯების ერთობლი-

ობის გათვალისწინებით, რომელიც დამოკიდებულია სასაქონლო ტრანზაქციების 

მოცულობაზე. ყოველთვის ზედამხედველობისა და კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს 

გაყიდვების ნაშთების მოცულობა, ნორმალიზებული და არასტანდარტიზებული 

საქონლის დანაკარგები, ჯარიმები, საურავები და სხვა არაეფექტური ფულადი 

ხარჯები. მარჟის ანალიზის ელემენტები გამოყენებული უნდა იქნეს შიდა ფასებისა 

და ფასების პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად. 

 მიგვაჩნია, რომ სურსათით საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში მმართველობითი 

აღრიცხვა-ანალიზის ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ორგანიზაცია და მეთოდო-

ლოგია ხელს შეუწყობს მათი საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტიანობის მნიშვნე-

ლოვან ამაღლებას, საქონელბრუნვისა და მოგების ზრდას, ხარჯების 

ოპტიმიზაციასა და სხვა მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სემინარებისა და კოლოქვიუმების დაცვის 

კომისიაზე დაცული იქნა ორი სემინარი და სამი კოლოკვიუმი. 

კოლოკვიუმები: 

1. საცალო ვაჭრობის სპეციფიკა და მისი გავლენა მართვისთვის საჭირო 

საანგარიშგებო ინფორმაციის ფორმირებაზე; 

2. მმართველობითი აღრიცხვა სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის 

ორგანიზაციაში; 

3. სასურსათო პროდუქტებით საცალო ვაჭრობის შდეგების და დანახარჯების 

მმართველობითი ანალიზი. 
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