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 ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია სასაქონლო 

ბრუნვის პროგრამა Ms-Excel-ისა და VBA სააპლიკაციო 
ენის  გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა ფირმის 
პროდუქტ-მენეჯერს საშუალებას აძლევს აწარმოოს 
ფირმაში პროდუქციის შესყიდვა-გაყიდვების 
მონიტორინგი და განახორციელოს სასაქონლო 
მარაგების სტრატეგიული მართვა ფირმის შემოსავლების 
გაზრდის მიზნით.  საკვანძო სიტყვები: პროდუქტ-მენეჯერი;  VBA 
სააპლიკაციო ენა; ფირმა. 

 I. შესავალი 
 

ბიზნესის წარმატებული განვითარება პირდაპირ 
არის დამოკიდებული ფირმის რესურსებისა და 
რეზერვების განაწილების სტრატეგიებთან. საჭიროა 
შემუშავდეს ფირმის პროდუქციის მართვის 
ტექნოლოგიები, რომ  რომ განხორციელდეს 
კომპანიაში შესყიდვა-გაყიდვების  მართვა 
ოპტიმალური შემოსავლების კრიტერიუმით.  
პროდუქტ მენეჯერი ფირმაში უზრუნველყოფს 
საქონლის ბრუნვასთან დაკავშირებული მთელი 
რიგი ოპერაციების მართვას.ფირმის მართვის 
ნებისმიერი  პროგრამული პაკეტის  ძირითად 
ნაწილს წარმოადგენს საოფისე ტექნოლოგიების 
პროდუქტ-მენეჯერი. 

ნაშრომში აგებულია ფირმის  პროდუქციის 
რეალიზაციის პროგრამა პროდუქტ-მენეჯერი, 
რომელიც უზრუნველყოფს შემდეგი ოპერაციების 
მართვას: 

 სასაქონლო მარაგების შესყიდვა; 
 სასაქონლო მარაგების მართვა; 
 სასაქონლო მარაგების რენტაბელობის 

შეფასება; 
 კომპანიის სტრატეგიის გათვალისწინე-

ბით, მომწოდებლებთან მოლაპარაკებების 
გამართვა; 

 კონკრეტული ბაზრის ანალიზი; 
 სასაქონლო ბრუნვის მონიტორინგი 

ასეთი პროგრამების შექმნისას აუცილებელია 
გათვალისწინება იმისა,  რომ პროგრამებს 
გამოიყენებენ ადამიანები, რომელთათვის 
კომპიუტერი არის დამხმარე ინსტრუმენტი, 
ძირითადი სამუშაოსთვის. ამიტომ ძალზე 
მნიშვნელოვანია ისეთი პროგრამების შექმნა, 
რომლებსაც აქვთ მარტივი და  გასაგები 
ინტერფეისი.  

II. ფირმის პროდუქტ-მენეჯერის მომსახურების  
პროგრამა  

 ნაშრომში წარმოდგენილია ფირმის პროდუქტ-
მენეჯერის  პროგრამული უზრუნველყოფის  
შემდეგი სერვისები:გაყიდვები, შესყიდვები, 
შეკვეთები, გადატანა მაღაზიებსა და საწყობებს 
შორის. ასევე შესაძლებელია, სასაქონლო 
ზედნადებების, ინვოისებისა და ანგარიშ–ფაქტურის 
გამოწერა. პროგრამა ახორციელებს 
თვითღირებულების, დღგ–სა და ნაშთების 
ავტომატურ გამოთვლას MS-EXCEL-ისა და VBA 
სააპლიკაციო ენის  გამოყენებით[2,3]. 

პროდუქტ-მენეჯერის მონაცემთა ბაზა  
წარმოდგენილია რელაციური კავშირის  მონაცემთა 
შემდეგი ცხრილების სახით: სასაწყობო 
პროდუქციის დინამიური ბაზა „პროდუქტი  (ნახ.1), 
მომწოდებელთა ბაზა „შეკვეთები  (ნახ.2), 
კლიენტთა ბაზა კლიენტები  (ნახ.3), სასაქონლო 
მოძრაობის მონიტორინგის ფანჯარა ”პროდუქტის 
ბრუნვა” (ნახ.4), სასაქონლო ზედნადებების RS.ge-ზე 
(შემოსავლების სამსახური საიტი) ჩამოტვირთვა - 
ატვირთვის ფანჯარა.  

სექციაში პროდუქტი“  წარმოდგენილია 
საწყობში   პროდუქტების მონაცემთა სრული 
აღწერილობა, სხვადასხვა ტიპის ჩანაწერული 
ველების სახით: პროდუქტის შეძენა-რეალიზაციის 
ველები,     შემოსავლების ველები და სხვ. 
პროდუქციის შერჩევის ფილტრები (ნახ.1)

  



 ნახ.1.  სექცია „პროდუქტი“ 
 

 

 ნახ.2. სექცია შეკვეთები  
 
  

სექციაში შეკვეთები  წარმოდგენილია 
პროდუქციის მომწოდებელი ფირმებისა და 
შესაკვეთი პროდუქციის ბაზა.  ამ ფანჯარაში 
შესაძლებელი ხდება  მომწოდებელი ფირმის 
შერჩევა და სასაწყობო პროდუქტზე შეკვეთის 
განხორციელება VBA სააპლიკაციო ენის 
გამოყენებით აგებული წინასწარი შერჩევის 

ველებით.    სარეზერვო პროდუქციის 
მონიტორინგის შედეგები (არ დავუშვათ  
დეფიციტი და ზედმეტი მარაგი) რელაციურ 
კავშირის ცხრილებში:  „პროდუქტი“ - „შეკვეთები“, 
შეკვეთების პერიოდების ეფექტური მართვის 
შესაძლებლობებს იძლევა. 

 
 



 ნახ.3. სექცია კლიენტები   
 

სექციაში კლიენტები  წარმოდგენილია კლიენტთა 
ბაზა. ჩანაწერები მათ შესახებ ხდება   შესყიდული 
პროდუქციის მოცულობისა და მოხმარების 
ინტენსივობის მიხედვით. ამავე სექციაში ხდება 
კლიენტზე გაცემული პროდუქციის სასაქონლო 
ზედნადებების, ინვოისებისა და ანგარიშ–ფაქტურის 
გამოწერა. ფასების დაანგარიშება, ამ ოპერაციების 
განხორციელება ხდება VBA სააპლიკაციო ენაზე 
დაწერილი  შესაბამისი კოდების მართვის 
ღილაკებით იხ ნახ.3. 

სექციაში პროდუქტის ბრუნვა“ წარმოდგენილია   
მონაცემთა დინამიური ცხრილი და საშუალებას 
იძლევა დაათვალიეროთ გაყიდვები, როგორც 
დეტალურად თარიღების მიხედვით, ასევე ჯამურად 
საქონლის დასახელებების ან მაღაზიების 
მიხედვით, მყიდველების და მომწოდებლების 
ბრუნვა, საქონლის კრიტიკული რაოდენობები, 
საქონლის ბრუნვა და სხვა.(ნახ.4.) 

 

                                                          ნახ. 4. სექცია პროდუქტის ბრუნვა“ 



 სექციაში სასაქონლო ზედნადები“ შესაძლებელია 
სასაქონლო ზედნადებების ჩამოტვირთვა და 
ატვირთვა RS.ge-ზე. თვითღირებულების გადათვლა 
ხორციელდება როგორც რამოდენიმე 

საქონლისთვის ასევე სრული სასაქონლო სიისთვის 
მითითებულ პერიოდში.სხვა.იხ ნახ.5. 
 

 
 

 ნახ. 5. სექცია სასაქონლო ზედნადები“ 
 

III. დასკვნა 
 

აღნიშნული პროგრამა  უზრუნველყოფს 
პროდუქტ-მენეჯერის მიერ სასაქონლო ქსელში 
პროდუქციის ბრუნვის  ავტომატიზირებულ მართვას, 
შემდეგი სერვისების გამოყენებით: გაყიდვები, 
შესყიდვები, შეკვეთები, გადატანა მაღაზიებსა და 
საწყობებს შორის. ასევე შესაძლებელია 
სასაქონლო ზედნადებების, ინვოისებისა და 
ანგარიშ–ფაქტურის გამოწერა. პროგრამა 
ახორციელებს თვითღირებულების, დღგ–ს და 
ნაშთების ავტომატურ გამოთვლას. პროგრამა   
შესრულებულია Ms-Excel-ის ინსტრუმენტალიებისა 
და VBA სააპლიკაციო ენის  გამოყენებით და 
კომპაქტურია.  

აღსანიშნავია, რომ ამ სახით წარმოდგენილი 
მონაცემთა ბაზა დინამიურია და მუდმივად 

განახლებადი.  ის იძლევა დროის 
რაციონალურად დაგეგმვისა  და ფირმის  
რეზერვების ეფექტურად მართვის საშუალებას. 
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