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სიმულაციური მოდელირება ცოდნის ათვისების ამოცა

ნის ერთერთი შემადგენელი და ძირითადი ნაწილია. სტუდენ

ტის მიერ სიმულაციის ჩატარება გულისხმობს, რომ კარ გად 

იცის საწარმოს ფინანსური ანალიზის მეთოდები, საშუალე

ბები, ალგორითმები, ფინანსურ ანალიზში გამოყენებული 

ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელები, სტუდენტს პრაქტი

კულ მეცადინეობებზე ათვისებული აქვს ფინანსურ ანალიზთან 

დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნის ტექნიკა, ტექნოლოგია. 

საწარმოს ფინანსური ანალიზი საწარმოს საქმიანობის 

რეალობის ასახვაა, ამიტომ საწარმოს ფინანსური მდგრა

დობის შეფასებისა და გაკოტრების პროგნოზირების ეკონო

მიკურ მათემატიკური მოდელით მიღებულ შედეგში აისახება 

საწარმოს სრული სურათი. სიმულაციის მიზანია ლექცია

სემინარებზე და დამოუკიდებელი მუშაობით მიღებული 

ცოდნის ბაზაზე სიმულაციის რეჟიმში გამოიმუშაოს საწარმოს 

მართვის, გადაწყვეტილების მიღების უნარჩვევები, დაინახოს 

მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი და იმოქმედოს 

მის გასაუმჯებესებლად.
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საკვანძო სიტყვები: სიმულაცია, ფინანსური მდგრადობა, მათემატიკური მოდელი,

FINSIM_PRO2018, ფინანსური ანალიზი

FINSIM_PRO2018ით სიმულაციის რეჟიმში საწარმოს 

მართვის, გადაწყვეტილების მიღების უნარჩვევების გამო

მუშავების პროცესი შემდეგია (სურ. 1.).

FINSIM_PRO2018თან მუშაობის დაწყება ნებისმიერ 

სტუდენტს, სპეციალისტს შეუძლია. სისტემასთან მუშაობის 

პირ ველად დაწყებისას სტუდენტი აფიქსირებს თავის პირად 

ნო მერს, სახელსა და გვარს. შემდგომში ამ პირადი ნომ

რით შედის სისტებაში. პედაგოგის მიერ სტუდენტის აქტი

ვობის შეფასების მიზნით ხორციელდება სტუდენტების მიერ 

სისტემასთან მუშაობის სტატისტიკის დაგროვება. იდენტი

ფიკაციის დაწყებამდე ან მის შემდეგ სტუდენტს შეუძლია 

ვიდეოთი გაეცნოს სისტემასთან მუშაობის დაწყების ტექნო

ლოგიას.

იდენტიფიკაციის შემდგომი ეტაპია საწარმოს ამორჩევა. 

მონაცემების ბაზაში შენახულია დარგების მიხედ ვით 

სტაბი ლურად მომუშავე და თუნდაც ერთი გაკოტრე ბული 

საწარმოს ფაქტობრივი მონაცემები. ამავე დროს საწარ

მოების სიაში დამატებულია ერთი ჩანაწერი სახელწოდებით 

„ვირტუა ლური საწარმო“. ვირტუალური საწარმოს მაგა

ლითზე სტუდენტმა უნდა შეარჩიოს შერჩეულ მოდელში 

ეკონომიკური მაჩვენებლებეის (არგუმენტების) ისეთი 

მნიშვნე ლობები, რომლის შედეგადაც საწარმო ფინანსურად 

სტაბი ლური ან გაკოტრებული იქნება. მონაცემების ბაზაში 

სისტე მაში არსებული 14 ეკონომიკურ მათემატიკურ მოდელ

ში გამოყენებული ეკონომიკური მაჩვენებლების მნიშვნე

ლობებია ჩაწერილი. საწარმოს ამორჩევის შემდეგ ჩამო

იშლება სისტემაში არსებული მოდელების სია. ერთერთის 

დასახელებაზე დაწკაპუნებით დამატებით ცხრილში გამოდის 

მოდელის აღწერა, მიზანი, დანიშნულება, გამოყენების 

არეალი, მოდელის ცხადი სახე მოდელში გამოყენებული 

ეკო ნო მიკური მაჩვენებლების დახასიათებით, მოდელით 

გაანგარი შების შედეგის, საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 

შეფა სების ინტეგრალური მაჩვენებლის  Zით საწარმოს 

ფინან სური მდგრადობის შეფასების წესები. რეკომენდებულია 

მუშაობა დაწყებულ იქნეს ალტმანის მოდელით იმ საწამოები

სათვის რომელთა აქციების კოტირება ბირჟაზე არ ხდება  

პირობითი სახელით Altman1 (სურ.2).

* კვლევის შედეგები წარმოდგენილ იქნა I ეროვნულ სამეცნიერო კონ
ფერენციაზე „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმების 
ძიება“ 

სურ. 1. FINSIM_PRO2018ით გადაწყვეტილების 
მიღების უნარჩვევების გამომუშავების პროცესი

ცოდნის ეკონომიკა, ტექნოლოგიები, 
სამეწარმეო საქმიანობა, გლობალიზაციის გამოწვევები თეა მუნჯიშივილი
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მოდელის ამორჩევის შემდეგ გამოვა ძირითადი ფან ჯარა, 

რომლის გარემოშიც ხორციელდება სიმულაცია. აქვე შეიძ

ლება გამოძახებულ იქნეს ვიდეო მოდელირების პროცესის 

გასაცნობად. ამრიგად, საწარმო შერჩეულია, გაჩუმებით 

გამოვლილია Altman1ში შემავალი მაჩვენებლების (არგუ

მენ ტების) საშუალო არითმეტიკული, ნაჩვენებია მოდე ლი და 

მასში შემავალი კოეფიციენტები.

სურ. 2. შერჩეულია ფინანსურად მდგრადი საწარმო „ციცინათელა“, მოდელებიდან ამორჩეულია Altman1 და 
მონიშნულია იგი.

სურ. 3

სიმულაციის პირველი ბიჯი

მოდელში შემავალი არგუმენტების მნიშვნელობები 

 მუდ მივია, ცვლადია კოეფიციენტები. გაჩუმებით კოეფიციენ

ტის მინიმალური მნიშვნელობაა 0,001. ვანგარიშობთ Zის 

მინიმალურ, მაქსიმალურ მნიშვნელობებს და ჩვენს მითი

თებული ბიჯით მათი მნიშვნელობების დიაპაზონში Zის 

მნიშვნე ლობებს (სურ. 3).

ბიჯის∆ს მნიშვნელობა ჩვენს მიერ განისაზღვრება. 

იტერაციათა რაოდენობა=(Zmax
 
– Zmin )/∆. ბუნებრივია ისმის 

კითხვა, როგორი უნდა იყოს ∆ს მნიშვნელობა. აქ შეგვიძლია 

ზოგადი რჩევით შემოვიფარგლოთ  ∆ს მნიშვნელობა უნდა 

იყოს ისეთი, რომ იტერაციათა რაოდენობა და შესაბამისად 

გაანგარიშების დრო დიდი არ იყოს. გაანგარიშების შედე

გები აისახება აინიმაციური და ხმოვანი ეფექტებით, მრავალ

ვარიანტული გეგმის სახით (სურ. 5.4, სურ. 5).

გლობალიზაცია და ბიზნესი. #6 / 2018 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
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მოდელირების მეორე ბიჯი

ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანია, შემოწმებულ იქნეს შერჩეული 

მოდელის  Altman1ის გამოყენებულობის შესაძლებლობა 

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შესაფასებლად. მოდელი

რების წინა ეტაპზე მიღებული კოეფიციენტთა სიმრავლიდან 

ვარჩევთ ერთერთს და ვახორციელებთ მოდელირებას, 

სურ. 5.4.

სურ. 5.

სურ. 6

მაშინ, როდესაც კოეფიციენტების მნიშვნელობები მუდმი

ვია და იცვლება არგუმენტების მნიშვნელობები. იანგა რიშება 

Zის ფაქტობრივი, მინიმალური, მაქსიმალური მნიშვნე

ლობები და მათი მნიშვნელობების დიაპაზონში Zის მრავალი 

ვარიანტი (სურ. 6).

ცოდნის ეკონომიკა, ტექნოლოგიები, 
სამეწარმეო საქმიანობა, გლობალიზაციის გამოწვევები თეა მუნჯიშივილი
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ეტალონური ვარიანტის არჩევის შემდეგ სტუდენტი 

ახორციელებს ეტალონური ვარიანტის ერთი ცვლადით მო

დელირებას. მოდელირების შედეგია მოდელში შემავალი 

არგუმენტების წონის განსაზღვრა. იგი გვიჩვენებს არგუმენტის 

მნიშვნელობას მოდელში. ეს საშუალებას აძლევს ფინანსურ 

ანალიტიკოსს, მოახდინოს რესურსების ისეთი გადანაწილება, 

რომ საწარმოს ფინანსური მდგრადობა შენარჩუნებულ იქნეს 

(სურ. 5.9).

სტუდენტის მიერ სიმულაციის ბოლო ეტაპი სტუდენ

ტის ცოდნის ინტეგრალური შემოწმებაა. საფუძვლად აიღება 

ეტა ლო ნური მოდელი და ვირტუალური საწარმო. ვირ

ტუალურ საწარმოში მოდელში შემავალი მაჩვენებლების 

(არგუმენტების) მნიშვნელობები ნულის ტოლია. მოდელი

რების მიზანია, მოდელში შემავალი მაჩვენებლების წონის 

გათვალისწინებით შერჩეულ იქნეს მაჩვენებელთა ისეთი 

მნიშვნელობები, რომელთა საფუძველზეც გაანგარიშებული 

Zის მნიშვნელობა სტაბილურობის ან გაკოტრების ზონაში 

მოხვდება. 

სიმულაციის დამამთავრებელი ეტაპია  დებრიფინგი. 
აქ პედაგოგის მიერ სიმულაციის შედეგების განხილვა ხორ

ციელდება (დებრიფინგი ინგლისური სიტყვაა  debriefing 

და ნიშნავს დავალების შესრულების შედეგების განხილ

ვას). დებრიფინგის დროს პედაგოგი განიხილავს თითოელი 

სტუდენ ტის (ჯგუფის) მიერ შესრულებულ სამუშაოს, მის 

მიერ მიღებულ დასკვნებს. სტუდენტების მიერ მიღებული 

დასკვნე ბის ანალიზი პედგოგის მიერ ხორციელდება სპეცია

ლური პროგრამით. დებრიფინგი ამჟამად ფაქტობრივად 

გარკვეულწილად უმრავლეს შემთხვევაში ლექტორის მიერ 

ნებისმიერ მეცადინეობაზე ხორციელდება, მაგრამ მკაცრად 

გამოყოფილი ფორმა არ აქვს. სიმულატორთან მუშაობისას 

სტუდენ ტების მიერ დაშვებული შეცდომები ლექტორის კომპი

უტერზე სიმულაციის ოქმის სახით გამოიტანება. ლექტორი 

აანალიზებს მას და სიმულაციის დამთავრების შემ დეგ 

ახორციელებს სტუდენტებთან ერთად შედეგების განხილვას  

დებრიფინგს. 

დებრიფინგის პროცესი არაფორმალური პროცესია. ა. ა. 

სვისტუნოვი სტატიაში /69/ დეტალურად აღწერს დებრიფინ გის 

ამოცანებს, მიზნებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვი

ლებს ლექტორის  დებრიფინგის ჩატარების ლიდერის, 

როლზე. იგი აღნიშნავს, რომ ლიდერის მოვალებაა, შექმნას 

ემოციონალურად თავსებადი შემოქმედებითი ატმოსფერო. 

სურ. 7

ანალოგიური სამუშაოები სრულდება გაკოტრებული 

საწამოს მიმართ.

გეგმის მრავალი ვარიანტის გარდა Zის მნიშვნელო

ბათა დიაპაზონში შეგვიძლია გამოთვალოთ Zის სასურ

ველი მნიშვნე ლობა და დავინახოთ არგუმენტების როგორი 

მნიშვნე ლობებისთვის მიიღწევა იგი (სურ. 7).

მოდელირების შედეგები აისახება Excelში შემდგომი 

ანალიზისათვის. მოცემული მოდელით მოდელირების შე

დე გები გამოიტანება Excelში სურ. 5.6ზე გამოსახული 

ფორ მის დახურვის შემდეგ. სტუდენტი ახორციელებს მიღე

ბული შედეგების ანალიზს. ანალიზის მიზანია, შეაფასოს 

მოდელირების შედეგები და ამოარჩიოს მოდელის კონკრე

ტული ვარიანტი საწარმოს ფინანსური მდგრადობისა და 

გაკოტრების პროგნოზის განსახორციელებლად.     ,i ური 

მოდელის n ვარიანტის ამორჩევის კრიტერიუმი შემდეგია: 

ამო ირჩევა ის ვარიანტი, რომლისთვისაც ფინანსურად სტაბი

ლური და გაკოტრებული საწარმოების Zის მნიშვნელობებს 

შორის სხვაობა მინიმალურია. ბლოკსქემის სახით შეიძლება 

შემდეგნაირად წარმოვიდგინოთ (სურ. 8).

სურ. 7. ეტალონური ვარაინტის არჩევის ბლოკსქემა

მოდელის საბოლოო ვარიანტის ამოსარჩევად მოდელი 

რება ხორციელდბა დანარჩენი მოდელებითაც. სტუდენ ტის 

მიერ სიმულაციის დამთავრების შემდეგ Excelში გამო

იტანება სიმულაციის შედეგების კრებსითი უწყისი (სურ.5.8). 

აქ მოცემული მონაცემების ანალიზი ზემოთ აღწერილი 

ალგორითმით ხორციელდება. სტუდენტი არჩევს და ასაბუ

თებს მოდელის ეტალონური ვარიანტის შერჩევას. 

გლობალიზაცია და ბიზნესი. #6 / 2018 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
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დაუშვებელია კონკრეტული სტუდენტის მიერ დაშვებულ 

შეცდო მაზე ყურადღების კონცენტრირება. პირიქით, შეცდო

მები წარმოდგენილი უნდა იქნეს, როგორც ჯგუფის მიერ 

დაშვებული შეცდომა და მიეცეს საშუალება ჯგუფის წევრებს, 

გამოხატონ თავიანთი აზრი. ასეთი განხილვის დროს ჯგუ

ფის მონაწილეებში ხორციელდება იდეების გენერირება, 

ამოცანის ამოხსნის გზებისა და მეთოდების ძიება და სხვა.

/69/ში დეფრინგის ლიდერისადმი წაყენებული მო თხ

ოვ ნები ახალი არ არის. იგი სრულად, დეტალურადაა ჩამო

ყა ლიბებული ინტელექტუალი პროცესების მართვის მეთოდში 

 ფსიქოევრესტიკულ დაპროგრამების მეთოდისადმი მიძ

ღვნილ ნაშრომში /70/.

ჯგუფური განხილვის დროს სტუდენტების მიერ გამო

თქმული მოსაზრებები, წინადადებები ლექტორის მიერ 

გაითვალისწინება.

დასკვნები და რეკომენდაციები:

1. საწარმოს ფინანსური მგრადობისა და პროგნოზი

რების არსებული ეკონომიკურმათემატიკური მოდელები 

საშუალებას იძლევიან, შეფასებულ იქნეს საწარმოს ფინან

სური მდგომარეობა და განხორციელდეს გაკოტრების 

პროგ ნოზი. პროგნოზირების ჰორიზონტი საშუალოდ ორი 

წელია. ჩვენს მიერ გაანალიზებულია 20 მოდელი, ნაჩვე

ნებია, რომ მათში გათვალისწინებულია კონკრეტული ქვეყ

ნის ეკონომიკის, დარგის, საწარმოთა სპეციფიკა. მოდელში 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ამსახველი ეკონო

მიკური მაჩვენებლების შერჩევის შემდეგ მოდელში შემავალი 

კოეფიცენტების განსაზღვრა ხორციელდება საწარმოთა 

გაკოტრების სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებით;

2. პოსტსაბჭოურ და განვითარებად ქვეყნებში საწარ

მოთა გაკოტრების სტატისტიკა არ არსებობს. ამიტომ საჭი როა, 

მოძებნილ იქნეს პრობლემის გადაწყვეტის ისეთი მეთოდი, 

რომელიც საშუალებას მოგვცემს საწარმოთა გაკოტრების 

სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების გარეშე მოცემული 

ქვეყნის ეკონომიკის, დარგის, საწარმოს თავისებურებების 

გათვალისწინებით არსებული ეკონომიკურ მათემატიკური 

მოდელებიდან შეირჩეს გარკვეული მოდელი, შემუშავდეს ამ 

მოდელის ცხადი სახე და მისი საშუალებით განხორციელდეს 

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასება და გაკოტრების 

პროგნოზი; 

3. დასმული ამოცანის რეალიზაციის მეთოდად სიმუ

ლა ციის მეთოდი გვესახება. მეთოდის არსი შემდეგია: პირვე
ლი  არსებული ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელებიდან 

შერჩეულ იქნეს ერთერთი, რომელშიც უცვლელი იქნება 

მოდელში შემავალი ეკონომიკური მაჩვენებლების (მოდელის 

არგუმენტების) შინაარსობრივი დატვირთვა და შეცვლილი 

იქნება მოდელში შემავალი კოეფიციენტების მნიშვნელობები. 

მეორე  მოდელების სიმრავლიდან სიმულაციის შედეგად 

საბაზისო მოდელად შეირჩეს ერთერთი, მოხდეს მასში 

არგუმენტების სიმრავლიდან ერთი ან რამდენიმე არგუმენტის 

შინაარსობრივი შეცვლა და შერჩეულ იქნეს კოეფიციენტების 

მნიშვნელობები;

4. ჩვენს მიერ განხილული 20 მოდელიდან სახელ

მძღვანელოდ  სიმულაციის ობიექტად აღებულ იქნა 14 

მოდელი. ჩვენს მიერ შემუშავემული პროგრამული პაკეტით 

FINSIM_PRO2018 სიმულაციის რეჟიმში ხორციელდება:

• არგუმენტების შინაარსობრივი დატვირთვის შე

უცვლე ლად მოდელში შემავალი კოეფიციენტების მნიშვნე

ლობების შერჩევა;

• მოდელთა სიმრავლიდან საბაზო მოდელად შე რ ჩეულ 

მოდელში ერთი ან რამდენიმე არგუმენტის შინა არსობრივი 

შეცვლა და კოეფიციენტების მნიშვნელობების შერჩევა 

მინიმალური მნიშვნელობიდან, 0,001დან საბაზო მოდელში 

არსებული კოეფიციენტების მნიშვნელობამდე (მაქსი მალურ 

მნიშვნელობამდე). მინიმალურ და მაქსიმალურ მნიშვნე

ლობათა საზღვრებში მოდელის ინტეგრალური მაჩვენებლის, 

Z კოეფიციენტის, მნიშვნელობის ჩვენს მიერ მითითებული ∆ 

ბიჯით ცვლილებისას;

•    მოდელში შემავალი

      წ ო ნ ი ს 

გამოანგარიშება;

• შერჩეული საწარმოს ფაქტობრივი მნიშვნელობების 

საშუალოს ან t 
i
წლის ფაქტობრივი მნიშვნელობებით Zის 

გამო თვლა და გაკოტრების პროგნოზი. მოდელით გაკეთე

ბული პროგნოზის შემოწმება ხორციელდება ანალოგიური 

გაკოტრებული საწარმოს მონაცემებზე;

• ნებისმიერი განგარიშების შედეგის ვიზუალიზაცია 

ხორციელდება ცხრილებით, დიაგრამებით, ანიმაციური ეფექ

ტე ბით, ხოლო ზოგიერთის ხმითაც. გაანგარიშების შედეგები 

გამოიტანება რეპორტებით.

5. ჩვენს მიერ შემუშავებული საწარმოს ფინანსური 

მდგრადობისა და პროგნოზირების სიმულაციური მოდელი

რებით ხორციელდება: პროექტირების ეტაპზე  საწარმოს 

ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელის შემუშავება, ხოლო 

ფუნქციონირების ეტაპზე  დროის ნებისმიერი მონაკვე

თისთვის საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასება და 

გაკოტრების პროგნოზი.

6. საბაზისო ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელი 

თვით სწავლებადი სისტემაა. აქ რეალიზებულია კიბერ ნეტი

კული მართვის ერთერთი მთავარი პრინციპი  უკუკავ

შირის პრინციპი, კერძოდ ხორციელდება მოდელში შემა

ვალი პარამეტრების ავტომატურად კორექტირება საწარმოს 

ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინებით;

ცოდნის ეკონომიკა, ტექნოლოგიები, 
სამეწარმეო საქმიანობა, გლობალიზაციის გამოწვევები თეა მუნჯიშივილი



204

გამოყენებული ლიტერატურა:
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SUMMARY
Financial Statement of the Organization for Financial 

Reporting Analysis The main objective of any economic pro-
cess, including financial analysis, is the first: to identify the 
reasons for the financial stability of the organization and to 
set the measurements to eliminate them; Second, in case of 

maintaining existing tendencies of the enterprise, the predic-
tion about the expected results; On the basis of modeling, find 
ways and means of ensuring financial sustainability. The article 
describes the FINSIM_PRO2018 simulator created by our fi-
nancial statements.
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