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Реалізація стратегічного процесу передбачає розгляд підпри-
ємства як сукупності підсистем, які інтегровані між собою, кожна
з яких робить свій внесок та впливає на реалізацію стратегії.
В такому контексті стратегія є продуктом такої керованої взає-
модії. А джерелом такої керованості виступає вбудований у ком-
панію механізм стратегічного процесу.
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Визначено цінності, методи, підходи
та засоби, які визначають основи фу-
нкціонування систем ресурсного за-
безпечення вантажних авіакомпаній

Values, methods, approaches and tools
for determining the basis of cargo

airlines’ resource provision system were
identified by the author

У сучасних економічних умовах вітчизняні підприємства надзви-
чайно слабо використовують новітні системи ресурсного забезпе-
чення через суттєві недоліки у роботі цих систем, а також через від-
сутність значних фінансових ресурсів для їх успішного та все-
охоплюючого впровадження. Певні специфічні особливості при фор-
муванні структур ресурсного забезпечення підприємств визначають-
ся галузевою приналежністю, стратегією розвитку підприємства,
формою власності тощо. Загальні принципи ресурсного забезпечен-
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ня вантажних авіакомпаній мають бути засновані на тих самих осно-
вах, що і принципи ресурсного забезпечення підприємств загалом.
Автором виявлена неузгодженість загальних принципів ресурсного
забезпечення вантажних авіакомпаній у наукових роботах, головним
чином через фрагментарний характер цих наукових досліджень. Но-
ві економічні реалії розвитку, в умовах ринку, вимагають від ван-
тажних авіаперевізників організовувати забезпечення ресурсами ви-
ходячи із них та виключно на основі повних взаєморозрахунків.

Найголовнішою складовою ресурсного забезпечення вантажних
авіакомпаній є забезпечення фінансовими ресурсами. Більшість нау-
ковців схиляється до думки, що за допомогою фінансових ресурсів
можливо отримати і інші ресурси за умови відсутності їх дефіциту та
вільного доступу до них. Фінансові ресурси вантажних авіакомпаній
поповнюються за рахунок нерозподіленого чистого прибутку авіаком-
панії, різного роду позик, кредитів, інвестиційних програм та інших
джерел. В умовах кризи у більшості вітчизняних вантажних авіаком-
паній виникають серйозні проблеми пов’язані із фінансуванням,
оскільки значно зменшився чи навіть зник прибуток авіакомпаній,
доступ до кредитних грошей значно ускладнився, було також згорну-
то більшість інвестиційних програм та проектів. Зниження фінансо-
вої стійкості більшості вантажних авіаперевізників, як в Україні, так і
у світі, спричинило необхідність серйозної перебудови їх бізнесу, яку
як відомо краще здійснювати в умовах посилення кризових явищ. Ре-
алізація нових інформаційних технологій, техніко-технологічних ін-
новацій та рішень, яку провели іноземні перевізники, дозволить при
виході економіки із кризи та збільшенні замовлень на перевезення
вантажів здійснити якісний прорив, значно пришвидшивши процес
перевезення вантажів та збільшивши власний прибуток. Вітчизняні
вантажні авіакомпанії не спромоглися провести серйозні реорганіза-
ції, ба навіть окремі із них знаходяться на межі виживання. Поступо-
вий вихід із кризи світової економіки та збільшення замовлень все ж
дозволять більшості вітчизняних вантажних авіакомпаній залишити-
ся на ринку, проте і далі буде зростати відставання від іноземних
конкурентів, передусім у інформаційній сфері.

Система забезпечення кадрами у вітчизняних вантажних авіа-
компаніях побудована достатньо якісно, головним чином за ра-
хунок поповнення кваліфікованими випускниками профільних
університетів та організації на їх базі різноманітних курсів під-
вищення кваліфікації.

Інформаційне забезпечення переважної більшості вітчизняних
вантажних авіакомпаній організовано достатньо слабко та існує
потреба у його вдосконаленні у майбутньому за рахунок реаліза-
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ції новітніх інформаційних продуктів, які б охоплювали весь спектр
роботи авіаперевізника.

Технічне забезпечення вітчизняних вантажних авіакомпаній
загалом організовано достатньо якісно, проте інколи виникають
серйозні проблеми пов’язані із поставкою запчастин чи організа-
цією технічного обслуговування літаків, особливо не у місці ос-
новного базування. Також у переважної більшості вітчизняних
вантажних авіаперевізників відсутні інформаційні рішення управ-
ління процесом технічного обслуговування літаків, без яких іно-
земні авіакомпанії просто не уявляють своєї роботи.

З огляду на вищесказане варто зазначити, що система ресурс-
ного забезпечення вітчизняних вантажних авіакомпаній вимагає
негайного вдосконалення, головним чином за рахунок реалізації
інформаційних рішень та технологій у процеси пов’язані із пере-
везенням вантажів.
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МЕТОДОЛОГІЯ АДАПТАЦІЇ
ДEPЖAВНOГO ВНУТPIШНЬOГO
ФІНАНСОВОГО КOНТPOЛЮ ДО
ПРИНЦИПІВ ЄC

METHODOLOGY OF STATE
INTERNAL FINANCIAL CONTROL

ADAPTATION CONCERNING TO
PRINCIPLES OF EU

Вaжливим iнcтpумeнтoм i cклaдoвoю
дepжaвнoгo упpaвлiння, вiд якoгo
зaлeжить зaбeзпeчeння дocтaтньoгo
piвня впeвнeнocтi в дocягнeннi дep-
жaвoю визнaчeниx цiлeй є Державний
внутрішній фінансовий контроль (далі
— ДВФК). Eфeктивний ДВФК cпpияє
дepжaвнoму упpaвлiнню пpи змiнi
cepeдoвищa, пoтpeб тa пpiopитeтiв
cуcпiльcтвa i дepжaви. Тoму з мeтoю
вдocкoнaлeння дepжaвнoгo упpaв-
лiння, впpoвaджeння нoвиx тexнoлoгiй
нeoбxiднo пocтiйнo пpoвoдити oцiнку
ДВФК для пpивeдeння йoгo у вiдпo-
вiднicть з пoтpeбaми cьoгoдeння та
адаптації до законодавства країн ЄС.

The State internal financial control
(farther — SIFK) is an important

instrument and constituent of state
administration on which providing of

sufficient level of confidence depends on
certain goals achievement. Effective

SIFK is instrumental in state
administration at the change of

environment, necessities and priorities
of society and state. Therefore with the

perfection purpose of, new technologies
introduction, it is constantly necessary to

conduct the estimation of SIFK for
bringing him to conformity with the

nowadays necessities and adaptation to
the legislation of EU countries




