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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ
МЕХАНІЗМУ ОПТИМІЗАЦІЇ
ВЗАЄМОДІЇ АВІАКОМПАНІЇ
ТА ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В РАМКАХ КОРПОРАЦІЇ

PRE-CONDITIONS
OF CREATION OF MECHANISM

OF OPTIMIZATION
OF COOPERATION OF AIRLINE
AND OTHER ORGANIZATIONS

WITHIN CORPORATION

Автором визначено передумови
створення механізму оптимізації вза-
ємодії авіакомпанії та інших організа-
цій у рамках корпорації та встановле-
но методологічне та інструментальне
наповнення цього механізму

Pre-conditions of creation of
mechanism of optimization of co-

operation of airline and other
organizations within corporation were

identified, methodological and
instrumental filling of the mechanism

was set by the author

Автором у попередніх наукових дослідженнях було встанов-
лено, що нині постала проблема оптимізації організаційної струк-
тури авіакомпанії та створення на базі вантажного авіаперевізни-
ка підприємства корпоративного типу, яке включає у себе групу
компаній. Ця проблема характерна для тих авіаційних підпри-
ємств, які за прикладом логістичних компаній, самотужки органі-
зовують процес доставки вантажів за методом «just in time». Гру-
па компаній, яка створена на основі вантажної авіакомпанії, може
включати також транспортно-експедиційне підприємство, авто-
мобільний відділ, страхові та юридичні відділи та ін.

Нами було встановлено, що необхідно розробити загальні
принципи організації взаємовідносин групи дочірніх авіакомпа-
ній та інших підприємств у рамках корпорації. При чому, голов-
ною задачею розробки цих принципів має бути створення близь-
кої до оптимальної універсальної організаційної моделі таких
корпорацій, яка і була розроблена автором. Проте, виникає по-
треба у розробці інструментів оптимізації взаємодії авіакомпанії
та інших організацій у рамках корпорації, головним з яких має
стати відповідний механізм.

На думку автора, існують суттєві проблеми при організації
взаємовідносин у рамках корпорації, передусім існує потреба в
усуненні протиріч при організації взаємодії між структурними
підрозділами корпорації одного рівня ієрархії та забезпечити
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якісні взаємозв’язки між підрозділами різних рівнів. Формування
адекватного механізму оптимізації взаємодії авіакомпанії та ін-
ших організацій у рамках корпорації можливе лише за умови ви-
значення та удосконалення існуючих організаційних, фінансових
та інших взаємодій в рамках корпорації. На нашу думку, існує
необхідність побудови таких горизонтальних взаємодій, які б
взаємодіяли із вертикальними взаємодіями при цьому сприяючи
досягненню основної мети та цілей корпорації. Потреба у форму-
ванні вищезазначеного механізму виникне у корпорацій різних
організаційних форм. При створенні цього механізму виникає
потреба у його відповідності стратегії розвитку корпорації на су-
часному етапі розвитку та у забезпеченні фінансової стійкості
корпорації. Також виникають проблеми пов’язані із узгодженням
економічних та інших інтересів при організації міжкорпоратив-
них взаємодій.

Принципи побудови внутрішніх корпоративних взаємодій
щодо фінансів, на нашу думку, мають бути фактично ідентични-
ми міжкорпоративним, тобто зовнішнім взаємозв’язкам фінансо-
вого характеру та базуватися на своєчасних розрахунках та у пов-
ній мірі. Проте цей принцип є лише бажаним, але аж ніяк не
обов’язковим у межах корпорації і може бути використано прин-
цип взаємозаліків чи інші принципи. У цьому випадку можуть
виникнути проблеми, які пов’язані із визначенням ефективності
роботи того чи іншого підприємства в рамках корпорації, але це
нівелюється досягненням вирівнювання балансу грошових пото-
ків у рамках корпорації.

Необхідно пам’ятати, що забезпечення повного комплексу по-
слуг з перевезення та обслуговування вантажів дозволить корпо-
рації отримати значно більші доходи, отримати нових клієнтів та
диверсифікувати свою діяльність, головним чином у напрямку
розширення номенклатури послуг, які надають клієнтам при пере-
везенні вантажів. Саме такі стандарти нині домінують на міжнарод-
них ринках організації перевезень вантажів та забезпечують ста-
більний рівень дохідності цим корпораціям в умовах посилення
кризових явищ у економіці. Необхідно зауважити, що більшість
таких корпорацій мають монокорпоративну систему, тоді як більш
складна полікорпоративна система фактично ніколи не використо-
вується на нинішньому етапі розвитку. Проте полікорпоративна
система може виникати, наприклад, за умови об’єднання двох кор-
порацій, хоча це зовсім не обов’язкового з огляду на домінуючу
останнім часом тенденцію мінімізації витрат та можливість певно-
го роду поглинання однією корпорацією іншої.
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Отже, механізм оптимізації взаємодії авіакомпанії та інших
організацій в рамках корпорації має бути теоретично обґрунтова-
ним та він має стати значущим з практичної точки зору інстру-
ментом для кожної конкретної корпорації, яка включає в себе
авіакомпанію та інші організації.
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ІННОВАЦІЇ
ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

INNOVATIONS AS STRATEGIC
RESOURCE OF DEVELOPMENT

OF INVESTMENT POTENTIAL

Показано взаємозв’язок інвестиційно-
го потенціалу та інновацій. Розкрито
сутність інноваційного потенціалу.

Intercommunication of investment
potential and innovations is rotined.

Essence of innovative potential is
exposed.

Розвиток інвестиційного потенціалу передбачає постійне роз-
ширення інвестиційної діяльності підприємства. В результаті
збільшення обсягів виробництва, оновлення та якісного удоско-
налення виробничого потенціалу, необоротного капіталу підпри-
ємства, підвищення технологічного рівня виробництва та його
обслуговування, відбувається зростання економічного потенціа-
лу, що сприяє збільшенню ефективності діяльності підприємства.
Темпи зростання інвестиційного потенціалу залежать від залуче-
них інвестицій та ефективності їх використання. Таким чином
ефективний розвиток інвестиційного потенціалу підприємства
залежить від трьох параметрів: інновації, фінанси та стратегія.
Ключовими в цьому переліку є саме інновації.

Стратегічний розвиток інвестиційного потенціалу підприємства
повинен передбачати ефективне управління процесом впроваджен-
ня сучасних наукових досягнень у практику господарювання, який
реалізується через інноваційну діяльність. В умовах ринкової еко-
номіки інноваційна діяльність перетворюється в один з ключових
факторів забезпечення високої конкурентоспроможності підприєм-
ства і росту кінцевих фінансових результатів його діяльності.




