
226 
 

последний принцип требует постоянного отслеживания рисков, с которыми 
организация сталкивается или потенциально может столкнуться. Регулярный 
мониторинг нужен для того, чтобы как можно раньше выявить риск и 
предотвратить наступление форс-мажоров [4]. 

Исходя из вышеизложенного, при управлении рисками компании в период 
пандемии необходимо учитывать особенности сложившихся условий, уметь 
своевременно идентифицировать новые риски, а также объективно оценивать 
возросший уровень уже существующих. Среди сегодняшних рисков можно 
выделить основные: 

1. Изменение законодательства с целью предотвращения 
распространения COVID-19. 

2. Риск нереализации сделок, заключённых между экономическими 
субъектами, что обусловлено их нестабильным состоянием. 

3. Повышенный киберриск, связанный с массовым переходом на 
дистанционную работу. 

4. Склонность персонала к эмоциональному выгоранию. 
Чтобы эффективно управлять данными рисками, важно также 

придерживаться определенных принципов, что позволит предотвратить 
наступление неблагоприятных для компании событий.  
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КОМПЛЕКСНІ ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

 
Комплексні інструменти забезпечують керівників інформацією, 

необхідної їм для вимірювання та моніторингу результативності діяльності 
організації. Інформація з різних органів управління повинна бути адаптована до 
конкретного рівня управління, відділу, підрозділу або операції. Для забезпечення 
повної та послідовної інформації організації часто використовують 
стандартизовані документи, такі як фінансові звіти, проєктні звіти та звіти щодо 
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виконання. Однак кожна область в організації використовує свої власні методи 
контролю [3, c. 164]. 

В контексті досягнення стратегічних цілей, організація контролює обсягів 
коштів на відповідні ресурси. Керівники використовують фінансові звіти, такі як 
звіт про прибутки та збитки або баланс, для моніторингу прогресу програм та 
планів в межах стратегії [2, c. 17]. У звіті про прибутки та збитки відображаються 
результати діяльності організації за певний період часу, такі як доходи, витрати 
та прибуток або збиток. Баланс показує, яка вартість організації (активів) у 
певний момент часу, і ступінь фінансування цих активів за рахунок боргу 
(зобов’язань) або інвестицій власника (власного капіталу). 

Фінансовий аудит або офіційні розслідування регулярно проводяться для 
того, щоб гарантувати, що практика фінансового управління відповідає 
загальновизнаним процедурам, політиці, законам та етичним принципам. Аудит 
може проводитись як внутрішньо, так і зовні. Аналіз фінансових коефіцієнтів 
вивчає взаємозв'язок між конкретними цифрами у фінансовій звітності. 

Крім того, центри фінансової відповідальності вимагають від керівників 
обліку прогресу підрозділу до досягнення фінансових цілей у межах їх 
відповідальності. Цілі та обов'язки менеджера можуть бути зосереджені на 
одиничному прибутку, витратах, доходах або інвестиціях [4, c. 122]. 

Бюджет відображає, скільки організація очікує витратити (витрати) і 
заробити (доходи) протягом певного періоду. Суми класифікуються за типом 
комерційної діяльності або рахунку, наприклад, за телефонними витратами або 
продажом каталогів. Бюджети не лише допомагають менеджерам планувати свої 
фінанси, але й допомагають відстежувати загальні витрати. Насправді бюджет є 
одночасно інструментом планування та механізмом контролю. Процеси 
розробки бюджету різняться в залежності від того, хто складає бюджет і як 
розподіляються фінансові ресурси. Бюджети можуть складатись зверху вниз, 
знизу вгору, на основі нульової бази або як гнучкі плани.  

Маркетинговий контроль допомагає визначати прогрес у напрямку 
досягнення цілей щодо задоволення споживачів продуктами та послугами, 
цінами та доставкою. Використовуючи опитування та фокус-групи, тестовий 
маркетинг виходить за рамки визначення загальних вимог і вивчає, що (або хто) 
насправді впливає на рішення про купівлю. Маркетингова статистика вимірює 
ефективність шляхом складання даних та аналізу результатів. Менеджери 
розглядають маркетингові коефіцієнти, які вимірюють прибутковість, діяльність 
та частки ринку, а також квоти на продаж, які вимірюють прогрес до досягнення 
цілей продажів та допомагають контролювати запаси [5, c. 44]. 

Контроль за людськими ресурсами допомагає менеджерам регулювати 
якість нещодавно прийнятого персоналу, а також контролювати поточний 
розвиток та щоденні результати роботи працівників. Поширені типи контролю 
включають оцінку результативності, дисциплінарні програми, спостереження та 
оцінку підготовки та розвитку [1, c. 70]. Оскільки якість персоналу фірми 
значною мірою визначає загальну ефективність фірми, контроль над цією 
сферою є дуже важливим. 



228 
 

Незалежно від використовуваних процесів контролю, ефективна система 
визначає, чи спрямовані працівники та різні частини організації на досягнення 
організаційних цілей, включаючи фінансові аспекти, контроль за ефективним 
виконанням стратегій, маркетинговий контроль стосовно конкурентної позиції 
організації та контроль ефективності персоналу як ключового ресурсу 
організації. 
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Динамизм мирового авиарынка, усиление глобализационных и 

интеграционных процессов, снижение государственного регулирования и 
либерализация авиарынка вызвали ряд изменений в  авиасекторе. Эти изменения 
включают прогнозируемое увеличение количества пассажирских и грузовых 
авиаперевозок в течение следующего десятилетия при одновременном 
ограничении доступности государственного финансирования 
инфраструктурных проектов и требуют четко структурированного и гибкого 
формирования стратегии авиакомпании. Обзор причин изменения стратегий 
авиакомпаний в период современных тенденций на рынке гражданской авиации 
и поставлено целью в данных тезисах. 

На сегодняшний день для руководящих групп в авиакомпаниях задача 
состоит не только в том, чтобы реагировать на текущую операционную среду 
отрасли, но и в том, чтобы предвидеть, что произойдет, и позиционировать 
компанию, чтобы победить в будущем [1, с. 88]. Возможно определить семь 
тенденций, которые будут иметь влияние на авиаотрасль в течение следующих 


