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Методологія дослідження. Результати отримані на основі діалектичного підходу до
функціонування суб’єкту господарювання як складної системи з використанням
наступних методів наукового пізнання: порівняння й узагальнення – при встановленні
особливостей процесів під час здійснення операцій діяльності аеропорту; аналізу та
синтезу – при встановленні інструментарію адаптації та синхронізації існуючих
управлінських механізмів до потокових процесів обліку, внутрішнього контролю, їх
інформаційного забезпечення; методів наукового доказу: дедукції та індукції – при
формулюванні висновків; логічного та історичного підходу – при дослідженні логістики
взаємозв'язків підсистем, елементів обліку і контролю аеропорту, рівнів управління ними.
Результати. На основі використання інформації про діяльність реального суб’єкту
господарювання (аеропорту) і критичного аналізу існуючих підходів та інструментів
синхронізації обліку і внутрішнього контролю з інформаційними потребами системи
управління підприємством здійснено дослідження проблем підвищення ефективності його
функціонування. Показано, яким чином

інтегрована багатофункціональна система

процесів підприємства взаємодіє із зовнішнім середовищем. Структуровано формування
документації за аеропортовим обслуговуванням. Узагальнено результати синхронізації
облікових та контрольних функцій аеропорту – формування програмно-технічного
рішення з поетапним розширенням його функціональних та продуктивних можливостей.
Новизна. Новизною роботи є застосування методологічного підходу, згідно якого
виявлення особливостей процесів під час здійснення операцій діяльності аеропорту стає
основою для адаптації та синхронізації існуючих управлінських механізмів до потокових
процесів обліку, внутрішнього контролю діяльності, їх інформаційного забезпечення.
Авторська методика дослідження полягає у поєднанні обліку і контролю аеропорту як
складної системи, що може бути математично та програмно синхронізована.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при
розробці концепції та архітектури єдиної інформаційної бази, яка сприяє швидкому
доступу до якісних і кількісних результатів діяльності, їх аналізу та плануванню
оптимальних дій підприємства.
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