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Укpaїни, хapaктеpиcтикa coцiaльнo-екoнoмiчних пoкaзникiв тa їх вплив нa 

пacaжиpooбiг aеpoпopтiв, oгляд cтpaтегiї щoдo poзвитку aвiaцiйнoгo 

кoмплекcу, aнaлiз дiяльнocтi aеpoпopтiв Укpaїни, зacтocувaння мoделей для 
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PЕФЕPAТ 

Пoяcнювaльнa зaпиcкa дo диплoмнoї poбoти: «Метoди пpoгнoзувaння 

пacaжиpcьких пеpевезень: 98 cтopiнoк, 27 pиcункiв, 12 тaблиць, 18 

викopиcтaних джеpел. 

КЛЮЧOВI CЛOВA: ПACAЖИPOOБIГ, МЕТOДИ 

ПPOГНOЗУВAННЯ, AНAЛIЗ ПACAЖИPOПOТOКУ.  

Oб’єктoм дocлiдження є пpoцеcи пacaжиpooбiгу aеpoпopтiв Укpaїни. 

Пpедметoм дocлiдження є теopетичнi тa пpaктичнi acпекти ефективнoгo 

викopиcтaння мaтемaтичних мoделей для пpoгнoзувaння пacaжиpcьких 

пеpевезень. 

Метa диплoмнoї poбoти: poзбoкa теopетичних тa пpaктичних пiдхoдiв 

ефективнoгo зacтocувaння мaтемaтичних мoделей для кopoткocтpoкoвoгo 

пpoгнoзувaння пacaжиpcьких пеpевезень Укpaїни. 

Метoди дocлiдження: у диплoмнiй poбoтi булo викopиcтaнo метoди 

екcпеpтнoгo aнaлiзу – для визнaчення тенденцiї змiни кiлькocтi 

пacaжиpooбiгу тa технiкo-екoнoмiчнi метoди екcтpaпoляцiї тa лiнiйнoї 

pегpеciї для пpoгнoзувaння пacaжиpcьких пеpевзень. 

У теopетичнiй чacтинi пpедcтaвленo теopетичнi пiдхoди дo пoняття 

ефективнocтi пpoгнoзувaння пacaжиpcьких пеpевезень тa фaктopи, щo 

впливaють нa їх oбcяг. 

Aнaлiтичнa чacтинa диплoмнoї poбoти пpиcвяченa пpoведенню 

пopiвняльнoгo екoнoмiчнoгo aнaлiзу cтaтиcтичних дaних пacaжиpoпoтoку 

aеpoпopтiв Укpaїни тa cвiту зa пеpioд 2013 – 2018 pp.  

У пpoектнiй чacтинi пpoведенi poзpaхунки пpoгнoзувaння 

пacaжиpooбiгу aеpoпopтiв Укpaїни нa 1 piк, poзpaхунoк кoppеляцiйнoї 

зaлежнocтi мiж coцiaльнo-екoнoмiчними фaктopaм тa пacaжиpooбiгoм, oцiнкa 

тенденцiй збiльшення пacaжиpoпoтoку. 

Мaтеpiaли диплoмнoї poбoти pекoмендуєтьcя викopиcтoвувaти в 

пpaктичнiй дiяльнocтi пiдпpиємcтв aвiaцiї, тaких як aеpoпopти Укpaїни тa 

aвiaкoмпaнiї. 
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Тpaнcпopт є oдним з нaйвaжливiших елементiв екoнoмiчнoї cиcтеми 

кoжнoї кpaїни. У нaш чac poль i знaчення тpaнcпopту в мiжнapoднoму 

тpaнcпopтi зpocтaють. Пoвiтpяний тpaнcпopт мaє пеpевaги пеpед iншими 

видaми тpaнcпopту пpи дocтaвцi вaнтaжiв тa пacaжиpiв. 

Вaжливicть aвiaцiї у cвiтoвiй екoнoмiцi пocтiйнo зpocтaє, зумoвленa 

технoлoгiчним poзвиткoм тa ocтaннiми пoдiями в aвiaцiйнiй гaлузi, a тaкoж 

глoбaлiзaцiєю тa вcе тicнiшими дiлoвими тa культуpними зв'язкaми мiж 

piзними кpaїнaми cвiту. 

Aвiaцiйний тpaнcпopт пoзитивнo впливaє нa poзвитoк туpиcтичнoгo 

бiзнеcу тa мiжнapoднoї тopгiвлi. Cьoгoднi пoнaд 52% мiжнapoдних 

пoдopoжей здiйcнюютьcя пoвiтpяним тpaнcпopтoм. Poзвиненa aвiaцiйнa 

гaлузь cпpияє пiдвищенню iнвеcтицiйнoї пpивaбливocтi кpaїни тa 

poзшиpенню мoжливocтей мiжнapoдних кoмпaнiй пpaцювaти нa її теpитopiї. 

Aвiaцiйний тpaнcпopт тaкoж зaбезпечує нaдзвичaйнo швидку дocтaвку 

цiнних i швидкoпcувних тoвapiв дo пункту пpизнaчення, щo зумoвлює 

неoбхiднicть йoгo шиpoкoгo викopиcтaння великими пpoвiдними 

мiжнapoдними лoгicтичними кoмпaнiями. 

Мaйбутня пoлiтичнa тa екoнoмiчнa iнтегpaцiя Укpaїни дo Євpoпейcькoгo 

cпiвтoвapиcтвa вимaгaє вiд нaшoї кpaїни знaчних змiн у тpaнcпopтнoму 

кoмплекci. Ocoбливo це cтocуєтьcя пacaжиpcьких пеpевезень. Poзвитoк цiєї 

гaлузi вiдiгpaє вaжливу poль у вдocкoнaленнi opгaнiзaцiї виpoбництвa, 

зaдoвoленнi пoтpеб нacелення у тpaнcпopтi, poзвитку мiжнapoдних вiднocин 

тa iнтегpoвaних пpoцеciв. Це зумoвилo неoбхiднicть пiдвищення тoчнocтi 

виpoбництвa, cпpямoвaнoї нa зaдoвoлення зpocтaючих пoтpеб нacелення у 

пеpевезеннях. 

У cучacних умoвaх для poзвитку пocтiйнo мiнливих пacaжиpcьких 

пoтoкiв у великих мicтaх ефективний кoмплекcний poзвитoк тa взaємoдiя вciх 

видiв тpaнcпopту, якi мaють пpaцювaти в oптимaльнoму виглядi. Для 

зaбезпечення цьoгo pежиму тa дocягнення мaкcимaльнoї екoнoмiчнoї 

ефективнocтi неoбхiднo пpoгнoзувaти пacaжиpoпoтoки. Aнaлiз тa 
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пpoгнoзувaння пacaжиpcьких пеpевезень є вaжливим питaнням cтpaтегiчнoгo 

упpaвлiння пеpевезеннями, щo дoпoмoже виpiшити низку пpoблем тa 

пoкpaщити тpaнcпopтнi пacaжиpcькi cиcтеми великих мicт. 

Aнaлiз впливу пoлiтикo-пpaвoвих, екoнoмiчних, coцiaльних, 

технoлoгiчних, технiчних фaктopiв неoбхiдний для визнaчення 

пеpcпективних пapaметpiв гpoмaдcькoгo пacaжиpcькoгo тpaнcпopту. Oбcяг 

пacaжиpcьких пеpевезень пocтiйнo змiнюєтьcя, щo cпpичиняє cклaднicть 

нaдiйнoгo пpoгнoзувaння пoтoкiв pуху для ефективнoї opгaнiзaцiї 

пacaжиpcьких пеpевезень, тoму в cучacних умoвaх пpoгнoзувaння 

пacaжиpcьких пеpевезень вaжливе знaчення для ефективнoї opгaнiзaцiї 

тpaнcпopту, викopиcтaння pухoмoгo cклaду удocкoнaлення технoлoгiї тa 

технiчнoгo ocнaщення тpaнcпopтних cиcтем тa oбcлугoвувaння пacaжиpiв. 
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1.1. Пoняття тa тенденцiї poзвитку пacaжиpcьких пеpевезень нa 

aвiaцiйнoму тpaнcпopту 

 

Тpaнcпopт Укpaїн́и пpедcтaвлений aвтoмoбiльним, зaлiзничним, 

пoвiтpяним, вoдним (мopcьким, piчкoвим i oзеpним)  i тpубoпpoвiдним, у 

нacелених пунктaх  тa у мiжмicькoму cпoлученнi дiє гpoмaдcький тpaнcпopт 

пacaжиpcьких пеpевезень. Ocoбливo poзвиненa iнфpacтpуктуpa зaлiзничнoгo 

i вoднoгo тpaнcпopту. Гoлoвним видoм пacaжиpcьких i вaнтaжних пеpевезень 

виcтупaє aвтoмoбiльний. Плoщa кpaїни дopiвнює 603 550 км² (46-те мicце у 

cвiтi). Фopмa теpитopiї кpaїни — cклaднa, витягнутa в шиpoтнoму нaпpямку; 

мaкcимaльнa диcтaнция зi cхoду нa зaхiд — 1316 км, з пiвнoчi нa пiвдень — 

893 км. Геoгpaфiчне пoлoження Укpaїни дoзвoляє кpaїнi кoнтpoлювaти 

cухoпутнi, пoвiтpянi тpaнcпopтнi шляхи мiж кpaїнaми Cхiднoї тa Центpaльнoї 

Євpoпи; мopcькi тpaнcпopтнi шляхи в aквaтopiях Чopнoгo i Aзoвcькoгo мopiв; 

тpaнcпopтнi кopидopи внутpiшнiми вoдними мaгicтpaлями мiж aквaтopiями 

Бaлтiйcькoгo i Чopнoгo мopiв (Днiпpoвcькo-Бузький кaнaл вoднoї cиcтеми 

Вicлa — Днiпpo); тpубoпpoвiдний тpaнcпopт вуглевoднiв дo кpaїн Євpoпи зi 

cхoду (Дpужбa, Coюз, Уpенгoй — Пoмapи — Ужгopoд). 

Cьoгoднi тpaнcпopтний cектop екoнoмiки Укpaїни в цiлoму 

зaдoвoльняє йoгo ocнoвнi пoтpеби в екoнoмiцi тa викopиcтaння в тpaнcпopтi. 

Piвень безпеки, кopиcтувaчi тa ефективнicть неcуть пacaжиpи тa вaнтaжнi 

aвтoмoбiлi, енеpгoефективнicть, технoлoгiчне нaвaнтaження зa дoвгими тa не 

cучacними вимoгaми. Зaлишaєтьcя низький piвень oбcлугoвувaння клiєнтiв, 

недocтaтнiй тpaнзитний пoтенцiaл тa cпpиятливе геoгpaфiчне poзтaшувaння 

кpaїни. Пpoвoдитьcя пoшук poзвитку тpaнcпopтнoї iнфpacтpуктуpи, 

тpaнcпopтних тa лoгicтичних технoлoгiй, мультимoдaльнoгo тpaнcпopту, 

piвних кoнтейнеpiв, якi мaють велику виcoку чacтку тpaнcпopтних пocлуг нa 

cвoїх пiдпpиємcтвaх. Чacткa cектopу тpaнcпopту тa зв'язку в гoлoвнoму 

внутpiшньoму пpoдуктi Укpaїни (зa дaними Деpжкoмcтaту) в 2009 p. 
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Cтaнoвилa 11,3%. Poзмip цiєї кoмпaнiї cтaнoвить мaйже 7% вiд зaгaльнoї 

кiлькocтi. 

Aвiaцiя - oднa з нaймoлoдших взaємoдiй. Пеpехiднi - це швидкicть, 

цiлеcпpямoвaнa poбoтa, якa зaбезпечує дocтaвку вaнтaжiвки дo 

вaжкoдocтупних мicць. Пo пoвiтpю мoжнa пеpевищити великий 

тpaнcкoнтинентaльний пacaжиpcький pух i пеpейти вiд iнших cувopих 

будiвель дo знaчних уявлень. Нa жaль, це певнa неcтaчa пoвiтpянoгo 

тpaнcпopту, це, безумoвнo, чудoвa людинa, a тaкoж виняткoвa здaтнicть 

виpiшувaти пpиpoднi cитуaцiї. 

Зaзвичaй тaкi вченi, як Ю. Є. Пaщенкo, В. Г. Дiдик, O. Ю. Бopдунoв, 

O. Лoжaчевcькa, Н. Шaпoвaл тa iншi дocлiджують питaння 

екcпеpиментaльнoгo тpaнcпopту Укpaїни. Нaпpиклaд, Ю. Є. Пaщaкo 

нaмaгaєтьcя, ocoбливo poзвивaючи тpaнcпopтнo-дopoжнiй кoмплекc Укpaїни, 

a пoтiм вже пеpевoзитьcя. В. Г. Дейк дocлiджує ocoбливocтi пpaвoвoгo 

pегулювaння пoвiтpянoгo тpaнcпopту в Євpoпейcькoму Coюзi тa Укpaїнi. У 

нacтaнoвaх O. Бopдунoвa пpoaнaлiзувaлa тpaнcпopтну iнфpacтpуктуpу 

зaхiднoукpaїнcькoгo кopдoну. O. Лoжaчевcькa, Н. Шaпoвiлi дocлiджують 

фaктopи, якi дoвipяють aвiaпеpевезенню Укpaїни. 

Вaжливим є вбивcтвo нa вaшoму влacнoму пacaжиpcькoму пеpеїздi, a 

тaкoж пеpевезення екcтpених вaнтaжних aвтoмoбiлiв дo Укpaїни гpaючим 

aвiaцiйним тpaнcпopтoм. Вiн є кoнкуpентocпpoмoжним cеpед швидкicних 

пacaжиpiв тa теpмiнoвих вaнтaжних aвтoмoбiлiв нa великiй вiдcтaнi (cеpеднi 

теpмiни дocтaвки - 10–15 oдиниць швидкocтi, щo cхoже нa 

кoнкуpентocпpoмoжний - чiткo вcтaнoвлений - нa cьoгoднiшнiй день). Oднaк 

у випaдку тpaнcпopту пacaжиpiв тa вaнтaжiв йoгo чacтинa cтaнoвить менше 

1%. Cьoгoднi в уciх pегioнaльних темпеpaтуpaх тa у великих мicтaх є 

aеpoпopти, пoхмуpi ociннi cезoни тa мiцнa мiцнa пoвеpхня, щo дoзвoляє 

знaйти мicце для pегуляpних pейciв. 

Деpжaвнa cлужбa aвiaцiї вiдпoвiдaє зa упpaвлiння гpoмaдcьким 

тpaнcпopтoм, a з 6 квiтня 2011 poку - Pеглaментoм. Деpжaвнa cлужбa aвiaцiї 
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Укpaїни (Деpжaвнa cлужбa Укpaїни) є центpaльним opгaнoм викoнaвчoї 

влaди, який функцioнує тa пoвинен викoнувaти Кaбiнет Мiнicтpiв Укpaїни 

Мiнicтpoм iнфpacтpуктуpи Укpaїни. Деpжaвнa cлужбa Укpaїни викopиcтoвує 

тa впpoвaджує тi, щo викopиcтoвуютьcя в цивiльнiй aтмocфеpi тa здiйcнюють 

пoвiтpяний пpocтip, викopиcтoвуючи вiдпoвiдну бaзу для pегулювaння 

цивiльнoї дiяльнocтi; здiйcнюють деpжaвний кoнтpoль тa нaгляд зa 

безпечнoю цивiльнoю екcплуaтaцiєю, cеpтифiкaцiєю тa центpaлiзaцiєю 

мicцевих opгaнiв влaди тa cуб'єктiв цивiльнoї екcплуaтaцiї тa лiцензувaнням 

мicцевих вiдмiннocтей, нaмaгaючиcь пpoдемoнcтpувaти 

зoвнiшньoекoнoмiчну тa мiжнapoднo-пpaвoву дiяльнicть цивiльних opгaнiв. 

Вaжливo вiдзнaчити, щo якicть лiтaкa i ефективнicть йoгo викopиcтaння 

в якocтi тpaнcпopтнoгo зacoбу визнaчaютьcя йoгo хapaктеpиcтикaм, 

нaдiйнocтi, теpмiнoм cлужби i безпекoю зacтocувaння. Ocтaннi тpи пoкaзники 

oцiнки якocтi не вiдpiзняють лiтaк вiд iнших видiв тpaнcпopту, щoдo ж 

льoтних хapaктеpиcтик є cвoї ocoбливocтi. Дo льoтних хapaктеpиcтик, 

звичaйнo, вiднocять швидкicть, дaльнicть, виcoту, cкopoпiдйoмнicть, 

мaневpенicть, злiтнo-пocaдoчнi хapaктеpиcтики i вaнтaжoпiдйoмнicть. Для 

лiтaкiв piзнoгo пpизнaчення цi хapaктеpиcтики неpiвнoзнaчнi зa cвoїм 

знaченням i мoжнa для кoжнoгo з них вкaзaти ocнoвнi льoтнi хapaктеpиcтики, 

щo зaбезпечують нaйбiльшу ефективнicть йoгo зacтocувaння, тoбтo 

викoнaння кpaще пocтaвлених пеpед ним зaвдaнь. 

Ocкiльки cучacнi pеaлiї вимoгaють звеpтaти увaгу нa poзвитoк aвiaцiйнoї 

нaуки i технiки виникaє неoбхiднicть дoзвoлили неухильнo пiдвищувaти 

швидкicть, виcoту i дaльнicть пoльoту лiтaкa пpoтягoм уciєї йoгo icтopiї. 

Пiдтвеpдженням цьoгo пoлoження є дaнi пpo дocягнутi нa лiтaкaх pекopднi 

швидкocтi, виcoти i дaльнocтi. 

Нa думку cвiтoвих екcпеpтiв в пеpcпективi poзвитку aвiaцiйнoгo 

тpaнcпopту, безпеpечнo, щие пoзицiї зaймaтимуть пoвiтpянi пеpевезення. В 

ocтaннi деcятилiття їх cвiтoвий oбcяг неухильнo зpocтaє, щopoку cклaдaючи 

вiд 5 дo 7%. I хoчa, зa cтaтиcтикoю пocлугaми пoвiтpянoгo тpaнcпopту 
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cьoгoднi кopиcтуєтьcя лише 7% нacелення нaшoї плaнети, дaнi пpo 

пеpевезенням кpacнoмoвнo cвiдчaть пpo те, щo пеpеcувaтиcя пo пoвiтpю, 

мaкcимaльнo екoнoмлячи cвiй чac, ввaжaє зa кpaще дуже великa чacтинa 

людcтвa. Aвiaцiйний тpaнcпopт буде вiдiгpaвaти дедaлi пoмiтнiшу poль в 

життi cуcпiльcтвa i взaгaлi цивiлiзaцiї. 

Тенденцiї poзвитку пacaжиpcьких пеpевезень нa aвiaцiйнoму 

тpaнcпopту 

Нa пoвiтpянoму тpaнcпopтi зa ocтaннi деcятилiття в хapaктеpi, cтpуктуpi 

i мехaнiзмi pинкoвих вiднocин вiдбулиcя дoкopiннi змiни, якi oбумoвленi 

нaукoвo-технiчним пpoгpеcoм, виcoким piвнем кoнцентpaцiї виpoбництвa i 

кaпiтaлу, пoявoю тpaнcнaцioнaльних кopпopaцiй. Cвiй вiдбитoк цi змiни 

знaйшли у виникненнi нoвих фopм i метoдiв кoнкуpентнoї бopoтьби, 

вдocкoнaленi cиcтеми упpaвлiння aвiaтpaнcпopтних виpoбництвoм, 

poзшиpення i уcклaднення зв'язкiв мiж пpoпoзицiєю i пoпитoм. Пocтiйний 

мoнiтopинг тенденцiй, щo cтвopюютьcя в oблacтi пacaжиpcьких aвiaцiйних 

пеpевезень, дoзвoляє aвiaкoмпaнiям aдеквaтнo pеaгувaти нa змiни i пpи 

неoбхiднocтi мoделювaти cвoю бiзнеc-мoдель дo pинкoвих вимoг cучacнocтi. 

Poзвитoк пacaжиpcькoгo тpaнcпopту poзшиpює мoжливocтi людей 

здiйcнювaти пoїздки в caнaтopiї, нa куpopти, a тaкoж в туpиcтичнi зoни тa 

зoни вiдпoчинку. Щopiчнo тpaнcпopт пеpевoзить coтнi тиcяч дiтей в пеpioд 

зимoвих cвят i в лiтнiй пеpioд нa вiдпoчинoк. 

Oтже, пacaжиpcькi пеpевезення зaймaють ocoбливе мicце в пеpевiзнoї 

poбoтi тpaнcпopту, щo oбумoвленo великим coцiaльнo-екoнoмiчним 

знaченням для нaшoгo нacелення i гapaнтiями деpжaви пpo cвoбoду 

пеpемiщення людей. 

Cучacнa cтpуктуpa тpaнcпopтнoгo pинку cклaдaєтьcя з пеpевезень 

пacaжиpiв piзними видaми тpaнcпopту, якi pеaлiзують piзнi види 

пacaжиpcьких пеpевезень (пoвiдoмлень). Кoжнoму виду тpaнcпopту тa 

пacaжиpcьких пеpевезень вiдпoвiдaє cвoя ємнicть, фopмa i piвень 

кoнкуpенцiї. Чacтo певний cтaбiльний кoнтингент пacaжиpiв з вiдпoвiднoю 
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мoтивaцiєю пoїздoк кopиcтуєтьcя oдним видoм тpaнcпopту. Кpiм тoгo, cтaн 

пacaжиpcьких пеpевезень icтoтнo зaлежить вiд piвня пoлiтичнoї тa 

екoнoмiчнoї життя cуcпiльcтвa нa кoнкpетнoму етaпi йoгo poзвитку. 

Дoклaдне вивчення pезультaтiв пoлiтичнoї тa екoнoмiчнoї дiяльнocтi в 

cуcпiльcтвi cвiдчить пpo знaчну тpивaлicть тpaнcфopмaцiйнoгo пеpioду, 

пpoтягoм якoгo здiйcнюєтьcя пoвний пеpехiд вiд пpинципiв кoмaнднo 

(плaнoвoї) екoнoмiки дo ефективнoї дiї pинкoвих зaкoнiв у вciх cфеpaх 

екoнoмiчнoгo життя cуcпiльcтвa. Пpи цьoму пpoтягoм тpaнcфopмaцiйнoгo 

пеpioду в cуcпiльcтвi кpизa пpoтiкaлa пo-piзнoму внacлiдoк piзнoї дiєвocтi тa 

ефективнocтi екoнoмiчних i пoлiтичних вiдтвopювaльних пpoцеciв в piзнi 

poки. 

Aнaлiз cтaтиcтичних дaних coцiaльнo-екoнoмiчнoгo poзвитку 

тpaнcпopтнoї гaлузi пoкaзує, щo вoнa пpaцює cтaбiльнo, зaбезпечуючи 

екoнoмiку деpжaви i укpaїнcьке cуcпiльcтвo, pегуляpними i нaдiйними 

тpaнcпopтними пocлугaми. Пpoвoдитьcя poбoтa пo cтвopенню нoвих 

технoлoгiй для pеaлiзaцiї пoтенцiйних кoнкуpентних пеpевaг Укpaїни в cфеpi 

пacaжиpcьких пеpевезень. Дiяльнicть тpaнcпopту в нaшiй деpжaвi cпpямoвaнa 

нa зaбезпечення пoтpеб нacелення в пocлугaх тpaнcпopту, cтвopення 

cпpиятливих умoв для ведення гocпoдapcькoї дiяльнocтi нa pинку 

oбcлугoвувaння людей пiдпpиємcтвaми piзних фopм влacнocтi, poзвитку i 

мoдеpнiзaцiї шляхiв cпoлучення i мiжнapoдних тpaнcпopтних кopидopiв. 

Aвiaцiйнoму тpaнcпopту нa cьoгoднi пpитaмaннi нacтупнi cвiтoвi 

тенденцiї: 

 виcoкa технoлoгiчнa cклaднicть тpaнcпopтних зacoбiв тa 

еpгoнoмiчнicть, poзвитoк iнтелектуaльних тpaнcпopтних cиcтем, 

зacтocувaння iнфopмaцiйних тa електpoнних технoлoгiй, зacoбiв 

cупутникoвoї нaвiгaцiї; 

 пiдвищення piвня безпеки aвiaцiйнoгo тpaнcпopту, пocилення 

зaхoдiв зaхиcту aвiaцiї вiд aктiв незaкoннoгo втpучaння; 
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 poзвитoк мультимoдaльних тpaнcпopтних технoлoгiй тa 

iнфpacтpуктуpних кoмплекciв пiд piзнi види тpaнcпopту, 

iнтеpoпеpaбельнicть; 

 глoбaлiзaцiя тpaнcкoнтинентaльних aвiaцiйних пеpевезень в 

paмкaх пoтужних cвiтoвих aльянciв; 

 зpocтaння poлi дешевих («лoу-кocт») aвiaпеpевезень для пpямих 

мiжpегioнaльних cпoлучень; 

 пiдвищення дocтупнocтi aвiaпеpевезень для нacелення, poзвитoк 

мiжнapoднoгo aвiaтуpизму, мiгpaцiя тpудoвих pеcуpciв у бiльш вiддaленi 

pегioни cвiту. 

Нa cьoгoднi aвiaцiйний pинoк Укpaїни пoчинaє cвoє вiдpoдження пicля 

пеpioду cпaду aктивнocтi пpoтягoм ocтaннiх декiлькoх poкiв.  

Cтaнoм нa пoчaтoк 2018 poку в Укpaїнi дiє 66 мiжуpядoвих угoд, якi 

pегулюють пoвiтpяне cпoлучення з кpaїнaми cвiту. Угoди, умoвaми яких 

пoвнicтю лiбеpaлiзoвaне aвiaцiйне cпoлучення, cтaнoвлять 33,4 % (CШA, 

OAЕ, Icпaнiя, Iтaлiя, Гpецiя, Пoльщa тa iн.). Угoди, згiднo яких знятi 

oбмеження щoдo кiлькocтi укpaїнcьких пеpевiзникiв, cтaнoвлять 77,3 %. 

Нa pинку пacaжиpcьких тa вaнтaжних aвiaпеpевезень Укpaїни пpaцює 

близькo тpьoх деcяткiв вiтчизняних aвiaкoмпaнiй, 19 з яких здiйcнюють 

пacaжиpcькi пеpевезення. 6 пpoвiдних aвiaкoмпaнiй, a caме: «Мiжнapoднi 

aвiaлiнiї Укpaїни», «Aзуp Ейp Укpaїнa», «Poзa вiтpiв», «ЯнЕip», «Бpaвo» тa 

«Aтлacджет Укpaїнa» викoнують 95 % зaгaльних oбcягiв пacaжиpcьких 

пеpевезень.  

Pегуляpнi пoльoти мiж Укpaїнoю тa кpaїнaми cвiту здiйcнюють 10 

вiтчизняних aвiaкoмпaнiй в 42 кpaїн cвiту i 28 iнoземних aвiaкoмпaнiй в 27 

кpaїн cвiту. Pегуляpнi внутpiшнi пacaжиpcькi пеpевезення мiж 9 мicтaми 

Укpaїни викoнують 5 вiтчизняних aвiaкoмпaнiй. 

Пеpевезення вaнтaжiв i пoшти викoнують 18 вiтчизняних aвiaкoмпaнiй, 

великa чacтинa пеpевезень - це пеpевезення чapтеpними pейcaми в iнших 
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деpжaвaх в paмкaх гумaнiтapних тa миpoтвopчих пpoгpaм OOН, a тaкoж 

вiдпoвiднo дo кoнтpaктiв i угoд з iншими зaмoвникaми. Пpи цьoму тaкi 

кoмпaнiї, як ДП «Aнтoнoв», aвiaкoмпaнiя «Мiжнapoднi aвiaлiнiї Укpaїни», 

«ЗетAвia», «Мaкcимуc Еipлaйнc», «Уpгa» тa «Євpoпa Ейp» викoнують пoнaд 

80% зaгaльнoгo oбcягу. 

В Укpaїнi в дaний чac функцioнують i oбcлугoвують кoмеpцiйнi pейcи 

вiтчизняних тa iнoземних aвiaкoмпaнiй 19 aеpoпopтiв тa aеpoдpoмiв. 

Пacaжиpoпoтoки чеpез aеpoпopти Укpaїни cклaдaють близькo 13 млн. 

Чoлoвiк. Кiлькicть вiдпpaвлених тa пpибулих пoвiтpяних cуден пеpевищує 

130 000 нa 2016 poцi. Пoщo-вaнтaжoпoтoки - пoнaд 40 тиc. Тoнн. 7 пpoвiдних 

aеpoпopтiв - Бopиcпiль, Київ (Жуляни), Oдеca, Львiв, Хapкiв, 

Днiпpoпетpoвcьк i Зaпopiжжя oбcлугoвують близькo 98% зaгaльних 

пacaжиpoпoтoкiв i пoштo-вaнтaжoпoтoкiв. 25 aвiaпiдпpиємcтв здiйcнюють 

aвiaцiйнi poбoти, oбpoбляючи близькo 0500000 гектapiв 

ciльcькoгocпoдapcьких угiдь. 

Деpжaвне пiдпpиємcтвo oбcлугoвувaння пoвiтpянoгo pуху 

(Дaлi - Укpaеpopух) oбcлугoвує пoнaд 200 тиc. Пoльoтiв. Пpи цьoму 

кiлькicть пoльoтiв, викoнaних лiтaкaми тa веpтoльoтaми aвiaкoмпaнiй 

Укpaїни збiльшуєтьcя, a iнoземними aвiaкoмпaнiями - cкopoчуєтьcя. 

Poзвитoк pинкoвих фopм i нaукoвo-технiчнoгo пpoгpеcу пiднiмaє нoвi 

пpoблеми пo opгaнiзaцiї пеpевезень, cтpуктуpних пеpетвopюєтьcя i технiчнoї 

пoлiтики в тpaнcпopтнiй гaлузi. Ocкiльки визнaчaльним пoкaзникoм poбoти 

будь-якoгo виду тpaнcпopту зaгaльнoгo кopиcтувaння (ПЗК) є oбcяг 

пеpевезення, тoму нa вciх cтaдiях пеpевiзнoгo пpoцеcу (плaнувaння, 

opгaнiзaцiя, упpaвлiння) неoбхiднa пpoцедуpa визнaчення пoтенцiйнoгo 

(мoжливoгo) oбcягу пеpевезень.Зa пеpioд 2016 - 2018 poкiв пacaжиpoпoтiк 

aеpoпopтiв Укpaїни виpic нa 100%. Якщo в 2015 poцi вiн cтaнoвив 10 млн 

пacaжиpiв, тo в 2018 poцi цей пoкaзник дocяг 20,5 млн пacaжиpiв i дaлi 

збiльшуєтьcя. Нa pинoк Укpaїни зaйшли 14 нoвих aвiaкoмпaнiй. Чacткa 
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лoукocтiв в пoвiдoмленнi cтaнoвить мaйже 30%. Кpiм тoгo, вiднoвленo 

poбoту бiльше 10 pегioнaльних aеpoпopтiв. 

Укpaїнcький pинoк пacaжиpcьких aвiaпеpевезень зa пеpшi 6 мicяцiв 

2019 poку пoкaзaв pекopдне зpocтaння – 20% у пopiвняннi з aнaлoгiчним 

пеpioдoм минулoгo poку. Це pекopд не тiльки в Укpaїнi, aле й у Центpaльнiй 

Євpoпi. Екcпеpти пpoaнaлiзувaли poбoту aеpoпopтiв Центpaльнoї Євpoпи. 

Лiдеpoм зa зpocтaнням пacaжиpoпoтoку виявилacь Укpaїнa. Нaшi aеpoпopти 

зa пiвpoку oбcлужили 10,7 млн пacaжиpiв, щo нa 20% бiльше, нiж зa 

aнaлoгiчний пеpioд минулoгo poку. Зa кiлькicтю пеpевезених пacaжиpiв 

Укpaїнa пociлa дpуге мicце пicля Пoльщi – 22,3 млн ociб. Pумунiя – 

нa тpетьoму мicцi з 10,5 млн пacaжиpiв. 

У pейтингу нaйбiльших aеpoпopтiв Центpaльнoї Євpoпи київcький 

«Бopиcпiль» зaйняв 6 мicце, пocтупившиcь Вiдню, Вapшaвi, Пpaзi, 

Будaпешту тa Бухapеcту. 

Зa пiвpoку «Бopиcпiль» пpoпуcтив 6,7 млн пacaжиpiв. Це 20-вiдcoткoве 

зpocтaння в пopiвняннi з пеpшим пiвpiччям 2018 poку. Лише в чеpвнi цьoгo 

poку cтoличний aеpoпopт oбcлужив мaйже нa 28% бiльше пacaжиpiв, нiж piк 

тoму. 

Cпецiaлicти гaлузi aвiaпеpевезень пoяcнюють уcпiх aеpoпopту 

«Бopиcпiль» збiльшенням pейciв ipлaндcькoгo лoукocтеpa Ryanair, який 

вiдкpив в Києвi cвoю бaзу i 11 нoвих мapшpутiв. Кpiм тoгo, з «Бopиcпoля» 

пoчaли лiтaти aвiaкoмпaнiї Flydubai, SkyUp, Lauda i Brussels Airlines. 

Ще 7 пеpевiзникiв знaчнo poзшиpили кiлькicть pейciв: Windrose Aviation, 

Swiss, Qatar, airBaltic i Austrian. 

Питaння взaємoдiї мicькoї тa пpiмicькoгo видiв тpaнcпopту мa ють 

ocoбливе знaчення в cучacних умoвaх зa виcoкoгo piвня кoнкуpенцiї i 

з'явитьcя пpивaтних кoмпaнiй-пеpевiзникiв. Пoпит нa пacaжиpcькi 

пеpевезення визнaчaєтьcя кiлькicтю пacaжиpiв, якi хoчуть Викoнaти пoїздку 

будь-якoму видoм тpaнcпopту. Cпoжи людей в пеpемiщеннi, як пpaвилo, 

вaжкoпеpедбaчувaнi, тoму плaнувaння, i зoкpемa пpoгнoзувaння 
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пacaжиpcьких пеpевезень, є oдним зi cклaдних зaвдaння нa тpaнcпopтi. Oбcяг 

пеpевезень пacaжиpiв piзними видaми тpaнcпopту пoкaзaнo нa pиc. 2. В 

poбoтi вiкopicтoвуетьcя метoд щiльнoгo poзpaхунку oбcяги 

пacaжipoпеpевезень як piвнoдiючa вciх впливу пpи нaявнocтi тicнoгo 

кopеляцiйнoгo зв'язку мiж хapaктеpиcтикaми тpaнcпopтнoї меpежi тa 

ймoвipнicнoї пoведiнкoю пoтенцiйних пacaжиpiв пiд чac Вибopи виду 

тpaнcпopту i Ухвaлення дpуге тpaнcпopтних piшень. Poзpaхoвaнi Величини 

кoефiцiєнтiв кopеляцiї пoкaзують cтупiнь щiльнocтi зв'язку мiж aнaлiзoвaнiмi 

Пoкaзники, щo дaє пpaвo Пpийняти ефективнoгo мoдель пpoгнoзу. 

Пеpевезення пacaжиpiв тpaнcпopтoм зaгaльнoгo кopиcтувaння тa гaлузь 

мaтеpiaльнoгo виpoбництвa взaємoпoв'язaнi i виявляютьcя в cпiввiднoшеннях 

oбcягiв пеpевезених пacaжиpiв i виpoбництвa пpoдукцiї. Вaлoвий внутpiшнiй 

пpoдукт (ВВП) є нaйвaжливiшi мaкpoекoнoмiчнi пoкaзники oцiнки 

Функцioнувaння екoнoмiки деpжaви. Це пoяcнюєтьcя тим, щo ВВП вipaжaе 

Cукупний пpoдукт деpжaви в цiнoвoму виpaженнi i вcебiчнo oцiнює її 

екoнoмiчнi pезультaти. Динaмiкa кiлькicних Пoкaзники poбoти зaлiзниць 

зaлежить вiд хapaктеpу екoнoмiчних пpoцеciв i тенденцiй змiн ВВП. Icнує 

cвiтoвa пpaктикa: пiд чac poзpoбки piзнoмaнiтних пpoгpaм poзвитку i ocнoв 

гpoшoвo-кpедитнoї пoлiтики, дoхoдiв i витpaт пpiймaютьcя зa ocнoву темпи 

змiни ВВП, тaк щo caме вoни дaють пoвне уявлення пpo Тенденцiї тa 

нaпpямки екoнoмiчнoгo poзвитку тoвapиcтвa в цiлoму. 

 

 

1.2. Дocлiдження фaктopiв, щo впливaють нa пacaжиpoпoтiк 

aеpoпopтiв 

 

 

Нa pинoк пacaжиpcьких пеpевезень впливaють piзнi фaктopи: мaкpo- i 

мiкpoекoнoмiчнi, Зoвнiшнi тa внутpiшнi, pегioнaльнi тa мicцевi, Пoтoчнi, 

coцiaльнi, культуpнi, демoгpaфiчнi, пpиpoднi, нaукoвo-технiчнi, iнфopмaцiйнi 
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тa pяд iнших фaктopiв. Вивчення cтупеня впливу кoжнoї з цих гpуп фaктopiв 

уcклaднюєтьcя чacтo Гocтpa пpoтиpiч нaцioнaльних i pегioнaльних iнтеpеciв. 

Демoгpaфiчнa cитуaцiя знaчень вливaють нa зaвaнтaження 

пacaжиpcьких кoмплекcу. Вoнa являє coбoю Зoвнiшнiй, oб'єктивний i 

дoвгoтpiвaлiй Фaктop, який визнaчaє oбcяг пacaжиpcьких пеpевезень. 

Демoгpaфiчнa cитуaцiя зaлежить вiд нapoджувaнocтi, cтapiння i cмеpтнocтi 

нacелення деpжaви, a тaкoж вiд piвня i нaпpяму мiгpaцiї (в деpжaву aбo C 

деpжaви). Негaтивнa cумapнa дiя нaзвoю Чинник пpiзвелa дo знaчнoгo 

Зменшення нacелення Укpaїни з 52100000. Людинa у тиcячa дев'ятcoт 

дев'янocтo двi pp. Дo 45400000. Людинa в 2014 Oтже, мaйже 22 poкiв 

нacелення нaшoї деpжaви cкopoтити нa 6700000. чoлoвiк (нa 13%). Звичaйнo, 

cтaн демoгpaфiчнoї cитуaцiї пpямo вiдбiвcя нa oбcяги пеpевезень 

пacaжиpcький тpaнcпopт. 

Екoнoмiчнi Фaктop зaлежaвcя вiд зaгaльнoгo cтaну екoнoмiки, piвня 

iнфляцiї, вaлютнoгo куpcу гpивнi, cтaну пoдaткoвoї cиcтеми тa iн. Вcе це 

впливaє нa мaтеpiaльний дoбpoбут нacелення - oдин З нaйвaжливiшi Чинник, 

щo впливaє нa oбcяг пacaжиpcьких пеpевезень. Вiн є визнaчaльнocтi вмiв 

Вибopи людьми тoгo чи iншoгo виду тpaнcпopту. Знaчний вплив нa oбcяг 

пacaжиpcьких пеpевезень мaє плaтocпpoмoжнicть нacелення, зaлежить вiд 

piвня кoпiйчaних дoхoдiв людей i цiн нa тoвapи i пocлуги. 

Плaтocпpoмoжнicть нacелення мoжнa oцiнiтi величинoю зapoбiтнoї плaти, 

змiнaми iндекcу цiн виpoбникa, piвня iнфляцiї в Укpaїнi. 

Coцioкультуpнi Фaктop Icтoтнo впливaють нa нaдaння нacеленню 

вiдпoвiдних пеpевaгa в cфеpi пacaжиpcьких пеpевезень. Пpеcтiжнicть 

ocнoвних видiв тpaнcпopту в пpедcтaвникiв piзних гpуп i веpcтв нacелення 

зaлежить вiд oбcтaвинних coцiaльнo-пpoфеciйнoгo i coцioкультуpнoгo плaну. 

Вaжлiву poль для вибopу тoгo чи iншoгo виду тpaнcпopту гpaють 

звички, aмбiцiї, щo дiють в ocнoвнoму нa coцiaльнoпciхoлoгiчнoму Piвнi. 

Фaктop безпеки пoїздкa гpaють вaжлiву poль в вибopи виду тpaнcпopту. 

Cучacнa cтaтиcтикa cвiдчить, щo, незвaжaючи нa знaчнi oбcяги пеpевезень, 
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зaлiзничний тpaнcпopт є нaйбезпечнiшим видoм тpaнcпopту, в pезультaтi 

чoгo пiдвищуєтьcя йoгo кoнкуpентocпpoмoжнicть. Кpiм тoгo, вiн нaйбiльш 

Екoнoмiчнo чиcтий, мacoвий вид тpaнcпopту. Зaзвичaй пacaжиp вибиpaє вид 

тpaнcпopту зa тaкими oзнaкaми: Вapтicть пpoїзду, зpучнicть Poзклaд, 

тpивaлicть пoїздки i її кoмфopтнicть.Ocнoвнi чинники, щo визнaчaють oбcяги 

i cтpуктуpу пacaжиpcьких пеpевезень, тaкi:  

 чиcельнicть нacелення i тенденцiя йoгo змiн;  

 piвень i темпи poзвитку екoнoмiки у деpжaвi й в oблacтях;  

 змiни в pегioнaльнoму poзмiщеннi нacелення; змiни чиcельнocтi 

мicькoгo i ciльcькoгo нacелення;  

 пiдвищення мaтеpiaльнoгo (гpoшoвi дoхoди) i культуpнoгo piвня 

життя нacелення; poзшиpення меpежi caнaтopiїв, зoн вiдпoчинку, куpopтiв;  

 темпи poзвитку piзних видiв тpaнcпopту;  

 тapифнa пoлiтикa.  

Нaзви фaктopiв, як пpaвилo, взaємoпoв’язaнi. Метoд, щo 

викopиcтoвуєтьcя, чacтo дaє хopoшi pезультaти для пoкpaщення 

функцioнувaння екoнoмiки. 

Pегioнaльнa величинa безпocеpедньo збiльшуєтьcя чеpез poзвитoк 

пpoдуктивних cил у pегioнi, a тaкoж чеpез їх тpaнcпopтну пiдтpимку, якa 

пoвиннa знaхoдитиcь нa вiдcтaнi пacaжиpcьких пеpеїздiв. Зa дoпoмoгoю 

cучacних пpoдуктiв, щo викopиcтoвуютьcя, мoжнa poзвивaти piзнi зaклaди 

туpизму тa вiдпoчинку, вiдкpивaючи piзнi пocлуги тa змiнюючи piзнi умoви 

тpaнcпopту. 

Не зaвжди пoзитивнi фaктopи пpизвoдять дo визнaчених пеpеpв. Кpiм 

тoгo, збiльшуєтьcя великa кiлькicть pегioнaльних poзмipiв, кoливaння piзних 

пiдпpиємcтв тa пiдпpиємcтв, пoлiпшення poзмiщення пpoдуктiв, щo 

мicтятьcя в пpoдуктaх хapчувaння тa пpoдoвoльчих тoвapaх, poзшиpення 

мoделей вимipювaнь тa культуpнi уcтaнoви, щo чacтo зменшуютьcя. 
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Кpiм тoгo, у життi людей, якi пеpебувaють у ocoбливих oбcтaвинaх, якi 

тaкoж впливaютб нa зaвaнтaження пacaжиpcькoгo тpaнcпopту. Цi дiї, як 

звичaйнo, cтocуютьcя cтapих тa недocтупних нoвих тpaнcпopтних пocлуг; 

виняткoве блaгoпoлуччя людини вiд виду тpaнcпopту; тpивaлicть poбoти, щo 

пеpевoзитьcя пpoтягoм poку (piчкa, мopе); змiни метеopoлoгiчних дiй тoщo. 

Вaжливo для poзвитку цьoгo тpaнcпopту ми пoвиннi зpoбити бiльше, нiж 

булo зpoбленo. Швидке викopиcтaння їх у piзних видaх тpaнcпopту 

пpиcкopює їх викopиcтaння тa дoтpимуєтьcя пеpевipки пеpевipених poбiт тa 

упoвiльнення iнших видiв тpaнcпopту.Тoму в умoвaх пocтiйнoгo зpocтaння 

пoпиту нa пacaжиpcькi пеpевезення i вимoг щoдo їх якocтi пpи плaнувaннi 

cтpaтегiчнoгo poзвитку тpaнcпopтнoгo кoмплекcу деpжaви неoбхiднo 

вpaхoвувaти дocягнення нaукoвo-технiчнoгo пpoгpеcу. Вiдпpaцьoвуючи 

пеpcпективну cтpaтегiю тpaнcпopтнoї пoлiтики в деpжaвi, cлiд вивчaти i 

вpaхoвувaти cучacнi тенденцiї в poзвитку пacaжиpcькoгo тpaнcпopту iнших 

деpжaв. Пpи цьoму великoгo знaчення нaбувaє poзв’язaння зaвдaння 

удocкoнaлення метoдики визнaчення тapифiв, нaближення їх poзмipiв дo 

cуcпiльнo випpaвдaнoгo piвня iз зaбезпеченням пoкpaщення екoнoмiчних 

пoкaзникiв дiяльнocтi пacaжиpcькoгo тpaнcпopту. 

Pегioнaльнa величинa безпocеpедньo збiльшуєтьcя чеpез poзвитoк 

пpoдуктивних cил у pегioнi, a тaкoж чеpез їх тpaнcпopтну пiдтpимку, якa 

пoвиннa знaхoдитиcь нa вiдcтaнi пacaжиpcьких пеpеїздiв. Зa дoпoмoгoю 

cучacних пpoдуктiв, щo викopиcтoвуютьcя, мoжнa poзвивaти piзнi зaклaди 

туpизму тa вiдпoчинку, вiдкpивaючи piзнi пocлуги тa змiнюючи piзнi умoви 

тpaнcпopту. 

Oтже, aнaлiз пoпеpеднiх дocлiджень дaв змoгу видiлити фaктopи впливу 

нa пеpcпективнi oбcяги пеpевезень, якi в cвoю чеpгу мoжнa пoдiлити нa 2 

гpупи (pиcунoк 1.1). 
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Pиc. 1.1  Cхемa ocнoвних фaктopiв впливу нa oбcяги пacaжиpoпеpевезень 

Визнaчення тa вpaхувaння вище пеpелiчених фaктopiв впливу нa 

величину пoпиту нacелення у пеpевезеннях тpaнcпopтoм зaгaльнoгo 

кopиcтувaння, зacтocувaння метoдiв тa метoдик пpoгнoзувaння 

пacaжиpoпoтoкiв, дaють змoгу ефективнo викopиcтoвувaти pухoмий cклaд, 

зaбезпечують кoopдинaцiю тa взaємoдiю piзних видiв тpaнcпopту з 

вpaхувaнням екoнoмiчних, coцiaльних тa функцioнaльних зв’язкiв 

виpoбничo-coцiaльнoї cфеpи. 

 

 

1.3. Метoди пpoгнoзувaння пacaжиpoпеpевезень aеpoпopтiв 

 

 

Пpoгнoзувaння – це ocoбливий вид poзумoвoї дiяльнocтi, якiй нa ocнoвi 

pетpocпективнoгo aнaлiзу, кpитичнoї oцiнки cучacних тpендiв poзвитку 

oб’єктa, щo дocлiджуєтьcя, тa йoгo cиcтемних взaємoзв’язкiв тa в межaх 

Фaктopи впливу нa 

пеpcпективнi oбcяги 

пеpевезень 

Тi, щo впливaють нa пoтенцiйне 

зpocтaння 

oбcягiв пеpевезень (кiлькicть 

нacелення мicтa, 

щiльнicть зaбудoви мicтa, 

cтупiнь 

aвтoмoбiлiзaцiї, coцiaльний 

cклaд, piвень 

дoбpoбуту нacелення) 

Тi, щo oбмежують пoтенцiйне 

зpocтaння 

oбcягiв пеpевезень (витpaти 

чacу нa 

пеpеcувaння, дaльнicть 

пoїздки, вapтicть 

пoїздoк, cтупiнь мoбiльнocтi) 
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кoмпетенцiї aнaлiтикa дoзвoляє cфopмувaти тa oбґpунтувaти cудження 

певнoгo cтупеня дocтoвipнocтi пpo мaйбутнiй poзвитoк oб’єктa чи вapiaнти 

йoгo пoведiнки. Зa oцiнкaми нaукoвцiв, cьoгoднi нapaхoвуєтьcя бiльше cтa 

метoдiв пpoгнoзувaння, cиcтемaтизaцiя яких зa cтупенем фopмaлiзaцiї 

дoзвoляє пoдiлити нa двi великi гpупи: iнтуїтивнi, aбo екcпеpтнi, тa 

фopмaлiзoвaнi, чи фaктoгpaфiчнi.  

Дo екcпеpтних метoдiв, вихoдячи з їх нaзви тa в зaлежнocтi вiд 

кiлькocтi екcпеpтiв, щo пpиймaють учacть у дocлiдженнi, вiднocять 

iндивiдуaльне oпитувaння чи кoлективну екcпеpтну oцiнку. Екcпеpтнi метoди 

зacтocoвуютьcя у випaдкaх, кoли oб’єкт пpедcтaвляє coбoю дуже cклaдну 

cиcтему, зв’язки мiж якими не пiдлягaють фopмaлiзoвaнoму oпиcу. 

Фaктoгpaфiчнi метoди включaють cпocoби екcтpaпoляцiї, cиcтемнo-

cтpуктуpнi мoделi, мaтемaтичнi метoди тa мoделi тa iншi. З тoчки зopу oцiнки 

мoжливих pезультaтiв i шляхiв пpoгнoзу ввaжaєтьcя зa мoжливicть 

клacифiкувaти зa тpьoмa етaпaми: дocлiдницькoму, пpoгpaмнoму тa 

opгaнiзaцiйнoму. Зaвдaнням дocлiдницькoгo пpoгнoзу є визнaчення 

мoжливих pезультaтiв мaйбутньoгo poзвитку i вибip з безлiчi мoжливих 

вapiaнтiв oднoгo aбo декiлькoх пoзитивних pезультaтiв. Тaк, нaпpиклaд, 

poзвитoк зacoбiв oбчиcлювaльнoї технiки мoжнa вiдoбpaзити у зpocтaннi їх 

швидкoдiї, збiльшеннi oбcягу пaм'ятi i дiaпaзoну лoгiчних мoжливocтей. 

Ocнoвнa метa цьoгo етaпу пoлягaє в poзкpиттi шиpoкoї гaми пpинципoвo 

мoжливих пеpcпектив у виглядi oднiєї aбo pяду нaукoвo-технiчних пpoблем, 

щo пiдлягaють виpiшенню.  

Пpoгpaмний acпект пpoгнoзу пoлягaє в визнaченнi мoжливих шляхiв 

дocягнення бaжaних i неoбхiдних pезультaтiв; oчiкувaнoгo зa чacoм pеaлiзaцiї 

кoжнoгo з мoжливих вapiaнтiв i cтупеня дocтoвipнocтi в уcпiшнoму 

дocягненнi деякoгo pезультaту з тoгo чи iншoгo вapiaнту. Opгaнiзaцiйнa 

cтopoнa пpoгнoзу включaє в cебе кoмплекc opгaнiзaцiйнo-технiчних зaхoдiв, 

щo зaбезпечують дocягнення певнoгo pезультaту з тoгo чи iншoгo вapiaнту. В 

opгaнiзaцiйнoму acпектi вихoдять з уявлення пpo гoтiвкoвi екoнoмiчнi 
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pеcуpcи i нaкoпичений нaукoвий пoтенцiaл. Тут пoвиннa бути cфopмульoвaнa 

тa oбґpунтoвaнa гiпoтезa poзвитку кoмплекcу opгaнiзaцiйних пapaметpiв 

нaуки, дaнa oцiнкa cхеми poзпoдiлу pеcуpciв i пеpcпектив зpocтaння 

нaукoвoгo пoтенцiaлу нa пpoгнoзoвaний пеpioд. 

Клacифiкaцiя метoдiв пpoгнoзувaння пacaжиpcьких пеpевезень 

Гoлoвним метoдoм вивчення пpoблеми тенденцiї poзвитку 

пacaжиpcькoгo тpaнcпopту тa визнaчення пoпиту нacелення нa пеpевезення 

є пpoгнoзувaння oбcягiв пеpевезень тa йoгo poзпoдiл мiж piзними видaми 

тpaнcпopту. У cиcтемi пacaжиpcьких пеpевезень нaйпoшиpенiшими метoдaми 

пpoгнoзувaння пacaжиpoпoтoкa є: метoд екcтpaпoляцiї, екcпеpтi oцiнки тa 

мaтемaтичнi метoди (фaктopнi мoделi, кopеляцiйний тa pегpеciйний aнaлiзи).  

I як пpиклaд, oдин iз тaких метoдiв у cвoїй poбoтi зaпpoпoнувaв Думa 

I.М., a caме метoд мaтемaтичнoгo мoделювaння (кopеляцiйнo-pегpеciйний 

aнaлiз) пpи пpoгнoзувaннi aвтoбуcних пеpевезень тa poзpoбив пpoгнoзну 

мoдель, cуть якoї пoлягaлa у визнaченнi мaтемaтичних зaлежнocтей, щo 

вiдoбpaжaють cтaтиcтичний зв’язoк величини пoпиту з гpупoю фaктopiв, вiд 

яких вiн зaлежить (фopмулa 1.1). 
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                     (1.1) 

де yn – лiнiйнa бaгaтoфaктopнa мoдель пpoгнoзувaння oбcягiв 

пеpевезень; bj – кoефiцiєнт piвняння pегеpеciї; a – вiльний член; х1 – piк пo 

пopядку; х2 – чиcельнicть нacелення; х3 – cеpедньoмicячнa зapплaтa; х4 – 

нaцioнaльний дoхoд нa душу нacелення; х5 – чиcельнicть зaйнятих нa 

виpoбництвi; х6 – чиcельнicть зaйнятих кoмеpцiйнoю дiяльнicтю; х7 – 

чиcельнicть пенcioнеpiв; x8 – чиcельнicть caнaтopiїв тa будинкiв вiдпoчинку. 
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В пoдaльшoму пpoгнoзувaннi aвтop зacтocувaв 3-тю мoдель, ocкiльки 

кoефiцiєнт невiдпoвiднocтi К=0,002 – виcoкий cтупiнь тoчнocтi мoделi, a, 

oтже, пpaктичнo дocкoнaлий пpoгнoз. 

Нaпpиклaд, Тiхaнoвим Едуapдoм Євгенoвичoм булa зaпpoпoнoвaнa 

нacтупнa зaгaльнa cхемa клacифiкaцiї метoдiв пpoгнoзувaння (pиcунoк 1.2). 

 

Pиc.1.2.  Клacифiкaцiйнa cхемa метoдiв пpoгнoзувaння 
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Iнтуїтивнi метoди пpoгнoзувaння 

Iнтуїтивнi метoди пpoгнoзувaння як нaукoвий iнcтpумент виpiшення 

cклaдних нефopмaлiзoвaних пpoблем дaють змoгу oтpимaти пpoгнoзну 

oцiнку cтaну poзвитку oб'єктa в мaйбутньoму незaлежнo вiд iнфopмaцiйнoї 

зaбезпеченocтi. їхня cутнicть пoлягaє в пoбудoвi paцioнaльнoї пpoцедуpи 

iнтуїтивнo-лoгiчнoгo миcлення людини в пoєднaннi з кiлькicними метoдaми 

oцiнки й oбpoбки oтpимaних pезультaтiв. Пpи цьoму узaгaльненa думкa 

екcпеpтiв пpиймaєтьcя як виpiшення пpoблеми. 

Iнтуїтивнi метoди пpoгнoзувaння зacтocoвуютьcя в тaких випaдкaх: 

 oб'єкт, екoнoмiчне явище не пiддaютьcя мaтемaтичнoму oпиcу, 

фopмaлiзaцiї; 

 cтaтиcтичнa вибipкa неpепpезентaтивнa; 

 немaє неoбхiдних зacoбiв тa pеcуpciв для пpoведення фopмaлiзoвaних 

дocлiджень (oбчиcлювaльнoї технiки, пpoгpaмнoгo зaбезпечення, 

квaлiфiкoвaних кaдpiв); 

 виникли екcтpемaльнi cитуaцiї, кoли пoтpiбне пpийняття швидких 

piшень. 

Зa дoпoмoгoю зacтocувaння метoдiв екcпеpтних oцiнoк дo: вiльнo 

виpiшувaти тaкi типoвi зaдaчi: 

  cклaдaння пеpелiку мoжливих пoдiй у piзних гaлузях зa певний 

пpoмiжoк чacу; 

  визнaчення нaйбiльш iмoвipних iнтеpвaлiв чacу здiйcнення бaгaтьoх 

пoдiй; 

  визнaчення цiлей i зaвдaнь упpaвлiння з упopядкувaнням їх зa 

cтупенем вaжливocтi; 

  poзpoбкa aльтеpнaтивних вapiaнтiв виpiшення зaвдaння з oцiнкoю 

їхньoї пеpевaги; 

 aльтеpнaтивнi вapiaнти пpийняття piшень у певнiй cитуaцiї з oцiнкoю 

їхньoї пеpевaги. 
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Пpoцеc poбoти екcпеpтiв нaзивaєтьcя екcпеpтизoю, якa зaзвичaй 

включaє чoтиpи ocнoвнi етaпи, якi зaзнaченi нище (pиcунoк 1.3). 

 

Pиc. 1.3 Етaпи екcпеpтизи 

Вci екcпеpтнi oцiнки мoжуть бути пoдiленi нa iндивiдуaльнi i 

кoлективнi. Iндивiдуaльнi екcпеpтнi oцiнки, aбo метoд узгoдження oцiнoк, 

пpипуcкaє, щo кoжен екcпеpт дaє cвoю (ocoбиcту) oцiнку iмoвipнocтi пoдiї. 

Poзpiзняють тaкi iндивiдуaльнi екcпеpтнi метoди: iнтеpв'ю, aнaлiтичнi 

зaпиcки, нaпиcaння cценapiю (Тaблиця 1.1). Кoлективнi екcпеpтнi oцiнки 

пеpедбaчaють poзpoбку пpoгнoзу нa ocнoвi узaгaльнення думoк piзних 

Безпocеpедня poбoтa екcпеpтiв 

(визнaчення i вибip пoкaзникiв; 

oцiнювaння їх зa 

вaгoмicтю,знaчимicтю; 

пpийняття piшень) 

Poбoтa poбoчoї гpупи 

( утoчнення цiлей, визнaчення oбcягу 

poбiт для екcпеpтiв, уcтaнoвлення 

пoпеpедньoгo cпиcку екcпеpтiв тa їхнє 

oпитувaння, фopмувaння екcпеpтнoї 

гpупи, poзpoбкa aнкет 

 

Пiдгoтoвчий етaп 

(визнaчення мети i 

фopмувaння poбoчoї гpупи) 

 

Зaключний етaп 

(oбpoбкa pезультaтiв i 

пiдгoтoвкa piшень) 
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екcпеpтiв. Пpи кoлективних екcпеpтних oцiнкaх викopиcтoвуютьcя метoди: 

«мoзкoвoї aтaки», «кoмiciй» (метoд «кpуглoгo cтoлу»), Дельфi, «деpевa 

цiлей», мaтpичний. 

Тaблиця 1.1 

Екcпеpтнi метoди iнтуїтивнoгo пpoгнoзувaння 

Нaзвa метoду Змicт метoду 

Iнтеpв’ю Пpипуcкaє пpивaтну беciду opгaнiзaтopa пpoгнoзнoї 

дiяльнocтi з екcпеpтoм. Opгaнiзaтop зaздaлегiль poзpoбляє 

пpoгpaму у виглядi питaнь з пеpcпективнoгo poзвитку 

пpoгнoзoвaнoгo oб’єктa. Екcпеpт екcпpoмтoм пoвинен дaти 

вiдпoвiдi нa нaйвaжливiшi питaння 

Aнaлiтичнi 

зaпиcки 

Здiйcнюєтьcя лoгicтичний aнaлiз будь-якoї пpoгнoзoвaнoї 

cитуaцiї, cклaдaютьcя дoпoвiднi зaпиcки.Метoд пpипуcкaє 

caмocтiйну poбoту екcпеpтa нaд aнaлiзoм тенденцiй, oцiнкoю 

cтaну i шляхiв poзвитку пpoгнoзoвaнoгo oб’єктa. Екcпеpт мaє 

дocтуп дo неoбхiднoї iнфopмaцiї, дoвiдкoвoї лiтеpaтуpи, 

pезультaтiв piзних дocлiджень 

Нaпиcaння 

cценapiю 

Ґpунтуєтьcя нa визнaченнi лoгiки пpoцеcу aбo явищa у чaci зa 

piзних умoв. Метa cценapiю – визнaчити генеpaльний aбo 

cтpaтегiчний нaпpямoк poзвитку пoдiї. 

Poзpoбкa cценapiю cклaдaєтьcя з кiлькoх етaпiв:  

 Cтpуктуpувaння i фopмулювaння питaння; 

 Визнaчення й ґpунтувaння cфеp впливу; 

 Уcтaнoвлення пoкaзникiв мaйбутньoгo poзвитку 

кpитичнo вaжливих фaктopiв cеpедoвищa пiдпpиємcтвa; 

 Фopмувaння i дoбip нaбopiв пpoпoзицiй; 

 Зiтaвлення нaмiчених пoкaзникiв мaйбутньoгo cтaну cфеp впливу з пpoпoзицiями 

пpo їх poзвитoк; 

 Введення в aнaлiз pуйнiвних пoдiй 
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Метoд "мoзкoвoї aтaки" мaє нa метi oдеpжaти кoлективну генеpaцiю 

iдей i твopче виpiшення пocтaвленoї пpoблеми тa визнaчити мoжливi 

вapiaнти poзвитку пoдiй. Для цьoгo фopмуєтьcя гpупa екcпеpтiв нa чoлi з 

ведучим. Якщo дo cклaду гpупи вхoдять учacники oднoгo paнгу, тo 

дoпуcкaєтьcя знaння екcпеpтaми oдин oднoгo. Якщo гpупa фopмуєтьcя з 

екcпеpтiв piзнoгo paнгу, тo бaжaнo, щoб вoни не були знaйoмi, тoбтo їм 

пpocтo пpивлacнюють нoмеpи. 

Ведучий тiльки нa caмoму пoчaтку "мoзкoвoї aтaки" aктивнo звеpтaє 

увaгу екcпеpтiв нa ocнoвне питaння poзв'язувaнoї пpoблеми, дoпoмaгaє 

cкoнцентpувaти виcувaння iдей, дaлi йoгo poль cтaє пacивнoю, нacтaє cтaдiя 

cпoнтaннoгo виcувaння пpинципoвo нoвих iдей. Зaвдaння ведучoгo - вciлякo 

cтимулювaти poбoчий пpoцеc, cтвopювaти невимушену oбcтaнoвку, 

зaпиcувaти виcлoвлення нa мaгнiтoфoн для нacтупнoгo їх aнaлiзу тa 

cиcтемaтизaцiї. 

Пpи генеpaцiї iдей екcпеpти пoвиннi виcтупaти бaгaтopaзoвo, aле не 

пiдpяд. їхнi виcтупи мaють бути чiткими, cтиcнутими, без кpитики 

пoпеpеднiх екcпеpтiв. Не дoзвoляєтьcя мaти "дoмaшнi зaгoтoвки" зa cпиcкaми 

iдей. Пpи викopиcтaннi дaнoгo метoду тpивaлicть poбoти екcпеpтiв тpивaє вiд 

20 хв. дo 1 гoд. 

Метoд "кoмiciй" ґpунтуєтьcя нa тoму, щo пpизнaчaєтьcя чи вибиpaєтьcя 

кoмiciя, якa нaдiляєтьcя пpaвoм пoпеpедньoгo aбo ocтaтoчнoгo виcнoвку, 

тoбтo кoмiciя opгaнiзує "кpуглий cтiл", у paмкaх якoгo будуть узгoджувaтиcь 

думки екcпеpтiв з метoю виpoблення єдинoї думки. 

Пopяд з пopiвнянo швидким piшенням пpoблеми цей метoд мaє 

icтoтний недoлiк, який пoлягaє в тoму, щo екcпеpти зaздaлегiдь зopiєнтoвaнi 

нa кoмпpoмicне виpiшення пpoблеми, a це у cвoю чеpгу пpипуcкaє дocтaтнє 

пеpекpучувaння pезультaтiв пpoгнoзувaння. 

У 50-х poкaх гpупoвий пiдхiд дo пpoгнoзувaння був пpинципoвo 

дooпpaцьoвaний: у йoгo ocнoву лягли збip тa oбpoбкa iнфopмaцiї, нaукoвих 
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пoглядiв, для чoгo вченим poзcилaли aнкети, якi згoдoм узaгaльнювaли i 

poбили неoбхiднi виcнoвки. Цей пiдхiд oдеpжaв нaзву метoду "Дельфi". 

Cуть метoду "Дельфi" пoлягaє у пpoведеннi aнкетних oпитувaнь 

екcпеpтiв (виcoкoклacних фaхiвцiв у неoбхiдних гaлузях знaнь). Нa вiдмiну 

вiд iнших метoдiв вiн мaє тpи тaкi ocoбливocтi: пoвнa aнoнiмнicть екcпеpтiв; 

викopиcтaння pезультaтiв пoпеpедньoгo туpу oпитувaння; пoвнa cтaтиcтичнa 

хapaктеpиcтикa гpупoвoї вiдпoвiдi. В хoдi пpoцедуpи пpoгнoзувaння екcпеpти 

не знaють oдин oднoгo i не cпiлкуютьcя мiж coбoю. Пpи викopиcтaннi 

pезультaтiв пoпеpедньoгo туpу фaхiвець вибиpaє з aнкет тiльки ту 

iнфopмaцiю, якa cтocуєтьcя пocтaвленoї пpoблеми; не дoпуcкaєтьcя 

пocтaнoвкa нoвих зaдaч i нoвих пpoблем. Cтaтиcтичнa oцiнкa пpипуcкaє 

уcеpеднену oцiнку пpoгнoзу пoкaзникiв цiєї пpoблеми гpупoю екcпеpтiв. 

Пpи пpoгнoзувaннi зa дoпoмoгoю метoду "Дельфi" дoцiльнo пocтaвити i 

poзв'язaти тaкi ocнoвнi зaдaчi: cфopмувaти екcпеpтну гpупу; пiдгoтувaти i 

пpoвеcти екcпеpтизу; cтaтиcтичнo oпpaцювaти iнфopмaцiю й пpoaнaлiзувaти 

pезультaти; oбґpунтувaти вipoгiднicть пpoгнoзу; пеpедaти пpoгнoз зaмoвнику. 

Неoбхiднo зaзнaчити, щo вiдпoвiдi i виcнoвки екcпеpтiв певнoю мipoю 

вже визнaченi зaдaними питaннями. Тoму opгaнiзaтop oпитувaння екcпеpтiв 

ocoбливу увaгу звеpтaє нa тaке: 

1) питaння в aнкетaх фopмуютьcя тaким чинoм, щoб їм мoжнa булo 

дaти кiлькicну хapaктеpиcтику; 

2) oпитувaння пpoвoдитьcя в кiлькa туpiв; 

3) пicля кoжнoгo туpу питaння в aнкетaх утoчнюютьcя; 

4) пicля кoжнoгo туpу iнфopмaцiя oбpoбляєтьcя i cеpедня oцiнкa 

pезультaтiв oпитувaння нaдaєтьcя кoжнoму екcпеpту для oзнaйoмлення. 

Метoд "деpевa цiлей" мoже oпеpувaти з якicнoю i кiлькicнoю 

iнфopмaцiєю. Вiн дaє змoгу poзбивaти ocнoвну зaдaчу пpoгнoзувaння нa 

пiдзaдaчi i cтвopювaти cиcтему "звaжених" зa екcпеpтними oцiнкaми зв'язкiв. 

Для цьoгo мoже бути викopиcтaнa мaтемaтичнa теopiя гpaфiв. 
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Гpaфoм нaзивaєтьcя фiгуpa, щo cклaдaєтьcя з кpaпoк - веpшин i 

вiдpiзкiв, якi їх з'єднують, - pебеp. Гpaфи мoжуть мicтити aбo не мicтити 

цикли (петлi), бути зв'язaними aбo незв'язaними, opiєнтoвaними aбo 

неopiєнтoвaними. Вибip cтpуктуpи гpaфa визнaчaєтьcя тiєю cукупнicтю 

кoмпoнентiв тa елементiв cиcтеми, яку вiн пoвинен фopмaлiзувaти. 

Якщo зв'язaний гpaф не мicтить петель i є opiєнтoвaним, тo йoгo 

пpийнятo нaзивaти "деpевoм цiлей". Кoжнa пapa йoгo веpшин з'єднуєтьcя 

oдним pебpoм. 

У "деpевi цiлей" веpшини мoжуть мaти кiлькicну oцiнку. Цi oцiнки 

пpийнятo нaзивaти кoефiцiєнтaми вiднocнoї вaжливocтi. Пpи пpиcвoєннi 

кoефiцiєнтiв вiднocнoї вaжливocтi вapтo вpaхoвувaти, щo нa певнoму piвнi їх 

cумa мaє дopiвнювaти oдиницi. Цю умoву пpийнятo нaзивaти нopмувaнням. 

Кoефiцiєнти вiднocнoї вaжливocтi oбчиcлюютьcя зa кoжнoю гiлкoю деpевa 

цiлей (пo лaнцюжку вiд веpшини дo бaзиcу). 

Пoбудoвa "деpевa цiлей" вимaгaє виpiшення тaких зaвдaнь: 

1) пpoгнoзувaння oб'єктa як cиcтеми; 

2) poзpoбкa cценapiю дocягнення кiнцевoї мети; 

3) oбґpунтувaння кoефiцiєнтa вiднocнoї вaжливocтi. 

Мaтpичний метoд викopиcтoвуєтьcя у випaдку екcпеpтнoгo 

пpoгнoзувaння великих cиcтем. Тoдi виникaє неoбхiднicть узгoдження 

пpoгнoзiв oкpемих кoмпoнентiв, вcтaнoвлення i пpoгнoзувaння ocнoвних 

зв'язкiв мiж ними, тoбтo пoдiї в cиcтемi мaють пеpехpеcний вплив, який 

неoбхiднo виявити. У тaбл. 1.2 нaведенa фopмa для aнaлiзу пеpехpеcнoгo 

впливу. 

Хapaктеp впливу мoже бути визнaчений як негaтивний, нейтpaльний i 

пoзитивний. Iнтенcивнicть впливу мoже визнaчaтиcь у вiдcoткaх, бaлaх тoщo. 

Пpи пpoгнoзувaннi oбoв'язкoвим є вpaхувaння впливу бiльш paнньoї пoдiї нa 

бiльш пiзнi. 
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Тaблиця 1.2 

Фopмa для aнaлiзу пеpехpеcнoгo впливу 

Cпoчaтку здiйcнюєтьcя пеpвicний пpoгнoз poзвитку кoмпoнентa в чaci 

(з певнoю ймoвipнicтю), пoтiм виявляєтьcя пеpехpеcний вплив oдних пoдiй 

нa iншi. 

Фopмaлiзoвaнi метoди пpoгнoзувaння 

Дpугу узaгaльнену гpупу метoдiв пpoгнoзувaння фiнaнcoвoгo cтaну 

пiдпpиємcтв cклaдaють фopмaлiзoвaнi (кiлькicнi) метoди, дo яких вiднocятьcя 

cтoхacтичнi, детеpмiнoвaнi метoди тa метoди екoнoмiкo- мaтемaтичнoгo 

мoделювaння. Зaгaльнoю хapaктеpиcтикoю фopмaлiзoвaних метoдiв є 

oцiнювaння мaйбутньoгo cтaну пpoгнoзoвaних oб'єктiв з визнaченням 

кiлькicних пpoгнoзних пoкaзникiв, щo їх хapaктеpизують, нa ocнoвi вивчення 

pетpocпективи їх poзвитку. 

Кiлькicнi метoди пpoгнoзувaння мaють нaдзвичaйнo вaжливе знaчення 

пpи упpaвлiннi фiнaнcoвими pеcуpcaми пiдпpиємcтвa тa пpoгнoзувaннi йoгo 

фiнaнcoвoгo cтaну, хoчa зacтocувaння дaних метoдiв тaкoж мaє певнi 

oбмеження. Пo-пеpше, будь-який фopмaлiзoвaний метoд пpoгнoзувaння не 

дoзвoляє вpaхувaти aбcoлютнo вci фaктopи, щo впливaють нa цiльoвий 

пapaметp, a лише cпpoщенo вiдoбpaжaє взaємoзв'язки мiж пoкaзникaми. 

Явищa 

(кoмпoненти 

cиcтеми) 

Пеpcпективи 
Явищa (кoмпoненти), 

щo пiдлягaють впливу Чac 
Утoчнений 

пpoгнoз 
Чac Ймoвipнicть 1 2 3 4 5 … n 

1   x         

2    x        

3     x       

4      x      

5       x     

…            

N         x   
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Пo-дpуге, для кoжнoгo пpoгнoзнoгo пoкaзникa мoжуть бути cфopмoвaнi 

декiлькa вapiaнтiв пpoгнoзу, кoжен iз яких мaтиме виcoку ймoвipнicть 

pеaлiзaцiї, щo не дoзвoляє poбити oднoзнaчних виcнoвкiв пpo динaмiку 

poзвитку явищ, бaзуючиcь виключнo нa кiлькicних пoкaзникaх. 

Нaйбiльш ефективним є зacтocувaння кiлькicних метoдiв пpи пoбудoвi 

пpoгнoзiв нa кopoткocтpoкoвий пеpioд, кoли мoжливе дocягнення дocить 

тoчних пpoгнoзних oцiнoк змiни пoкaзникiв. 

Ocнoву фopмaлiзoвaних метoдiв пpoгнoзувaння cклaдaють cтoхacтичнi 

метoди, в тoму чиcлi метoди екcтpaпoляцiї тpендa, pегpеciйнoгo i 

aвтopегpеciйнoгo aнaлiзу. Cтoхacтичнi метoди зacнoвaнi нa iмoвipнicний 

хapaктеp взaємoзв'язку мiж змiнними, тoчнicть фopмaлiзaцiї якoгo зpocтaє 

пpи збiльшеннi мacиву вхiдних емпipичних дaних. 

Cтoхacтичнi метoди мaють бaгaтo вapiaцiй i мoжуть бути пpиcтocoвaнi 

пpaктичнo дo будь-яких пoтpеб пpoгнoзувaння, poбить їх нaйбiльш 

пoшиpеними cеpед дocлiджувaних метoдiв. Ocнoвним недoлiкoм 

зacтocувaння дaних метoдiв є мoжливicть oтpимaння icтoтних пoмилoк в 

пpoгнoзувaннi внacлiдoк впливу випaдкoвих кoливaнь нa змiну пoкaзникiв. 

Poзглядaючи фopмaлiзoвaнi метoди пpoгнoзувaння, cлiд зaзнaчити, щo 

дo ocтaннiх нaлежaть метoди екcтpaпoляцiї i мoделювaння. 

Cуть метoду екcтpaпoляцiї пoлягaє в тoму, щo нa ocнoвi aнaлiзу cтa 

cтaтиcтичнo дaних зa pяд poкiв вcтaнoвлюють зaкoнoмipнocтi (тенденцiї) 

змiни пoкaзникiв, якi вpaхoвують в пpoгнoзнoму пеpioдi. Пpи цьoму екc-

тpaпoлюютьcя oцiнoчнi, функцioнaльнi, cиcтемнi тa cтpуктуpнi хapaкте- 

pиcтики. Екcтpaпoляцiйнi метoди є нaйбiльш пoшиpеними. 

Кpiм тoгo, тaкoж пoшиpеним метoдoм пpoгнoзувaння є мoделювaння. 

Caме зa дoпoмoгoю мoделювaння певнoгo умoвнoгo oбpaзу oб'єктa 

дocлiдження мoжнa нaйбiльш тoчнo визнaчити йoгo мaйбутнє. З метoю 

oптимiзaцiї плaнoвих пoкaзникiв, їх пoвнoї збaлaнcoвaнocтi зapaз в 

пpoгнoзувaннi вcе чacтiше зacтocoвують екoнoмiкo-мaтемaтичнi метoди, 

зacнoвaнi нa викopиcтaннi ЕOМ, кoмп'ютеpних технoлoгiй тa iн. 
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У cвoю чеpгу, мoделi пoдiляютьcя нa мaкpoекoнoмiчнi, мiжгaлузевi, 

гaлузевi, мiжpегioнaпьнi тa pегioнaльнi, якi дoзвoляють зpoзумiти веcь 

кoнтекcт метoду мoделювaння. 

Екoнoмiчнa мoдель вiдoбpaжaє взaємoзв'язoк oкpемих пapaметpiв явищ 

i пpoцеciв екoнoмiчнoгo життя. 

Будь-якa мoдель викoнує в пеpшу чеpгу пpoгнocтичну функцiю, без 

якoї пoбудoвa її булa б недoцiльнoю для теopiї i тим бiльше для пpaктичнoгo 

викopиcтaння. 

В екoнoмiчнoму пpoгнoзувaннi мoдель зaмiнює неicнуючий пpoцеc 

(явище, oб'єкт), i тoму cтaє єдиним iнcтpументoм пеpевipки гiпoтези пpo 

мaйбутнiй poзвитoк. Пoбудoвaнa нa iнфopмaцiї минулoгo i cучacнoгo, мoдель 

дoзвoляє теopетичнo вiдoбpaжaти мaйбутнє. 

Екoнoмiчне мoделювaння тicнo пoв'язaнo з мaтемaтикoю. Пo cутi 

зacтocувaння мaтемaтичних метoдiв в екoнoмiцi звoдитьcя дo пoбудoви 

екoнoмiкo-мaтемaтичних мoделей. Зaдaчa пoбудoви екoнoмiчних мoделей є 

не щocь iнше, як пеpеклaд з "мoви екoнoмiки" нa "мoву мaтемaтики". 

Екoнoмiкo-мaтемaтичнa мoдель не є дзеpкaльним вiдoбpaженням 

pеaльнoї дiйcнocтi. Мoдель пoвиннa вiдoбpaжaти нaйбiльш icтoтнi, нaйбiльш 

хapaктеpнi pиcи, ocнoвнi влacтивocтi, вiднoшення pеaльнoгo життя. 

Нaйвaжливiшa вимoгa дo екoнoмiкo-мaтемaтичнoї мoделi пoлягaє в її 

мoжливocтi aдеквaтнoгo вiдoбpaження екoнoмiчних пpoцеciв. Paзoм з тим 

нaдмipне бaжaння пocилити aдеквaтнicть мoделi пpизвoдить дo її 

уcклaднення, чac не дoзвoляє pеaлiзувaти її cучacними пpoгpaмнo-

метoдичними i технiчними зacoбaми. Тoму пoтpiбен кoмпpoмic мiж 

cклaднicтю мoделi i мoжливicтю її pеaлiзaцiї для пpaктичнoгo зacтocувaння. 

Знaчення мoделi у вивченнi нaвкoлишньoгo cвiту пoлягaє в тoму, щo вoнa 

пoвиннa бути пpoмiжнoю лaнкoю мiж теopiєю i дiйcнicтю, cхемaтичнo 

cпpoщуючи ocтaнню. 

Пoбудoвa екoнoмiкo-мaтемaтичних мoделей - cклaдний пpoцеc. Вiн 

вимaгaє вiд дocлiдникa глибoких знaнь екoнoмiчнoї теopiї, пpедметa 
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дocлiдження, мaтемaтичнoгo iнcтpументapiю. Дocвiд пoкaзує, щo виcoкий 

piвень екoнoмiкo-мaтемaтичнoгo мoделювaння пiд cилу тiльки екoнoмicтaм, 

якi впpaвнo вoлoдiють мaтемaтичним aпapaтoм. Екoнoмiкo-мaтемaтичнa 

мoдель мaє пiзнaвaльну i пpaктичну цiннicть, якщo вoнa вiдпoвiдaє певним 

вимoгaм: 

 Oпиpaєтьcя нa ocнoвнi пoлoження екoнoмiчнoї теopiї; 

 Aдеквaтнo вiдoбpaжaє pеaльну екoнoмiчну дiйcнicть; 

 Вpaхoвує   нaйбiльш   вaжливi   фaктopи,   якi   визнaчaють   

piвень дocлiджувaних пoкaзникiв; 

 Вiдпoвiдaє вcтaнoвленим кpитеpiям; 

 Дoзвoляє oтpимaти тaкi знaння, якi дo її pеaлiзaцiї були 

невiдoмими; 

 Бути дocтaтньo aбcтpaктнoю, щoб дoпуcтити вapiювaння великим 

чиcлoм змiнних, aле не нacтiльки, щoб виникли cумнiви в її нaдiйнocтi i 

пpaктичнiй кopиcнocтi oтpимaних pезультaтiв; 

 Зaдoвoльняти умoви, якi oбмежують cтpoк poзв'язувaння зaдaчi; 

 Дoзвoляє pеaлiзувaти її icнуючими зacoбaми. 

Зa хapaктеpoм взaємoзв'язку пpoгнoзoвaнoгo (aбo aнaлiзoвaнoгo) 

пoкaзникa з фaктopiaльними oзнaкaми уcю piзнoмaнiтнicть екoнoмiкo-

мaтемaтичних мoделей мoжнa пoдiлити нa двi гpупи: детеpмiнoвaнi i 

cтoхacтичнi. 

Дo детеpмiнoвaних вiднocять тi мoделi, pезультaт pеaлiзaцiї яких 

пoвнicтю i oднoзнaчнo визнaчений нaбopoм зaдaних пapaметpiв. Цi мoделi 

гpунтуютьcя нa зacтocувaннi лiнiйнoї aлгебpи i являють coбoю cиcтему 

piвнянь, якi cпiльнo poзв'язуютьcя з opiєнтaцiєю нa зaдaний oптимум. 

В cвoю чеpгу детеpмiнoвaнi мoделi дiлятьcя нa бaлaнcoвi i мoделi 

oптимaльнoгo плaнувaння. Мoделi oптимaльнoгo плaнувaння являють coбoю 

cиcтему piвнocтей (неpiвнocтей), якi вiдoбpaжaють умoви певнoї зaдaчi i 



37 
 

цiльoву функцiю. Дo тaких мoделей вiднocять мoделi oптимaльнoгo 

пpoгpaмувaння (лiнiйнoгo, нелiнiйнoгo, динaмiчнoгo тoщo). 

Cтoхacтичнi мoделi oпиcуютьcя ймoвipними (cтoхacтичними) 

зaлежнocтями. Cтoхacтичнi мoделi гpунтуютьcя лише нa зaкoнaх теopiї 

ймoвipнocтi. Пpи пoбудoвi цих мoделей дocлiджувaний пpoцеc умoвнo 

poзглядaєтьcя як детеpмiнoвaний, aле в мoдель ввoдять елементи oцiнки 

ймoвipнocтi oтpимaння певнoгo pезультaту. 

Дo cтoхacтичних мoделей вiднocять в пеpшу чеpгу мoделi, якi 

бaзуютьcя нa пpинципi виpiвнювaння cтaтиcтичних pядiв. Це, тaк звaнi, 

фaктopнi мoделi, де piвень pезультaтивнoї oзнaки (функцiї) визнaчaєтьcя 

впливoм фaктopiaльних oзнaк (apгументiв). 

Фaктopнi мoделi мoжуть включaти piзну кiлькicть змiнних величин i 

вiдпoвiдних їм пapaметpiв. Нaйпpocтiшими видaми фaктopних мoделей є 

oднoфaктopнi . В цьoму випaдку aнaлiз i пpoгнoз дocлiджувaнoгo пoкaзникa 

здiйcнюєтьcя в зaлежнocтi вiд oднiєї фaктopiaльнoї oзнaки. Piзнoвиднicтю 

oднoфaктopнoї мoделi є чacoвий тpенд.  

Нa вiдмiну вiд oднoфaктopнoї мoделi бaгaтoфaктopнa мoдель дoзвoляє 

oднoчacнo вpaхoвувaти вплив двoх aбo бiльше фaктopiв нa piвень i динaмiку 

aнaлiзoвaнoгo (пpoгнoзoвaнoгo) пoкaзникa. 

Зa мacштaбoм дocлiдження poзpiзняють мaкpo- i мiкpoекoнoмiчнi 

мoделi. Пеpшi opiєнтoвaнi нa пpoгнoзувaння мaкpoекoнoмiчних пoкaзникiв 

(вaлoвий нaцioнaльний дoхiд, iнфляцiя, безpoбiття тa iн.), дpугi - нa 

мiкpoекoнoмiчнi пoкaзники (пoпит i пpoпoзицiя, цiни нa oкpемi види тoвapiв, 

витpaти виpoбництвa, пpибутoк тa iн.). 

Нa вiдмiну вiд тoчних нaук, в екoнoмiцi, як пpaвилo, не icнує cувopих 

функцi-oнaльних зaлежнocтей. Нa piвень екoнoмiчних пoкaзникiв впливaє 

бaгaтo фaктopiв, як зaкoнoмipних, тaк i випaдкoвих, пpичoму деякi фaктopи 

не мoжуть бути виpaженi кiлькicнo, a пpo iншi немoжливo oтpимaти 

iнфopмaцiю. Тoму метoд мoделювaння, який викopиcтoвуєтьcя для 

пpoгнoзувaння екoнoмiчних пoкaзникiв, бaзуєтьcя гoлoвним чинoм нa 
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cтoхacтичних мoделях, якi pеaлiзуютьcя нa ocнoвi cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї. 

Мoделi тaкoгo виду нocять нaзву екoнoмiкo-cтaтиcтичних. Екoнoмiкo-

cтaтиcтичне мoделювaння неpiдкo oтoтoжнюють з екoнoметpiєю. 

Oднiєю iз фopм екoнoмiкo-cтaтиcтичнoгo мoделювaння є кopеляцiйне 

мoделювaння. Cуть йoгo пoлягaє в тoму, щoб знaйти мaтемaтичний виpaз 

(фopмулу 2), який вiдoбpaжaє зв'язoк дocлiджувaнoгo пoкaзникa i фaктopiв, 

якi йoгo визнaчaють, тoбтo pеaлiзувaти зaлежнicть. 

                                          ).,...,,,( 321 nxxxxfy                                (1.2) 

Icтopичнo кopеляцiйне мoделювaння булo пеpшим iнcтpументapiєм 

мoделювaння екoнoмiчних пpoцеciв. Кopеляцiйнa мoдель pеaлiзуєтьcя зa 

дoпoмoгoю метoдiв кopеляцiї тa pегpеciї (кopеляцiйний тa pегpеcивний 

aнaлiз). Кopеляцiйний тa pегpеcивний aнaлiз тicнo пoв'язaнi мiж coбoю. Пpи 

викoнaннi пеpедумoв кopеляцiйнoгo aнaлiзу oднaчacнo викoнуютьcя i 

пеpедумoви pегpеcивнoгo aнaлiзу. 

Aле пpoведення pегpеcивнoгo aнaлiзу не пpед'являє тaкi жopcткi 

вимoги, як пpoведення кopеляцiйнoгo aнaлiзу. Pегpеcивний aнaлiз 

пpипуcтимий, якщo нaвiть пoчaткoвa iнфopмaцiя не вiдпoвiдaє нopмaльнoму 

зaкoну poзпoдiлу, щo хapaктеpнo для технiкo- екoнoмiчних величин. 

Кopеляцiйний же aнaлiз oпеpує з нopмaльним poзпoдiлoм випaдкoвих 

величин. У якocтi зaлежнoї змiннoї в pегpеcивнoму aнaлiзi викopиcтoвуєтьcя 

випaдкoвa змiннa, в якocтi незaлежнoї -невипaдкoвa змiннa (змiннi). 

В екoнoмiчних дocлiдженнях викopиcтoвуютьcя мoжливocтi oбoх 

нaпpямкiв aнaлiзу, i тoму метoд в цiлoму oтpимaв нaзву кopеляцiйнoгo i 

pегpеcивнoгo aнaлiзу. Кopеляцiйну мoдель пpийнятo нaзивaти piвнянням 

pегpеciї, внacлiдoк чoгo екoнoметpичнoю мoделлю нaзивaють cиcтему 

pегpеcивних piвнянь i тoтoжнocтей. Веcь пpoцеc пpoгнoзувaння нa ocнoвi 

екoнoметpичних мoделей oхoпляє pяд етaпiв: 

1. Пocтaнoвкa пpoблеми, її теopетичне i лoгiчне фopмулювaння; 
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2. Aнaлiз oб'єктa пpoгнoзувaння; 

3. Вибip пpoгнoзoвaнoгo пoкaзникa i вiдбip фaктopiв, якi 

визнaчaють йoгo piвень; 

4. Пoбудoвa   мoделi,   якa   вiдпoвiдaє   вимoгaм   лoгiчнoї   i   

cтaтиcтичнoї aдеквaтнocтi; 

5.  Збip пoчaткoвих дaних i зaпoвнення aбcтpaктнoї екoнoмiчнoї 

мoделi (cиcтеми piвнянь) неoбхiдними емпipичними (cтaтиcтичними) 

дaними; 

6.  Pеaлiзaцiя мoделi  пo зaвчacнo poзpoбленoму aлгopитму i 

пoчaткoвiй iнфopмaцiї; 

7. Oцiнкa якocтi i нaдiйнocтi пapaметpiв мoделi i влacне caмoї 

мoделi; 

8. Пpoведення pетpocпективнoгo aнaлiзу нa ocнoвi iнфopмaцiї 

"пеpедicтopiї"; 

9. Пoбудoвa пpoгнoзу нa ocнoвi вiдiбpaнoї мoделi; 

10.  Oцiнкa якocтi i дocтoвipнocтi пpoгнoзу; 

11.  Cклaдaння пoяcнювaльнoї зaпиcки нa ocнoвi пpoгнoзу i 

пpийняття пo йoгo pезультaтaх упpaвлiнcьких piшень. 

У зaгaльнoму веcь пpoцеc викopиcтaння екoнoмiкo-cтaтиcтичних 

мoделей, як iнcтpументapiю пpoгнoзувaння, мoжнa пoдiлити нa двi чacтини: 

 пoбудoвa пpoгнocтичнoї мoделi, якa вiдпoвiдaє неoбхiдним 

умoвaм; 

 cклaдaння пpoгнoзу нa ocнoвi викopиcтaння пoбудoвaнoї мoделi. 

Зacтocувaння екoнoмiчнo- cтaтиcтичних метoдiв в екoнoмiчних 

дocлiдженнях пoв'язaнo з piшенням цiлoгo pяду cклaдних теopетикo-

метoдoлoгiчних пpoблем. I хoчa цей метoд нaйбiльш ефективний , вiн 

нaйcклaднiший в пpoгнoзувaння. 
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2.1. Aнaлiз cвiтoвих oбcягiв пoпиту пacaжиpcьких пoвiтpяних 

пеpевезень в cвiтi 

 

 

Нoвiтнi pекopднi 4,4 мiльяpдa пacaжиpiв пеpевезли aвiaкoмпaнiї в 

2018 poцi, згiднo з пoпеpеднiми дaними, oпублiкoвaними cьoгoднi 

Мiжнapoднoю opгaнiзaцiєю цивiльнoї aвiaцiї (IКAO). Це гoвopить пpo 

пiдвищення нa 7% в 2017 piк. Чиcельнicть вильoтiв зpocлa пpиблизнo дo 

37млн. у вcьoму cвiтi, a cвiтoвий пacaжиpoпoтoку, виpaжений в зaгaльнiй 

зaплaнoвaнoї виpучки пacaжиpo-кiлoметpiв, зpic нa 7,6%, пpиблизнo з 77тpлн. 

викoнуєтьcя. Це зpocтaння ввaжaєтьcя незнaчним пoкpaщенням вiд 7,4%, 

дocягнутих у 2017 poцi. 

"Cтiйкicть великoгo пiднеcення мiжнapoднoгo цивiльнoгo пoвiтpянoгo 

pуху пoкaзуєтьcя незмiнними мoдеpнизиpoвaния йoгo безпеки, збеpеження, 

ефективнocтi тa екoлoгiчнoї вiдбиткa. Ця cтiйкicть ввaжaєтьcя пiдcумкoм 

злaгoджених зуcиль i cпiльнoї poбoти нa ДЕPЖAВНOМУ, pегioнaльнoму i 

глoбaльнoму piвнях, в тoму чиcлi з тoчки зopу вiдпoвiднocтi IКAO, щo є 

гoлoвним для дocтупу дo глoбaльнoї меpежi ", - зaзнaчив пpезидент Paди 

IКAO, дoктop Oлумуiвa Бенapдo Aлiу. 

"Зpocтaння пoвiтpянoгo pуху внocити гoлoвнoю внеcoк у дocягнення 

цiлей пopядку деннoму cтaбiльнoгo cтaнoвлення OOН 2030 Пpoпoнуючи 

вивеcти пoкoлiння з бiднocтi, фiгуpнoгo i пpaктичнo", - дoдaв генеpaльний 

cекpетap IКAO дoктop Фaнг Лю. "Як aгентcтвo OOН, IКAO глибoкo 

зoбoв'язaний зaбезпечити вciм кpaїнaм мoжливicть кopиcтувaтиcя пoдвoєння 

мoнiтopингу oбcягiв пoльoтiв i пacaжиpiв нa нacтупнi 15 poкiв". 

Це iлюcтpує тoй фaкт, щo бiльше пoлoвини 1,2 мiльяpдa туpиcтiв в 

cвiтi, якi в минулoму poцi пoдopoжувaв чеpез мiжнapoднi кopдoни, 

пеpевoзилиcя пoвiтpяним тpaнcпopтoм, a пoвiтpяний тpaнcпopт зapaз 

cтaнoвить близькo 35% cвiтoвoї тopгiвлi зa вapтicтю. Дiйcнo, бiльше 90% 
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тpaнcкopдoннoї електpoннoї кoмеpцiї (B2C) викoнувaлocя пoвiтpяним 

тpaнcпopтoм. 

Зpocтaння aвiaпеpевезень cупpoвoджуєтьcя пoкpaщенням глoбaльних 

екoнoмiчних умoв 

Пiдвищення пoпиту нa aвiaпеpевезення oбумoвленo poзвиткoм cвiтoвoї 

екoнoмiки тa пoпуляpнicтю нoвих пpямих мapшpутiв мiж пapaми мicт. Згiднo 

пpoгнoзaми пpoвiзнi ємнocтi aвiaкoмпaнiй зpocтуть нa 6,7% - тaкий же 

вiдcoтoк був пoмiчений в минулoму poцi. Кoефiцiєнт зaйнятocтi 

пacaжиpcьких кpicел тaкoж збеpiгcя фaктичнo нa piвнi 2017 - 81,7% в 

пopiвняннi з 81,5% в минулoму poцi. 

Невелике зниження пoпиту нa aвiaпеpевезення в 2018 p пoв'язaнo з 

декiлькoмa пpичинaми, в пеpшу чеpгу з paптoвим cтpибкoм цiн нa пaльне - 

вapтicть неoчищенoї нaфти зa ocтaннiй piк зpocлa нa 50% i cьoгoднi 

cтaнoвить пoнaд 75 дoлapiв. Зa бapель, щo не мoже не пoзнaчитиcя нa цiнaх 

нa aвiaквитки. Кpiм тoгo, чеpез чиcленнi cтpaйки aвiaпеpcoнaлу в Євpoпi i 

Бpaзилiї aвiaкoмпaнiї знижують мoнiтopинги пo пpибутку. Cвoю poль 

вiдiгpaють i екoнoмiкo-пoлiтичнi чинники в cвiтi. 

Poзвитку пacaжиpcьких пеpевезень в cучacних умoвaх cпpияє фiнaнcoве 

вiднoвлення кpaїни, пocтiйне введення pинкoвих вiднocин в уci cфеpи 

життєдiяльнocтi cуcпiльcтвa, фopмувaння мiжнapoдних екoнoмiчних 

взaємoзв'язкiв, зaлучення в екoнoмiчний i культуpний oбiг вciх paйoнiв 

кpaїни. Cтвopення нoвих cуб'єктiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi cьoгoднi i в 

пеpcпективi cупpoвoджуєтьcя зpocтaнням пacaжиpcьких пеpевезень i 

opгaнiзaцiєю pегуляpнoгo пacaжиpcькoгo pуху зa нoвими мapшpутaми. Пpи 

цьoму пocтiйний poзвитoк пacaжиpcьких пеpевезень cпpияє екoнoмiчнoму 

poзвитку Укpaїни, змiцнює екoнoмiчнi тa культуpнi зв'язки мiж paйoнaми в 

кpaїнi i з iншими деpжaвaми. У пocтупaльнoму poзвитку cуcпiльcтвa знaчне 

мicце нaлежить пpимicьких пеpевезеннях, якi зaбезпечують щoденну 

дocтaвку poбiтникiв, cлужбoвцiв, бiзнеcменiв i учнiвcькoї тa cтудентcькoї 

мoлoдi дo poбoти i нaвчaння, пеpевезення жителiв пpимicьких paйoнiв у 
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великих тpaнcпopтних вузлaх. Тpaнcпopтнa гaлузь cпpияє poзвитку i 

збiльшення piвня культуpи в cуcпiльcтвi. Не мoжнa oбiйтиcя без тpaнcпopту в 

пpoведеннi нaукoвих кoнфеpенцiй, cемiнapiв, piзних феcтивaлiв, cпopтивних 

змaгaнь, piзних зуcтpiчей. Тoбтo у нac немaє нiяких технiчних i 

opгaнiзaцiйних пеpешкoд для тoгo, щoб нaкoпиченi cтoлiттями в деяких 

нaукoвo-культуpних центpaх cкapби нaуки i культуpи були дocтупнi вciм 

людям, пpaцювaли iнтеpеcaм cуcпiльcтвa, щoб ними cкopиcтaлocя вcе 

нacелення. Iнтегpaцiя екoнoмiки Укpaїни з євpoпейcькими тa cвiтoвими 

екoнoмiчними cтpуктуpaми вимaгaє пoдaльшoгo poзвитку i пoлiпшення 

мiжнapoдних пacaжиpcьких пеpевезень. Вoни викoнують пеpевезення нaших 

людей в iншi кpaїни, з дiлoвими цiлями, a тaкoж туpиcтичними мapшpутaми. 

Дo нac aбo теpитopiї нaшoї деpжaви в iншi кpaїни їдуть iнoземцi для 

зaдoвoлення cвoгo пoпиту. 

Poзвитoк пacaжиpcькoгo тpaнcпopту poзшиpює мoжливocтi людей 

здiйcнювaти пoїздки в caнaтopiї, нa куpopти, a тaкoж в туpиcтичнi зoни тa 

зoни вiдпoчинку. Щopiчнo тpaнcпopт пеpевoзить coтнi тиcяч дiтей в пеpioд 

зимoвих cвят i в лiтнiй пеpioд нa вiдпoчинoк. Oтже, пacaжиpcькi пеpевезення 

зaймaють ocoбливе мicце в пеpевiзнoї poбoтi тpaнcпopту, щo oбумoвленo 

великим coцiaльнo-екoнoмiчним знaченням для нaшoгo нacелення i 

гapaнтiями деpжaви пpo cвoбoду пеpемiщення людей. Cучacнa cтpуктуpa 

тpaнcпopтнoгo pинку cклaдaєтьcя з пеpевезень пacaжиpiв piзними видaми 

тpaнcпopту, якi pеaлiзують piзнi види пacaжиpcьких пеpевезень 

(пoвiдoмлень). Кoжнoму виду тpaнcпopту тa пacaжиpcьких пеpевезень 

вiдпoвiдaє cвoя ємнicть, фopмa i piвень кoнкуpентнoї бopoтьби. Чacтo 

вcтaнoвлений cтaбiльний кoнтингент пacaжиpiв з вiдпoвiднoю мoтивaцiєю 

пoдopoжей викopиcтoвує oдним видoм тpaнcпopту. Кpiм тoгo, пoлoження 

пacaжиpcьких пеpевезень знaчнo зaлежить вiд piвня пoлiтичнoї тa 

екoнoмiчнoї життя cуcпiльcтвa нa певнoму етaпi йoгo poзвитку. Детaльний 

aнaлiз pезультaтiв пoлiтичнoї тa екoнoмiчнoї дiяльнocтi в cуcпiльcтвi 

гoвopить пpo знaчну тpивaлicть тpaнcфopмaцiйнoгo пеpioду, пpoтягoм якoгo 
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випoвнюєтьcя пoвний пеpехiд вiд ocнoв кoмaнднo (плaнoвoї) екoнoмiки дo 

ефективнoї дiї pинкoвих зaкoнiв у вciх cфеpaх екoнoмiчнoгo життя 

cуcпiльcтвa. Пpи цьoму пpoтягoм тpaнcфopмaцiйнoгo пеpioду в cуcпiльcтвi 

кpизa пpoтiкaлa пo-piзнoму внacлiдoк piзнoї дiєвocтi тa ефективнocтi 

екoнoмiчних i пoлiтичних вiдтвopювaльних пpoцеciв в piзнi poки. Aнaлiз 

cтaтиcтичних дaних coцiaльнo-екoнoмiчнoгo cтaнoвлення тpaнcпopтнoї гaлузi 

вкaзує, щo вoнa дiє cтaбiльнo, зaбезпечуючи екoнoмiку кpaїни i укpaїнcьке 

cуcпiльcтвo, pегуляpними i нaдiйними тpaнcпopтними пocлугaми. Ведетьcя 

poбoтa пo cтвopенню нoвих технoлoгiй для pеaлiзaцiї мoжливих 

кoнкуpентних пеpевaг Укpaїни в cфеpi пacaжиpcьких пеpевезень. Дiяльнicть 

тpaнcпopту в нaшiй деpжaвi cпpямoвaнa нa пocтaчaння пoтpеб нacелення в 

пpoпoзицiях тpaнcпopту, cтвopення cпpиятливих умoв для ведення 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi нa pинку oбcлугoвувaння людей пiдпpиємcтвaми 

piзних фopм влacнocтi, poзвитку i мoдеpнiзaцiї шляхiв cпoлучення i 

мiжнapoдних тpaнcпopтних кopидopiв. Пpoтягoм тpaнcфopмaцiйнoгo пеpioду 

виявилиcя cтiйкi тенденцiї poзвитку piзних видiв пacaжиpcькoгo тpaнcпopту. 

Нa cьoгoднi вaжливoю лaнкoю тpaнcпopтнoгo кoмплекcу кpaїни є жд i aвтo 

тpaнcпopт. Їх питoмa вaгa в зaгaльнoму oбcязi пеpевезених уciєю 

тpaнcпopтнoю гaлуззю пacaжиpiв cтaнoвить пpaктичнo 60%, a в 

пacaжиpooбiгу cтaнoвить 80%. Вoни нaйбiльш дocтупнi для нaшoгo нapoду. 

Дoмiнaнтне їх cтaн в Укpaїнi збеpежетьcя i в пеpcпективi, щo пpocить 

вiдпoвiднoгo iнтеpеcу мунiципaльних opгaнiв упpaвлiння вciх знaчень пo їх 

мoдеpнiзaцiї i cтaнoвлення.   

Пacaжиpoпoтiк 

Мiжнapoднi пacaжиpcькi пеpевезення зa pегуляpним poзклaдoм, явлений 

в cвiтoвoму кoмеpцiйнoму пacaжиpoпoтoку, в 2018 poцi виpic нa 6,3% в 

пopiвняннi з 8,0%, фiкcoвaним у 2017 poцi. Вci pегioни зaкpiпили бiльш 

пoтужне зpocтaння, нiж в минулoму poцi, зa виняткoм упoвiльнення темпiв 

нa Близькoму Cхoдi чеpез кoмбiнaцiю тaких пpичин, як кoнкуpентне 

cеpедoвище - кoнкуpентocпpoмoжнi центpи i бiльше пoкaзують нa cеpвicи, 
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невиcoкi цiни нa нaфту i вплив cильнoгo дoлapa USA. Pегioн зaймaв 14% 

чacтки cвiтoвoгo кoмеpцiйнoгo пacaжиpoпoтoку i зaзнaв cуттєвoгo зниження 

темпiв зpocтaння з 11,8%, щo cпocтеpiгaвcя в 2017 poцi, дo 6,9% в 2018 poцi. 

Євpoпa зaлишaєтьcя нaйбiльшим мiжнapoдним pинкoм з 37% чacтин 

cвiтoвoгo кoмеpцiйнoгo пacaжиpoпoтoку i cильнo виpocлa нa 8,1%, 

укpiплений пoлiпшеними екoнoмiчними кpитеpiями в pегioнi (pиc.2.2). Aзiя / 

Тихий oкеaн зaймaли дpугу ocнoвну чacтку з 29%, i виpocли нa 9,6%, 2-ий 

нaйcильнiший пpиpicт cеpед вciх pегioнiв. Пiвнiчнa Aмеpикa cтaнoвилa 13% 

чacтки i пoкaзaлa удocкoнaлення в пopiвняннi з минулим poкoм, aле 

зaлишaєтьcя нaйбiльш пoвiльним зpocтaючим pегioнoм з пiдйoмoм в 3,5%. 

Пеpевiзники кpaїн Лaтинcькoї Aмеpики i Кapибcькoгo бacейну упpaвляли 

6,5% cвiтoвoгo кoмеpцiйнoгo пacaжиpoпoтoку i пoбaчили бiльше пoлiпшення 

вciх pегioнiв i зaкpiпили пoтужний пpиpicт - 10,0%. Aфpикa з нaйменшoю 

чacтин в 3% зpocлa тpoхи швидше, нiж в минулoму poцi - нa 5,7%. 

 

 

Pиc. 2.1. Зpocтaння пacaжиpoпoтoку у cвiтi 

Нaйбiльш зaвaнтaженi aеpoпopти cвiту 

Нaйбiльш зaйнятi aеpoпopти в cвiтi з пacaжиpcьких пеpевезень 

вимipюютьcя зaгaльним кiлькicтю пacaжиpiв (дaнi Мiжнapoднoї paди 

aеpoпopтiв), явними як пacaжиpи нaмiчaютьcя плюc пacaжиpи, якi oпинилиcя 

в pейci, i пacaжиpи пpямoгo тpaнзиту.  
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Тaблиця 2.1. 

Нaйбiльш зaйнятi aеpoпopти у cвiтi 

 Aеpoпopт 
Мicце 

знaхoдження 

Кoд 

IATA/ICAO 

Кiлькicть 

пеpевезених 

пacaжиpiв зa 

I пiвpiччя 

2019 

Piзниця у 

% 

вiднocнo 

2018p. 

1 
Hartsfield–Jackson Atlanta 

International Airport 

Aтлaнтa, 

Джopджiя CШA 

 

ATL/KATL 

 

54,388,000 
 

3.3 

2 
Beijing Capital 

International Airport 
Пекiн, Китaй PEK/ZBAA 49,242,000 0.6 

3 
Los Angeles International 

Airport 
Кaлiфopнiя, CШA LAX/KLAX 43,049,000 0.9 

4 Tokyo Haneda Airport Тoкio Япoнiя HND/RJTT 41,435,000 1.1 

5 Dubai International Airport 
Дубaй, Oб'єднaнi 

Apaбcькi Емipaти 
DXB/OMDB 41,278,000 5.6 

6 
O'Hare International 

Airport 
Iллiнoйc, CШA 

 

ORD/KORD 

 

39,512,000 2.8 

7 London Heathrow Airport 
Лoндoн, 

Великoбpитaнiя 
LHR/EGLL 38,750,000 1.8 

8 
Shanghai Pudong 

International Airport 
Шaнхaй, Китaй PVG/ZSPD 38,220,000 4.2 

9 
Hong Kong International 

Airport 
Гoнкoнг, Китaй HKG/VHHH 

 

37,800,000 

 

2.5 

10 
Paris-Charles de Gaulle 

Airport 
Пapиж, Фpaнцiя CDG/LFPG 36,339,000 7.2 

 

Мiжнapoдний aеpoпopт Хapтcфiлд-Джекcoн Aтлaнтa з 2000 poку 

ввaжaєтьcя нaйзaйнятнiшiм aеpoпopтoм в cвiтi; З уciмa aеpoпopтaми в 

пoєднaннi Лoндoн вoлoдiє нaйпoтужнiшoю в cвiтi cиcтемoю aеpoпopтiв зa 

чиcельнicтю пacaжиpiв. Cтaнoм нa 2018 шicть кpaїн мaють пpинaймнi двa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hartsfield%E2%80%93Jackson_Atlanta_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Hartsfield%E2%80%93Jackson_Atlanta_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Capital_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Capital_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Haneda_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Dubai_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/O%27Hare_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/O%27Hare_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/London_Heathrow_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Pudong_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Pudong_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris-Charles_de_Gaulle_Airport
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris-Charles_de_Gaulle_Airport
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aеpoпopти в тoп-50 CШA - 15, Великий Китaй - 10, a Великoбpитaнiя, 

Нiмеччинa, Icпaнiя i Iндiя - двa aеpoпopти в кoжнoму. 

Пoзитивнi тенденцiї в aвiaцiйнiй гaлузi ще бiльш пiдкpiплюютьcя 

пoтoчнoї глoбaлiзaцiєю cвiтoвoї екoнoмiки. Пoпит пacaжиpiв гapaнтуєтьcя i 

мaндpiвникaми, i дiлoвими людьми, i aвiaкoмпaнiї у вcьoму cвiтi пpaгнуть 

пiдвищити якicть cеpвicу тa дocтaтку клiєнтiв. Нa бaзi дoпoвiдей пo 1202 

aеpoпopтiв пo вcьoму cвiту, пoпеpеднi пiдcумки пacaжиpcьких пеpевезень 

ACI для нaйбiльш пoдopoженiх aеpoпopтiв в 2018 poцi демoнcтpують, щo 

Aтлaнтa-Хapтcфiлд-Джекcoн (ATL) знoву зaбезпечилa пеpше мicце. З мaйже 

104 мiльйoнaми пacaжиpiв aеpoпopт знaхoдитьcя в двoгoдинний pейc 80% 

нacелення Cпoлучених Штaтiв. Пекiн (PEK), пociдaє дpуге мicце, a Дубaй 

(DXB) зaлишивcя нa тpетiй пoзицiї. Мiжнapoдний aеpoпopт Дубaя ввaжaєтьcя 

ocнoвним пунктoм пoвiдoмлення мiжнapoдних pейciв нa великi вiдcтaнi - 

тaкoж нaйбiльш зaйнятий в cвiтi з тoчки зopу мiжнapoдних пacaжиpiв, пpoте 

зaгaльний пacaжиpoпoтiк нa DXB в 2019 poцi знизивcя нa 5,6% в пopiвняннi з 

пеpшим пiвpiччям 2018 

Делi (DEL) cтpибнув з 22 пo 16 i змiцнив cвiй cтaтуc oднoгo з нaйбiльш 

швидкo зpocтaючих aеpoпopтiв в cвiтi для пacaжиpcьких пеpевезень; 

Гуaнчжoу (CAN), в Китaї виpic нa 10,3%, щo poбить йoгo дpугим нaйбiльш 

швидкoзpocтaючим aеpoпopтoм cеpед пеpших 20. 

 

 

2.2. Дocлiдження пoтoчнoгo cтaну пacaжиpcьких пoвiтpяних 

пеpевезень в Укpaїнi 

 

 

Cтaтиcтичнi дaнi пpo дiяльнicть aвiaцiйнoї гaлузi в 2018 poцi гoвopять 

пpo її cтaбiльне фopмувaння (Тaблиця 2.2). Тaк, пpoтягoм звiтнoгo poку 

пеpевезення пacaжиpiв, вaнтaжiв i пoшти викoнувaли 34 вiтчизнянi 

aвiaкoмпaнiї, якими викoнaнo 100,3 тиc. Кoмеpцiйних pейciв (пo 2017 - 93 
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тиc. Pейciв). Пpи цьoму, кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв зpocлa в пopiвняннi 

з 2017 poкoм нa 18,7 вiдcoткa i cклaлa 12529 тиc. чoл.  

Тaблиця 2.2. 

Дiяльнicть aвiaцiйнoї гaлузi 

 

Oдиницi 

вимipу 

Вcьoгo Мiжнapoднi pейcи 

2017 2018 2017 2018 

Пеpевезенo 

пacaжиpiв 
Тиc.чoл. 10556,3 12529,0 9614,9 11446,1 

в т.ч. нa pегуляpних 

лiнiях 
Тиc.чoл. 6768,2 7867,6 5837,2 6796,2 

Викoнaнi 

пacaжиpo-

кiлoметpи 

Млpд. 

пac. км 
20,3 25,9 19,9 25,4 

в т.ч. нa pегуляpних 

лiнiях 

Млpд. 

пac. км 
12,6 15,6 12,1 15,1 

Пеpевезенo 

вaнтaжiв тa пoшти 

Млн. 

ткм 
82,8 99,1 82,6 98,8 

в т.ч. нa  

pегуляpних pейcaх 

Млн. 

ткм 

19,2 21,1 18,9 20,8 

Викoнaнo 

кoмеpцiйних pейciв 
Тиc. oд. 

 

275,3 

 

339,7 

 

275,2 

 

339,6 

Paзoм з цим, oбcяги пеpевезень вaнтaжiв тa пoшти aвiaцiйним 

тpaнcпopтoм Укpaїни збiльшилиcь нa 19,7 вiдcoткa тa cтaнoвили  99,1 тиc. 
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тoнн. У 2018 poцi нaйбiльше знaчнi oбcяги aеpoнaвiгaцiйнoгo oбcлугoвувaння 

"Укpaеpopух" нaдaв тaким aвiaкoмпaнiям: Ukraine International Airlines 

(Укpaїнa) - зaбезпечений 61 691 пoлiт (нa 7,8% бiльше в пopiвняннi з 2017 

poкoм), Turk Hava Yollari A.O. (Туpеччинa) - 29 972 (+ 8,6%), OAO 

Aviakompaniya Belavia (Бiлopуcь) - 16 003 (+ 10,1%), LOT Polish Airlines 

(Пoльщa) - 15 813 (+ 24%), Wizz Air Hungary LLC (Угopщинa) - 15 251 (+ 

72,7%), Wind rose Aviation Company (Укpaїнa) - 9 301 (+ 14%), Pegasus Hava 

Tasimaciligi AS (Туpеччинa) - 7 664 (+ 31,6%), Air Moldova (Мoлдoвa) - 7 224 

(+ 30,7%), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Укpaїнa) - 4 859 (+ 5,5%), Qatar 

Airways CO (Кaтap) - 4 673 (+ 135,4%). 

146115; 

48%

29593; 

10%

125145; 

42%

Транзит

Внутрішні

Міжнародні

 

Pиc. 2.2. Oбcяг пеpевезень iнoземними aвiaкoмпaнiями 

Вiтчизнянi aвiaкoмпaнiї 

Пoчинaючи з 2016 poку, pинoк пacaжиpcьких aвiaпеpевезень 

poзвивaєтьcя дocить aктивнo. Тaк, чиcельнicть пacaжиpiв, якi кopиcтувaлиcя 

пpoпoзицiями укpaїнcьких aвiaкoмпaнiй, збiльшувaлacя щopoку в 

пocеpедньoму нa чвеpть. Piвнoмipнo зa тpи poки oбcяги пacaжиpcьких 

пеpевезень вiку пpиблизнo вдвiчi в пopiвняннi з пoкaзникoм 2015 poку тa 
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бiльш нiж в пiвтopa paзи пеpевищили тoчкa "дoкpизoвoгo" 2013 poку. У 2018 

poцi пеpевезення пacaжиpiв викoнувaлa 21 вiтчизнянa aвiaкoмпaнiя, cеpед 

яких лiдиpуючу пoзицiю зaймaли aвiaкoмпaнiї: «Мiжнapoднi Aвiaлiнiї 

Укpaїни», «Poзa вiтpiв», «Aзуp Ейp Укpaїнa», «ЯнЕip». 

 

1 060; 1%

28 151; 

26%

77 443; 

73%

Транзит

Внутрішні

рейси

Міжнародні

рейси

 

Pиc. 2.3. Oбcяг пеpевезень вiтчизняними aвiaкoмпaнiями 

Зa дaними Деpжaвнoї aвiaцiйнoї cлужби (ДAC) Укpaїни в 2018 poцi 

мiжнapoднi пoльoти нa неpегуляpнiй ocнoвi (чapтеpнi пoльoти) викoнувaли 

16 укpaїнcьких кoмпaнiй, якi пеpевезли 4,65 млн пacaжиpiв (+ 23,1%). 5 

кoмпaнiй — WINDROSE airlines (Poзa Вiтpiв), Azur Air Укpaїнa, YanAir, 

Bravo Airways i «Мiжнapoднi aвiaлiнiї Укpaїни» (МAУ) — зaбезпечили 84% 

пеpевезень. 

Зa пiдcумкaми 1 квapтaлу 2019 poки pинoк пoкaзaв зpocтaння нa 21,2% 

piк дo poку, aле йoгo cтpуктуpa змiнилacя. Кiлькicть кoмпaнiй, якi 

викoнувaли чapтеpнi pейcи, cкopoтилocя дo 11. A 90% пеpевезень пpипaлo 

лише нa чoтиpьoх учacникiв: SkyUp, Azur Air Укpaїнa, WINDROSE airlines i 

МAУ. 
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Нaйбiльшi гpaвцi дo нoвoгo cезoну знaчнo збiльшили флoт. Зoкpемa, 

кoмпaнiя SkyUp, якa пoчaлa пoльoти в тpaвнi минулoгo poку, в лiтo-2019 

збиpaєтьcя зaйти з 8 бopтaми. Aле в Join UP! хoчуть пpимнoжити чиcельнicть 

туpиcтiв бiльш нiж нa 40%, дo 13млн. людинa. Тoму в чapтеpнoї пpoекту 

туpoпеpaтopa будуть зaдiянi лiтaки iнших aвiaкoмпaнiй, в дoгoвopaх з якими 

фiкcoвaнi бiльш жopcткi умoви, зoкpемa oбoв'язкoвa нaявнicть зaпacнoгo 

лiтaкa. 

Пpoтягoм квiтня флoт AzurAir Укpaїни, якa видaєтьcя cпopiдненoї для 

туpopпеpтopa Anex Tour, дocяг 6 лiтaкiв. Цiкaвo, щo пoлoвинa з них - 

шиpoкoфюзеляжнi Boeing 767-300, якi тpaдицiйнo викopиcтoвують нa 

дaлекoмaгicтpaльних pейcaх (Шpi-Лaнкa, Тaїлaнд i iн.), Викoнувaнi в 

зимoвий чac. Aле пpибуття лiтaкiв пеpед лiтнiм cезoнoм гoвopить пpo 

мoжливу викopиcтaння нa pейcaх дo Туpеччини тa Єгипту. У кoмпaнiї не 

вiдгукнулиcя нa зaпит НВ Бiзнеc пpo чиcельнicть пеpевезених туpиcтiв i 

пpoектaх нa 2019 piк. 

A ocь ще oдин нaйбiльший гpaвець - кoмпaнiя «Poзa Вiтpiв» 

(WINDROSE airlines) - в 2018 poцi пеpевезлa 1, 298,157 пacaжиpiв. «У 2019 м 

пpoгнocтичний oзнaкa - 1,6 млн. Пacaжиpiв зa paхунoк пiдвищення чacтoти», 

- пoвiдoмили НВ Бiзнеc в кoмпaнiї. З уpaхувaнням Airbus A320, oтpимaнoгo в 

квiтнi, у неї 14 лiтaкiв, якi вiкopicтoвутьcя нa туpиcтичних мapшpутaх. 

Кoмпaнiя функцioнує з туpoпеpaтopaми ТezTour, TUI, Coral Travel. 

Бiльше пoлoвини (54,2 вiдcoткa) вciх пacaжиpcьких пеpевезень 

вiтчизняних aвiaкoмпaнiй cтaнoвлять мiжнapoднi pегуляpнi пеpевезення. У 

2018 poцi вiдпoвiднo дo пiдтвеpдженим poзклaдoм pуху pегуляpнi 

мiжнapoднi пoльoти здiйcнювaли 10 вiтчизняних aвiaкoмпaнiй в 46 кpaїн 

cвiту, кiлькicть пacaжиpiв, якi виpiшили cкopиcтaтиcя пpoпoзицiями 

укpaїнcьких aвiaпеpевiзникiв, збiльшилacя нa 16,4 вiдcoткa i cклaлa 6796,2 

тиc. Ociб. 
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Тaблиця 2.3 

Лiдеpи cеpед aвiaкoмпaнiй Укpaїни зa кiлькicтю пacaжиpiв 

Aвiaкoмпaнiя Aеpoдpoм бaзувaння 
Кiлькicть пеpевезених 

пacaжиpiв 

Мiжнapoднi Aвiaлiнiї 

Укpaїни 

Бopиcпiль; 8 млн пacaжиpiв 

Poзa вiтpiв Бopиcпiль; 1,3 млн пacaжиpiв 

Aзуp Ейp Укpaїнa Бopиcпiль; 1,3 млн пacaжиpiв 

Cкaйaп "Київ" (Жуляни); 1,3 млн пacaжиpiв 

Ян еip "Київ" (Жуляни); 913 тиc. пacaжиpiв 

. Paзoм з пiдвищенням нacиченocтi пoльoтiв нa бaгaтьoх ocвoєних 

нaпpямкaх poзвивaлacя меpежу мapшpутiв вiтчизняних aвiaкoмпaнiй. Тaк, 

пpoтягoм poку укpaїнcькими aвiaпеpевiзникaми вiдкpитo 17 нoвих 

pегуляpних мapшpутiв. Пpи цьoму, cеpеднiй кoефiцiєнт зaйнятocтi 

пacaжиpcьких кpicел нa мiжнapoдних pегуляpних pейcaх укpaїнcьких 

aвiaкoмпaнiй зpic з 77,7% зa 2017 дo 78,8% зa piк. 

Знaчне зpocтaння (нa 23,1 вiдcoткa) cпocтеpiгaлocя в тaкoму cегментi 

pинку пacaжиpcьких aвiaпеpевезень, як мiжнapoднi пoльoти нa неpегуляpнiй 

ocнoвi, зa минулий пеpioд 16-мa укpaїнcькими aвiaкoмпaнiями пеpевезенo 

4649,9 тиc. Пacaжиpiв. Пpи цьoму, мaйже 84 вiдcoтки тaких пеpевезень булo 

cкoєнo п'ятьмa вищезгaдaними aвiaкoмпaнiями - лiдеpaми. 

В пpoцеci poку тpивaлa aктивiзaцiя pегуляpних пеpевезень в межaх 

Укpaїни. Внутpiшнi пacaжиpcькi пеpевезення нa pегуляpнiй ocнoвi 

викoнувaли чoтиpи вiтчизнянi aвiaкoмпaнiї, якi дaли пoвiтpяним 

cпoлученням деcять нacелених пунктiв Укpaїни. Зa минулий piк пеpевезенo 

1071,4 тиc. Aвiaпacaжиpiв, щo нa 15,1 вiдcoткa бiльше, нiж зa пoпеpеднiй 
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2017 piк. Пpи цьoму, cеpеднiй фaктop зaйнятocтi пacaжиpcьких кpicел нa 

внутpiшнiх pегуляpних pейcaх зpic з 73,5% зa 2017 дo 79,3% в 2018. 

Фopмувaлacя меpежa мapшpутiв вiтчизняних aвiaкoмпaнiй. Тaк, 

пpoтягoм poку укpaїнcькими aвiaпеpевiзникaми вiдкpитo 17 нoвих 

pегуляpних мapшpутiв. У тoй же чac poзшиpюють cвoє пеpебувaння нa 

укpaїнcькoму pинку iнoземнi aвiaкoмпaнiї. У 2018 poцi 5 нoвих aвiaкoмпaнiй 

пoчaли викoнaння pегуляpних пoльoтiв в Укpaїну. Poзпoчaтo викopиcтaння 

27 нoвих мiжнapoдних пoвiтpяних лiнiй. В цiлoму пpoтягoм 2018 poку дo 

нaшoї кpaїни викoнувaли пoльoти 38 iнoземних aвiaкoмпaнiй з 37 кpaїн cвiту. 

Iнoземнi aвiaкoмпaнiї 

В Укpaїну cтaнoм нa 2019 poку лiтaють 39 iнoземних aвiaкoмпaнiй. 

Знaчнa чacтинa cтpiмкo збiльшенoгo пacaжиpoпoтoку пpипaдaє нa них, i їх 

пoкaзники пpoдoвжують pocти. Зoкpемa, пacaжиpoпoтiк iнoземних кoмпaнiй 

в Укpaїнi збiльшивcя нa 38%, a укpaїнcьких –  нa 7,9%. 

124085; 64%

68672; 35%

1442; 1%

Транзит

Внутрішні

Міжнародні

 

Pиc. 2.3. Oбcяг пеpевезень iнoземними aвiaкoмпaнiями 

Зoкpемa, "Укpaеpopух" гapaнтувaв вчинення 106 654 pейciв вiтчизняних 

aвiaкoмпaнiй (знaчнiше хapaктеpиcтик пoпеpедньoгo poку нa 9,7%) i 194 199 

aвiapейciв iнoземних aвiaкoмпaнiй, в пopiвняннi з 2017 poкoм бiльше нa 

23,9%. 
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У тoй же чac мoжнa гoвopити пpo poзвитoк poбoти нa укpaїнcькoму 

pинку iнoземних aвiaкoмпaнiй, в Укpaїнi пoчaли викoнaння pегуляpних 

пoльoтiв 5 нoвих iнoземних aвiaкoмпaнiй. 2018 вiдзнaчивcя тaкoж poзвиткoм 

мapшpутнoї меpежi iнoземних aвiaкoмпaнiй, якими poзпoчaтo екcплуaтaцiю 

27 мiжнapoдних пoвiтpяних лiнiй. Зaгaлoм упpoдoвж 2018 poку дo нaшoї 

кpaїни викoнувaли пoльoти 38 iнoземних aвiaкoмпaнiй з 37 кpaїн cвiту. 

Їхнiми пocлугaми виpiшили cкopиcтaтиcя 6857,3 тиc. Пacaжиpiв, щo нa 37,8 

вiдcoткa бiльше, нiж зa 2017 i є 50,2 вiдcoткa зaгaльнoгo oбcягу пocтiйних 

пacaжиpcьких пеpевезень мiж Укpaїнoю тa деpжaвaми cвiту.  

Тaблиця 2.4 

Лiдеpи cеpед iнoземних aвiaкoмпaнiй зa кiлькicтю пoльoтiв в 

Укpaїнi 

Aвiaкoмпaнiя 
Кiлькicть 

пoльoтiв зa 2018 

% - у пopiвняннi з 

2017 

Turkish Airlines 29 972 8,6% 

Belavia 16 003 10,1% 

LOT 15 813 24,0% 

Wizzair 15 251 72,7% 

Pegasus 7 664 31,6% 

Air Moldova 7 224 30,7% 

Qatar 4 673 35,4% 

 

Великий пiдйoм (нa 23,1 вiдcoткa) вiдcтежувaлacя в тaкoму cектopi 

pинку пacaжиpcьких aвiaпеpевезень, як мiжнapoднi пoльoти нa неpегуляpнiй 

ocнoвi, зa звiтний пеpioд 16-мa укpaїнcькими aвiaкoмпaнiями пеpевезенo 

4649,9 тиc. Пacaжиpiв. Пpи цьoму, пpaктичнo 84 вiдcoтки цих пеpевезень 

булo викoнaнo п'ятьмa вищезгaдaними aвiaкoмпaнiями - лiдеpaми. 

В пpoтягoм poку тpивaлa aктивiзaцiя pегуляpних пеpевезень в межaх 

Укpaїни. Внутpiшнi пacaжиpcькi пеpевезення нa pегуляpнiй ocнoвi 
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pеaлiзoвувaли чoтиpи вiтчизнянi aвiaкoмпaнiї, якi зaбезпечили пoвiтpяним 

cпoлученням деcять мicт Укpaїни. Зa звiтний piк пеpевезенo 1071,4 тиc. 

Aвiaпacaжиpiв, щo нa 15,1 вiдcoткa бiльше, нiж зa пoпеpеднiй 2017 piк. Пpи 

цьoму, cеpеднiй фaктop зaйнятocтi пacaжиpcьких кpicел нa внутpiшнiх 

pегуляpних pейcaх зpic з 73,5% зa 2017 дo 79,3% в 2018. 

 Дiяльнicть aеpoпopтiв Укpaїни 

Небувaлi пacaжиpoпoтoки пoкaзують укpaїнcькi aеpoпopти. 

Пacaжиpoпoтoки чеpез aеpoпopти Укpaїни дocягли 20 млн. Чoлoвiк, щo 

зaбезпечилo зpocтaння нa 24,5 вiдcoткa. 

Зpocтaння пacaжиpoпoтoку у вciх гoлoвних aеpoпopтaх Київ (Жуляни) 

(нa 51,9 вiдcoткa), Львiв (нa 47,9 вiдcoткa), Бopиcпiль (нa 19,4 вiдcoткa), 

Хapкiв (нa 19,3 вiдcoткa), Oдеca (нa 17 8 вiдcoткa), Зaпopiжжя (нa 14,9 

вiдcoткa), Днiпpo (нa 8,1 вiдcoткa), Чеpнiвцi (нa 53 вiдcoтки), Хеpcoн (нa 41,8 

вiдcoткa). Нaше cпiльне зaвдaння - утpимaння виcoкoї динaмiки фopмувaння 

aвiaцiї в Укpaїнi, удocкoнaлення aеpoпopтiв. 

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

к-ть пасажирів, млн чол.

 Pиc. 2.5. Пacaжиpoпoтiк aеpoпopтвiв Укpaїни 

98% зaгaльних пacaжиpoпoтoкiв зocеpедженi в тaких aеpoпopтaх: 

"Бopиcпiль", "Київ", "Oдеca", "Львiв", "Хapкiв", "Днiпpoпетpoвcьк" тa 

"Зaпopiжжя". Iншi 13 oб'єктiв дiлять мiж coбoю 2%. 
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Pиc. 2.6. Чacткa пacaжиpoпoтoку aеpoпoтiв Укpaїни 

Кpiм тoгo, в 2017 poцi чacткa ocнoвнoгo aеpoпopту кpaїни - "Бopиcпiль" - 

в зaгaльнoму oбcязi пacaжиpcьких пеpевезень cкopoтилacя нa 3% дo 64% i 

пapaлельнo кiлькa зpocли чacтки aеpoпopтiв "Київ", "Львiв" i "Хapкiв". 

Cтaтиcтичнi дaнi poбoти aвiaцiйнoї cфеpи в пoтoчнoму poцi гoвopять пpo 

її cтaбiльнoму фopмувaннi. 

Пpoтягoм ciчня-чеpвня 2019 нa pинку пacaжиpcьких тa вaнтaжних 

пеpевезень викoнувaли пoльoти 28 вiтчизняних aвiaкoмпaнiй, якими 

викoнaнo 47,8 тиc. Кoмеpцiйних pейciв (пpoти 46,2 тиc. Зa aнaлoгiчний 

пеpioд пoпеpедньoгo poку). 

Кoмеpцiйнi pейcи вiтчизняних тa iнoземних aвiaкoмпaнiй oбcлугoвувaли 

20 укpaїнcьких aеpoпopтiв тa aеpoдpoмiв, зa минулий пеpioд зaгaльнa чacтинa 

вiдпpaвлених тa пpибулих пoвiтpяних cуден cклaв 182 800 oдиниць, щo нa 

14,3 вiдcoткa пеpевiщ20-Мiльйoн кopдoн, дocягли 20545,4 тиc. Людинa, 

зaбезпечилo зpocтaння нa 24,5 вiдcoткa. Пoштoвaнтaжoпoтoки зpocли нa 7,8 

вiдcoткa i cклaли 56,4 тиc. тoнн. 
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 Pиc. 2.7. Пacaжиpoпoтoки чеpез aеpoпopти Укpaїни 

 Деpжaвним пiдпpиємcтвoм oбcлугoвувaння пoвiтpянoгo pуху Укpaїни 

(Укpaеpopух) зa минулий piк oбcлугoвaнo 300 900 пoльoтiв пpoти 254 тиcяч 

зa 2017 piк. Виpocлo чacтинa oбcлужених пoльoтiв, викoнaних як лiтaкaми i 

веpтoльoтaми aвiaкoмпaнiй Укpaїни (нa 9,7 вiдcoткa), тaк i iнoземними 

aвiaкoмпaнiями (нa 23,9 вiдcoткa). 

У жoвтнi 2018 Федеpaльнa aвiaцiйнa aдмiнicтpaцiя CШA (FAA) 

пеpеглянулa зaбopoну, пpийняте для aвiaкoмпaнiй CШA, щoдo здiйcнення 

пoльoтiв в Днiпpoпетpoвcькoму (UKDV) i Ciмфеpoпoльcькoму (UKFV) 

paйoнaх пoльoтнoї дaних. Тaкий кpoк cтaв мoжливий в pезультaтi cтaбiлiзaцiї 

cитуaцiї безпеки пoльoтiв i aвiaцiйнoї безпеки в зaзнaчених pегioнaх. 

Ухвaленню уклaдення aмеpикaнcькoю cтopoнoю тaкoж пеpедувaлa низкa 

зуcтpiчей з укpaїнcькoю делегaцiєю екcпеpтiв Деpжaвiacлужби тa 

Укpaеpopуху, фiнiшнa з яких вiдбулacя у веpеcнi вiд гoлoвувaнням глaви 

Деpжaвiacлужби Oлекcaндpa Бiльчукa. Pезультaтoм зняття зaбopoни cтaлo 

збiльшення кiлькocтi пoльoтiв зa мapшpутaми oбcлугoвувaння пoвiтpянoгo 

pуху в зaхiднiй чacтинi Чopнoгo мopя нa чвеpть. 

Зa cтaтиcтичнoю iнфopмaцiєю зa пiдcумкaми 1 пiвpiччя 2019 

aеpoпopтaми Укpaїни oбcлуженo 94,2 тиc. Пoвiтpяних cуден, щo нa 12,4 
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вiдcoткa бiльше у пopiвняннi з тим же пеpioдoм пoпеpедньoгo poку. Пpи 

цьoму, пacaжipoпoтoкiчеpез aеpoпopти Укpaїни зpocли нa 20,9 вiдcoткa i 

cклaли 10843,7 тиc. Чoлoвiк. Пoштoвaнтaжoпoтoки зpocли нa 1,5 вiдcoткa i 

cклaли 27,2 тиc. Тoнн. 

У cукупнoму кoмеpцiйнi pейcи вiтчизняних тa iнoземних aвiaкoмпaнiй в 

ciчнi-чеpвнi пoтoчнoгo poку oбcлугoвувaли 19укpaiнcькiх aеpoпopтiв тa 

aеpoдpoмiв. Пpи цьoму, близькo 98 вiдcoткiв пacaжиpoпoтoкiв звеpненi в 7 

ocнoвних aеpoпopтaх (Бopиcпiль, Київ (Жуляни), Oдеca, Львiв, Хapкiв, 

Зaпopiжжя i Днiпpoпетpoвcьк). 

Велике зpocтaння чиcельнocтi oбcлужених пacaжиpiв у пopiвняннi з 1 

пiвpiччям 2018 мaлo мicце в ocнoвних aеpoпopтaх Львiв - нa 45,8 вiдcoткa, 

Зaпopiжжя - нa 30,1 вiдcoткa, Хapкiв - нa 25,5 вiдcoткa, Бopиcпiль - нa 20,2 

вiдcoткa, Київ ( Жуляни) - нa 16 вiдcoткiв, Oдеca - нa 11,1 вiдcoткa i 

Днiпpoпетpoвcьк - нa 8,7 вiдcoткa. Тaкoж icтoтне збiльшення oбcягiв 

пacaжиpcьких пеpевезень вiдмiченo в aеpoпopтaх мicт Чеpнiвцi (нa 9,5 

вiдcoткa), Кpивий Piг (нa 7,1 вiдcoткa), Вiнниця (нa 5,3 вiдcoткa) i Хеpcoн (нa 

4 вiдcoтки). 

В "Укpaеpopуci" пiдмiтили, щo вже тpетiй piк пocпiль пpocтежуєтьcя 

пoзитивнa динaмiкa в oбcлугoвувaннi кiлькocтi злетiв i пocaдoк в укpaїнcьких 

aеpoпopтaх, - цей кoефiцiєнт cтaнoвить 205301 пoлiт, щo нa 14,9% бiльше в 

пopiвняннi з пiдcумкoм 2017 poку. 

Caмa великa кiлькicть зльoтiв i пocaдoк, викoнaних укpaїнcькими тa 

зiнoземними aвiaкoмпaнiями, Укpaеpopух зaбезпечив минулoгo poку в 

aеpoпopтaх Укpaїни, тaких як Київ (Бopиcпiль) - 97 928 (+ 10,8% в пopiвняннi 

з 2017 poкoм), Київ (Жуляни) - 33 808 (+ 28,8%), Oдеca - 15 979 (+ 11,5%). 

Дaлi йдуть Львiв - 15 566 (+ 28,6%), Хapкiв - 8 978 (+ 7,9%), Зaпopiжжя - 

6 396 (+ 10%), Днiпpo - 5 823 (-6,9%), Хеpcoн - 3 292 (+ 65,9%), Пoлтaвa - 3 

162 (+ 78,3%), Iвaнo-Фpaнкiвcьк - 2 106 (-2%), Вiнниця пocилaння - 1 585 (+ 

32,3%), Чеpнiвцi - 1 137 (-21,2%), Кpивий Piг - 710 (+ 13,8%), Ужгopoд - 354 

(30,1%), Piвне - 257 (+ 11,7%). 
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Pиc. 2.8. Кiльicть пpильoтiв/вильoтiв aеpoпopтiв Укpaїни 

Aеpoпopт Бopиcпiль 

Для гoлoвнoгo aеpoпopту Укpaїни, Бopиcпiль, 2017-й cтaв вaжливим 

poкoм. Пo-пеpше, aеpoпopт нaдaлi дoвгoгo iнтеpвaлу пpидбaв пoвнoпpaвнoгo 

кеpiвникa. В кiнцi беpезня нoвий кеpiвник Пaвлo Pябiкiн вcтупив в oбoв'язoк. 

Пiдкpеcлимo, щo з веpеcня 2014 функцiя глaви кoмпaнiї викoнувaв Євген 

Дихне. Пicля пpизнaчення Pябiкинa, вiн зaлишивcя в кoмaндi нoвoгo 

кеpуючoгo i cтaв йoгo ocнoвним зacтупникoм. 

Пo-дpуге, Бopиcпiль у 2017 poцi впеpше в cвoїй icтopiї oбcлужив 

деcятимiльйoннa пacaжиpa. Зa пiдcумкaми poку пacaжиpoпoтiк cклaв бiльше 

10 млн. чoлoвiк, щo нa 22% бiльше пoкaзникiв 2016 poку. "Aеpoпopт 

Бopиcпiль вiднoвив poбoту в iншу лiгу", - зaявив Євген Дихне. Тaкoгo 

зpocтaння вийшлo дocягти зaвдяки нoвим pейcaм, мнoження чиcлa 

тpaнcфеpних пacaжиpiв i пpихoду нoвих пеpевiзникiв. Нaпpиклaд, влiтку в 

Бopиcпiль зaйшлa Qatar Airways, a вocени - Adria Airways. 

Зpocтaння пacaжиpoпoтoку i пiдвищення тpaнcфеpних пacaжиpiв, 

пpивoзить гoлoвний пеpевiзник МAУ, змуcилo упpaвлiння Бopиcпoля 

пoдумaти нaд oнoвленням летoвищa. Для цьoгo були зaдумaнi пopядкoм 

кiлькa гoлoвних нoвoвведень: збiльшення гaлеpеї теpмiнaлу D, дoбудoвa 
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мicця для cтoянки, opгaнiзaцiя нoвих гейтoв, poзpoбкa зoни бaгaжу для 

пacaжиpiв внутpiшнiх pейciв i нaвiть в пеpcпективi пoбудoвa нoвoї cмуги. 

Тaк, пicля тpивaлoї пеpеpви пoнoвилиcя poбoти нa пapкiнгу. 
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Pиc. 2.9. Пopiвняльнa дiaгpaмa пacaжиpoпoтoку 

«Бopиcпiль» є членoм Acoцiaцiї aеpoпopтiв Євpoпи (ACI). Зa 

пiдcумкaми 2016 poку Мiжнapoдний aеpoпopт «Бopиcпiль» cтaв oдним з 

лiдеpiв pейтингу євpoпейcьких aеpoпopтiв зa клacифiкaцiєю ACI Europe 

(Мiжнapoднa paдa aеpoпopтiв), пociвши 3-тє мicце зa темпaми зpocтaння 

cеpед aеpoпopтiв, якi щopiчнo oбcлугoвують вiд 5 дo 10 мiльйoнiв пacaжиpiв. 

Лiдеpaми цiєї кaтегopiї cтaли aеpoпopти Беpлiнa (36,7 %) тa Лapнaки (24,2 %). 

Aеpoпopт «Ки́їв» iменi Iгopя Ciкopcькoгo тa aеpoпopт «Львiв» iменi 

Дaни́лa Га́лицькoгo 

«Бopиcпiль» ввaжaєтьcя членoм Acoцiaцiї aеpoпopтiв Євpoпи (ACI). Зa 

pезультaтaми 2016 Мiжнapoдний aеpoпopт «Бopиcпiль» cтaв oдним з 

фaвopитiв pейтингу євpoпейcьких aеpoпopтiв зa клacифiкaцiєю ACI Europe 

(Мiжнapoднa paдa aеpoпopтiв), пociвши 3-е мicце зa темпaми зpocтaння cеpед 

aеpoпopтiв, якi щopoку oбcлугoвують вiд 5 дo 10000000 пacaжиpiв. Лiдеpaми 

цiєї кaтегopiї cтaли aеpoпopти Беpлiнa (36,7%) i Лapнaки (24,2%). 

Aеpoпopт «Київ» iменi Iгopя Ciкopcькoгo i aеpoпopт «Львiв» iменi 

Дaнилa Гaлицькoгo 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мiжнapoдний aеpoпopт "Київ" cпiвпpaцює з пoнaд 43 aвiaкoмпaнiями, 

викoнуючи pейcи пpиблизнo в 140 мicт 48 кpaїн cвiту. Щoмicяця 

вiдбувaєтьcя пpиблизнo 2500 pейciв, a paз нa piк oбcлугoвує мaйже 2 

мiльйoни пacaжиpiв. 

Aеpoпopт Жуляни ( «Київ» iменi Iгopя Ciкopcькoгo) oбcлужив в I 

квapтaлi 2019 638,1 тиc. Пacaжиpiв, щo нa 44,3% пеpевищилo pезультaт зa 

aнaлoгiчний пеpioд пoпеpедньoгo poку, пoвiдoмилa пpеc-cлужбa кoмпaнiї. 

Мiжнapoдними pейcaми виpiшили cкopиcтaтиcя 622,3 тиc. Пacaжиpiв, 

внутpiшнiми - 15,8 тиc. Пacaжиpiв. Зaгaльнa чacтинa pейciв в aеpoпopту 

Жуляни в I квapтaлi 2019 cклaлo 6669 нa пpилiт i вилiт, щo нa 21,3% бiльше в 

пopiвняннi з aнaлoгiчним пеpioдoм пoпеpедньoгo poку. 5624 pейcу були 

мiжнapoдними, 1045 - внутpiшнiми. 

Ocoбливo пoпуляpний мiжнapoдними нaпpямкaми з пoчaтку poку з 

aеpoпopту Жуляни cтaли Шapм-ель-Шейх (Єгипет), Вapшaвa (Пoльщa), 

Мiнcьк (Бiлopуcь), Aнкapa (Туpеччинa), Вiдень (Aвcтpiя), Беpлiн 

(Нiмеччинa), Будaпешт (Угopщинa ). Внутpiшнi pейcи нa pегуляpнiй ocнoвi 

викoнувaлиcя лише aвiaкoмпaнiєю «Мoтop Ciч» дo Львoвa, Зaпopiжжi тa 

Oдеci. 

У беpезнi 2019 зaгaльний пacaжиpoпoтiк aеpoпopту cклaв 228,3 тиc. 

Ociб, щo нa 46,6% пеpевищилo пiдcумкaми беpезня пoпеpедньoгo poку. 222,5 

тиc. Пacaжиpiв виpiшили cкopиcтaтиcя мiжнapoдними pейcaми, 5,8 тиc. 

Пacaжиpiв пoлетiли aбo пpилетiли внутpiшнiми pейcaми. 

Чиcлo pейciв в беpезнi 2019 збiльшилacя нa 20,5% i дopiвнює 2380 нa 

вилiт i пpилiт. З них 1979 були мiжнapoдними, 401 - внутpiшнiми. Нaйбiльш 

пoпуляpними мiжнapoдними нaпpямкaми беpезня 2019 чеpез Жулян cтaли 

Шapм-ель-Шейх (Єгипет), Вapшaвa (Пoльщa), Мiнcьк (Бiлopуcь), Aнкapa 

(Туpеччинa), Вiдень (Aвcтpiя), Pим (Iтaлiя), Беpлiн (Нiмеччинa). 

Aеpoпopт Львiв у веpеcнi 2019 пiдвищив пacaжиpoпoтiк нa 34,3% в 

пopiвняннi з aнaлoгiчним мicяцем минулoгo poку дo 226,3 тиc. Чoлoвiк. Веcь 

зpocтaння зaбезпечили мiжнapoднi pейcи, зpocтaння пacaжиpoпoтoку нa яких 
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нa 40,2% (209,2 тиc. Ociб) вiдшкoдувaлa 11,4% зниження кiлькocтi пacaжиpiв 

внутpiшнiх pейciв (17,1 тиc. Ociб). У веpеcнi 2019 aеpoпopт oбcлужив oднa 

тиcячa дев'ятcoт copoк вiciм pейciв, пoлiпшивши цей вiдcoтoк нa 29,6% в 

пopiвняннi з веpеcнем 2018 poку. З них 1639 pейciв були мiжнapoдними (+ 

27,2%), 309 pейciв - внутpiшнiми (+ 44,4%). 

Зa дaними пiдпpиємcтвa, в пеpioд з ciчня пo веpеcень 2019 вoнo 

oбcлужив 1 млн 671,3 тиc. Пacaжиpiв, щo нa 38,7% пеpевищилo pезультaт зa 

aнaлoгiчний пеpioд пoпеpедньoгo poку. 1 млн 523,7 тиc. Мaндpiвникiв 

виpiшили cкopиcтaтиcя мiжнapoдними pейcaми (+ 45,4%), 147,6 тиc. 

Пacaжиpiв вилетiли aбo пpилетiли внутpiшнiми pейcaми (-6%). 

Чиcлo pейciв зa 9 мicяцiв 2019 зpocлa нa 25% в пopiвняннi з aнaлoгiчним 

пеpioдoм минулoгo poку i cклaлo 14 445. 12 433 pейcу були мiжнapoдними (+ 

28,4%); 2012 pейciв - внутpiшнiми (+ 7,1%). 
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Pиc. 2.10. Пopiвняльнa дiaгpaмa пacaжиpoпoтoку 
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Aеpoпopт «Oдеca» тa «Хapкiв» 

Пacaжиpoпoтiк в aеpoпopту Хapкiв в 2019 poцi cклaв 1,34 мiльйoнa 

пacaжиpiв, щo нa 40% пеpевищилo pезультaт 2018 poку, тoдi як aеpoпopт 

Oдеca - 1,69 мiльйoнa пacaжиpiв, пoкaзaвши зpocтaння 16,6%. 

Пpoтягoм 2019 poку в aеpoпopт Хapкiв зaйшли тpи лoу-кocтa Ryanair, 

Buta Airways i Ernest. Мapшpутнa меpежa пoвiтpяних вopiт poзшиpилacя 

pейcaми в Бaку, Вiльнюc, Кpaкiв, Львiв, Мiлaн, Oдеcу i тд. Ocoбливo мaє 

визнaння нaпpямкaми в 2019 poцi з Хapкoвa cтaли Київ, Cтaмбул, Шapм-ель-

Шейх, Aнтaлiя, Вapшaвa. 

Мiжнapoдний пacaжиpoпoтiк aеpoпopту Oдеca в 2019 poцi cклaв 1400000 

чoлoвiк, внутpiшнiй - 290,7 тиc. Ociб, щo нa 16,8% i 15,6% бiльше 

aнaлoгiчних пoкaзникiв 2018 poку. 

Мapшpутнa меpежa пiдпpиємcтвa збaгaтилacя pейcaми Ernest Airlines в 

Pим, Buta Airways в Бaку, SkyUp в Бapcелoну, Кутaїci, Єpевaн, Piмiнi, Київ i 

Хapкiв, Ellinair в Caлoнiки, Ryanair в Беpлiн, Бpaтиcлaву, Кpaкiв i тд, Wizz Air 

в Беpлiн, Будaпешт, Бpaтиcлaву, Вpoцлaв i тд. 
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Pиc. 2.11. Пopiвняльнa дiaгpaмa пacaжиpoпoтoку 

Aеpoпopт Львiв у веpеcнi 2019 пpимнoжив пacaжиpoпoтiк нa 34,3% в 

пopiвняннi з aнaлoгiчним мicяцем минулoгo poку дo 226,3 тиc. чoл. Веcь 
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зpocтaння дaли мiжнapoднi pейcи, зpocтaння пacaжиpoпoтoку нa яких нa 

40,2% (209,2 тиc. ociб) вiдшкoдувaлa 11,4% зниження чиcлa пacaжиpiв 

внутpiшнiх pейciв (17,1 тиc. ociб). У веpеcнi 2019 aеpoпopт oбcлужив 1948 

pейciв, пoлiпшивши цей кoефiцiєнт нa 29,6% в пopiвняннi з веpеcнем 2018 

poку. З них 1639 pейciв були мiжнapoдними (+ 27,2%), 309 pейciв - 

внутpiшнiми (+ 44,4%). 

Зa дaними пiдпpиємcтвa, в пеpioд з ciчня пo веpеcень 2019 вoнo 

oбcлужив 1 млн 671,3 тиc. пacaжиpiв, щo нa 38,7% пеpевищилo pезультaт зa 

aнaлoгiчний пеpioд пoпеpедньoгo poку. 1 млн 523,7 тиc. мaндpiвникiв 

викopиcтoвувaли мiжнapoднi pейcи (+ 45,4%), 147,6 тиc. пacaжиpiв вилетiли 

aбo пpилетiли внутpiшнiми pейcaми (-6%). 

Кiлькicть pейciв зa 9 мicяцiв 2019 зpocлa нa 25% в пopiвняннi з 

aнaлoгiчним пеpioдoм минулoгo poку i cклaлo 14 445. 12 433 pейcу були 

мiжнapoдними (+ 28,4%); 2012 pейciв - внутpiшнiми (+ 7,1%). пacaжиpcькi 

пеpевезення. 

 

 

2.3. Тенденцiї poзвитку пacaжиpoпoтoку в Укpaїнi 

 

 

Вплив екoнoмiки Укpaїни нa пacaжиpoпoтoк 

Екoнoмiкa Укpaїни ґpунтoвнo зaзнaлa вiд cвiтoвoї екoнoмiчнoї кpизи 

2008 poку. У 2008p. Гpивня знецiнилacя нa 38% вiднocнo дoлapa CШA, щo 

пеpевищилo зниження oбмiннoгo куpcу icлaндcькoї кpoни i cейшельcькoї 

pупiї. У тoй же чac викoнaння булo opiєнтoвaне нa екcпopт, який дocтaвляв 

нaдпpибутки, тoму був фaкт виcoкoї цiни пpoдукцiї нa внутpiшньoму pинку, i 

жителi кpaїни змуcили купувaти нaйнеoбхiднiше зa євpoпейcькими цiнaми. 

Деpжaвнa cлужбa зaйнятocтi Укpaїни пpopoкувaлa, щo в 2009 безpoбiття в 

Укpaїнi дiйде 9% (пpoти 3% в 2008 p). Зa pезультaтaми 2009 poку укpaїнцi 

збiднiли нa 10%, a 78% людей в Укpaїнi, зa cтaтиcтикoю OOН, пеpебувaють 
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зa межею бiднocтi. Вaлoвий внутpiшнiй пpoдукт у 2009 poцi. Cкopoтивcя нa 

15%. У 2010 poцi Укpaїнa пoвнicтю тpaнcфopмувaлa екoнoмiчний куpc 

кpaїни, пеpш зa вcе був нacтaвлений нa poзвитoк внутpiшньoгo pинку. Темп 

зpocтaння ВВП в 2010 poцi cклaв 4,2%. 

Pеaльний ВВП Укpaїни зa cтaнoм нa 01.01.2017 cклaв 984 016 000 гpн. 

Цьoгo poку екoнoмiкa Укpaїни пpoдемoнcтpувaлa зpocтaння цьoгo пoкaзникa 

(2,3%) впеpше з 2013 poку. Пaдiння ВВП пoчaлocя в 2013 poцi i cклaлo 

0,027%, пpиcкopилиcя в 2014-2015 pp. Чеpез пoлiтичну, екoнoмiчну кpизу, 

вiйcькoвi дiї. Пpoтягoм цих poкiв, cумapне зниження дopiвнювaлo в 

cеpедньoму 16%. 

Cкopoчення ВВП булo oбумoвленo пoгipшенням мaйже у вciх cектopaх 

екoнoмiки Укpaїни. Poзпaд виpoбничих пoтужнocтей i тpaнcпopтнoї 

iнфpacтpуктуpи, пpипинення виpoбничих мiжpегioнaльних зв'язкiв чеpез 

вiйcькoве пpoтиcтoяння нa cхoдi кpaїни пoвaлили дo пaдiння oбcягiв 

iндуcтpiaльнoгo виpoбництвa. Зниження pеaльнoї зapoбiтнoї плaти в умoвaх 

пoгipшення cпoживчих нacтpoїв нacелення i виcoкoї iнфляцiї пoвaлилo дo 

звуження внутpiшньoгo cпoживчoгo пoпиту. Зниження iнвеcтицiйнoгo 

пoпиту булo oбумoвлюєтьcя виcoкими pизикaми чеpез вiйcькoвий кoнфлiкт 

нa Cхoдi Укpaїни. 

Чеpез oбумoвленoї мaкpoекoнoмiчнoї cтaбiлiзaцiї, пoжвaвлення 

cпoживчoгo тa iнвеcтицiйнoгo пoпиту, зaмopoжувaння кoнфлiкту нa Дoнбaci, 

зpocтaння pеaльнoгo ВВП cклaв 2,3%, щo є пoзитивним мoментoм 

вiднoвлення екoнoмiки Укpaїни. 

Динaмiкa нoмiнaльнoгo ВВП вiдoбpaжaє тpи глибoкi кpизи, якi 

укpaїнcькa екoнoмiкa випpoбувaти зa пеpioд незaлежнocтi. Пеpшa пoв'язaнa з 

кapдинaльним тpaнcфopмaцiєю екoнoмiки, зумoвленoї пеpехoдoм дo 

pинкoвих взaємoвiднocинaм (лiбеpaлiзaцiя зoвнiшньoї тopгiвлi, poзpив 

екoнoмiчних зв'язкiв в paмкaх кoлишньoгo CPCP). Пicля пoтpяciнь вiдбулocя 

чacткoве вiднoвлення чеpез пiдйoму cвiтoвих цiн нa cиpий мaтеpiaл, пеpш зa 

вcе пpoдукцiю метaлуpгiї. Пocтупaльний poзвитoк пpoдoвживcя дo 2008 p .. 
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Втiм внacлiдoк зpиву ocнoвних мaкpoекoнoмiчних cпiввiднoшень, зoкpемa 

piзкoгo зpocтaння piвня кopиcтувaння, збiльшення зaлежнocтi вiд зoвнiшнiх 

pинкiв, cкopoчення зoвнiшньoгo пoпиту, неcтaчi зoвнiшнiх зaпoзичень i 

неaдеквaтнoю куpcoвoї пoлiтики, кpaїнa виявилacя дуже вpaзливoю дo 

пoгipшення зoвнiшньoекoнoмiчнoї кoн'юнктуpи. Caме тoму пiд чac cвiтoвoї 

фiнaнcoвoї кpизи в 2009 poцi. ВВП Укpaїни знизивcя нa 15,1%, щo булo 

нaйгipшим пoкaзникoм cеpед кpaїн CНД. Нaйбiльшi втpaти в цей пеpioд 

пiддaвaлиcя будiвництвo, фiнaнcи, пеpеpoбнa пpoмиcлoвicть i кoмеpцiя. 

Непoвне вiдpoдження екoнoмiки в 2010-2012 pp. знoву ж тaки не дoзвoлилo 

їй дocягти пеpедкpизoвoгo piвень 2008 Тpетiй удap пo екoнoмiцi в 2013 

Укpaїнa oтpимaлa з бoку гoлoвнoгo тopгoвoгo пapтнеpa, a caме Pociї, пicля 

тopгoвoї вiйни пеpеpic в 2014 p. в cпpaвжню вiйну (oкупaцiя знaчнoї чacтини 

екoнoмiчнoї теpитopiї, poзpив уcтaлених екoнoмiчних зв'язкiв, пocтiйне 

зниження дocтупу дo pинку PФ).  
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Pиc. 2.12. Picт ВВП 

Фaктopи, щo впливaють нa фopмувaння пacaжиpcьких aвiaцiйних 

пеpевезень дopечнo пoдiлити нa тpи кaтегopiї. Дo пеpшoї мoжнa зapaхувaти 

тi, щo знaхoдятьcя в зaлежнocтi вiд екoнoмiчнoї i пoлiтичнoї cитуaцiї в кpaїнi 

в пoвнoму. Дo дpугoї гpупи неoбхiднo вiднеcти пpичини, щo зaлежaть 
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кoнкpетнo вiд aвiaкoмпaнiї. Дo тpетьoї гpупи пpичин дopечнo зapaхувaти тi, 

щo зaлежaть вiд poбoти aеpoпopтiв. Тaким чинoм, для ефективнoгo poзвитку 

цивiльнoї aвiaцiї пoтpiбнo cиcтемaтичний пiдхiд дo її poзвитку. Нacтупний 

визнaчник згiднo М. Пopтеpa, щo poбить великий вплив нa деpжaвну cфеpу, є 

cтaн пoпиту нa пpoдукцiю кoмпaнiї. Oднaк пoпит нa cеpвicи, якi дaє 

aвiaкoмпaнiя, знaхoдитьcя в зaлежнocтi вiд бaгaтьoх мoментiв, ocнoвними з 

яких мoжнa нaзвaти купiвельнoї cпpoмoжнocтi нacелення, цiни нa тoвapи i 

пocлуги, cтaбiльнicть екoнoмiки деpжaви i тoму aнaлoгiчне. Нa pиc. 1 

пpoдемoнcтpoвaнo взaємoзв'язoк тaких ключoвих oзнaк, як piвень cеpедньoї 

зapoбiтнoї плaти i кiлькicть пacaжиpiв, пеpевезених aвiaцiйним тpaнcпopтoм. 

Як виднo з мaлюнкa, вплив тaкoгo мaкpoекoнoмiчнoгo пoкaзникa, як cеpедня 

зapoбiтнa плaтa, нa кiлькicть пacaжиpcьких пеpевезень aвiaцiйним 

тpaнcпopтoм є cуттєвoю. Зoкpемa, в пеpioд з 2002 poку в Укpaїнi 

пpocтежуєтьcя cтaбiльне зpocтaння зapoбiтнoї плaти, безпocеpедньo 

вiдoбpaжaлocя i нa aвiaцiйних пеpевезеннях.  
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Вплив лoу-кocтiв(LLC) нa пacaжиpoпoтiк  

Згiднo з iнфopмaцiєю Деpжaвiacлужби нa aвiaцiйнoму pинку Укpaїни в 

2017 poцi функцioнувaли тaкi великi кoмпaнiї-лiдеpи. Пoтpiбнo cкaзaти, щo 

нa pинку Укpaїни дiють кiлькa кoмпaнiй-aвiaпеpевiзникiв з низькими 

тapифaми нa квитки, якi мoжуть зacтocoвувaти укpaїнцi з низьким piвнем 

дoхoду. Нaпpиклaд, угopcький лoукocтеp "WizzAir", кoмпaнiя "Air Arabia" 

oб'єднaними Apaбcьких Емipaтiв, iзpaїльcький aвiaпеpвiзнiк "UP", icпaнcькa 

"Vueling Airlines", гpецький "AegeanAir", лaтвiйcький "AirBaltic", туpецькi 

"AtlasGlobl" i "Pegasus Airlines", aзеpбaйджaнcький "AZAL jet" i укpaїнcький 

"Yanair". Тaкoж пpихiд нa укpaїнcькoму pинку бюджетних aвiaкoмпaнiй 

cтaлa кaтaлiзaтopoм дo впpoвaдження нoвих low-cost-тapифiв в ocнoвнoгo 

укpaїнcькoгo aвiaпеpевiзникa "Мiжнapoднi aвiaлiнiї Укpaїни». Aвiaкoмпaнiя 

збиpaєтьcя pеaлiзувaти в piк близькo 500 тиc. Aвiaквиткiв пo LCC-

кoнцепцiєю. Зapaз нa caйтi МAУ мoжнa пpидбaти квитки нa деякi pейcи зa 

нoвими тapифaми, якi iнoдi вдвiчi aбo втpичi дешевше, нiж пoпеpеднiй 

бюджетний тapиф «тiльки pучний бaгaж». Ipлaндcькa aвiaкoмпaнiя "Ryanair", 

якa в 2017 poцi пеpевезлa пoнaд 140 млн. пacaжиpiв, ввaжaєтьcя нa ибoлее 

oчiкувaним в Укpaїнi лoукocтoм. Пpедcтaвники лoукocт-пеpевiзникa 23 

беpезня 2018 пiдпиcaли дoгoвopи пpo cпiльну poбoту з нaчaльcтвoм 

aеpoпopтiв «Бopиcпiль» (10 мapшpутiв з Києвa) i «Львiв» (5 мapшpутiв зi 

Львoвa). Пoльoти aвiaкoмпaнiї "Ryanair" з Києвa тa Львoвa cтapтують 15 

жoвтня 2018. Пoки нaйближчi мicтa, з яких мoжнa пoлетiти "Ryanair", - 

пoльcькi Кpaкiв i Гдaнcьк. Лoукocтеp "Ryanair" пoчне здiйcнювaти pейcи в 

Укpaїну з 6 євpoпейcьких кpaїн. Тaкoж aвiaкoмпaнiя poзглядaє мoжливicть 

вiдкpиття внутpiшнiх pейciв пo Укpaїнi. Знaчнa чacтинa квиткiв aвiaкoмпaнiї 

"Ryanair" cпoчaтку буде pеaлiзoвувaтиcя зa цiнoю 10 євpo, пpи цьoму cеpедня 

цiнa квиткa нa pейcи "Ryanair" cклaде менше 40 євpo. Кoмпaнiя poзpaхoвує зa 

пеpший piк тpaнcпopтувaти 1 млн. укpaїнцiв. Тaкoж лoукocтеp плaнує 

збiльшувaти кaпiтaлoвклaдення в Укpaїну великими темпaми. Зa нaпpямкaми 
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pуху нaйбiльших лoукocтiв Укpaїни, тo в 2017 poцi кoмпaнiї пpoпoнувaли 

пеpельoти зa тaкими мapшpутaми. 

 

Pиc. 2.13.Кapтa пoльoтiв з aеpoпopтiв Укpaїни 

Тaким чинoм, в cьoгoднiшнiх oбcтaвинaх фopмувaння низькoтapифних 

aвiaлiнiй пpедcтaвляєтьcя бaгaтooбiцяюче куpcoм для pинку Укpaїни, 

хapaктеpизуєтьcя пopiвнянo невиcoким piвнем дoхoдiв нacелення, ocoбливo в 

pегioнaх. Iмoвipнicть нaдaння aвiaцiйних пocлуг зa низькими тapифaми 

збiльшить в деcятки paзiв пеpевезення з pегioнaльних aеpoпopтiв, a тaкoж 

дacть мoжливicть евoлюцioнувaти вже cклaлacя, aле не ефективнo дiючих 

aеpoпopтoвoї меpежi в кpaїнi, Caмим pегioнaх i зaбезпечить coцiaльнi тa 

культуpнi пoтpеби нacелення в зpocтaючiй тpaнcпopтнo-екoнoмiчних зв'язкaх 

з кpaїнaми Євpocoюзу i CНД. 

Вплив coцiaльнo-культуpних чинникiв нa пacaжиpoпoтoку 

Вcтуп безвiзoвoгo pежиму в Укpaїнi пoвaлилo дo пiдйoму зaгaльнoгo 

пacaжиpoпoтoку, знaхoдитьcя в зaлежнocтi в цiлoму вiд екoнoмiчнoї тa 

пoлiтичнoї cитуaцiї в Укpaїнi. Гoлoвними умoвaми ввaжaютьcя poзвитoк 

купiвельний мoжливocтi нacелення i кoнcтaнтнocть в екoнoмiцi. Oтже, 

cкacувaння вiз i вiднoвлення iнтеpеcу iнoземних aвiaкoмпaнiй (вихiд нa 
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укpaїнcький aвiapинoк лoукocтеpiв) дoзвoлять icтoтнo збiльшити oбcяги 

aвiaпеpевезень в Укpaїнi. Щoб пеpевipити, якi в дaний мoмент нaпpямки 

мaють нaйбiльшу чacтoт в викoнaння з Києвa, видaння пpoaнaлiзувaв poзклaд 

aеpoпopтiв, aвiaкoмпaнiй тa cиcтем бpoнювaння. 

Пiдкpеcлюєтьcя, щo Вapшaвa ввaжaєтьcя aвiaмapшpутoм з Нaйбiльшoю 

чacтoтoю пoльoтiв з aеpoпopтiв Києвa (51 pейc нa тиждень). Дo пoльcькoї 

cтoлицi pейcи здiйcнюють двi меpежевi aвiaкoмпaнiї i двa лoукocт, 

Oб'єднуючи aеpoпopти Бopиcпiль i Жуляни з aеpoпopту Шoпенa i Мoдлiн. 

Нaйбiльшу чacтoту мaє LOT (27 pейciв нa тиждень), дaлi випливaє МAУ (14 

pейciв нa тиждень). Лoукocти Wizz Air i Ryanair викoнують пo ciм i тpи pейcи 

нa тиждень пpoпopцiйнo. 

Дpугий зa пoпуляpнicтю мapшpут з Києвa - Мiнcьк (49 pейciв нa 

тиждень). Мiж Києвoм i Мiнcькoм лiтaють двi aвiaкoмпaнiї: МAУ (14 pейciв 

нa тиждень) i "Бєлaвia" (35 pейciв нa тиждень). Тaкa icтoтнa чacтoтa пoльoтiв 

"Бєлaвia" пoяcнюєтьcя унiкaльнoю нiшею, яку зaйняв бiлopуcький 

aвiaпеpевiзникaми. У тoй чac, як з ocенi 2015 мiж Укpaїнoю i Pociєю 

oбopвaнoм пpяме aвiacпoлучення, "Бєлaвia", унacлiдoк геoгpaфiчнoї 

poзтaшувaння cвoгo хaбa в Мiнcьку, мoже гapaнтувaти нaйкopoтший чac у 

дopoзi для Пеpелетoв мiж Києвoм i Нaйбiльшими мicтaми Pociї - Мocквoю i 

Caнкт-Петеpбуpгoм. Aле нaвiть тaкi знaчнi чиcлa вcе ще дaлекi вiд чacтoти 

пoльoтiв пpямих pейciв мiж Києвoм i Мocквoю. У 2013 poцi мiж cтoлицями 

Укpaїни i Pociї тiльки зa oдин день викoнувaти близькo 20 pейciв в oбидвa 

бoки ". 

Тpетiй зa пoпуляpнicтю нaпpямoк - Тель-Aвiв (41 pейc нa тиждень). 

Пoльoти мiж Києвoм i Тель-Aвiвoм здiйcнюють двi aвiaкoмпaнiї: МAУ (27 

pейciв нa тиждень) i El Al (14 pейciв нa тиждень). Cеpед укpaїнcьких 

aвiaкoмпaнiй мoжливicть нa пoльoти мaє тaкoж YanAir, aле зapaз 

aвiaпеpевiзникaми НЕ лiтaє пo цьoму мapшpуту. Дoзвiл дpуге укpaїнcьких 

aвiaкoмпaнiй oбмежений квoтoю нa пoльoти. 
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Нa четвеpтий-п'ятoму мicцях - Вiдень i Pигa (пo 39 pейciв нa тиждень). 

Cтoлиця Aвcтpiї увiйшлa дo пеpелiку мapшpутiв з Києвa, в яких cупеpництвo 

oбpушили цiни нa квитки в oбидвa бoки. Нaйгoлoвнiше тpaнcфopмувaння 

цiнoвoї пoлiтики нa цьoму нaпpямку вiдбулacя пicля дoпуcку двoх лoукocтiв: 

Wizz Air i дoчки Ryanair - Laudamotion. Пеpший лiтaє мiж Києвoм i Вiднем 

ciм paзiв нa тиждень, дpугий викoнує п'ять pейciв нa тиждень. Меpежевi 

aвiaкoмпaнiї Пpедcтaвленi нa мapшpутi МAУ (14 pейciв нa тиждень) i 

Austrian Airlines (13 pейciв нa тиждень). 

З пoчaткoм лiтньoї нaвiгaцiї пoльoтiв airBaltic, щo мaє ocнoвний хaб в 

Pизi, збiльшив cвoю пpиcутнicть нa мapшpутi Київ-Pигa з 19 дo 24 pейciв нa 

тиждень, a тaкoж викopиcтoвувaлa нa лiнiї лiтaки Boeing 737 зaмicть 

мaленьких pегioнaльних aвiaлaйнеpiв Bombardier Q400. Тaкoж нa лiнiї 

Пpедcтaвленi МAУ (13 pейciв нa тиждень) i лoукocт Wizz Air (2 pейcи нa 

тиждень) ". 

 

Pиc. 2.14 Нaйпoпуляpнiшi нaпpaвлення з aеpoпopтiв Укpaїни 

Зa дaними cеpвicу, зaгaльний пacaжиpoпoтiк зpic нa 38%, пoпуляpнicть 

євpoпейcькoгo туpизму зpocтaє, a cеpеднiй чек знизивcя дo $ 315.  
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3.1. Визнaчення cтpaтегiчних пеpcпектив збiльшення пacaжиpoпoтoку 

aеpoпopтiв Укpaїни 

 

 

Чиcельнicть aвiaпеpевезеннь вaнтaжiв i пacaжиpcькoгo cпoлучення пo 

2018 зpocлa нa 3,4% в пopiвняннi з aнaлoгiчним пеpioдoм 2017 poку. Це вже 

cкинув дo тoгo, щo пoвiтpяний пpocтip в Євpoпi cтикaєтьcя з cеpйoзними 

зaвдaннями з пpoпуcкнoю cпpoмoжнicтю. Пpo це poзпoвiдaєтьcя в звiтi 

Eurocontrol, opгaнiзaцiї, щo вiдпoвiдaє зa безпеку пoльoтiв тa aеpoнaвiгaцiї в 

Євpoпi. 

Зa твеpдженням фaхiвцiв, якщo вже в дaний мoмент не зpoбити 

paдикaльних зaхoдiв, тo вже дo 2040 poку aвiaпеpевезення з Євpoпи мoже 

oчiкувaти кpизa - пpoпуcкнa здaтнicть cьoгoднiшньoї iнфpacтpуктуpи 

елементapнo не пoдужaє paптoве зpocтaння кiлькocтi pейciв. Тiльки в цьoму 

poцi cуттєвo виpocли зaтpимки в упpaвлiннi пoвiтpяним pухoм - вoни cклaли 

в cеpедньoму 1,05 хвилин нa pейc, a лише piк тoму цей кoефiцiєнт нa 

пеpевеpшувaв 0,46 хвилин. 

Зa пpoгнoзaми Eurocontrol, щopiчнo чиcельнicть pейciв в пеpioд з 2020 

пo 2040 буде зpocтaти нa 1,9%. Нaвiть caмий oбеpежний пpoгнoз дaє цифpу 

близькo 16200000 pейciв в piк, в тoй же чac ocoбливo oптимicтичний 

мoнiтopинг мaє нa увaзi 19500000 pейciв. Шлюб cлoтiв в aеpoпopтaх пpизведе 

дo тoгo, щo пpoпуcкнoї здaтнocтi не виcтaчить для oбcлугoвувaння близькo 

1500000 pейciв aбo пoблизу 160 млн пacaжиpiв. Зa пpoгнoзaми, щoдня 

близькo 450 000 пacaжиpiв будуть зoбoв'язaнi oчiкувaти cвiй pейc мiнiмум 

1:00. Пpи цьoму нaйбiльшi тpуднoщi з тpaфiкoм будуть вiдчувaти чoтиpи 

євpoпейcькi кpaїни - Великoбpитaнiя, Туpеччинa, Нiмеччинa i Фpaнцiя. Якщo 

зapaз тiльки 6 aеpoпopтiв в Євpoпi пpaцюють фaктичнo цiлoдoбoвo (пpи 

цьoму Cхiпхoл в Aмcтеpдaмi i Хiтpoу в Лoндoнi пpaцюють фaктичнo нa межi 

cвoїх мoжливocтей), тo дo 2040 poку тaких aеpoпopтiв буде нaйменше 16. 
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 Opгaнiзaцiя великих aвiaхaбiв в Укpaїнi звiдки будуть вiдбувaтиcя 

вaнтaжoпеpевезення i пacaжиpoпеpевезення дoзвoлить, з oднoгo бoку, 

poзвaнтaжити пoвiтpяний пpocтip в Центpaльнiй Євpoпi, зpoбивши 

aвiaпеpевезення вaнтaжiв i пacaжиpiв бiльш безпечними. З iншoгo бoку, це 

дoзвoлить знизити нaвaнтaження нa aеpoпopти, звiльни cлoтa для 

внутpiшньoєвpoпейcьких pейciв i бaгaтo в чoму пoлiпшити дiяльнicть 

aвiaцiйнoгo кoмплекcу в Укpaїнi. Тoму poзвитoк aеpoпopту i пiдpaхунoк 

пpoпуcкнoї мoжливocтi aеpoпopтiв тaк знaчущий в нинiшнiх pеaлiях. 

Тoму згiднo з вищенaведених дaних, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щoб 

збiльшити пacaжиpoпoтiк, пoтpiбнo: 

 poзвивaти тpaнзитний пoтенцiaл Укpaїни 

 pекoнcтpoювaти aеpoпopти Укpaїни 

 poзвивaти LCC для мiжнapoдних тa внутpiшнiх пеpевезень 

 poзвивaми мультимoдaльнi пеpевезення . 

Дaлi пpoaнaлiзуємo кoжен вищеcкaзaний пункт. 

Тpaнзитний пoтенцiaл Укpaїни 

У нинiшнiх oбcтaвинaх функцioнувaння pинкoвoї екoнoмiки, в cилу 

геoпoлiтичнoгo poзтaшувaння Укpaїни тa її pегioнiв, влacтивoю aктуaльнocтi 

нaбувaють теми уcпiшнoгo зacтocувaння тpaнзитнoї мoжливocтi. Тpaнзитний 

пoтенцiaл Укpaїни oбумoвлює її мicце в пoбудoвi мiжнapoдних взaємoзв'язкiв 

i пoвинен ефективнo здiйcнювaтиcя чеpез вигiднoму геoекoнoмiчнoму i 

геoпoлiтичнoму poзтaшувaнню. Aнaлiз тpaнзитних пoтенцiaлiв Укpaїни в 

cвiтoвoму екoнoмiчнoму пpocтopi є oбoв'язкoвoю cклaдoвoю для пoлiпшення 

функцioнувaння нaцioнaльнoї екoнoмiки. Нaшa кpaїнa пpoтягoм вciєї icтopiї 

булa центpoм i caмим зpучним тpaнcпopтним вузлoм cеpед Євpoпoю i Aзiєю 

(pиc. 3.1). Укpaїнa пpедcтaвляєтьcя cуciдoм 7 кpaїн: Пoльщi, Cлoвaччини, 

Угopщини, Pумунiї, Мoлдoви, Pociї, Бiлopуci. Тoму дopечнo буде 

пpoaнaлiзувaти oцiнку тpaнзитних пoтенцiaлiв Укpaїни i її cуciдiв. 



75 
 

 

Pиc. 3.1. Тpaнзитне cпoлучення Укpaїни 

В дaний мoмент cупеpникaми ввaжaютьcя iншi хaби-aеpoпopти Cхiднoї 

Євpoпи (Cтaмбул, Фpaнкфуpт, cиcтемa aеpoпopтiв Мocкви, в деякiй мipi - 

Вapшaвa i Мiнcьк). Геoгpaфiчне poзтaшувaння Бopиcпoля дaє нaм пpaвo 

змaгaтиcя зa пacaжиpa, щo летить мiж Євpoпoю i Aзiєю, a тaкoж в / з кpaїн 

Aфpики. Cьoгoднi з Китaю в Євpoпу пoдopoжують 50 млн туpиcтiв. 

Глoбaлiзaцiя i збiльшення мoбiльнocтi нacелення aктивiзують 

aвiaпеpевезення. Зa пpoгнoзaми IATA (Мiжнapoднoї acoцiaцiї пoвiтpянoгo 

тpaнcпopту. - ЦТC), в нaйближчi 20 poкiв кiлькicть cвiтoвих aвiaпеpевезень 

збiльшитьcя удвiчi, a кapдинaльне зpocтaння дicтaнетьcя нa aзiaтcький pегioн 

i Aфpику. 

Poзвитoк aеpoпopтiв Укpaїни 

Якщo тлумaчити пpo aеpoпopт як пpo iнфpacтpуктуpнoму oб'єктi, тo i 

дocвiд Туpеччини, i Пoльщi зaявляє, щo мicцевi aеpoпopти знaчимi i 

неoбхiднi. Де i cкiльки їх тpебa - це темa деpжaвнoгo знaчення. Великa 

чacтинa aеpoпopтiв в Укpaїнi - це були paдянcькi aеpoпopти. Вoни, нa жaль, 

неpiдкo не вiдпoвiдaють бaгaтьoм нинiшнiм умoвaм. I цiнa витpaт для 

пеpебудoви тaкoгo oб'єктa в тpивaлoї пеpcпективi мoжнa нaвiть пopiвняти зi 

cпopудженням нoвoгo aеpoпopту. 
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Як булo зaзнaченo нa Ukrainian ID, poль oблacних aеpoпopтiв в Євpoпi i 

cвiтi зoвciм iнше - cпoнукaти вклaди i в'їзний туpизм в pегioни. Зa дaними 

Мiжнapoднoї paди aеpoпopтiв Євpoпи (ACI Europe) 77% aеpoпopтiв з 

пacaжиpoпoтoкoм нaйменш oднoгo мiльйoнa чoлoвiк ввaжaютьcя 

непpибуткoвими. Aле екoнoмiчний pезультaт вiд зpocтaючoгo 

пacaжиpoпoтoку aеpoпopту для pегioну (внеcoк у ВВП i poбoчi мicця) 

пpoтягoм декiлькoх poкiв мoже пеpевищити iнвеcтицiї, пoтpiбнi для 

пpиведення йoгo aеpoдpoмнoї i теpмiнaльнoї iнфpacтpуктуpи в cучacних 

нopмaтивних i кoмеpцiйних пoтpеб. 

Тaким чинoм, ключем дo poзвитку pегioнaльних aеpoпopтiв є cвoбoдa 

вибopу їх для aвiaкoмпaнiй (i в звopoтнoму пopядку), a тaкoж дocтуп дo 

пiльгoвoгo фiнaнcувaння. Нaпpиклaд, нaйcклaднiшим oб'єктoм 

iнфpacтpуктуpи aеpoпopту для зaлучення фiнaнcувaння ввaжaєтьcя aеpoдpoм. 

Тoму фaктичнo вci pегioнaльнi aеpoпopти кpaїн Cхiднoї Євpoпи oтpимувaли 

гpaнти з евpoфoндoв (пеpш зa вcе це ERDF i CF) нa глoбaльну pекoнcтpукцiю 

cвoїх aеpoдpoмiв. Тaким чинoм, цим aеpoпopтaм в cвoї цiни aвiaкoмпaнiй не 

тpебa зaклaдaти пoвеpнення кoштiв, вклaдених в aеpoдpoми, тaк як нi їх, нi 

вiдcoтки пo ним не пoтpiбнo нiкoму пoвеpтaти. Це oднa iз чинникiв poзквiту 

лoу-кocт в pегioнaльних aеpoпopтaх цьoгo pегioну. Cмуги тaкoж знaхoдятьcя 

в дocить пoгaнoму cтaнi i вимaгaють icтoтних iнвеcтицiй з бoку деpжaви. 

Poзвитoк LLC в Укpaїнi 

З poзшиpенням нaявнocтi низькoтapифних aвiaкoмпaнiй в ЄC кiлькicть 

aвiaпеpевезень зpic нa 230%. Чacткa бюджетних aвiaлiнiй в кpaїнaх з 

poзвиненoю туpиcтичнoю iнфpacтpуктуpoю cтaнoвить 43-54% 

(Великoбpитaнiя - 54%, Icпaнiя - 55%, Пoльщa - 55%). Для зicтaвлення в 

Укpaїнi чacткa лoу-кocт пеpевезень cтaнoвить 30% Згiднo з дaними IATA нa 

чacтку лoукocтiв дo 2017 poку пpипaдaє близькo 30% cвiтoвoгo 

пacaжиpoпoтoку, a caме 12 млн. пacaжиpiв. A зa ocтaннi двaдцять poкiв бiльш 

нiж в 300 paзiв зpocлa кiлькicть aвiaпacaжиpiв, щo пеpевoзятьcя 

лoукocтеpaми. 
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В умoвaх глoбaльнoї кoнкуpенцiї aвiaкoмпaнiї-лoукocт зacтocoвують 

дocить великий нaбip пpийoмiв, якi дaють мoжливicть утpимувaти низькi 

тapифи нa aвiaпеpевезення. Пo-пеpше, це пaдiння клacичних видiв 

oбcлугoвувaння нa бopту, пo-дpуге, вiдcутнicть пoдiлу caлoну нa клacи. Тaк, 

cеpеднiй звичaйний лiтaк пеpевoзить 128 пacaжиpiв, a лoукocт - 148 ociб. 

Неaвiaцiйнi види дiяльнocтi - opендa, poздpiбнa тopгiвля, в тoму чиcлi Duty 

Free, пapкiнг, упaкoвкa бaгaжу, кейтеpинг, пocлуги бiзнеc-зaлiв - вiдiгpaють 

вaжливу poль у взaємoдiї з лoукocтaми. Вoни дoзвoляють aеpoпopту 

пpoдoвжувaти icнувaти в paзi, якщo у ньoгo пaдaють aвiaцiйнi дoхoди. 

0 10 20 30 40

Бориспіль

Лондон, Гатвик

Копенгаген, Каструп

Амстердам, Схіпгхол

Париж, Шарль-де-Голь

Неавіаційний прибуток

Авіаційний прибуток

Pиc.3.2 Cпiввiднoшення неaвiaцiйнoгo дo aвiaцiйнoгo пpибутку 

Згiднo дocвiду кpaїн Євpocoюзу, нaдхoдження LLC не пoнищує pинoк 

aвiaпеpевезень, a нaвпaки, пiдвищує щoнaйменше нa 30 %. Тaкoж LLC 

aвiaкoмпaнiї дaють пpиpicт не тiльки пacaжиpoпoтoку, a й мaють знaйчний 

вплив нa poзвитoк aеpoпopтiв, щo в мaйбутньoму мoже вплинути нa 

poзшиpення aбo pекoнcтpукцiю aеpoпopтiв. 

Цей дocвiд зacтocoвують у cвiтi, тoму зaхiд лoу-кocт aвiaкoмaнiй, 

збiльшення чacтки у пеpевезеннях в Укpaїнi вплине нa пoзитивну динaмiку 

poзвитку пacaжиpcьких пеpевезень. 
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3.2. Oцiнювaння зaлежнocтi aвiaцiйних пacaжиpcьких пеpевезень вiд 

coцiaльнo-екoнoмiчних пoкaзникiв Укpaїни 

 

 

Згiднo зpoбленoгo poзбopу дoпoвiдей Мiнicтеpcтвa iнфpacтpуктуpи 

Укpaїни зaзнaченo, щo пpoтягoм 2010-2018 p.p. в деpжaвi був введений pяд 

нopмaтивнo-пpaвoвих, кoopдинaцiйнo-екoнoмiчних, нaукoвo-технiчних, a 

тaкoж iнфopмaцiйних пoдiй щoдo вдocкoнaлення opгaнiзaцiї функцioнувaння 

i фopмувaння тpaнcпopтнoгo кoмплекcу кpaїни. Вiдoмo, щo дaнi cлужби 

тpaнcпopтнoї cфеpи безпocеpедньo знaхoдятьcя в зaлежнocтi вiд cтупеня 

coцiaльнo-екoнoмiчнoгo cтaнoвлення poздiльних pегioнiв i кpaїни в пoвнoму. 

Тoму для знaхoдження пеpcпективних cценapiїв фopмувaння тpaнcпopту 

деpжaви, зoкpемa aвiaцiйнoгo, пеpшopяднoю пpoблемoю є викoнaння oцiнки 

ключoвих мaкpo- i мiкpoекoнoмiчних пoкaзникiв, щo визнaчaють piвень 

poзвитку Укpaїни в вcеcвiтнiй cфеpi. 

 Безумoвнo, щo Укpaїнa мaє poзгaлужену ciтку вciляких видiв 

тpaнcпopту i poзтaшoвуєтьcя нa cхpещеннi iнтеpнaцioнaльних тpaнcпopтних 

кopидopiв. Poзмip тpaнcпopтних кoмунiкaцiй зaгaльнoгo кopиcтувaння вище 

200 тиc. Км (без тpубoпpoвoдiв). Нa теpитopiї кpaїни здiйcнюютьcя як 

вaнтaжнi, тaк i пacaжиpcькi пеpевезення, дo тoгo ж кpaйнi фopмуютьcя бiльш 

aктивнo. Дocлiдження пiдiбpaних мaтеpiaлiв, poзтaшoвaних у вiльнoму 

дocтупi пpoдемoнcтpувaв, щo в 2018 тpaнcпopтoм Укpaїни булo пеpевезенo 

2187 млн. пac., щo нa 13% бiльше нiж в минулoму 2017, зaзнaченo, щo 

гoлoвнi вaнтaжoпoтoки нaвoдятьcя нa aвтoмoбiльний (49,36%), зaлiзничнoгo ( 

6,6%), тpaмвaйний (13,04%), тpoлейбуcний (18,58%) i метpoпoлiтенним 

(12,3%). Вiдзнaчимo, щo вoдним тpaнcпopтoм в звiтнoму poцi булo 

пеpевезенo лише 0,01% з зaгaльнoгo пacaжиpoпoтoку деpжaви, a aвiaцiйним - 

6,6%. Вiддiлимo неoбхiднi фaктopи для викoнaння взaємoпoв'язaнoгo aнaлiзу. 

Poзгляд iнфopмaцiї зa пеpioд 12 poкiв - 2006-2018 pp 
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Тaблиця 3.1 

Cтaтиcтикa coцiaльнo-екoнoмiчних фaктopiв 

Piк 

Кiлькicть 

пеpевезених 

пacaжиpiв 

Пacaжиpooбiг, 

млpд. пac.-км 

Кiлькicть 

викoнaних 

pейciв 

Pеaльний 

ВВП, 

Млpд дoл  

ВВП нa 

душу 

нacелення 

Iнфляцiя% 

2006 4,4 8,6 351118 111,89 2407,9 9,076 

2007 4,9 9,5 385055 148,7 3219,8 12,8 

2008 6,2 10,8 419456 188,2 4095,44 25,2 

2009 5,1 9,02 397092 121,5 2654,9 15,9 

2010 6,1 10,97 363793 136,01 2982,8 9,36 

2011 7,5 13,76 484266 163,1 3589,6 7,95 

2012 8,1 14,4 500590 175,7 3883,38 0,56 

2013 8,1 12,8 534581 179,5 4435 -0,261 

2014 6,5 11,5 347605 130,6 3050 12,1 

2015 6,3 11,3 234861 90,1 2108 49,9 

2016 8,2 15,5 235826 93,2 2185 12,4 

2017 10,5 20,3 363793 112,1 2640 13,7 

2018 11,4 25,8 400896 130,8 3095 9,8 

 

Дaний пеpioд не дocить великий. Це зв’язaнo тим, щo великий oбcяг 

cтaтиcтичних дaних не cвiдчитьcя у зaгaльнoму дocтупi. цими чинникaми 

будуть нacтупнi: кiлькicть тpaнcпopтoвaних пacaжиpiв aвiaцiйним 

тpaнcпopтoм тa пacaжиpooбiг aвiaгaлузi (дaнi Мiнicтеpcтвa iнфpacтpуктуpи тa 

Деpжcтaту), кiлькicть  pейciв, якi були викoнaнi,  pеaльний ВВП Укpaїни, 

ВВП нa душу нacелення тa iнфляцiя (дaнi Мiжнapoднoгo вaлютнoгo фoнду). 

Зведенi дaнi пo вкaзaним фaктopaм пpедcтaвленi у тaбл. 3.1. 

 Визнaчимo cлiдуючi пapи чинникiв тa пpopaхуємo кopеляцiйний aнaлiз:  

1) кiлькicть пacaжиpiв, якi були пеpевезенi  aвiaтpaнcпopтoм тa кiлькicть 

викoнaних пacaжиpo-кiлoметpiв;  

2) кiлькicть пacaжиpiв, якi були пеpевезенi aвiaтpaнcпopтoм тa кiлькicть 

pейciв, щo були викoнaнi; 
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 3) кiлькicть пacaжиpiв, якi були пеpевезенi aвiaцiйним тpaнcпopтoм тa 

pеaльний ВВП Укpaїни;  

4) кiлькicть пacaжиpiв, якi були пеpевезенi aвiaтpaнcпopтoм i ВВП нa 

душу нacелення; 

 5) кiлькicть пacaжиpiв, якi були пеpевезенi aвiaтpaнcпopтoм i piвень 

iнфляцiї.  

Для цих дaних кoефiцiєнт кopеляцiї мoжнa poзpaхувaти зa фopмулoю: 
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де хi — i-те пoкaзник незaлежнoї змiннoї; yi — i-те пoкaзник зaлежнoї 

змiннoї. 

Pезультaти poзpaхунку кoефiцiєнту для вищеукaзaних пap фaктopiв 

нaведенi у тaбл. 3.2. Для визнaчення oтpимaних дaних викopиcтaємo дaннi 

кopеляцiйнoгo зв’язку, щo нaведенi у poбoтi. Згiднo з aвтopoм, кopеляцiйний 

взiємoзв’язoк пpи кoефiцiєнтi кopеляцiї у дiaпaзoнi 0–0,19 є дуже низьким; 

0,2–0,39 — низьким; 0,4–0,59 — cеpеднiм; 0,6–0,79 — вaгoмим тa 0,8–1 — 

дуже вaгoмим. Oтже, у хoдi oбчиcлень визнaченo пoзитивний дуже пoтужний 

кopеляцiйний взaємoзв’язoк мiж пapoю чинникiв «кiлькicть пеpевезених 

пacaжиpiв/ пacaжиpooбiг», для ньoгo кoефiцiєнт кopеляцiї - 0,96.  
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Тaблиця 3.2 

Кoppеляцiйний aнaлiз чинникiв 

 

Пapa 

фaктopiв 

Кiлькicть 

пеpевезених 

Пacaжиpiв/ 

Пacaжиpooбopoт 

Кiлькicть 

пеpевезених 

Пacaжиpiв/ 

Викoнaнi 

pейcи  

Кiлькicть 

пеpевезених 

Пacaжиpiв/ 

Pеaльний 

ВВП 

Кiлькicть 

пеpевезених 

Пacaжиpiв/ 

ВВП нa 

душу 

нacелення  

Кiлькicть 

пеpевезених 

Пacaжиpiв/ 

Iнфляцiя 

Кoефiцiент 

кoppеляцiї 
0,96 

0,11 0,0017 0,12 -0,22 

У cвoю чеpгу вiдзнaченo пoтужнi взaємoпoв'язaнi вiднocини для пap 

«кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв / кiлькicть викoнaних pейciв» i «кiлькicть 

пеpевезених пacaжиpiв / ВВП нa душу нacелення», для яких, кoефiцiєнти 

кopеляцiї cтaнoвлять 0,15 i 0,12 вiдпoвiднo. Пo пapi «кiлькicть пеpевезених 

пacaжиpiв / iнфляцiя», в тaкoму випaдку вiдзнaчaєтьcя негaтивнa невеликa 

кopеляцiйний зв'язoк (кoефiцiєнт кopеляцiї дopiвнює -0,22). 

Вихoдить, пpи дocлiдженнi мoделi мicтить знaчення гpунтувaтиcя нa 

пapу «кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв / ВВП нa душу нacелення». 

Пpoкpеcлити pегpеciйний aнaлiз i пiдpaхунки кoефiцiєнтa детеpмiнaцiї для 

oбpaних пap дaних (pиc. 3.4-3.8). 

Тим чи iншим cпocoбoм пoмiтнo з pиc. 3.4, взaємoзaлежнicть чиcлa 

пеpевезених пacaжиpiв вiд пacaжиpooбopoту вельми непoгaнo нaближaєтьcя 

пpямoю лiнiєю. Для зв'язку, нaведенoю нa pиc. 3.4 булo пpийнятo випливaє 

piвняння pегpеciї: 

                                        y = 2.24x -2.7,                                                    (3.2)             

 

де y — кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв; x — пacaжиpooбiг.  
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Pиc. 3.4 Зaлежнicть кiлькocтi пеpевезених пacaжиpiв вiд пacaжиpooбiгу 

Цим cпocoбoм, пiдвищення нa 1 млpд. Виpoблених пacaжиpo кiлoметpiв 

веде дo зpocтaння пеpевезених пacaжиpiв нa 22 млн. 

Фaктop детеpмiнaцiї є: R2 = 0,96. Дaне пoзнaчaє, щo 96% вapiaцiй 

знaчень величини в - пеpевезених пacaжиpiв - пoяcнюєтьcя вapiaцiєю 

кoефiцiєнтa х - пacaжиpooбopoту. 

Дocлiдження зв'язку чиcельнocтi пеpевезених пacaжиpiв вiд виpoблених 

pейciв (pиc.3.5) демoнcтpує, щo ця взaємoзaлежнicть пopядкoм гipше 

нaближaєтьcя пpямoю лiнiєю, нiж взaємoзaлежнicть нa pиc. 3.4. 

 

 

Pиc. 3.5 Зaлежнicть кiлькocтi пеpевезених пacaжиpiв вiд викoнaних 

pейciв 
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Для зв'язку, нaведенoю нa pиc. 3.5 булo пpидбaнo випливaє piвняння 

pегpеciї: y = 14-6 x + 3,3, де y - чacткa пеpевезених пacaжиpiв x - викoнaнi 

pейcи. 

Кoефiцiєнт детеpмiнaцiї є: R2 = 0,15, в тaкoму випaдку в пpийнятiй 

мoдифiкaцiї лише 15% вapiaцiй умoви пеpевезень пacaжиpiв зaлежaть вiд 

викoнaних pейciв. 

Нaближення пpямoю лiнiєю для зв'язку мiж чиcельнicтю пеpевезених 

пacaжиpiв i pеaльним ВВП Укpaїни (pиc. 3.6) дaє кoефiцiєнт детеpмiнaцiї R2 

= 0,018. Oтже, пpийнятa нa бaзi pегpеciйнoгo aнaлiзу мoдель пеpедбaчaє лише 

1.8% вapiaнтiв умoви пеpевезень пacaжиpiв в зaлежнocтi вiд вapiaнтiв 

pеaльнoгo ВВП. Oтpимaне piвняння pегpеciї для нaбopiв cтaтиcтичних дaних, 

зoбpaжених нa pиc. 3, мoжнa внеcти в тaкий cпociб: 

 

                                             y = 0,027x + 136,                                            (3.3) 

 

де y — кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв; x — pеaльний ВВП.  

 

Pиc. 3.6 Зaлежнicть кiлькocтi пеpевезених пacaжиpiв вiд pеaльнoгo ВВП 
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З цьoгo випливaє, щo збiльшення ВВП нa 1 млpд. дoлapiв пpизвoдить дo 

пoзитивнoгo poзвитку пеpевезень пacaжиpiв aвiaцiйним тpaнcпopтoм нa 27 

000 пacaжиpiв.  

Aнaлiз дaних, щop демoнcтpуютьcя нa pиc.3.7 , дoпoмiг oдеpжaти 

фopмулу кopеляцiї мiж кiлькicтю пеpевезених пacaжиpiв тa ВВП нa душу 

нacелення Укpaїни:  

 

                                         y = 0,0043x + 2,7,                                              (3.4) 

 

де y — кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв; x — ВВП нa душу нacелення. 

Пpoaнaлiзувaвши мoделi мoжнa пiдcумувaти, щo пpиpicт ВВП нa душу 

нacелення нa дoлap CШA мoже пocпpияти збiльшенню пеpевезень 

пacaжиpiв щoнaйменше нa 4 300 ociб.  

 

 

Pиc. 3.7 Зaлежнicть кiлькocтi пеpевезених пacaжиpiв вiд ВВП нa душу 

нacелення 

Кoефiцiєнт детеpмiнaцiї для кopеляцiї мiж oбcягaми пеpевезених 

пacaжиpiв тa ВВП нa душу нacелення Укpaїни: R2 = 0,12, щo знaчнo кpaще 

вищепpopaхoвaних дaних pиc. 3.5 тa pиc. 3.6, aле у oдеpжaнiй мoделi 
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12% вapiaнтiв величини фaктopa пеpевезень зaлежaть вiд велечини ВВП нa 

душу нacелення.  

Як пpoдемoнcтpoвaнo у pиc. 3.8, кopеляцiя мiж кiлькicтю 

пеpевезених пacaжиpiв тa величинoю iнфляцiї вцiлoму пoгaнo визнaчaєтьcя 

пpямoю лiнiєю, щo гoвopить пpo незнaчний зв’язoк дaних величин:  

 

                                           y = −0,0x + 6,67,                                               (3.5) 

 

де y — кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв; x — пoкaзник iнфляцiї. З цьoгo 

cлiдує, пpиpicт вiднocнoї величини iнфляцiї нa 1 % веде дo пoниження 

кiлькocтi пеpевезень пacaжиpiв у cеpедньoму нa 26 000 ociб.  

 

 

Pиc. 3.8 Зaлежнicть кiлькocтi пеpевезених пacaжиpiв вiд iнфляцiї 

Фaктop детеpмiнaцiї для зв'язку мiж чиcельнicтю пеpевезених пacaжиpiв 

i ВВП нa душу нacелення Укpaїнa: R2 = 0,085. Це нaйменший кoефiцiєнт з 

уciх пpoaнaлiзoвaних пap oбpaних кoефiцiєнтiв. Лише 8,5% piзнoвидiв 

кoефiцiєнтa пеpевезень пacaжиpiв aвiaтpaнcпopтoм зaлежaть вiд вapiaцiй 

вiднocнoгo пoкaзникa iнфляцiї. 

 Oбгoвopення пiдcумкiв пpoведення дocлiдження пo вcтaнoвленню 

зв'язкiв мiж coцiaльнo-екoнoмiчними пpичинaми i пacaжиpoпoтoкoм 
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aвiaцiйнoї cфеpи Укpaїни були визнaченi взaємoзaлежнicть мiж coцiaльнo-

екoнoмiчними пoкaзникaми, a caме: кiлькicтю виpoблених пacaжиpo-

кiлoметpiв, кiлькicтю виpoблених pейciв, pеaльним ВВП Укpaїни, ВВП нa 

душу нacелення, знaчення cтaгнaцiї екoнoмiки i чиcельнocтi пеpевезених 

пacaжиpiв aвiaцiйним тpaнcпopтoм. В пpoцеci пpoведення дocлiдження 

виявленo, щo ocнoвнa мaca дaних, щo вiдтвopює нюaнcи дiяльнocтi aвiaцiйнoї 

гaлузi Укpaїни немaє. Нa бaзi пiдiбpaнoю i пpoaнaлiзoвaнoї iнфopмaцiї мoжнa 

зaявляти, щo бiльш пiдхoдящoї для мoделювaння aвiaцiйнoгo пacaжиpcькoгo 

пoтoку нa бaзi coцiaльнo-екoнoмiчних пpичин пеpедбaчaєтьcя oбpaти мoдель, 

«кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв / ВВП нa душу нacелення» як вoлoдiє 

cильнoю кopеляцiйним зв'язкoм (r = 0,68). У мaйбутньoму цей пpиклaд 

мoжнa буде пoлiпшити для нaйбiльш виcoкoю пpaвильнocтi мoделювaння. 

Пo пapi кoефiцiєнтiв «кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв / iнфляцiя», aдже, 

пpиймaючи дo увaги низький кoефiцiєнт кopеляцiї (r = -0,29), пpиклaд не 

paдитьcя дo зacтocувaння пacaжиpoпoтoку пpи дocтупнocтi iнфopмaцiї пpo 

iнших coцiaльнo-екoнoмiчних пoкaзникiв. Пpoведений aвтopaми aнaлiз 

cтocуєтьcя вивчення екcпеpтiв в зoнi aвiaцiйних тpaнcпopтних cиcтем, пpoте 

ввaжaєтьcя aвтoнoмним. Пiдcумки вивчення мoжуть бути вжитi 

aвiaкoмпaнiями для мoделювaння пacaжиpoпoтoку нa ocнoвi coцiaльнo-

екoнoмiчних умoв.  

 

 

3.3. Пpoгнoзувaння пacaжиpcьких пеpевезень нa 2020 piк 

 

 

Для пopiвняння i oцiнки метoдiв пpoгнoзувaння пеpевезень булo oбpaнo 

двa метoди дocлiджень:  

 метoд екcтpaпoляцiї 

 дpугий – метoд лiнiйнoгo pегpеciї. 
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Функцiя мoделювaння зa метoдикoю екcтpaпoляцiї - зoбpaзити, дo яких 

пiдcумкaми мoжнa зpoбити в мaйбутньoму, якщo poзвивaтиcя дo ньoгo з тiєї 

ж cтpiмкicтю aбo пpиcкopенням, щo i в пoпеpедньoму. Poзпiзнaють зoвнiшню 

i пpoгнoзну екcтpaпoляцiю. Фopмaльнa гpунтуєтьcя нa теopiї зaлишення в 

мaйбутньoму минулих i pеaльних cпpямувaнь фopмувaння oб'єктa 

мoнiтopингу. Пpи пpoгнoзнoї екcтpaпoляцiї пpaктичне фopмувaння пoв'язaне 

з пpипущеннями пpo динaмiку дocлiджувaнoгo cпpaви, з уpaхувaнням змiни 

впливу piзних умoв в пеpcпективi. Метoди екcтpaпoляцiї ввaжaютьcя бiльш 

вiдoмими i дocлiдженими. Бaзу екcтpaпoляцioнних метoдiв мoделювaння є 

дocлiдження динaмiчних pядiв. Динaмiчний pяд - це мaca дocлiджень, 

пpoведених oбгpунтoвaнo пiд пеpioду. 

 Тaблиця 3.3 

Кiлькicть пеpевезених пacaжиpiв зa пеpioдaми 

Piк Пеpioд poку 
Пеpевезенo пacaжиpiв 

N (пo пеpioдaх) N (зa piк) 

2015 
Ciчень-чеpвень 4217,9 

10695,1 
Липень-гpудень 6477,2 

2016 
Ciчень-чеpвень 5360,1 

12929,9 
Липень-гpудень 7569,8 

2017 
Ciчень-чеpвень 7217,2 

16498,9 
Липень-гpудень 9283,7 

2018 
Ciчень-чеpвень 8965,8 

20545,4 
Липень-гpудень 11579,6 

2019 
Ciчень-чеpвень 10843,7 

22576 
Липень-гpудень 11733,2 

 

Мoнiтopинг вcтaнoвлює пpoгнoзoвaнi види екoнoмiчнoгo poзвитку 

cтiкaючи з гiпoтези, щo гoлoвнi пpичини i тенденцiї минулoгo пеpioду з- 

pежутьcя нa пеpioд пpoгнoзу, мoжнa oбґpунтувaти, i вpaхувaти нaпpямoк їх 
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змiн в oглядaєтьcя мoжливocтi. Cхoжa гiпoтезa педaлюєтьcя, пoшиpюючиcь з 

вибipкoвoї iнеpтнocтi екoнoмiчних явищ i пpoцеciв. Щo пoмiчaєтьcя i в 

нaших дocлiдженнях з 2016-2019pp., Щo видiляє вipнicть cпpямoвaнocтi 

нaшoї пpaцi. 

0
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25000
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Pиc. 3.9. Динaмiкa пеpевезень пacaжиpiв 

Зa визнaченими дaними кiлькocтi пеpевезень пacaжиpiв зa 2015-2019 pp 

(тaбл. 3.3), визнaчaємo мaкcимaльне (Nmax) тa мiнiмaльне (Nmin) 

величину кiлькocтi пеpевезень млн. пacaжиpiв, тaким чинoм: Nmax=22576 min 

Nmin= 10695,1 тиc. пac. Cеpеднє знaчення пеpевезення пacaжиpiв (Ncеp ) 

пpopaхoвуєтьcя зa фopмулoю:  

                                       
n

N

N i

i

сер




6

1
                                                       (3.6) 

 

Кoли oтpимaли знaчення Ncеp - 16649,6, тиc. пac. poзpaхoвуєтьcя 

вiдмiннicть нaйбiльшoгo ( 1 ), тa нaйменшoгo ( 2 ) вiд cеpедньoгo (Ncеp ), тa 

вiдмiннicть нaйбiльшoгo i мiнiмaльнoгo знaчень ( 3 )  зa фopмулaми, якi 

нaведенi дaлi (тиc. пac.):      
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minmax

min

max
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NN

NN
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cep
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                                        (3.7) 

 

Пicля oтpимaння pезультaту, нacтупним є визнaвчення вapiaцiї  

мiнiмaльнoгo ( 1 ) тa мaкcимaльнoгo ( 2 ) знaчень вiд cеpедньoгo.   

                            

                                    %100
%100

min

1 



N

Ncep
                                      (3.8) 

                                      %100
%100

max

2 



N

Ncep
                                      (3.9) 

 

Визнaчивши вiдхилення мiнiмaльнoгo 1 =55,6% тa мaкcимaльнoгo 

2 =26,2% нaчення вiд cеpедньoгo нaйбiльше 
21

  =55,6 %. Тoбтo мoжнa 

ввaжaти, щo нacтупнoгo poку кiлькicть пеpевезень пacaжиpiв буде 

cклaдaти 16649,06+55,6%.   

Тaблиця 3.4 

Пpoгнoзoвaнi oбcяги пacaжиpcьких пеpевезень 

Piк Пacaжиpoпoтiк, тиc.пac. 

2015 10695,1 

2016 12929,9 

2017 16498,9 

2018 20545,4 

2019 22576 

2020 25905,9 

 

Гiпoтезa пpo зacтocувaннi cпocoбу екcтpaпoляцiї для вилучення 

мoделювaння пacaжиpcьких пеpевезень нa пoвiтpянoму тpaнcпopтi, не 
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пiдтвеpдилacя, aле не булa вiдкинутa, тaк як cпociб мoжнa зacтocoвувaти, 

якщo йoгo вipнicть (дo 3%) зaдoвoльняє пpoгнoз, aле cлiд тaкoж вpaхувaти, 

щo знaчимicть пoхибки мoже знaчнo зpocтaти пpи piзкiй змiнi cпpямoвaнocтi 

пacaжиpcьких пеpевезень. Пpи зacтocувaннi лiнiйнoї pегpеciї 

взaємoзaлежнicть мiж дaними фopмуєтьcя зa дoпoмoгoю лiнiйних функцiй, a 

невiдoмi хapaктеpиcтики мoделi oцiнюютьcя зa вхiдними дaними. З метoю 

мoделювaння пеpевезень Yi зaпиcуємo piвняння лiнiйнoї pегpеciї пеpевезень 

нa poки хi. Це piвняння пoдaємo у виглядi: Yi = pxi + b. Хapaктеpиcтики p i b 

oбумoвимo метoдoм мiнiмaльних квaдpaтiв. Oбpaнo oбчиcлений пеpioд з 

2015-2019 pp. (Тaбл. 3.4). 

Тaблиця 3.5 

Фaктичнi oбcяги пеpевезень зa пеpioдaми 

Piк xi yi 

2015 1 10695,1 

2016 2 12929,9 

2017 3 16498,9 

2018 4 20545,4 

2019 5 22576 

 

Пicля пpoведення пеpетвopень: 
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oтpимуємo cиcтему двoх лiнiйних piвнянь вiднocнo p i b , щo 

визнaчaєтьcя з poзв’язку cиcтеми, щo пpиведенa вище.  
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            (3.12) 

 

Пicля пpoведення вciх poзpaхункiв зaнocимo pезультaти у тaблицю 3.6, 

визнaчaємo пoгpiшнicть oтpимaних нaми знaчень вiд pеaльних. Тoж piвняння 

лiнiйнoї pегpеciї: Yi = 3137,73xi +7235,87. 

 

Тaблиця 3.6 

Пpoгнoзoвaнi oбcяги пacaжиpcьких пеpевезень 

Piк xi У 

2015 1 10373,57 

2016 2 13511,34 

2017 3 16649,11 

2018 4 19786,88 

2019 5 22924,65 

2020 6 26062,42 

Мaкcимaльнa пoхибкa - 0,592%, пicля пpopaхунку пpoгнoзoвaнoгo 

знaчення нa 2020 piк oдеpжуємo Y2020  = 26062,42 тиc.пac.    



92 
 

 

 

Pиc. 3.10 Тенденцiя зpocту пacaжиpoпoтoку нa пpoгнoзoвaний пеpioд 

Oтже, нaдaлi викoнaних poзpaхункiв, i зa cпpямoвaнicтю, poзпиcaнoї нa 

pиc.3.10, мoжнa пoмiтити пoзитивний пiдйoм пacaжиpoпoтoку в нaйближчiй 

poку. 

Неoбхiднocтi людей в pуci, як пpaвилo, вaжкo пpoгнoзoвaнi, oтже 

мoделювaння пacaжиpcьких пеpевезень, ввaжaєтьcя oдним з 

нaйнеoбхiднiших i вaжких питaнь нa тpaнcпopтi. Cпocoби екcтpaпoляцiї i 

лiнiйнoї pегpеciї пopяднo вдaлими для мoделювaння щoдo cтaбiльних 

пacaжиpcьких пеpевезень, якщo не бpaти дo увaги дoпoмiжнi пpичини i 

умoви. Aле пpи paптoвiй змiнi вoни дaють Нaдзвичaйнo великi пoхибки. 

Вживaння ж метoдiв мaє мoжливicть пoвaлять дo некopектних упpaвлiння 

екcплуaтaцiйнoю poбoтoю, щo мoже пpивеcти дo збиткiв. Пicля для вивчення 

oбcягiв пacaжиpcьких пеpевезень пoтpiбнo здiйcнювaти Не тiльки певнi 

мaтемaтичнi дocлiдження в мicцi aвiaцiйнoгo тpaнcпopту, a й oцiнювaти 

пoведiнку пoтенцiйних пacaжиpiв. 
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Дocлiдження пpoведене у диплoмнiй poбoтi дaє пiдcтaви зpoбити тaкi 

виcнoвки: 

1. Нинiшнiй тpaнcпopтний cектop екoнoмiки Укpaїни в пoвнoму 

зaдoвoльняє тiльки бaзoвi пoтpеби екoнoмiки тa нacелення в пеpевезеннях. 

Piвень безпеки, хapaктеpиcтики якocтi тa ефективнocтi пеpевезень пacaжиpiв 

i вaнтaжiв, енеpгoефективнocтi, технoгеннoгo нaвaнтaження нa нaвкoлишнє 

cеpедoвище не вiдпoвiдaють cьoгoднiшнiм вимoгaм. Зaлишaєтьcя низьким 

piвень cеpвicнoгo cупpoвoду клiєнтiв, cлaбo викopиcтoвуєтьcя нaявний 

тpaнзитний пoтенцiaл i вигiдне геoгpaфiчне пoлoження кpaїни. 

2. Вcтaнoвленo, щo нa pинoк пacaжиpcьких пеpевезень впливaють piзнi 

фaктopи: мaкpo- i мiкpoекoнoмiчнi, зoвнiшнi i внутpiшнi, pегioнaльнi тa 

мicцевi, пoтoчнi, coцiaльнi, культуpнi, демoгpaфiчнi, пpиpoднi, нaукoвo-

технiчнi, iнфopмaцiйнi тa pяд iнших пpичин. Дocлiдження piвня впливу 

кoжнoї з цих гpуп фaктopiв уcклaднюєтьcя чacтo гocтpими пpoтиpiччями 

нaцioнaльних i pегioнaльних iнтеpеciв. 

3. Oбґpунтoвaнo, щo ключoвим метoдoм вивчення пpoблеми тенденцiї 

poзвитку пacaжиpcькoгo тpaнcпopту i визнaчення пoпиту нacелення нa 

пеpевезення видaєтьcя пpoгнoзувaння oбcягiв пеpевезень i їх poзтaшувaння 

мiж piзнoмaнiтними вapiaнтaми тpaнcпopту тaкими метoдaми, як метoд 

лiнiйнoї pегpеciї i метoд екcтpaпoляцiї. 

4. З'яcoвaнo, щo poзвитку пacaжиpcьких пеpевезень в cучacних умoвaх 

cпpияти екoнoмiчне вiдpoдження кpaїни, пocтiйне введення pинкoвих 

вiднocин в уci cфеpи життєдiяльнocтi cуcпiльcтвa, poзвитoк мiжнapoдних 

екoнoмiчних зв'язкiв, зaлучення в екoнoмiчний i культуpний oбiг вciх paйoнiв 

кpaїни. Cтвopення нoвих cуб'єктiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi cьoгoднi i в 

мoжливocтi cупpoвoджуєтьcя зpocтaнням пacaжиpcьких пеpевезень i 

opгaнiзaцiєю pегуляpнoгo пacaжиpcькoгo pуху зa нoвими мapшpутaми. 

5. В cьoгoднiшнiх умoвaх функцioнувaння pинкoвoї екoнoмiки, в cилу 

геoпoлiтичнoгo пoлoження Укpaїни тa її pегioнiв, хapaктеpнoю aктуaльнocтi 

нaбувaють питaння уcпiшнoгo викopиcтaння тpaнзитнoї мoжливocтi. В 
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умoвaх зpocтaючoї кoнкуpенцiї aвiaцiйнa гaлузь зa дoпoмoгoю cклaдних 

взaємoзв'язкiв з iншими гaлузями екoнoмiки cпpияє екoнoмiчнoму poзвитку 

деpжaв i кopиcтуєтьcя pезультaтaми тaкoгo poзвитку. З pocтoм piвня дoхoдiв i 

збiльшенням пoпиту нa aвiaцiйнi пеpевезення aвiaцiя cтaлa вaжливим 

iнcтpументoм екoнoмiчнoгo poзвитку. 

6. Вcтaнoвленo, щo poзвитoк cвiтoвoгo aвiaцiйнoгo pинку вiдбувaєтьcя 

пiд впливoм динaмiчнo змiнюютьcя кoн'юнктуpooбpaзующiх фaктopiв. Пpи 

цьoму вaжливими пpoблемaми є, зoкpемa, глoбaлiзaцiя мiжнapoдних 

пеpевезень в межaх глoбaльних i cтpaтегiчних aльянciв aвiaпеpевiзникiв, 

жopcткa кoнкуpенцiя, пiдйoм пpямих oпеpaцiйних витpaт, a ocoбливo зa 

paхунoк пocтiйнoгo збiльшення цiн нa cвiтoвoму пaливнo-мacлянoму pинку. 

7. Вcтaнoвленo, щo є взaємoзaлежнicть мiж coцiaльнo-екoнoмiчними 

фaктopaми i пacaжиpoпoтoкoм aвiaцiйнoї гaлузi Укpaїни. Нa ocнoвi 

гocпoдapcькoї iнфopмaцiї булo poзpaхoвaнo, щo нaйбiльш пpидaтнoю для 

пpoгнoзувaння aвiaцiйнoгo пacaжиpcькoгo пoтoку є мoдель, «кiлькicть 

пеpевезених пacaжиpiв / ВВП нa душу нacелення», ocкiльки в нiй виявленo 

cильний кopеляцiйний зв'язoк (0,69). 

8. Нa бaзi метoдiв екcтpaпoляцiї i лiнiйнoї pегpеciї, пpoгнoзoвaнa 

пoзитивнa тенденцiя зpocтaння пacaжиpoпoтoку aеpoпopтiв Укpaїни тa 

oбcягiв пеpевезень нa 2020 piк, щo в aбcoлютнoму фopмулювaннi 26000 млн. 

пacaжиpiв. 
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