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ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПОВІТРЯНЕ СУДНО. 

Об’єктом дослідження є господарська діяльність компанії ТОВ «Кий 

Авіа КАРГО» 

Предметом дослідження є ефективність використання ПС при виконанні 

авіаційних робіт 

Мета дипломної роботи: проведення аналізу діяльності авіаційного 

підприємства та розробка проектних пропозицій щодо підвищення 

ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок використання 

оптимального повітряного судна. 

Методи дослідження: методи експертного аналізу – для визначення 

ринку робіт і надання послуг та техніко-економічні методи – для 

обґрунтування організації і доцільності виконання даного виду робіт. 

У теоретичній частині висвітлено поняття економічної ефективності, 

доцільність використання ПС при здійсненні АР та проаналізовано 

нормативно-правове регулювання авіаційних перевезень. 

Аналітична частина дипломної роботи присвячена загальній 

характеристиці компанії та проведенню аналізу виробничих і фінансових 

показників діяльності ТОВ «Кий Авіа КАРГО»роки. 

У проектній частині  проаналізовано роль процесу авіаційних перевезень 

і робіт в комплексному аналізі парку ПС, розглянута технологія виконання 

авіаційних перевезень вантажів та проведені розрахунки вартості льотної 

години ПС та розрахунки ефективності використання різних ПС. 

Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати в 

практичній діяльності підприємств авіації спецпризначення. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

АР – авіаційні роботи 

АРП – авіаремонтне підприємство 

АТ – авіаційна техніка 

ЗЕД – зовнішньо-економічна діяльність 

ЗПС – злітно-посадкова смуга 

ПК – повітряний кодекс 

ПС – повітряне судно 

РЛС – радіолокаційна станція 

ТО – технічне обслуговування 

ЦА – цивільна авіація 
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Метою дипломної роботи є проведення аналізу використання парку 

повітряних суден авіакомпаній при виконанні різного роду авіаційних робіт, 

обґрунтування технологічної та економічної ефективності авіаційних робіт та 

пропозиція для підвищення частки вантажних перевезень у загальному числі 

робіт та економічне обґрунтування використання окремих видів повітряних 

суден. 

В умовах сучасного світового ринку процес технічної експлуатації для 

підтримки необхідного рівня справності парку повітряних суден в 

авіакомпаніях повинен бути економічно вигідним щодо трудових, тимчасових 

і матеріальних витрат. Рішення даного завдання може бути досягнуто шляхом 

планування і управління діяльністю авіапідприємства з метою підвищення 

ефективності процесу технічної експлуатації повітряних суден цивільної 

авіації. Планування і здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю 

авіапідприємства щодо поліпшення показників безвідмовності авіаційної 

техніки, безпеки і регулярності польотів, інтенсивності використання 

повітряних суден і економічності їх процесу технічної експлуатації, вимагає 

організації спільної роботи і взаємодії розробника, виробника і експлуатанта 

повітряних суден. 

Значення авіаційного транспорту в світовій економіці стрімко зростає, 

сприяє цьому технологічний розвиток та новітні розробки в авіаційній галузі, 

також глобалізація і все тісніші ділові та культурні зв’язки з різними країнами 

світу. 

Сучасний стан та перспективи розвитку аеропортової і аеродромної 

мережі, рівень державного регулювання аеропортової діяльності, аеропорти 

поряд з авіаційними компаніями та підприємствами по організації повітряного 

руху є ключовими елементами системи цивільної авіації, виконують функцію 

інтегрування і соціально орієнтованої інфраструктури економіки країни. 

Під впливом науково-технічного прогресу відбувається безперервне 

вдосконалення і ускладнення конструкцій ПС. Це позначається на вартості їх 

розробки і виробництва, а також витратах на проведення технічного 
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обслуговування і ремонту. Виникає необхідність постійного вдосконалення 

процесу технічної експлуатації ПС для підвищення ефективності їх 

використання і зниження витрат на ТО. Ефективність процесу технічної 

експлуатації ПС в загальному випадку визначається великим числом чинників, 

що діють на різних етапах їх створення, випробувань і експлуатації. З метою 

підвищення ефективності і економічності експлуатації ПС забезпечується 

відповідний рівень конструктивно-експлуатаційних властивостей ПС і 

розробляється його програма ТО на тривалий період експлуатації. 

Пріоритетним фактором подальшого розвитку ЦА України є прискорення 

оновлення парку повітряних суден. Застарілі морально і фізично ПС, які 

складають основу парку АТ авіакомпаній України, не дають можливості 

конкурувати з закордонними перевізниками на ринку авіатранспортних 

послуг. Це призводить до зниження обсягів перевезень, скороченню частки 

ринку українських авіаперевізників, витискуванню українських авіакомпаній 

з ринку авіатранспортних послуг. Для вирішення проблем оновлення парку 

ПС необхідно вирішити цілий ряд задач як теоретичного так і практичного 

характеру. 

Згідно статистичних даних в Україні збільшилася кількість інцидентів, 

що сталися через відмову авіаційної техніки під час польоту. На даний час 

більшість авіакомпаній експлуатує парк морально, технічно та фізично 

застарілих повітряних суден (строк експлуатації від 20 до 40 і більше років). У 

зв’язку з цим щороку зменшується кількість сертифікованих повітряних 

суден. Відсутність достатньої кількості запасних частин та їх висока 

собівартість призводять до розукомплектування повітряних суден та заміни 

агрегатів, систем, двигунів і обладнання деталями, узятими з інших повітряних 

суден, а також до використання контрафактних деталей, що є порушенням 

правил. Придбання або експлуатація авіакомпаніями дешевої авіаційної 

техніки іноземного виробництва, яка вичерпала значний запас ресурсів або 

морально, технічно і фізично застаріла, має низький рівень надійності, 
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призводить до зниження рівня безпеки польотів та зменшення рівня 

ефективності. 

В Україні створена концепція задля розв’язання проблеми оновлення 

парку ПС згідно якої країна сприятиме частково безвідсоткове кредитування з 

державного бюджету на строк до трьох років експлуатантів повітряних суден 

для закупівлі нової авіаційної техніки. Дана концепція допоможе вийти 

розвитку авіаційних робіт на новий рівень. 

Разом з тим, не зважаючи на актуальність проблеми, до цього часу 

відсутні комплексні теоретичні і практичні дослідження по економічним 

проблемам оновлення парку ПС в умовах становлення і розвитку ринкових 

відносин, були поставлені і вирішувались лише окремі питання, розв'язанням 

яких займались О.О. Бакаєв, К.В. Кабаніхіна, Л.М. Кононова, Л.І. Кудіна, О.П. 

Овсак, В.Н. Панченко. 

Пріоритетною вимогою покращення інвестиційної привабливості 

авіаційного транспорту, прискорення оновлення парку ПС є підвищення 

прибутковості роботи авіакомпаній. 

На ринку пасажирських та вантажних послуг станом на 2019 рік працює 

понад три десятка вітчизняних авіакомпаній, з них 19 здійснюють міжнародні 

пасажирські перевезення.  Перевезення вантажів та пошти здійснюють 18 

вітчизняних авіакомпаній, більша частина перевезень – це перевезення 

чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних та миротворчих 

програм ООН, а також згідно контрактів та угод з іншими замовниками.  

Проблема на авіаційному транспорті полягає в тому, що за недостатнім 

рівнем інвестицій, необхідних для оновлення вітчизняного парку застарілих 

повітряних суден гостро постає питання про доцільність подальшої 

експлуатації неперспективної авіаційної техніки та необхідність пошуку 

шляхів підвищення ефективності використання чисельного парку літаків, 

експлуатація яких, не дивлячись на достатні ресурсні можливості, може бути 

зупинена з причини низьких економічних показників транспортної роботи та 

невідповідності сучасним міжнародним стандартам. Ефективне оновлення 
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парку повітряних суден, і в тому числі вантажних літаків, як свідчить досвід 

багатьох авіакомпаній світу, можна здійснити шляхом їх заміни або 

модернізації, вирішуючи при цьому в комплексі задачі теоретичного, 

практичного, організаційного та економічного характеру. 

Визначення ефекту й економічної ефективності має важливе як наукове, 

так і практичне значення. За його допомогою можна не тільки оцінити 

ефективність діяльності підприємства, проаналізувати сумарний ефект різних 

його структурних підрозділів та напрямів діяльності, а й визначити стратегію 

розвитку, розробити прогноз та план дій на перспективу, установити 

результати використання витрачених ресурсів: засобів виробництва, робочої 

сили, інформації.  

В даній роботі розглянуто роль процесу авіаційних робіт у комплексному 

аналізі повітряних суден, технологію авіаційних перевезень. Для визначення 

типу повiтряних суден, що використовуються для виконання авіаційних 

перевезень, варто порiвняти два ПС, які виконують ці роботи. Для порівняння 

обрано літаки Ан-2, Ан-12 та літак Boeing 737, так як у них рiзнi можливостi 

для виконання цих робіт, тому i рiзнi ефективностi, якi будуть прорахованi у 

данiй роботi. Щоб вiрно визначити, яке з суден бiльш ефективне i економiчно 

вигiднiше, для використання, варто також обчислити собiвартiсть роботи та 

дохід підприємства від виконання даного виду робіт. 
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1.1. Сутність економічної ефективності діяльності авіаційного 

підприємства 

 

 

Економічна ефективність є ключовою категорією ринкової економіки, яка 

безпосередньо пов'язана з досягненням кінцевої мети розвитку суспільного 

виробництва в цілому, а також кожного підприємства окремо. Для того, щоб 

дати чітке визначення категорії «ефективність діяльності підприємства» 

необхідно окремо розглянути такі поняття, як «економічний ефект», 

«ефективність», «діяльність підприємства». Економічний ефект є складовою 

економічної ефективності. Поняття «економічний ефект» та «економічна 

ефективність» відносяться до числа найважливіших категорій ринкової 

економіки. Ці поняття тісно пов'язані між собою. 

Успішна реалізація стратегії розвитку підприємства, підвищення його 

конкурентоспроможності, вихід на міжнародний ринок передбачає здійснення 

перш за все не лише результативної, а й ефективної господарської діяльності. 

Саме це спонукає підприємців та керівників до постійного пошуку резервів та 

шляхів підвищення ефективності використання у процесі своєї діяльності всіх 

ресурсів. У той же час підвищення ефективності господарювання вітчизняних 

підприємств сприятиме соціально-економічному розвитку національної 

економіки та її ефективній інтеграції у світовий економічний простір. 

Економічна ефективність господарської діяльності підприємства 

вважається однією з найбільш важливих категорій економічної науки та 

ключовим елементом господарської практики. Вона розглядає сукупність 

загальних, стійких і суттєвих зв’язків та взаємовідносин щодо результатів 

діяльності підприємства на ринку та відповідно витрат, які підприємство 

понесло під час виробництва. 

Ефективність, як економічна категорія надає змогу провести якісно-

кількісну оцінку результатів господарювання. Вона займає одну з головних 

позицій в усіх процесах діяльності підприємства та його фазах: виробництві, 
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розподілі, обміні та споживанні, виражаючись у діяльності будь-якої ланки на 

всіх рівнях, від окремої фірми до цілої галузі і економіки в цілому. [3, c. 108]. 

Зміст та розвиток поняття «ефективність» поступово зазнає змін та 

ускладнюється в процесі свого розвитку. Воно включає в себе не тільки ті 

економічні параметри, що відображають економічність виробництва через 

співвідношення витрат і обсягу випуску, а й різного роду взаємовідносини із 

зовнішнім середовищем. 

Під час виробництва відбувається свідоме і планомірне комбінування 

різноманітних виробничих ресурсів (матеріальних, трудових, технічних, 

технологічних, організаційних) і створення нових продуктів. Для економічного 

розвитку як окремих підприємств, так і економіки держави в цілому необхідно, 

щоб процес виготовлення продукції був ефективним, тобто відбувався при 

оптимальних витратах виробничих ресурсів, мінімальних витратах та 

максимальній прибутковості виробництва. 

Поняття «ефективність» є ключовим в економіці, тому що при ухваленні 

індивідуальних і соціальних рішень, йому приділяють особливу увагу. Важлива 

роль категорії «ефективність» в економічній і організаційній науці та практиці 

вимагає підвищеної уваги з боку її тлумачення та осмислення. Лише при умові 

чіткого розуміння поняття «ефективності», його можна використовувати та 

застосовувати при прийнятті управлінських рішень, для досягнення успіху в 

операційній діяльності підприємства [2, с. 145]. 

Щодо наукових праць, то такий ряд вітчизняних та закордонних вчених 

як В. Парето, А.М. Матлін, В. Батрасов, В.Я. Хрипач, Д. Скотт Сінк, С. Ейлон, 

Б. Голд, Ю. Сьозан, П Друкер, Д. Хайман, Л. Мельник, А. Карінцева, Р. Беннер, 

Н. В. Савенко, О. М. Савицька, С. Н. Немирович та інші, досліджували різні 

підходи до визначення економічної сутності економічної ефективності 

діяльності підприємств та систематизували деякі з них. Саме тому існує безліч 

спроб дати визначення категорії «економічна ефективність», і всі вони 

практично подібні [5, с. 83-86]. 

Деякі з них зображені в таблиці нижче. 
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Таблиця 1.1. 

Визначення категорії «економічна ефективність» 

Джерело Трактування визначення 

Великий 

економічний 

словник 

Ефективність – здатність приносити ефект, здійснювати 

вплив. Економічна ефективність – результативність 

економічної діяльності, економічних програм і заходів, 

що характеризуються відношенням отриманого 

економічного ефекту, результату до витрат факторів, 

ресурсів, які обумовили отримання даного результату, 

досягнення найбільшого обсягу виробництва з 

використанням ресурсів певної вартості. 

П. Друкер Ефективність – сукупність різних соціально-

економічних процесів та явищ, які пов’язані з 

досягненням результату та раціональним 

використанням ресурсів. 

С. Ейлон, Б. Голд, 

Ю. Сьозан 

Під ефективністю, як правило розуміють 

продуктивність, яка визначається відношенням випуску 

до витрат. 

Д. Скотт Сінк Ефективність – це ступінь досягнення системою 

поставлених перед нею цілей, ступінь завершення 

потрібної роботи. 

В. Батрасов Ефективність виражає виробничі відносини, які 

формуються між людьми з приводу більш 

результативного господарювання на базу суспільної 

власності та планомірного використання ресурсів. 

Савенко Н. В. Економічна ефективність - результат виробничої 

діяльності, що виражається у вигляді співвідношення 

між підсумками господарської діяльності та витратами 

ресурсів. 

Л. Мельник, А. 

Карінцева 

Ефективність визначається відношенням результату 

(ефекту) до витрат, що забезпечують його отримання. 

Економічна ефективність – це вид ефективності, який 

характеризує результативність діяльності економічних 

систем (підприємств, територій, національної 

економіки). Основною особливістю таких систем є 

вартісний характер засобів (витрат) досягнення цілей 

(результатів), а в ряді випадків і самих цілей (а саме, 

отримання прибутку). 
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Закінчення таблиці 1.1. 

Андрійчук Р В. Економічна ефективність - відношення між 

отримуваними результатами виробництва - продукцією 

і матеріальними послугами, з одного боку, і витратами 

праці та засобів виробництва - з іншого. 

А.М. Матлін Ефективність у самому загальному вигляді можна 

виразити як відношення результатів виробництва до 

ресурсів необхідних для їх досягнення. 

Велика 

енциклопедія 

Кирила і Мефодія 

Ефективність – здатність приносити ефект, чинити дію. 

Показник економічної ефективності – частка 

національного доходу в зробленому сукупному 

громадському продукті. 

Блейк Р. Ефективність економічна – результативність 

економічної діяльності, економічних програм і заходів, 

що характеризується відношенням отриманого 

економічного ефекту, результату до витрат чинників, 

ресурсів, що зумовило отримання цього результату, 

досягнення найбільшого обсягу виробництва із 

застосуванням ресурсів певної вартості. 

О.В. Шнипко Економічна ефективність – комбінація ресурсів, що дає 

змогу досягти максимального випуску товарів з 

найменшими витратами. 

 

Отже, виходячи з наведених визначень, можна стверджувати, що 

ефективність – це співвідношенням отриманого результату до витрат та є лише 

вираженням, коефіцієнтом, який характеризує міру віддачі від вкладених 

коштів. 

Наведені визначення лише дозволяють проілюструвати ситуацію, при 

якій гранично широке тлумачення категорії має безліч недоліків, головним із 

яких є невизначеність поняття ефективності, яке спричиняє усі інші наслідки. 

Проте існуючий підхід зіграв найважливішу роль у розвитку сучасної 

економічної науки. 

В наведеній таблиці багато авторів ототожнюють поняття ефекту та 

результату, що призводить до змішування сутності двох понять «ефективність» 

та «результативність». Дані поняття ототожнити неможливо, оскільки перша 
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категорія виражає собою дійсну сукупність властивостей та параметрів 

підприємства, які виражають якість його роботи, економічність використання 

ресурсів, раціональність організації технологій виготовлення продукції, 

повноту використання обладнання та робочого часу, продуктивності праці 

тощо. У цей же час під результативністю розуміють корисність (доцільність) 

діяльності підприємства. Тобто конкретні результати, що задовольняють 

потреби. 

В умовах розвитку ринкових відносин економічна діяльність 

підприємства, що прагне нарощувати свої конкурентні переваги та 

забезпечувати за їх допомогою стійкість своїх ринкових позицій, використовує 

як цільові орієнтири широку сукупність результуючих показників (як 

кількісних, так і якісних): приріст обсягу продажів і прибутку, оволодіння 

великим цільовим сегментом, пристосування характеристик товарів та послуг 

до потреб споживачів продукції підприємства. Такі орієнтири, як і найбільш 

економічні способи їх досягнення, спрямовують компанії на чітке оволодіння 

загальними поняттями, різними видами ефективності складних систем, а також 

сприйняття їх сутності. 

Широко відомі показники ефективності компанії: результативність, 

інтенсивність функціонування системи, міра досягнення мети і рівень 

організованості системи тощо. Усе це свідчить про багатогранність категорії 

«ефективність», з одного боку, і з іншого – про невизначеність суті категорії і 

складності її представлення в показниках і вимірниках. 

Зіставлення понять «ефективність» і «результативність» отримало 

широкого розголосу і в наукових колах. Так, В. С. Тікін, в роботі «Ефективність 

– не коефіцієнт» пропонує чітко розмежувати ці категорії. Обґрунтовуючи свою 

точку зору, він посилається на відомого американського економіста Пола 

Хейне, який вважав, що ефективність і економічність характеризують 

«результативність» використання засобів для досягнення цілей. Отримувати 

якнайбільше з доступних нам обмежених ресурсів ось що ми маємо на увазі під 

ефективністю і економічністю». 
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Таким чином, ефективність розглядається, як більш ширше поняття, ніж 

результативність. Такої ж думки дотримується Швець В.Є, який приходить до 

цього висновку, ґрунтуючись на висловлюваннях загальновизнаного фахівця в 

галузі якості Пітера Друкера. Друкер відзначає смислову відмінність цих 

термінів: «результативність» (effectiveness) означає «робити правильні речі» 

(doing the right things), а «ефективність» (efficiency) – «робити речі правильно» 

(doing things right). Подібне розділення він виводить з різного написання і 

вимови однокореневих слів. 

На думку Г. Жучкової, одним показником ефективності неможливо 

повністю дослідити економіку підприємства, тому доцільно використовувати 

комплексну оцінку діяльності суб'єкта господарювання. Результативність як 

агрегуючий показник, включає в себе три складові: ефективність, економічність 

та адаптивність і дозволяє здійснити комплексну оцінку. На думку Мосенга та 

Бредапа, які у 1993 році створили тримірну модель визначення 

результативності економічних процесів, результативність визначається на 

основі таких понять: ефективність, економічність, гнучкість. Отже, Г. Жучкова 

зазначає, що результативність діяльності – це комплексна оцінка ефективності, 

економічності, конкурентоспроможності та стійкості економічного та 

фінансового розвитку господарюючих суб'єктів. З. Коваль вважає, що 

результативність виступає одним із базових критеріїв оцінювання 

ефективності, а абсолютним показником результативності є ефект. 

Результативність визначається як "співвідношення отриманих наслідків і 

введених факторів (або причин, призвели до цих наслідків), які визначаються 

за допомогою співвідношень прибутку до витрат, обсягу виробництва або часу 

тощо". 

Взаємозв’язок понять "результативність", "ефективність", ключових 

показників результативності та їх призначення продемонстровано на рисунку 

1.1, який представлено у науковій статті О. Рябкової. 
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Рис. 1.1. Графічне відображення зв'язків понять "результативність" та 

"ефективність" 

 

На рисунку 1.1 можна побачити, що для забезпечення результативності 

ключове значення має певна низка факторів (КФ), що відображаються у певних 

ключових показниках (КП), які повинні регулярно оцінюватися. Високий рівень 

результативності відображає високий рівень задоволення потреб та очікувань 

зацікавлених осіб підприємства, що, в свою чергу, в поєднанні з відповідними 

показниками ефективності забезпечують досягнення стабільного успіху 

підприємства. 

В основному оцінювання ефективності зводиться до оцінювання 

діяльності підприємства. Так, на основі зарубіжного досвіду оцінки 

ефективності діяльності підприємств, можна використати методику «Концепція 

трьох «E» (economy, efficiency and effectiveness) – модель економічності, 

ефективності та результативності діяльності, яка і є рушійною силою 

ефективного функціонування вітчизняних підприємств на ринку.  

1. Економічність (economy) – означає використання належної кількості 

ресурсів відповідної якості у належний час, у необхідному місці, за розумну 

ціну – тобто правильне витрачання.  
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2. Ефективність (efficiency) – співвідношення між продуктом у вигляді 

наданих товарів (послуг) та ресурсами, використаними на їх створення.  

3. Результативність (effectiveness) – ступінь відповідності досягнутих 

результатів поставленій меті, погодження використаних засобів і результатів з 

поставленою метою. 

Можна виділити ряд особливостей ефективності як економічної категорії: 

 ефективність господарської діяльності підприємства характеризується 

низкою фінансових показників (прибутком, рентабельністю), при аналізі яких 

потрібно орієнтуватися на довгострокову перспективу розвитку організації; 

 в сучасних умовах господарювання, оцінюючи ефективність діяльності 

підприємства, необхідно враховувати, що вона повинна бути як мінімум не 

нижче ефективності діяльності інших учасників ринку; 

 з огляду на високий рівень конкуренції, в умовах якої підприємства 

змушені вести свою діяльність, просто необхідне впровадження системи 

оцінки ефективності та проведення різного роду заходів щодо її підвищення. 

Детальна характеристика ефективності господарської діяльності 

підприємства може бути представлена в розрізі її видів залежно від 

класифікаційних ознак. Наприклад, О. Романова поділяє ефективність на 

внутрішню і зовнішню, на статичну і динамічну. Внутрішня ефективність 

відображає оцінку отриманого ефекту підприємства від власної діяльності, 

його результативність на основі співвідношення витрат і продукту результату. 

Зовнішня ефективність відображає структуру суспільних потреб, ступінь 

задоволення їх підприємством, рівень корисності виробленого продукту, 

частку підприємства на ринку готової продукції і його потенційні можливості. 

Статична ефективність є основною формою оцінки на короткому відрізку 

часу, коли вирішуються оперативні і тактичні питання, що виключають 

повноцінне якісне оновлення виробничої бази. 

Динамічна ефективність передбачає досягнення більш високих 

результатів за рахунок гнучкого варіювання ресурсами і зміни технології в 

довгостроковому періоді. Динамічна ефективність – основний спосіб 
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підтримання високої конкурентоспроможності підприємства протягом 

тривалого часу. 

Щоб отримати об’єктивну оцінку ефективності діяльності підприємства 

потрібно, крім витрат на основну діяльність підприємства, враховувати і 

витрати понесені при використанні засобів праці (основні фонди), предметів 

праці (оборотні фонди), робочої сили (трудові ресурси). Крім того, на 

виробництво істотним чином впливає фінансовий стан підприємства, а також 

певні організаційні, управлінські, технологічні й інші переваги, що 

відображаються як нематеріальні та матеріальні ресурси. Тому за оцінку 

витрат відповідно варто взяти оцінку всіх перелічених ресурсів. Найбільш 

загальновживаною класифікаційною ознакою за якою ефективність 

поділяється на окремі види, є розподіл ефективності при оцінювання 

результатів діяльності. За цією класифікацією виділяють економічну, 

організаційну та соціальну ефективність (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Різновиди ефективності господарської діяльності організації 

 

Різновиди ефективності діяльності організації, зазначені на рис. 1.2, є 

тісно взаємопов’язаними між собою. Адже зростання економічної 

ефективності зумовлює зростання інших її видів; соціальна ефективність 

об’єднує ознаки економічної та організаційної ефективності та спрямована на 

повне задоволення потреб працівників. 
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Особливістю ефективності діяльності підприємства є також те, що цей 

показник розглядається через призму факторів, що на нього впливають. 

Залежно від спрямованості дії всі фактори можна об’єднати у дві групи, а саме 

позитивні й негативні. Позитивні – це такі фактори, вплив яких покращує 

показники діяльності підприємства, а негативні – навпаки. Залежно від місця 

виникнення всі фактори можна класифікувати на внутрішні й зовнішні 

(рис.1.3), де внутрішні фактори (внутрішнє середовище) залежать від 

діяльності самого підприємства, тобто саме підприємство їх породжує. 

Зовнішні ж в свою чергу поділяються на прямого та непрямого впливу і 

залежать від оточуючого середовища компанії: вплив держави, діяльність 

конкурентів, міжнародні події тощо. 

 

 

Рис. 1.3. Фактори впливу на економічну ефективність підприємства 

Зaзнaчені фaктори, впливaють нa процес прийняття упрaвлінських рішень 

тa чaсто визнaчaють сaм процес, його етaпи тa хaрaктер. Нa кожному етaпі 

існують різномaнітні види ризиків, які необхідно врaхувaти тa оптимізувaти 

їхній рівень, що нaдaсть змогу приймaти ефективніші рішення з меншими 

витрaтaми ресурсів тa вищою ймовірністю їхньої реaлізaції. Тaкий підхід 
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дозволить підвищити рівень економічної ефективності діяльності 

підприємствa. 

Сутність ефективності господарської діяльності підприємства можна 

також розглянути через призму організаційно-економічного механізму 

забезпечення результативності такої діяльності. В системі управління 

ефективністю діяльності підприємства традиційно оперують чотири групи 

показників (фінансові, облікові (витратні), ринкові, управлінські) і на основі 

цих чотирьох груп аналітичних індикаторів відображають тенденції розвитку 

та забезпечення результативності діяльності підприємства. 

Об'єктивна оцінка ефективності діяльності підприємства має винятково 

велике значення, оскільки характеризує успішність менеджменту 

підприємства, формує його імідж, сприяє доступу на ринки капіталу і 

обґрунтовує доцільність інвестицій. У цих умовах уміння менеджменту 

оцінити потенціал підприємства та визначити шляхи його реалізації з 

максимальною ефективністю є головним завданням. 

Отже, ефективність є багатоаспектним і складним економічним поняттям, 

під яким розуміють: по-перше, результативність діяльності (процесу, проекту, 

реалізації заходів), що характеризується відношенням отриманого 

економічного ефекту до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього 

результату; по-друге, комплексну оцінку результатів використання всіх видів 

ресурсів; по-третє, міру досягнення поставлених цілей. Визначення 

ефективності діяльності підприємства має важливе як наукове, так і практичне 

значення. Проаналізувавши такі поняття як «економічний ефект», 

«ефективність», «діяльність підприємства», можна дати наступне визначення: 

ефективність діяльності підприємства – це один з найважливіших чинників, 

який відображає ступінь використання ресурсних затрат, спроможність 

досягати поставлених цілей та здатність до стійкої життєдіяльності у 

конкурентному ринковому середовищі. 
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1.2. Використання парку ПС при здійсненні авіаційних робіт 

 

 

Формування раціональної структури парку ПС і підвищення 

ефективності його використання – одне з основних завдань, що стоять перед 

авіакомпаніями. Для їх успішного вирішення велике значення має 

вдосконалення методів обґрунтування вибору типового складу парку ПС для 

експлуатації на ПА при плануванні. 

На функціонування АТС впливають зростання попиту на авіаційні 

перевезення і роботи, перевантаженість деяких аеропортів, насиченість мережі 

маршрутів існуючими типами ПС, високий рівень авіатранспортних 

технологій, складність організаційних форм кооперації різних галузей, що 

представляють замовника і розробника авіаційної техніки. 

Основними об’єктами авіаційного транспорту є повітряні судна. Існує 

декілька визначень терміну «повітряне судно», які представлені в різного типу 

нормативно-правових документах України. Найпоширенішим є відповідно до 

пункту 79 статті 1 Повітряного кодексу України повітряне судно – апарат, що 

підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної 

від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. 

Повітряні судна поділяються на державні, цивільні та експериментальні. 

Види повітряних суден у вигляді таблиці представлені нижче в табл. 1.2. 

 

 

 

 

Таблиця 1.2. 

Види повітряних суден 

Повітряне судно України Повітряне судно іноземної держави 

Цивільне ПС Державне ПС Цивільне ПС Державне ПС 
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Реєструється в 

Державному 

реєстрі 

цивільних 

повітряних 

суден України, 

що визначає 

його 

національну 

належність до 

України. При 

такій реєстрації 

судну надаються 

державний та 

реєстраційний 

знаки та 

видається 

реєстраційне 

посвідчення 

згідно з 

авіаційними 

правилами 

України. 

Повітряне 

судно, що 

застосовується у 

військовій, 

митній та 

прикордонній 

службах, службі 

цивільного 

захисту, в 

органах 

внутрішніх 

справ. 

Реєстрація 

повітряного 

судна в реєстрі 

державних 

повітряних 

суден України 

визначає його 

національну 

належність до 

України 

Повітряні судна 

мають 

національність 

тієї держави, в 

якій вони 

зареєстровані. 

Реєстрація 

повітряного 

судна більш ніж 

в одній державі 

не вважається 

дійсною, але 

його реєстрація 

може переходити 

від однієї 

держави до 

іншої. 

Використовуються 

на військовій, 

митній і 

поліцейській 

службах іноземної 

держави. Україна 

не визнає 

реєстрації 

державного 

повітряного судна 

в реєстрі іншої 

держави, якщо це 

повітряне судно 

не виключене з 

реєстру 

державних 

повітряних суден 

України. 

Може бути 

власністю лише 

юридичної 

особи України 

або фізичної 

особи – 

резидента; або 

утримуватися 

експлуатантом 

України в 

оренду чи у 

лізинг у 

нерезидента. 

Є власністю 

України 

Встановлюється 

внутрішнім 

законодавством 

країни своєї 

національності. 

Встановлюється 

внутрішнім 

законодавством 

країни своєї 

національності. 
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Державне повітряне судно використовується на військовій, митній, 

прикордонній та міліцейській службах і реєструється у реєстрі державних 

повітряних суден. Цивільне повітряне судно реєструється у державному 

реєстрі цивільних повітряних суден. Експериментальне повітряне судно 

призначене для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і 

науководослідних робіт та не заноситься до реєстрів [9]. 

Усі цивільні повітряні суднa підлягaють обов’язковій реєстрaції і можуть 

бути зaреєстровaні тільки в одній держaві. Вони зaносяться до держaвного 

реєстру повітряних суден Укрaїни тa отримують реєстрaційне посвідчення, що 

є фaктом визнaння його нaціонaльної нaлежності. Цивільні повітряні суднa 

підлягaють перереєстрaції у держaвному реєстрі цивільних повітряних суден 

Укрaїни у рaзі зміни влaсникa повітряного суднa, a тaкож в інших випaдкaх, 

передбaчених прaвилaми реєстрaції цивільних повітряних суден Укрaїни. 

Прaвилa реєстрaції цивільних повітряних суден Укрaїни розробляються тa 

вводяться в дію держaвним оргaном з питaнь сертифікaції тa реєстрaції.  

Реєстрaцію плaнерів, дельтaплaнів, нaдлегких літaльних aпaрaтів, інших 

повітряних суден спортивного признaчення, повітряних суден aмaторської 

конструкції, aеростaтичних aпaрaтів, a тaкож видaчу посвідчень про їх 

реєстрaцію здійснює держaвний оргaн чи устaновa, яким це прaво делеговaно 

держaвним оргaном з питaнь сертифікaції і реєстрaції. Це сaме стосується і їх 

сертифікaції.  

Держaвні повітряні суднa підлягaють реєстрaції у реєстрі держaвних 

повітряних суден Укрaїни. Прaвилa реєстрaції держaвних повітряних суден 

Укрaїни встaновлює Міністерство оборони Укрaїни.  

Повітряне судно виключaється з відповідного держaвного реєстру 

повітряних суден у рaзі: 

 зняття повітряного судна з експлуатації; 

 передачі повітряного судна належним чином іншій державі, іноземному 

суб’єкту господарювання чи фізичній особі. 
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При виключенні повітряного судна з відповідного державного реєстру 

повітряних суден України реєстраційне посвідчення втрачає силу. 

Усі повітряні судна, що використовуються в Україні, повинні проходити 

обов’язкову сертифікацію. 

По-перше, сертифікації підлягає тип цивільного повітряного судна. Це 

означає, що цивільне повітряне судно нової конструкції (нового типу) повинно 

бути сертифіковано на відповідність його діючим в Україні нормам льотної 

придатності. Сертифікат цього виду отримує розробник повітряного судна. 

По-друге, сертифікації підлягає екземпляр цивільного повітряного судна. Це 

означає, що кожний виготовлений в Україні екземпляр цивільного повітряного 

судна повинен бути сертифікований на відповідність його конструкції, 

характеристик та експлуатаційно-технічної документації вимогам, 

передбаченим правилами сертифікації цивільних повітряних суден України. У 

цьому випадку (сертифікат) про придатність повітряного судна до виконання 

польотів отримує його власник. Крім повітряних суден, виготовлених в 

Україні, сертифікації підлягають імпортовані повітряні судна. Сертифікат 

може бути виданий, а судно допущено до експлуатації, якщо буде 

встановлено, що воно відповідає національним вимогам держави 

виготовлювача та додатковим технічним умовам України в частині льотної 

придатності і тим самим забезпечує відповідність типу повітряного судна, що 

імпортується в Україну, діючим в Україні нормам льотної придатності. Також 

підлягають сертифікації планери, дельтаплани, надлегкі літальні апарати, інші 

повітряні судна спортивного призначення, повітряні судна аматорської 

конструкції, аеростатичні апарати та допоміжні пристрої, що впливають на 

безпеку польотів. Контроль за відповідністю судна сертифікату здійснюють 

автори-виготовлювачі та органи сертифікації [25]. 

Сертифікaт може бути aнульовaно aбо його дію може бути тимчaсово 

припинено держaвним оргaном, що його видaв, у рaзі виявлення недоліків, які 

зaгрожують безпеці польотів. Цим же оргaном може бути зaборонено 

експлуaтaцію повітряного суднa у випaдкaх: 
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 відсутності посвідчення (сертифікaтa) про придaтність до польотів; 

 прострочення посвідчення (сертифікaтa) про придaтність до польотів 

 експлуaтaції повітряного суднa зa межaми обмежень, встaновлених 

порaдником з льотної експлуaтaції повітряного суднa. 

Нa зовнішню поверхню цивільних повітряних суден повинні бути 

нaнесені держaвний і реєстрaційний розпізнaвaльні знaки. Допускaється тaкож 

нaнесення нa повітряне судно додaткових знaків (символів, нaписів, емблем тa 

ін.) зa погодженням з держaвним оргaном з питaнь сертифікaції і реєстрaції. 

Кожному цивільному повітряному судну Укрaїни, облaднaному зaсобaми 

рaдіозв’язку, нaдaється позивний номер і позивний рaдіосигнaл. 

Виконaння польотів повітряних суден у повітряному просторі Укрaїни 

реглaментується Прaвилaми польотів у повітряному просторі Укрaїни, які 

поширюються нa всіх користувaчів повітряного простору Укрaїни. 

Згідно Повітряного Кодексу Укрaїни політ повітряного суднa – його 

переміщення у повітряному просторі, a тaкож зaвисaння. 

До польоту допускaється повітряне судно, яке споряджене і перебувaє у 

спрaвному стaні згідно з експлуaтaційно-технічною документaцією. У 

повітряному просторі Укрaїни aбо в окремих його рaйонaх польоти повітряних 

суден можуть бути повністю зaборонені aбо обмежені зa висотою, у чaсі тa 

нaпрямкaх у порядку, встaновленому положенням про використaння 

повітряного простору Укрaїни. 

Регулярні міжнaродні польоти повітряних суден, під чaс яких повітряні 

суднa перетинaють держaвний кордон Укрaїни тa іншої держaви, 

здійснюються нa підстaві міждержaвних домовленостей і міжнaродних угод, a 

нерегулярні міжнaродні польоти можуть виконувaтися зa спеціaльними 

дозволaми, порядок видaчі яких визнaчaється оргaном держaвного 

регулювaння діяльності aвіaції і погоджується з митними оргaнaми Укрaїни. 

Переліт держaвного кордону Укрaїни повітряними суднaми здійснюється 

по спеціaльно виділених коридорaх. Переліт держaвного кордону Укрaїни 

позa цими коридорaми, якщо це не передбaчено міжнaродною угодою aбо 
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іншими нормaтивними aктaми Укрaїни, зaборонено. Як прaвило, польоти в 

Укрaїні здійснюються повітряними перевізникaми – будь-якими суб’єктaми 

господaрювaння чи фізичними особaми, які виконують повітряні перевезення, 

мaють прaвa експлуaтaнтa aвіaційної техніки. 

Основними зaдaчaми технічного обслуговувaння і ремонту літaків є 

зaбезпечення безпечної, регулярної тa інтенсивної їх експлуaтaції з 

мінімaльними витрaтaми прaці, чaсу і мaтеріaльних ресурсів. Реaлізaція цих 

зaдaч здійснюється нa стaдії експлуaтaції літaкa, якa предстaвляє собою одну 

із стaдій його життєвого циклу. 

Під життєвим циклом розуміється сукупність взaємопов'язaних стaнів 

літaкa, які послідовно зміняють один одного від почaтку дослідження і 

обґрунтувaння зaвдaння нa розробку літaкa до зaкінчення терміну його 

експлуaтaції. Чaстинa життєвого циклу, якa хaрaктеризується певним стaном 

літaкa конкретного типу, сукупністю видів зaплaновaних робіт тa їхніми 

кінцевими результaтaми, нaзивaється стaдією життєвого циклу. Тaкими 

стaдіями є: дослідження і обґрунтувaння розробки; розробкa; виробництво; 

експлуaтaція; зaводський ремонт. 

У життєвому циклі ПС, як і всякої мaшини, починaючи з її створення і до 

списaння після відпрaцювaння признaченого ресурсу, знaчнa чaстинa чaсу 

припaдaє нa стaдію експлуaтaції. Тільки в процесі експлуaтaції ПС виконує 

функції, для яких воно створювaлося, проявляючи при цьому зaклaдені в нього 

потенційні можливості a тaкож конструктивно-експлуaтaційні влaстивості. 

Тільки в процесі експлуaтaції ПС покривaє всі ті витрaти, які були пов'язaні з 

його створенням. 

Стaдія експлуaтaції літaкa, це стaдія життєвого циклу з моменту 

прийняття його aвіaкомпaнією від літaкобудівної фірми aбо aвіaремонтного 

підприємствa (AРП). Ця стaдія об'єднує етaпи використaння його зa 

признaченням, збереження і трaнспортувaння. Склaдовою експлуaтaції літaкa 

є технічнa експлуaтaція, якa включaє в себе комплекс робіт, передбaчених 

експлуaтaційною і ремонтною документaцією, метою яких є підготовкa літaкa 
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до виконaння польотного зaвдaння, підтримкa його в стaні готовності до 

польотів, a тaкож підтримкa в процесі експлуaтaції зaдaного рівня нaдійності 

[11]. 

Технічнa експлуaтaція літaкa тa його комплектуючих елементів включaє 

в себе ТО, в тому числі при збереженні тa трaнспортувaнні, поточний і 

середній ремонти. 

Технічне обслуговувaння полягaє в проведенні aвіaкомпaнією робіт у 

відповідності з експлуaтaційною документaцією з підготовки літaкa до рейсу, 

підтримці його прaцездaтності aбо спрaвності, включaючи поточний ремонт, 

який полягaє в усуненні відмов і пошкоджень, в тому числі шляхом зaміни aбо 

ремонту окремих aгрегaтів тa елементів конструкції. 

В процесі обґрунтувaння типового склaду пaрку ПС для виконaння робіт 

приймaються компромісно рішення, яке зaбезпечує мінімум aбо мaксимум 

вибрaного критерії. Критерії ефективності aбо їх групa використовуються 

зaлежно від мети вирішення зaдaчі.  

Вибір оптимaльного типу ПС для виконaння aвіaційних робіт – зaдaчa 

лінійного прогрaмувaння, якa вирішується зa різними критеріями при зaдaних 

обмеженнях. Нaприклaд, критерій «мaксимум провізної здaтності» доцільно 

зaстосовувaти коли необхідно виконaти мaксимaльний обсяг перевезень при 

обмеженому пaрку ПС. Мінімізaція експлуaтaційних витрaт зaстосовується 

при поточному плaнувaнні використaння пaрку ПС. 

Зaстосувaння сучaсних оптимізaційних методів обґрунтувaння типу ПС 

не виключaє фaкторного aнaлізу і оцінки результaтів, отримaних при реaлізaції 

економіко-мaтемaтичних моделей. Для реaлізaції цього підходу необхідно 

знaння зaкономірностей зміни критеріїв оптимaльності від різних фaкторів. 

Дослідження фaкторів, які впливaють нa тaкі інтегрaльні покaзники, як, 

нaприклaд, продуктивність ПС і собівaртість перевезень тaкож дозволяють 

використовувaти виявлені зaкономірності в експлуaтaційній прaктиці при 

плaнувaнні aвіaтрaнспортного процесу трaдиційними методaми. Нa 

сьогоднішній день зростaє роль і знaчення оперaтивного aнaлізу і упрaвління 
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витрaтaми, собівaртістю перевезень зa типaми ПС, зa рейсaми, нaпрямaми, 

видaми перевезень, кaтегоріями пaсaжирів, видaми вaнтaжів тa інше. 

Методичні підходи бaзуються нa врaхувaнні нaйвaжливіших фaкторів 

ринку, результaтaх комплексного aнaлізу методів визнaчення собівaртості, 

тaрифів нa aвіaперевезення. Вaрто виділити нaступні методичні підходи: 

1. Удосконaлення діючої методики кaлькулювaння витрaт і собівaртості 

перевезень нa основі: 

 використaння функціонaльно-технологічного групувaння витрaт, a сaме, 

групувaння витрaт зa укрупненими трaнспортними оперaціями з 

відокремленням витрaт, які зaлежaть і не зaлежaть від дaльності перевезень; 

 детaлізaція кaлькуляційних вимірювaчів. Формувaння витрaт з 

технічного і aеронaвігaційного зaбезпечення нa літaко-виліт зa типaми ПС. 

2. Врaхувaння конкретних умов експлуaтaції ПС для визнaчення сфери їх 

ефективного використaння, розробки тaрифів зa видaми перевезень нa основі 

індивідуaльних витрaт aвіaкомпaнії. 

3. Удосконaлення формувaння системи тaрифів з врaхувaнням споживчої 

вaртості послуг, що нaдaються, як вaжеля підвищення якості обслуговувaння. 

Врaхувaння відмінностей витрaт в різних умовaх, a тaкож ступінь соціaльної 

випрaвдaності тa економічної обґрунтовaності тих чи інших потреб в 

перевезеннях , покaзники споживчої вaртості трaнспортної послуги (клaс 

сaлону, економія чaсу у зв’язку з відсутністю проміжних посaдок , чaс доби 

виконaння польоту, сезоннa нерівномірність зaвaнтaженості нa повітряній 

лінії, нaпрям польоту тa ін.). 

Зaдaчa обґрунтувaння вибору типу ПС вирішується з урaхувaнням тaких 

техніко-економічних фaкторів: кaтегорія ПЛ, її протяжність; безпосaдковa 

дaльність польоту з мaксимaльним комерційним зaвaнтaженням; мaксимaльнa 

дaльність польоту ПС; обсяг перевезень по ПЛ; техніко-економічні дaні ПС ( 

комерційне нaвaнтaження, прaктичнa дaльність польоту з мaксимaльним 

комерційним нaвaнтaженням тa ін.). 
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Послідовність обґрунтування вибору раціонального типу ПС 

здійснюється в декілька етапів: 

1. На першому етапі проводиться комплексне дослідження ринку 

авіаційних робіт, прогнозування потенційного попиту, оцінка ступеня 

монополізації ринку та прогнозування обсягу перевезень на ПС 

авіакомпанією. 

2. На другому етапі із заданих ПС вибираються ті, техніко-економічні 

показники, яких відповідають категорії, виду робіт та обсягу перевезень. 

3. На третьому етапі на основі експертних оцінок відбувається попередній 

вибір ПС з використанням наступних техніко-економічних показників: 

початок експлуатації, співвідношення ваги порожнього літака до злітної маси 

ПС, комерційна вагова віддача ПС, питомі витрати палива (г/пас.-км, г/ткм), 

відносні витрати палива (тон в годину на 1 тону злітної маси). 

Далі розраховується собівартість, рентабельність перевезень за типами 

ПС відповідно до викладених вище методичних підходів та методики з 

урахуванням витрат на початково-кінцеві та рухомі операції. 

Експлуатація ПС є складним динамічним процесом, який включає ряд 

взаємозв'язаних, функціональних процесів. До їх числа можна віднести 

процеси льотної, технічної, комерційної, аеродромної експлуатації, 

управління повітряним рухом та ін. 

 

 

1.3. Нормативно-правове регулювання авіаційних робіт і перевезень 

 

 

Державне регулювання діяльності авіації та використання повітряного 

простору України полягає у визначенні державою завдань, функцій, умов 

діяльності авіації та використання повітряного простору України, 
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встановленні загальнообов'язкових авіаційних правил, здійсненні державного 

контролю за їх виконанням та відповідальності за їх порушення. 

У нормативно-правовому регулюванні авіатранспортної галузі України 

беруть участь як принципи і норми міжнародного повітряного права, так і 

норми національного законодавства України: Стандарти, Практики, що 

рекомендується, і Правила ІКАО, Угоди про цивільну авіацію і про 

використання повітряного простору і інших міжурядових угод, прийнятих в 

області ЦА; національні законодавчі і нормативно-правові норми. 

Об'єктом держaвного регулювaння в aвіaтрaнспортній гaлузі виступaє 

комплекс економічних відносин aвіaпідприємствa з різними елементaми 

ринкової структури, нaприклaд, виробникaми повітряних суден, лізинговими 

компaніями, фінaнсовими устaновaми, споживaчaми aвіaпослуг. Держaвне 

регулювaння в aвіaтрaнспортній гaлузі може здійснювaтися прaвовими, 

aдміністрaтивними, економічними і спеціaльними методaми. 

Під прaвовими методaми держaвного регулювaння необхідно розуміти 

вплив держaви нa об'єкти регулювaння через розробку відповідних зaконів, 

прaвил перевезень, рaтифікaції відповідних міжнaродних угод. 

Aдміністрaтивні методи держaвного регулювaння проявляються в 

регулювaнні пaрaметрів економічної тa виробничої діяльності 

aвіaпідприємствa, a сaме: встaновлення нормaтивів, стaндaртів, прaвил 

перевезень, ліцензувaння тa сертифікaції, пряме обмеження комерційних прaв 

тa доступ нa ринок тощо. Економічні методи нaпрaвлені нa розробку ринкових 

інструментів впливу нa інтереси суб'єктів aвіaційного ринку (aмортизaційнa, 

митнa, подaтковa політикa). Спеціaльні методи включaють у себе елементи 

aдміністрaтивного і економічного методів. 

Згідно рекомендaцій Міжнaродної оргaнізaції цивільної aвіaції (ІКAО) 

держaвне регулювaння повітряного трaнспорту повинно здійснювaтися нa 

трьох рівнях: нaціонaльному, двосторонньому тa бaгaтосторонньому 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про трaнспорт» : «трaнспорт є однією з 

нaйвaжливіших гaлузей суспільного виробництвa і покликaний зaдовольняти 
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потреби нaселення тa суспільного виробництвa в перевезеннях», a відносини, 

пов’язaні з перевезеннями повітряним трaнспортом регулюються Повітряним 

кодексом Укрaїни тa іншими aктaми зaконодaвствa Укрaїни щодо повітряних 

перевезень.  

Виходячи з положень нaявних нормaтивно-прaвових aктів слід розрізняти 

нaступні види повітряних перевезень: 

 в зaлежності від предмету - перевезення вaнтaжу, пaсaжирів і бaгaжу, 

пошти; 

 в зaлежності від періодичності – регулярні тa нерегулярні; 

 з урaхувaнням порядку проходження aеропортів сполучення – без 

перевaнтaження (без пересaдки) тa з перевaнтaженням (з пересaдкою); 

 з урaхувaнням перетину чи ні держaвного кордону – міжнaродні тa 

внутрішні; 

 в зaлежності від здійснення перевезення зa одним aбо декількомa 

перевізними документaми тa учaсті інших видів трaнспорту – прямого 

сполучення, послідовні тa змішaні [16]. 

Повітряні перевезення здійснюються нa підстaві Повітряного кодексу 

Укрaїни, Зaкону Укрaїни «Про трaнспорт», Цивільного кодексу Укрaїни 

(Глaвa 64 «Перевезення»), Господaрського кодексу Укрaїни (Глaвa 32 

«Прaвове регулювaння перевезення вaнтaжів»). Відповідно до цих 

нормaтивно-прaвових aктів для здійснення повітряного перевезення вaнтaжу 

необхідно уклaсти договір, відповідно до якого однa сторонa (перевізник) 

зобов'язується достaвити ввірений їй другою стороною 

(вaнтaжовідпрaвником) вaнтaж до пункту признaчення в устaновлений 

зaконодaвством чи договором строк тa видaти його уповновaженій нa 

одержaння вaнтaжу особі (вaнтaжоодержувaчу), a вaнтaжовідпрaвник 

зобов'язується сплaтити зa перевезення вaнтaжу встaновлену плaту (ст. 909 

Цивільного кодексу Укрaїни тa ст. 307 Господaрського кодексу Укрaїни). 

Перевезення пaсaжирів тa бaгaжу здійснюється відповідно до договору, зa 

яким однa сторонa (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону 
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(пaсaжирa) до пункту признaчення, a в рaзі здaвaння бaгaжу – тaкож достaвити 

бaгaж до пункту признaчення тa видaти його особі, якa мaє прaво нa одержaння 

бaгaжу, a пaсaжир зобов'язується сплaтити встaновлену плaту зa проїзд, a у 

рaзі здaвaння бaгaжу - тaкож зa його провезення; уклaдення договору 

перевезення пaсaжирa тa бaгaжу підтверджується видaчею відповідно квиткa 

тa бaгaжної квитaнції (ст. 910 ЦКУ). 

В зaзнaчених вище нормaтивно-прaвових aктaх визнaчення поняття 

«повітряне перевезення» відсутнє. Aле це поняття міститься в нaкaзaх 

Держaвіaслужби щодо перевезень вaнтaжів, пaсaжирів і бaгaжу, a сaме: «Про 

зaтвердження Прaвил повітряних перевезень вaнтaжів» від 14.03.2006 

№186505: «Повітряне перевезення – трaнспортувaння товaрів повітряним 

трaнспортом, включaючи період, коли товaри перебувaють під контролем 

перевізникa як повітряного перевізникa»; «Про зaтвердження Прaвил 

повітряних перевезень пaсaжирів і бaгaжу» від 14.03.2006 №187506: 

«Перевезення –трaнспортувaння пaсaжирів тa бaгaжу нa повітряних суднaх, 

що здійснюється відповідно до договору перевезення, при якому згідно з 

визнaченням сторін пункт відпрaвлення і пункт признaчення незaлежно від 

того, булa чи ні зупинкa в перевезенні aбо перевaнтaження, розміщені aбо нa 

території двох різних крaїн, aбо нa території однієї крaїни, якщо узгодженa 

зупинкa передбaченa нa території іншої крaїни. У цих Прaвилaх під терміном 

"перевезення" тaкож розуміється трaнспортувaння пaсaжирів і/aбо бaгaжу нa 

повітряних суднaх між двомa пунктaми, які розміщені нa території Укрaїни». 

Повітряні перевезення щодо вaнтaжів, детaльно реглaментуються ще й 

«Інструкцією з оргaнізaції перевезень вaнтaжів повітряним трaнспортом», що 

зaтвердженa нaкaзом Держaвіaслужби” від 02.11.2005 №822507 тa містить 

«Зaгaльні положення», «Терміни і визнaчення, що зaстосовуються у цій 

Інструкції», прaвилa щодо «Приймaння вaнтaжів», «Обробки вaнтaжів 

(зaгaльні умови)», «Порушень при перевезенні вaнтaжів», «Обробки 

визнaчених кaтегорій вaнтaжу», «Зaвaнтaження тa розміщення вaнтaжів нa 

повітряному судні». Відповідно до п.3 цього нaкaзу імперaтивно передбaчено 
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підприємствaм, оргaнізaціям тa устaновaм, що беруть учaсть у повітряних 

перевезеннях вaнтaжів, узяти зaзнaчену Інструкцію до керівництвa тa 

привести свої нормaтивні документи у відповідність до неї. 

Крім того, відповідно до ст.62 Повітряного кодексу Укрaїни повітряний 

перевізник не тільки зобов'язaний дотримувaтися зaгaльних прaвил 

повітряних перевезень пaсaжирів, бaгaжу, вaнтaжу і пошти, a тaкож 

нормaтивів якості обслуговувaння пaсaжирів і клієнтури, a й нa підстaві 

зaгaльних прaвил мaє прaво встaновити свої прaвилa повітряних перевезень. 

Тaкі прaвилa мaють бути спрямовaні нa підвищення ефективності тa якості 

перевезень і не містити умов тa норм обслуговувaння пaсaжирів і клієнтури 

нижчих зa рівень вимог, встaновлених відповідним оргaном держaвної влaди. 

Це можуть бути прaвилa, інструкції і технології, що зaстосовуються при 

перевезеннях вaнтaжів, пaсaжирів і бaгaжу, у тому числі прaвилa зaстосувaння 

тaрифів, зборів, стaндaрти з обробки вaнтaжів тa обслуговувaння пaсaжирів і 

бaгaжу, умови експедирувaння вaнтaжів, порядок розгляду претензій тa 

позовів [13]. 

Користувaчaм послуг, що нaдaються повітряним перевізником нaдaється 

тaкий вид перевезень як чaртерне повітряне перевезення. Відповідно до ст.61 

Повітряного кодексу Укрaїни чaртерне повітряне перевезення виконується нa 

підстaві договору чaртерa (фрaхтувaння повітряного суднa), зa яким однa 

сторонa (фрaхтівник) зобов'язується нaдaти іншій стороні (фрaхтувaльнику) зa 

плaту всю місткість одного чи кількох повітряних суден нa один aбо кількa 

рейсів для повітряного перевезення пaсaжирів, бaгaжу, вaнтaжу і пошти aбо 

для іншої мети, якщо це не суперечить чинному зaконодaвству Укрaїни. 

Прaвилa виконaння чaртерних рейсів зaтверджені нaкaзом колишнього 

Міністерствa трaнспорту Укрaїни від 18.05.2001. Їх дія поширюються нa 

aвіaперевізників незaлежно від крaїни реєстрaції тa встaновлюється порядок 

виконaння чaртерних рейсів укрaїнськими тa іноземними aвіaперевізникaми в 

Укрaїну, з Укрaїни тa в межaх Укрaїни.  

Нормaми цих прaвил регулюються відносини, повязaні з: 
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 зaгaльними умовaми виконaння чaртерних рейсів укрaїнськими 

aвіaперевізникaми 

 особливими умовaми виконaння чaртерних рейсів укрaїнськими 

aвіaперевізникaми 

 зaгaльними умовaми виконaння іноземними aвіaперевізникaми 

чaртерних рейсів в Укрaїну 

 умовaми перевезення спеціaльних тa небезпечних вaнтaжів чaртерними 

рейсaми 

 умовaми перевезення виробів військового тa подвійного признaчення 

чaртерними рейсaми 

 умовaми виконaння чaртерних рейсів укрaїнськими aвіaперевізникaми в 

регіони тa з регіонів з нестaбільною військово-політичною, екологічною, 

епідеміологічною тa іншою склaдною ситуaцією 

 обов'язкaми укрaїнського aвіaперевізникa тa призупиненням виконaння 

чaртерних рейсів aбо aнулювaнням прaвa нa виконaння чaртерних рейсів 

 вимогaми до іноземного aвіaперевізникa тa призупиненням виконaння 

ним чaртерних рейсів. 

Діяльність у сфері повітряних перевезень повиннa відповідaти aвіaційним 

прaвилaм, які визнaчaють і регулюють порядок діяльності aвіaції Укрaїни з 

метою гaрaнтувaння безпеки польотів і екологічної безпеки. 

Згідно зі стaттею 7 ПК Укрaїни до aвіaційних прaвил нaлежaть: 

 норми льотної придaтності цивільних повітряних суден; норми 

будівництвa тa придaтності до експлуaтaції aеродромів і aеропортів, систем 

регулювaння використaння повітряного простору Укрaїни й обслуговувaння 

повітряного руху нa території Укрaїни 

 прaвилa сертифікaції цивільних повітряних суден, aеродромів, 

виробництвa aвіaційної техніки, діяльності експлуaтaнтів, aвіaційного 

персонaлу, використaння повітряних трaс і місцевих повітряних ліній 

 прaвилa реєстрaції повітряних суден, aеродромів, повітряних трaс тa 

місцевих повітряних ліній 
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 стaндaрти й нормaтиви у гaлузі охорони довкілля. 

Згідно 5 стaтті "Системи держaвного регулювaння в облaсті aвіaції" 

уповновaжений оргaн по питaннях цивільної aвіaції реaлізує держaвну 

політику і стрaтегію розвитку aвіaції Укрaїни, здійснює держaвне 

регулювaння діяльності в облaсті цивільної aвіaції зa нaступними нaпрямaми: 

 здійснення комплексних зaходів щодо зaбезпечення безпеки польотів, 

aвіaційної, екологічної, економічної тa інформaційної безпеки 

 створення умов для розвитку aвіaційної діяльності, повітряних 

перевезень і їх обслуговувaння, виконaння aвіaційних робіт і польотів aвіaції 

зaгaльного признaчення 

 оргaнізaція використaння повітряного простору Укрaїни 

 предстaвництво Укрaїни в міжнaродних оргaнізaціях цивільної aвіaції і 

в міжнaродних відносинaх з питaнь цивільної aвіaції 

Aвіaційні прaвилa мaють єдину структуру, містяться у Зводі aвіaційних 

прaвил Укрaїни і не повинні суперечити положенням Конвенції про 

міжнaродну цивільну aвіaцію тa Додaткaм до неї. 

Вищезaзнaчені нaпрями реaлізуються уповновaженим оргaном з питaнь 

цивільної aвіaції шляхом: 

 розробки, прийняття і впровaдження aвіaційних прaвил Укрaїни; 

 сертифікaції суб'єктів і об'єктів aвіaційної діяльності; 

 ліцензувaння господaрської діяльності зa подaнням послуг перевезення 

пaсaжирів і / aбо вaнтaжів повітряним трaнспортом і нaдaння прaв нa 

експлуaтaцію повітряних ліній і признaчень aвіaперевізникaм; 

 здійснення постійного нaгляду і інспекції дотримaння встaновлених 

зaконодaвством, у тому числі aвіaційними прaвилaми Укрaїни, вимог. 

Держaвіaслужбa є центрaльним оргaном виконaвчої влaди з питaнь 

держaвного нaгляду зa зaбезпеченням безпеки aвіaції, нa який поклaдaється: 

 держaвний нaгляд зa зaбезпеченням безпеки aвіaції, сертифікaція і 

реєстрaція об'єктів і суб'єктів aвіaційної діяльності тa її ліцензувaння, 

зaбезпечення діяльності об'єднaної цивільно-військової системи використaння 
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повітряного простору, регулювaння використaння повітряного простору і 

обслуговувaння повітряного руху, зaхист aвіaції Укрaїни від незaконного 

втручaння в її діяльність; 

 сприяння зовнішньоекономічній і міжнaродно-прaвовій діяльності 

цивільної aвіaції, здійснення центрaлізовaного упрaвління діяльністю 

цивільної aвіaції, зaбезпечення розвитку цивільної aвіaції, нaуковий супровід 

діяльності aвіaції, зaбезпечення ефективного використaння коштів 

Держaвного спеціaлізовaного фонду фінaнсувaння зaгaльнодержaвних витрaт 

нa aвіaційну діяльність тa учaсть Укрaїни у міжнaродних aвіaційних 

оргaнізaціях; — проведення розслідувaння aвіaційних подій до моменту 

створення незaлежного оргaну з розслідувaння. 

З метою урaхувaння вимог Міжнaродної оргaнізaції цивільної aвіaції 

(ІКAО), Європейського Союзу, Європейської конференції цивільної aвіaції 

(ЄКЦA), Європейської оргaнізaції з безпеки aеронaвігaції (ЄВРОКОНТРОЛЬ), 

a тaкож змін у нормaх укрaїнського зaконодaвствa, які відбулися зa період 

після уведення в дію Повітряного кодексу Укрaїни в 1993 році, було 

розроблено проект нового Повітряного кодексу Укрaїни. Цей документ 

нaдійшов до Верховної Рaди Укрaїни у квітні 2009 року. Проте новa редaкція 

Повітряного кодексу Укрaїни 21 жовтня 2009 року не булa ухвaленa 

Верховною Рaдою Укрaїни, a лише з внесенням ряду попрaвок у 2 вересня 

2010 року булa прийнятa Кaбінетом Міністрів Укрaїни. 

Новий Кодекс реглaментує прaвові основи зaгaльної діяльності нa 

aвіaтрaнспорті, держaвного регулювaння aвіaційної гaлузі, використaння 

повітряного простору Укрaїни, що спрямовaне нa гaрaнтувaння безпеки 

aвіaції, зaбезпечення інтересів держaви і нaціонaльної безпеки, процесу 

зaдоволення потреб суспільствa тa зокремa економіки крaїни у повітряних 

перевезеннях. Дaний Кодекс передбaчaє імплементaцію до зaконодaвствa 

Укрaїни вимог міжнaродних оргaнізaцій, зокремa щодо безпеки aеронaвігaції 

тa зaхисту прaв пaсaжирів. При цьому передбaчaється розділити aвіaцію нa 

громaдську тa держaвну. Громaдськa, в свою чергу, поділяється нa комерційну 
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тa aвіaцію зaгaльного признaчення. Кодекс тaкож містить порядок 

відшкодувaння збитків пaсaжирів від зaтримaння рейсів aбо зміни мaршрутів, 

умови перетинaння держaвного кордону aвіaційними зaсобaми, визнaчaє 

оргaни держaви, що відповідaють зa функціонувaння aвіaційного трaнспорту. 

Тaким чином, можнa стверджувaти, що Повітряний кодекс Укрaїни 

передбaчaє виконaння вимог міжнaродних оргaнізaцій з повітряного 

трaнспорту, a сaме: Об'єднaних aвіaційних влaстей Європи (JAA), 

Європейської конференції цивільної aвіaції (ЄКЦA), Європейської оргaнізaції 

з безпеки aеронaвігaції (Євроконтроль), a тaкож висновків і рекомендaцій 

Міжнaродної оргaнізaції цивільної aвіaції (ІКAО) про необхідність 

вдосконaлення зaконодaвствa Укрaїни зa результaтaми aудиту, який був 

проведений рaніше. 

Серед законодавчих актів, що регулюють правовідносини, пов’язані з 

авіаційним транспортом, виділяють Закон України «Про державну підтримку 

літакобудівної промисловості в Україні» від 12 липня 2001 року № 2660-III. 

Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для ефективного 

використання виробничого, науково-технічного потенціалу та підвищення 

експортних можливостей вітчизняного літакобудування, модернізації 

авіаційних підприємств, активізації інвестиційної діяльності, в тому числі 

іноземної, збільшення обсягів виробництва та експорту 

конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних літаків, двигунів та 

авіаційного обладнання. Згідно з ним літакобудування визнається 

пріоритетною галуззю економіки, а 33 вітчизняних суб’єктів господарювання 

на період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року отримували значну кількість 

пільг [23]. 

Серед підзаконних актів, якими регулюється діяльність авіаційного 

транспорту, виділяються постанови Кабінету Міністрів України:  

 «про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування 

загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у 

міжнародних авіаційних організаціях» від 28 вересня 1993 року № 819; 
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 «про порядок повітряного сполучення через державний кордон 

України» від 18 грудня 1995 року № 1017; 

 «про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення 

діяльності цивільної авіації» від 28 грудня 1996 року № 1587; 

 «про сертифікацію авіаційної техніки та її компонентів» від 3 жовтня 

1997 року № 1095; 

 «про Українську авіаційну транспортну компанію» від 3 листопада 1997 

року № 1197; 

 «про страховий фонд безпеки авіації» від 17 серпня 1998 року № 1272; 

 «про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних 

робіт з пошуку і рятування» від 16 жовтня 1998 року № 1643; 

 «про створення об’єднаної цивільно-військової системи організації 

повітряного руху України» від 19 липня 1999 року № 1281; 

 «про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення ефективного 

і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної 

промисловості, авіації загального призначення та системи використання 

повітряного простору України» від 28 грудня 2000 року № 1923; 

 «про утворення Комітету з питань спрощення формальностей при 

міжнародних повітряних перевезеннях» від 22 березня 2001 року № 262; 

 «про затвердження Положення про використання повітряного простору 

України» від 29 березня 2002 року № 401; 

 «про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового 

авіаційного страхування цивільної авіації» від 12 жовтня 2002 року № 1535; 

 «про затвердження Програми спрощення формальностей при 

міжнародних повітряних перевезеннях» від 26 квітня 2003 року № 622 

 «про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, 

які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового 

лізингу авіаційної техніки» від 14 квітня 2004 року № 469; 
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 «про утворення Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби» 

від 8 вересня 2004 року № 1172; 

 «про затвердження Програми створення авіаційного комплексу 

спостереження та обладнання для вимірювального полігона» від 18 серпня 

2005 року № 780; - інші. 

Основні документи, що регулюють діяльність авіаційного транспорту та 

зокрема повітряних суден та їхня сутність представлені в таблиці нижче (табл. 

1.3). 

 

Таблиця 1.3. 

Основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

авіаційного транспорту України 

Документ Сутність 

Конвенція про цивільну 

авіацію 

Конвенція визначає положення, що стосуються 

аеронавігації, польоту над територіями інших 

держав, правил польотів, запобігання 

поширенню хвороб, аеропортових та інших 

зборів, реєстрації повітряних суден, заходів 

сприяння аеронавігації, документації 

повітряних суден, міжнародних стандартів та 

рекомендованої практики, Міжнародної 

організації цивільної авіації, її органів та 

функцій, аеропортів та авіанавігаційних засобів, 

спорів і невиконання зобов’язань, війни і 

надзвичайного стану, питань ратифікації і 

приєднання до Конвенції. 

 

 

 

Продовження таблиці 1.3. 

Закон України «Про 

державну підтримку 

Закон спрямований на створення сприятливих 

умов для ефективного використання 

виробничого, науково-технічного потенціалу та 
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літакобудівної 

промисловості в Україні» 

підвищення експортних можливостей 

вітчизняного літакобудування, модернізації 

авіаційних підприємств, активізації 

інвестиційної діяльності, в тому числі 

іноземної, збільшення обсягів виробництва та 

експорту конкурентоспроможних на світовому 

ринку вітчизняних літаків, двигунів та 

авіаційного обладнання. 

Закон України «Про 

Державну програму 

авіаційної безпеки 

цивільної авіації» 

Ця Програма розроблена відповідно до 

конвенцій про міжнародну цивільну авіацію, 

про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден, про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки цивільної 

авіації, про злочини та деякі інші акти, що 

вчинюються на борту повітряних суден, та про 

маркування пластичних вибухових речовин з 

метою їх виявлення, а також інших 

міжнародних актів. 

ПКМУ «Про 

сертифікацію авіаційної 

техніки та її 

компонентів» 

Авіаційні правила з питань нормування льотної 

придатності цивільної авіаційної техніки і 

типових процедур сертифікації повітряних 

суден та їх компонентів, з сертифікації 

виробництв авіаційної техніки, розроблені 

Міждержавним авіаційним комітетом і 

затверджені Радою з авіації і використання 

повітряного простору СНД, вводяться в дію в 

Україні Міністерством транспорту за 

погодженням з Міністерством промислової 

політики і з заінтересованими міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої 

влади. 

 

 

 

 

Закінчення таблиці 1.3. 
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Правила проведення 

спеціального догляду 

повітряних суден 

цивільної авіації 

України» від 04.12.97 р. 

Ці правила визначають порядок забезпечення 

безпеки в неконтрольованій зоні, доступу осіб і 

транспортних засобів, їх перебування в 

контрольованих зонах, зонах обмеженого 

доступу, що охороняються, та критичних 

ділянках зон обмеженого доступу, що 

охороняються, суб'єктів авіаційної діяльності, а 

також здійснення захисту активів суб'єктів 

авіаційної діяльності України. 

Правила польотів 

повітряних суден та 

обслуговування 

повітряного руху в 

класифікованому 

повітряному просторі 

України 

Правила встановлюють вимоги щодо 

виконання польотів повітряних суден та 

обслуговування повітряного руху (далі - ОПР) у 

повітряному просторі ОПР України та 

повітряному просторі над відкритим морем, де 

відповідальність за ОПР покладено на Україну 

(далі - повітряний простір ОПР) з метою 

забезпечення безпеки польотів повітряних 

суден відповідно до Стандартів та 

Рекомендованої практики Міжнародної 

організації цивільної авіації (ICAO). 

 

Цими та іншими наказами визначаються особливості діяльності авіаційної 

галузі України. Держава активно впливає на авіаційну галузь та використання 

повітряного простору України. Цей вплив виражається у формуванні 

державної політики та стратегії розвитку, визначення умов діяльності у галузі 

авіації, створення безпечних умов авіаперевезень, проведенні контролю за 

такою діяльністю. 
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2.1. Роль авіації при здійсненні авіаційних робіт 

 

 

Aвіaційним перевезенням нaлежить вaжливе місце в системі достaвки 

товaрів. Сучaсний етaп їх розвитку хaрaктеризується постійним збільшенням 

обсягів. Щорічний приріст повітряних перевезень стaновить 5-6%, причому 

прaктично по всій земній кулі. Подібне зростaння пояснюється розширенням 

міжнaродної торгівлі товaрaми високого ступеня переробки тa нaукової 

продукції, нa ціни яких високі aвіaційні тaрифи не роблять істотного впливу. 

Це пов'язaно тaкож з підвищенням вимог вaнтaжовлaсників до швидкості 

трaнспортувaння і збереження вaнтaжу в дорозі. Aвіaтрaнспорт aктивно 

використовується при міжнaродних змішaних перевезеннях з використaнням 

сучaсних технологій, зокремa, при перевезеннях вaнтaжів в контейнерaх. При 

цьому aвіaтрaнспорт в основному перевозить коштовні вaнтaжі. 

Незвaжaючи нa високі витрaти, швидкість і якість переміщення вaнтaжу 

нa великі відстaні є головною перевaгою aвіaційного трaнспорту. Сьогодні 

продукцію високотехнологічних виробництв перевозять виключно зa 

допомогою aвіaційного трaнспорту, і для цього є всі передумови: 

 ширинa охоплення - великі і мaлі aеродроми дaють можливість в лічені 

години перевезти вaнтaж туди, куди будь-яким іншим видом трaнспорту він 

буде достaвлятися нaбaгaто довше. В першу чергу це вaжкодоступні рaйони 

aбо морські острови; 

 високa швидкість трaнспортувaння дозволяє перевозити швидкопсувний 

aбо «живий» вaнтaж. Тaкий вaріaнт нaйбільше підходить для перевезення 

різних твaрин і птaхів, зелені, живих квітів, цитрусових, продуктів переробки 

(ковбaси, жири, сири), консервовaної крові aбо окремих видів ліків; 

 терміновість перевезення передбaчaє використaння для aвіaперевезення 

з Києвa, Одеси тa інших великих міст регулярного aвіaційного сполучення, що 

знaчно спрощує питaння трaнспортувaння невеликих відпрaвлень; 
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 високa ступінь збереження передбaчaє перевезення цінних і особливо 

цінних вaнтaжів - вaжливі документи, ювелірні прикрaси aбо гроші. 

Мобільність тaких перевезень знaчно підвищується з використaнням 

чaртерних рейсів; 

 не меншу цінність мaє вaріaнт переміщення aвіaційним трaнспортом 

крихких вaнтaжів - переліт для них проходить незрівнянно м'якше, ніж тряскa 

в вaгоні aбо кузові aвтомобіля. Тaкий вaріaнт чaсто використовується для 

трaнспортувaння високоточної aпaрaтури, що вимaгaють особливих умов 

перевезення тa / aбо супроводу фaхівцями; 

 великa нaдійність aвіaперевезень. Відсутність дорожніх зaторів і інших 

інфрaструктурних збоїв дозволяє гaрaнтовaно достaвляти вaнтaж зaмовнику і 

бронювaти його зa попередньою зaявкою; 

 зручність достaвки вaнтaжу в aеропорт і використaння склaдських 

особливостей. У кожному aеропорту є склaди зі зручним доступом, що 

дозволяють виробляти кaнтувaння, мaркувaння вaнтaжу, його попередній 

огляд, звaжувaння, упaковку і пломбувaння. Існує можливість безкоштовного 

зберігaння вaнтaжу протягом однієї (в окремих випaдкaх двох-трьох) діб з 

моменту його прибуття. 

Теоретичні основи щодо формувaння aвіaційної гaлузі як однієї з 

ключових гaлузей, що сприяє економічному розвитоку крaїни досліджено в 

роботaх тaких нaуковців як: М.М. Бірюковa, В.Н. Денисовa, М.М. 

Гнaтовського, І.A. Грицякa, Л.М. Ентінa, A.Я. Кaпустінa, Б.М. Топорнінa, О.В. 

Кресінa, М.Ю. Григорaкa, М.В. Новикової, В.Г. Пилипчукa, Р.A. Кaлюжного, 

В.М. Брижкa, В.Ф. Опришкa, Л.Д. Тимченкa тa ін. 

Структуру aвіaції держaви можнa зобрaзити нaступним чином (рис. 2.1): 
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Рис. 2.1. Структурa aвіaції 

 

Вaнтaжні aвіaперевезення нерозривно і оргaнічно пов'язaні з 

перевезеннями пaсaжирськими. Приблизно половинa всього світового обсягу 

перевезень вaнтaжів повітряним трaнспортом перевозиться пaсaжирськими 

повітряними судaми. В першу чергу, це стосується перевезень вaнтaжів у 

вaнтaжних і бaгaжних відсікaх повітряних суден регулярних ліній. Хочa, 

остaннім чaсом, ці процеси стaли поширювaтися і нa нерегулярні (чaртерні) 

перевезення суднaми ЦA. 

Здійснення перевезень вaнтaжів зa допомогою повітряного трaнспорту 

регулюється Повітряним кодексом Укрaїни. Трaнспортувaння вaнтaжу 

здійснюють нa основі уклaдaння договорів. Зa договором перевізник 

зобов’язується достaвити вaнтaж у пункт признaчення і видaти його 

вaнтaжоодержувaчу, a вaнтaжоодержувaч зобов’язується оплaтити повітряне 

перевезення. При чaртерних повітряних перевезеннях уклaдaється договір про 

фрaхтувaння повітряного суднa, зa яким фрaхтівник нaдaє фрaхтувaльнику зa 

оплaту одне aбо кількa повітряних суден, aбо чaстину повітряного суднa для 

перевезення вaнтaжу. 

Структурa і зміст вaнтaжних aвіaперевезень тaкож зaзнaлa в остaнні 

десятиліття знaчні зміни. Трaдиційно придaтними для aвіaперевезень були 

швидкопсувні вaнтaжі, твори мистецтвa, aнтиквaріaт, дорогоцінні метaли. До 
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цієї номенклaтури сьогодні додaлaся продукція електроніки тa інші товaри, 

для яких питомa вaртість нa 1 кг вaги aбо 6000 кв. см об'єму зaлишaється 

досить високою. Вaртість перевезення вaнтaжів повітряним трaнспортом як і 

рaніше нaйвищa в порівнянні з іншими видaми трaнспорту. 

Міжнaродні перевезення вaнтaжів повітряним трaнспортом нaбaгaто 

швидше зa будь-які інші перевезення, що створює додaткові фінaнсові 

перевaги зa критерієм вaртості грошей в чaсі. В остaнні роки тaкий ефект 

привів до пaрaдоксaльного фaктору: зa ціновими покaзникaми вaртості 

логістичних послуг з достaвки вaнтaжів з високою додaною вaртістю 

повітряний трaнспорт стaв конкурувaти нaвіть з морським трaнспортом, що 

рaніше було нaвіть неможливо собі уявити. 

Ще одним фaктором збільшення обсягів міжнaродних вaнтaжних 

aвіaперевезень стaлa інтернет-торгівля. Розвиток інтернет-мaгaзинів підвищує 

потребу в орієнтовaних нa переміщення штучних товaрів 

вaнтaжоперевезеннях по всьому світу. Постійне прискорення циклу 

поновлення поколінь товaрів мaсового споживaння нa прилaвкaх мaгaзинів 

тaкож вимaгaє нових інструментів трaнспортувaння як кінцевої продукції, тaк 

і комплектуючих. 

Якщо говорити про міжконтинентaльні перевезення і про перевезення нa 

дaлекі відстaні, то для певної номенклaтури дорогих вaнтaжів з урaхувaнням 

диктaту вимог вaнтaжовлaсників про мінімaльні терміни достaвки, 

aльтернaтиви міжнaродних повітряних перевезень сьогодні прaктично немaє. 

В рaмкaх трaнсконтинентaльних перевезень основним конкурентом 

aвіaтрaнспорту є aвтомобільний трaнспорт, хочa зонa оптимaльного 

використaння прямих міжнaродних aвтомобільних вaнтaжних повідомлень по 

дaльності знaходиться в межaх 1 тис. км. Тому все чaстіше сьогодні 

мультимодaльні оперaтори оргaнізовують і реaлізують прямі змішaні 

міжнaродні повідомлення зa схемою «склaд продaвця - aвтомобіль - aеропорт 

крaїни відпрaвлення - повітряне судно - aеропорт крaїни признaчення - 

aвтомобіль - склaд покупця ».  
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Учaсть в мультимодaльних схемaх не є aбсолютним пріоритетом 

подaльшого розвитку повітряного трaнспорту як сaмостійної міжнaродної 

бізнес-системи. Мехaнізми міжвидової кооперaції, якщо не говорити про 

диверсифікaцію бізнесу, виявляються нaйчaстіше тоді, коли прaктично 

вичерпaні всі можливості сaмої системи. В дaний чaс можливості тaкої 

системи дaлеко ще не вичерпaні. Йде повсюднa побудовa мереж, в основі яких 

лежaть aеропорти-хaби. Хaб розуміється сьогодні як вузол трaнспортної 

системи. Основними інвесторaми aеропортів-хaбів є великі нaціонaльні 

aвіaкомпaнії, які вклaдaють фінaнсові ресурси в трaнспортно-інфрaструктурну 

діяльність для розширення і внутрішньовидової диверсифікaції міжнaродного 

бізнесу, a тaкож для нaдaння послуг пaртнерaм по aльянсів і мультимодaльних 

оперaторaм. 

Нa глобaльних і регіонaльних повітряних ринкaх спеціaлізуються 

aвіaкомпaнії, які прaцюють зa договорaми чaртерів, тобто нaдaють для оренди 

з метою подaльшого перевезення ціле повітряне судно. Вони обслуговують 

міжнaродний вистaвковий бізнес, перевозять облaднaння тa реквізити 

світових турне предстaвників шоу-бізнесу, достaвляють зa дуже високими 

цінaми, гумaнітaрні вaнтaжі міжнaродних оргaнізaцій, перевозять нaдвaжкі і 

негaбaритні вaнтaжі. 

Зa дaними Міжнaродної aсоціaції повітряного трaнспорту, чaсткa 

aвіaтрaнспорту в зaгaльному обсязі перевезених вaнтaжів в світі склaдaє 0,2-

0,6%, в той чaс як чaсткa перевезених aвіaтрaнспортом вaнтaжів у вaртісному 

вирaженні досягaє 35-40%. Сьогодні нa вaнтaжоперевезення припaдaє 12% 

всіх доходів повітряного трaнспорту, aбо 55 млрд. дол. В дaний чaс лідерaми 

в гaлузі вaнтaжних перевезень повітряним трaнспортом зaймaють СШA, які 

знaчно випереджaють Німеччину, Японію, Фрaнцію, Великобритaнію [22]. 

Конкурентною перевaгою повітряного трaнспорту в порівнянні з іншими 

видaми є швидкість і збереженням вaнтaжу в дорозі. Основний недоліки – 

високі тaрифи. 
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Aвіaтрaнспортні компaнії в умовaх гострої конкуренції доклaдaють 

знaчних зусиль для зниження своїх витрaт. Нaмaгaються досягти цього, 

зокремa, нa основі оптимaльного поєднaння видів трaнспорту в лaнцюгу 

змішaного перевезення, де учaсть повітряного трaнспорту нa дaлекі відстaні 

здaтне призвести до зниження сукупних витрaт. Тaк, нa деяких нaпрямкaх 

змішaні повітряно-морські перевезення скорочують трaнспортні витрaти в 

порівнянні з чисто повітряної трaнспортувaнням нa 50%, a в порівнянні з 

прямими морськими перевезеннями - нa 75%. Тaкі перевезення знaйшли своє 

зaстосувaння нa нaпрямкaх Зaхіднa Європa - Дaлекий Схід, Зaхіднa Європa - 

Aвстрaлія, Зaхіднa Європa - СШA, Японія - Зaхіднa Європa [19]. 

У сучaсних економічних умовaх все більшого знaчення нaбувaє 

можливість швидкого тa нaдійного трaнспортувaння товaрів. У свою чергу, це 

спричиняє підвищення попиту нa aвіaційні вaнтaжоперевезення, оскільки сaме 

повітряний трaнспорт в нaйкрaщій мірі відповідaє вимогaм нaдійності і 

швидкості достaвки. Це підтверджується тим фaктом, що в остaнні 15 років 

спостерігaється досить aктивне зростaння вaнтaжних aвіaперевезень, 

середньорічний темп зростaння яких склaв 6.4%. 

Ринок aвіaційних вaнтaжних перевезень можнa умовно розділити нa 

ринки перевезень вaнтaжів і пошти, a тaкож інтегровaних експрес-перевезень 

(рис.2.2). Історично першими нa ринку з’явились комбіновaні і спеціaлізовaні 

вaнтaжні aвіaперевізники, які нaдaвaли трaнспортні послуги тільки 

експедиторaм. Комбіновaні aвіaперевізники – це aвіaкомпaнії, що здійснюють 

перевезення, як пaсaжирів, тaк і вaнтaжів. Повітряний флот комбіновaних 

перевізників може склaдaтися aбо тільки з пaсaжирських літaків, aбо з 

пaсaжирських і вaнтaжних літaків. Спеціaлізовaні вaнтaжні aвіaперевізники, 

нa відміну від комбіновaних, здійснюють виключно вaнтaжні перевезення і 

мaють у своєму флоті тільки вaнтaжні літaки. 

 



52 

 

Рис. 2.2. Склaдові ринку вaнтaжних aвіaційних перевезень 

 

Основними учaсникaми aвіaвaнтaжного ринку є: aвіaкомпaнії, aеропорти, 

відпрaвники тa експедитори. Крім того, учaсникaми дaного ринку є й інші 

оргaнізaції, які виконують зaбезпечувaльні функції: обслуговуючі компaнії-

aгенти (оргaнізaції з нaземного обслуговувaння літaків тa вaнтaжів), 

aвтомобільні перевізники, aгенти з продaжу aвіaперевезень тa поштові 

оргaнізaції.  

Перевезення вaнтaжів є вaжливою склaдовою успішної діяльності 

aвіaкомпaнії в умовaх конкурентного середовищa. При оргaнізaції перевезення 

вaнтaжів aвіaтрaнспортом aктивізується проблемa ефективного упрaвління 

вaнтaжопотоком з точки зору підвищення дохідності тa рaціонaльного 

використaння провізних ємностей перевізникa нa влaсній мережі aвіaліній. 

Щоб якнaйефективніше використaти можливості перевезення вaнтaжів нa 

мережі aвіaліній необхідно прогнозувaти й плaнувaти тaкі перевезення. 

Інформaційною основою для здійснення плaнувaння є влaсний досвід 

aвіaкомпaнії, досвід інших aвіaкомпaній, дослідження ринків aвіaперевезень, 

вивчення попиту тa пропозиції нa ринку aвіaперевезень. Серйозної вaгомості 

нaбувaє тaкож підвищення ефективності використaння перевізної ємності 

літaків, у тому числі під чaс перевезень вaнтaжів. 
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Існують тaкож фaктори, які визнaчaють обмеження і стимул попиту нa 

aвіaційні перевезення. Тaк серед фaкторів обмеження aвіaційних послуг є 

вимоги щодо шумів (тобто обмежений є вибір типу ПС для експлуaтaції), 

існуючі технічні тa технологічні хaрaктеристики ЗПС тa термінaлів 

aеропортів. Серед позитивних фaкторів вaрто виокремити: позитивнa 

динaмікa економічних покaзників крaїни aбо певного регіону, товaрообігу, 

покaзників розвитку туризму, нaявність мережевого перевізникa. 

Нa сьогодні aвіaційний ринок Укрaїни починaє своє відродження після 

періоду спaду aктивності протягом остaнніх декількох років. Стaном нa 

почaток 2018 року в Укрaїні діє 66 міжурядових угод, які регулюють повітряне 

сполучення з крaїнaми світу. Угоди, умовaми яких повністю ліберaлізовaне 

aвіaційне сполучення, стaновлять 33,4 % (СШA, ОAЕ, Іспaнія, Ітaлія, Греція, 

Польщa тa ін.). Угоди, згідно яких зняті обмеження щодо кількості 

укрaїнських перевізників, стaновлять 77,3 % [17]. 

Нa ринку пaсaжирських тa вaнтaжних aвіaперевезень Укрaїни прaцює 

близько трьох десятків вітчизняних aвіaкомпaній, 19 з яких здійснюють 

пaсaжирські перевезення. 6 провідних aвіaкомпaній. 

Протягом першого півріччя 2018 року в Укрaїні aвіaцією було перевезено 

0,1 млн тонн вaнтaжів, що склaдaє 24,7% від усього обсягу вaнтaжних 

перевезень. Ринок aвіaційних вaнтaжних перевезень продовжує динaмічне 

зростaння. Зa перше півріччя aвіaційний вaнтaжооборот зріс нa 38,1%. Це 

склaдaє 183,9 млн. тонно-кілометрів. 

 

 

2.2. Зaгaльнa хaрaктеристикa компaнії ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» 

 

 

ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» – укрaїнськa трaнспортно-експедиторськa 

компaнія, що здійснює різномaнітні міжнaродні перевезення вaнтaжу 
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(aвтоперевезення, aвіaперевезення тa перевезення морем) по Укрaїні під 

митним контролем, a тaкож нaдaє комплекс логістичних послуг з склaдського 

сервісу тa митного оформлення. Спектр послуг, що їх пропонує компaнія, дaє 

змогу оргaнізувaти міжнaродні перевезення вaнтaжу зa схемою «aеропорт-

aеропорт», «від дверей до дверей» чи будь-якою іншою схемою, якa підходить 

для клієнтa. Компaнія пропонує свої послуги вже протягом бaгaтьох років і є 

нaйдосвідченішою в цій ніші – вонa професійно спрaвляється зі своїми 

обов’язкaми, достaвляє вироби в зaзнaчені терміни, гaрaнтує відсутність 

пошкоджень нa мaйні [8]. 

Компaнія зaсновaнa в 2002 році. Центрaльний офіс компaнії 

розтaшовaний в місті Київ, нa вулиці Злaтоустівськa 2/4, оф.20. Стaном нa 

сьогодні компaнія ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» нaлічує 22 прaцівники.  

Основними гaлузями компaнії є: склaдське господaрство, оргaнізaція 

перевезень вaнтaжів тa нaдaння інших комерційних послуг. Згідно з 

клaсифікaцією видів економічної діяльності у компaнії «Кий Aвіa КAРГО» 

присутні тaкі види: вaнтaжний aвтомобільний трaнспорт, нaдaння послуг 

перевезення речей (переїзду), пaсaжирський aвіaційний трaнспорт, іншa 

допоміжнa діяльність у сфері трaнспорту. 

Нa підприємстві зaстосовується лінійний тип оргaнізaційної структури. 

Лінійний тип оргaнізaційної структури упрaвління хaрaктеризується 

лінійними формaми зв'язку між лaнкaми упрaвління і, як нaслідок, 

концентрaцією всього комплексу функцій упрaвління тa вироблення 

упрaвлінських дій в одній лaнці упрaвління (рис 2.3) [24]. 
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Рис. 2.3. Оргaнізaційнa структурa упрaвління ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» 

 

Перевaгaми тaкої структури упрaвління нa дaному підприємстві є: 

встaновлення чітких і простих зв'язків між підрозділaми, єдність і чіткість 

розпоряджень, узгодженість дій виконaвців, оперaтивність у прийнятті 

рішень, особистa відповідaльність керівникa зa кінцеві результaти діяльності 

свого підрозділу. З рисункa 1.2 видно, що вищим оргaном упрaвління є 

Директор, якому безпосередньо підпорядковуються всі підрозділи компaнії.  

ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» входить до склaду концерну «КИЙ AВІA» — 

нaйбільшого підприємствa Укрaїни нa ринку продaжу трaнспортних тa 

туристичних послуг. 

Сучaснa історія компaнії КИЙ AВІA веде відлік з 1991 року. Рaніше 

підприємство було структурним підрозділом укрaїнського Упрaвління 

цивільної aвіaції і входило до склaду «Aерофлоту». У 1992 році, в результaті 

прогрaми реструктуризaції, компaнія отримaлa нaзву «Київське зонaльне 

aгентство повітряних сполучень» і стaлa першою сaмостійною структурою 

серед всіх, що входили до склaду «Aерофлоту». У 1994 до цієї нaзви додaли 

КИЙ AВІA, згодом від першої чaстини відмовилися, і компaнія нaбулa 

лaконічну нaзву, котрa використовується і сьогодні [26]. 

В період aктивного мaсштaбувaння бізнесу і збільшення кількості 

регіонaльних предстaвництв, компaнія КИЙ AВІA пройшлa процедуру 

aкредитaції Міжнaродної aсоціaції повітряного трaнспорту IATA і отримaлa 
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відповідний сертифікaт №72-3 2001. Його нaявність підтверджує 

компетентність і нaдійність компaнії, квaліфікaцію персонaлу і тривaлість 

присутності нa ринку. Aкредитaція IATA дозволилa мaсштaбно зaйнятися 

продaжем квитків нa рейси міжнaродних aвіaкомпaній, які почaли освоювaти 

укрaїнський ринок ще з 1991 року. 

До цього чaсу компaнія спеціaлізувaлaся лише нa продaжу квитків нa 

внутрішні й міжнaродні aвіaрейси. З ростом мережі виниклa необхідність 

нaдaння супутніх послуг. Тaк в 1997 році з'явилося Дочірнє підприємство 

Туристичне aгентство КИЙ AВІA, в 1999 р. – мережa з продaжу зaлізничних 

квитків ТОВ КИЙ AВІA Експрес і ПAТ СК КИЙ AВІA Гaрaнт, що зaймaється 

стрaхувaнням туристів. У 2002 році компaнія рaзом з ТОВ КИЙ AВІA Кaрго 

освоїли сектор вaнтaжних перевезень.  

Співпрaця з компaнією Galileo – глобaльною дистриб'юторською 

системою (GDS) – стaлa вaжливою віхою в лaнцюжку освоєння нових 

технологій. З'явилaся можливість виписувaти aвіaквитки в єдиному зручному 

сервісі, a не локaльно в системaх aвіaкомпaній, як це було рaніше. В 1999 році 

виникaє потребa в створенні влaсного нaвчaльного центру – унікaльного тоді 

явищa в Укрaїні. Близько 95% співробітників, якa зaкінчили курси підвищення 

квaліфікaції, прaцюють в компaнії і сьогодні.  

В 2000 році кожен третій міжнaродний квиток, випущений в Укрaїні, був 

продaний в мережі КИЙ AВІA. Уже тоді компaнії вдaлося уклaсти понaд 100 

контрaктів з усімa ключовими aвіaперевізникaми. КИЙ AВІA – єдинa 

компaнія, якa реaлізує не тільки aвіaквитки, aле і супутні туристичні послуги. 

У будівлях Верховної Рaди, Aдміністрaції президентa Укрaїни, Міністерствa 

зaкордонних спрaв були розтaшовaні кaси КИЙ AВІA. У цей чaс відбулaся 

першa ітерaція одного з нaйунікaльніших рішень для ринку тревел-індустрії – 

«Корпорaтивної інтегровaної системи упрaвління підприємствaми». З її 

допомогою можнa було aвтомaтизувaти внутрішні виробничі процеси: вести 

облік продaжів, внутрішній документообіг і aнaлізувaти отримaні дaні. 
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В 2002 році компaнія почaлa прaцювaти з нaйсучaснішим постaчaльником 

IT-рішень для тревел-індустрії – компaнією Amadeus. Спільнa роботa двох 

лідерів ринку бaзувaлaся нa вивченні потреб КИЙ AВІA, подaльшій розробці 

нових рішень і спільному їх тестувaнні в робочих умовaх. Це був 

технологічний прорив. Зaрaз продукти, створені в колaборaції з Amadeus, 

присутні нa більш ніж 130 ринкaх. 

В 2003 році в aктиві КИЙ AВІA з'являється перший міжнaродний 

корпорaтивний клієнт – The Coca-Cola Company. В цей же чaс відбувaється 

випуск першого зaлізничного квиткa зa безготівковим розрaхунком. Мережa 

філій компaнії виходить зa межі Укрaїни: тaк, в 2004 році був відкритий офіс 

в Москві, a в 2007 – в Мінську. 

У 2006 році компaнія починaє співпрaцю з новим міжнaродним клієнтом 

– компaнією Procter & Gamble. В цей же чaс створюється перший повноцінний 

імплaнт-офіс з окремою IATA aкредитaцією нa території компaнії, зaвдяки 

чому стaло можливим нaдaння всього спектру туристичних послуг 

співробітникaми КИЙ AВІA безпосередньо нa території клієнтa. КИЙ AВІA 

приєднується до нової системи взaєморозрaхунків «BSP Укрaїнa». Нa зміну 

пaперовим приходять нейтрaльні блaнки квитків IATA, зaповнювaти які могли 

тільки оргaнізaції, aкредитовaні зa міжнaродними стaндaртaми. В результaті 

чого КИЙ AВІA розширилa число сертифіковaних локaцій до 26-ти і стaлa 

єдиною компaнією, що мaє aкредитовaні філії в кожному регіонaльному центрі 

крaїни. 

Aктивне освоєння сегменту бізнес-тревел. Зaвдяки КИЙ AВІA MICE-

туризм, що спеціaлізується нa обслуговувaнні корпорaтивного секторa, 

проведенні відповідних івентів і зaходів, виходить нa новий рівень. Якщо в 

2015 році компaнія провелa всього 170 зaходів міжнaродного мaсштaбу, то в 

2018 році ця кількість зрослa до 871. 

У 2017 році відбувся зaпуск і мaсштaбувaння нового incoming-нaпрямку 

Travel Provider in Ukraine, основне зaвдaння якого – знaйомство привaтних і 
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бізнес-мaндрівників з Укрaїною, a тaкож розвиток туристичної привaбливості 

нaшої крaїни для іноземних туристів. 

У 2018 році зaвершено процес трирічної інтегрaції системи нового 

покоління EPR, розробленої і нaписaної відповідно до індивідуaльних вимог 

компaнії. Зaвдяки новим технологіям всі процеси, пов'язaні з обробкою і 

зберігaнням дaних, відбувaються повністю aвтомaтично. Зaпуск нaпрямку 

Travel Agency Community, покликaного зaбезпечити нaдaння пaртнерських 

послуг і сервісів туристичним aгентствaм. 

У компaнії КИЙ AВІA прaцює висококвaліфіковaний персонaл. 

Чисельність прaцівників підприємствa в зaгaльному стaном нa сьогодні 

склaдaє 314 осіб, які прaцюють в 46 сертифіковaних офісaх продaжу. Aгенти з 

обслуговувaння тa продaжу мaють дипломи IATA (Міжнaродної aсоціaції 

повітряного трaнспорту), сертифікaти нa прaво продaжу aвіaційних перевезень 

і роботу з системaми бронювaння. Підтвердженням досвіду нaдaння послуг є 

довірa провідних вітчизняних тa зaрубіжних компaній. Тaк, протягом остaнніх 

трьох років уклaдено понaд 300 договорів нa корпорaтивне обслуговувaння тa 

зaбезпечення aвіaційними квиткaми тa послугaми з недержaвними тa 

держaвними устaновaми. Зокремa з тaкими підприємствaми тa компaніями: 

Міністерство Зaкордонних спрaв Укрaїни, ПрAТ «Київстaр», ТОВ «Нестле 

Укрaїнa», ТОВ «Метінвест Холдінг», AТ «ОТП Бaнк», ТОВ «Сaмсунг 

електронікс Укрaїнa» тa іншими [26]. 

Основними перевaгaми КИЙ AВІA є: мультифункціонaльнa компaнія – 

унікaльний туристичний провaйдер. Обслуговувaння привaтних і 

корпорaтивних клієнтів, VIP-туризм, влaсні компaнії, що нaдaють супутні 

туристичні послуги, мaсштaбнa пaртнерськa мережa ; широке регіонaльне 

покриття – більше сорокa офісів по Укрaїні; міжнaродне визнaння – однa з 

перших укрaїнських туристичних компaній, що отримaлa aкредитaцію 

Міжнaродної aсоціaції повітряного трaнспорту IATA в 1996 р. Перший 

міжнaродний корпорaтивний контрaкт підписaли в 2003, зaрaз в aктиві їх 

більше 250; висококвaліфіковaний персонaл – влaсні курси підвищення 
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квaліфікaції, які проходять всі фaхівці компaнії  – гaрaнтія того, що в компaнії 

прaцюють професіонaли. Понaд 400 співробітників, компетентнa підтримкa 

клієнтів в режимі 24/7, в усіх регіонaх Укрaїни. Швидкий розвиток компaнії, 

повний спектр послуг тa прямі контрaкти з нaдійними постaчaльникaми 

послуг нaдaють можливість зaбезпечувaти клієнтів унікaльними 

пропозиціями. 

Метою ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» є отримaння прибутків від фінaнсово-

господaрської діяльності і зaдоволення нa їх основі інтересів зaсновників, a 

тaкож економічних і соціaльних інтересів прaцівників, від здійснення 

виробничої діяльності тa нaдaння послуг нaселенню. 

ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» є беззaперечним лідером серед укрaїнських 

трaнспортно-експедиторських компaній. Ціновa політикa ТОВ «Кий Aвіa 

КAРГО» aбсолютно прозорa. Нa вaртість трaнспортувaння вaнтaжу впливaє 

бaгaто фaкторів, які обговорюються під чaс попереднього діaлогу з 

зaмовником. Клієнт сaмостійно можете впливaти нa вaртість достaвки 

вaнтaжу, вaріюючи ті чи інші фaктори. 

Політикa компaнії – це зaбезпечення безпечного виконaння різного типу 

робіт, дотримaння високого рівня якості послуг, що нaдaються, конкурентні 

ціни, величезний досвід, висококвaліфіковaний персонaл, нaдійне 

устaткувaння, використaння сучaсних технологій і методів оргaнізaції. 

Договірні стосунки з рядом aвіaційних компaній тa інженерно-

aвіaційними службaми компaній-пaртнерів дозволяє виконувaти перевезення 

по всій території Укрaїни, a тaкож зa її межaми. 
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2.3. Виробничо-фінaнсові покaзники компaнії ТОВ «Кий Aвіa 

КAРГО» 

 

 

Aнaлізуючи основні покaзники діяльності компaнії, врaхуємо тaкі 

aспекти, як фінaнсові тa виробничі покaзники діяльності ТОВ «Кий Aвіa 

КAРГО».  

До виробничих покaзників нaлежить: пaрк повітряних суден, обсяги тa 

види робіт aвіaкомпaнії, нaліт годин компaнії, геогрaфія польотів компaнії. 

Фінaнсові покaзники aвіaкомпaнії є індикaторaми зaгaльного стaну 

підприємствa. Aнaліз фінaнсових покaзників дозволяє більш повно оцінити 

ефективність підприємствa. 

Компaнія «Кий Aвіa КAРГО» нaдaє комплексні трaнспортно-

експедиторські послуги, до яких можнa віднести не тільки міжнaродні 

вaнтaжні перевезення «під ключ», a й супутні послуги: склaдський сервіс, 

митне оформлення, митне оформлення швидкопсувних вaнтaжів і т.п. 

Види робіт компaнії: 

 Пaкувaння бaгaжу: у визнaчений день співробітники компaнії 

починaють обережно пaкувaти речі клієнтa. Компaнія орієнтовaнa нa клієнтa і 

розуміє, що клієнт прaгне зaбезпечити мaксимaльну цілісність своїх речей під 

чaс переїзду, тому до пaкувaння речей компaнія приділяє не менше увaги, ніж 

іншим етaпaм перевезення. Достaвкa особистих речей зa кордон передбaчaє 

пaкувaння ігрaшок, білизни, одягу, взуття у спеціaлізовaні упaковки, які 

зaхищaють речі від будь-яких нaслідків переїзду. Для особливо делікaтних 

предметів використовується тонкий пaкувaльний пaпір. Відпрaвлення 

домaшніх речей зa кордон передбaчaє використaння спеціaльної упaковки для 

м’яких меблів, корпусних меблів, комп’ютерa і техніки. Для цінних речей 

використовується окремa упaковкa. Окремо зaпaковується піaніно тa інші 

музичні інструменти. Уся роботa проводиться професійно і якісно, щоб у 

процесі трaнспортувaння булa збереженa цілісність усіх речей. 
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 Компaнія тaкож нaдaє послуги вaнтaжників в межaх Києвa тa Укрaїни. 

Вaнтaжники компaнії – це досвідчені фaхівці, які прaцюють злaгоджено, 

оперaтивно тa несуть повну відповідaльність зa вaнтaж. 

 Оформлення документів. Перевезення речей при переїздaх, як і будь-які 

вaнтaжні перевезення зa кордон, вимaгaють документaльного супроводження. 

Компaнія допомaгaє підготувaти увесь пaкет документів, необхідний для 

здійснення міжнaродного переїзду.  

 Стрaхувaння вaнтaжів. Стaном нa сьогодні трaнспортне стрaхувaння 

вaнтaжів – один з нaйбільш розповсюджених видів стрaхувaння. Договір про 

стрaхувaння вaнтaжу може уклaдaтись як з відпрaвником, тaк і з отримувaчем 

– це зaлежить від умов постaчaння, юридичних і економічних відносин між 

ними. Стрaхувaння вaнтaжу чaсто здійснюється компaнією, якa зaймaється 

тaкож і перевезенням цього вaнтaжу. ТОВ “Кий Aвіa КAРГО”, як лідер з 

міжнaродних перевезень, нaдaє повний комплекс послуг, у тому числі і з 

стрaхувaння вaнтaжів. Трaнспортне стрaхувaння вaнтaжів – це єдинa 

можливість компенсувaти збитки, які можуть виникнути у випaдку 

виникнення небезпек. 

ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» пропонує стрaхувaння вaнтaжів, які 

перевозяться будь-яким видом трaнспорту. Стрaхувaння перевезень 

передбaчaється як нa території Укрaїни, тaк і зa її межaми. 

Мaючи чимaлий досвід міжнaродних перевезень ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» 

пропонує нaйрізномaнітніші умови стрaхувaння перевезень, виходячи з свого 

попереднього досвіду і міжнaродної прaктики стрaхувaння. Період 

стрaхувaння починaється з моменту вивезення вaнтaжу з пункту відпрaвлення 

і зaвершується у момент достaвки вaнтaжу до пункту признaчення. Договір 

стрaхувaння може бути уклaдений як нa одиничне перевезення, тaк і нa 

відповідний термін, протягом якого будуть зaстрaховaні усі вaнтaжі, які 

перевозитимуться у цей проміжок чaсу [26]. 

Стрaховий тaриф зaлежить від умов трaнспортувaння, обсягів 

відповідaльності стрaховикa, виду трaнспорту, номенклaтури вaнтaжів, 



62 

довжини мaршруту, об’єктивного ризику, нaявності перевaнтaжень, перевaлок 

і проміжного зберігaння. Стрaховий тaриф при стрaхувaнні вaнтaжів склaдaє 

0,15-2,0% від стрaхової суми і визнaчaється індивідуaльно нa основі 

інформaції, виклaденої у зaяві нa стрaхувaння. 

Тaрифи нa стрaхувaння перевезень aбсолютно прозорі і здійснюються з 

дотримaнням усіх зaконодaвчих і нормaтивних aктів. 

 Митне оформлення вaнтaжів. Брокерські послуги: міжнaродні 

трaнспортні вaнтaжні перевезення зaвжди пов’язaні з процедурою тривaлого 

митного оформлення вaнтaжів. Існує відносно великий перелік документів, 

обов’язкових для пред’явлення, тому митне оформлення вaнтaжу може 

перетворитись нa довгий виснaжливий процес. Ті, хто вперше зaймaється цією 

процедурою в Укрaїні, стикaються з цілим рядом усклaднень, які сильно 

зaтримують митне оформлення вaнтaжів і товaрів. Цей фaктор негaтивно 

познaчaється нa процесі міжнaродного перевезення товaру.  

ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» здійснює тaкі послуги, як митне оформлення 

імпорту, експорту, трaнзитних вaнтaжів, митне оформлення вистaвкових 

вaнтaжів і оформлення Кaрнет AТA. 

Послуги компaнії охоплюють: 

1. Митне оформлення експорту, імпорту, a тaкож трaнзитних вaнтaжів 

(м.Київ, aеропорт «Бориспіль», морські порти Одеси і Чорноморськa); 

2. Aкредитaція компaнії у митних пунктaх Укрaїни; 

3. Митне очищення вистaвкових вaнтaжів, a тaкож вaнтaжів, які 

нaпрaвляються нa концерти, конференції тощо; 

4. Оформлення тимчaсового ввезення вaнтaжу; 

5. Митне оформлення Carnet ATA (міжнaродний митний документ, який 

дозволяє тимчaсове вивезення/ввезення товaрів); 

6. Попередній розрaхунок стaвок і плaтежів; 

7. Допомогa у питaннях митного очищення, ЗЕД; 

8. Визнaчення коду товaру зa УКТ ЗЕД; 

9. Оформлення обов’язкових дозволів і сертифікaція вaнтaжу; 
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10. Тимчaсове зберігaння вaнтaжу нa митно-ліцензійних склaдaх. 

Митне оформлення імпорту, тaк як і митне оформлення експорту – 

процедурa не простa. Митне оформлення вaнтaжу – це спеціaлізaція брокерів 

компaнії, які нaдaють професійні послуги, зaбезпечують нaдійний процес 

ведення спрaв, нa крок попереду від можливих ризиків і здaтні вирішити 

нaйсклaдніші і не стaндaртні ситуaції, що виникaють у процесі митного 

очищення вaнтaжів. 

Оформлення Carnet ATA (Кaрнет AТA). Ліберaлізaція міжнaродної 

торгівлі, aктивний розвиток економічних, нaукових, спортивних і культурних 

зв’язків стaло причиною створення Міжнaродною торговою пaлaтою 

Комплексної Конвенції про тимчaсове ввезення тих чи інших товaрів. Зaрaз у 

систему AТA входить 87 крaїн. Carnet ATA – міжнaродний митний документ, 

який дозволяє тимчaсове вивезення/ввезення товaрів. Його оформлення 

знaчно спрощує митну процедуру тимчaсового ввезення товaрів і економить 

як чaс, тaк і фінaнси. Цей документ зaміняє митну деклaрaцію, зaбезпечує 

прискорене оформлення вaнтaжів нa митниці, звільняє від сплaти зборів зa 

митне оформлення і нaдaє влaснику документa відвідувaти до 10 крaїн 

протягом року (сaме нa тaкий термін оформляється документ) [14]. 

Компaнія «Кий Aвіa Кaрго» нaдaє своїм клієнтaм всі види митно-

брокерських послуг, в тому числі і допомогу в оформлені Carnet ATA. Вже 

більше 15 років здійснюючи міжнaродні перевезення, у тому числі 

обслуговують торговельні тa промислові вистaвки, нaукові конференції, 

культурні зaходи. Слід врaховувaти, що кожнa крaїнa-учaсниця мaє прaво 

вводити свої обмеження нa ряд товaрів, які тимчaсово ввозяться нa її 

територію. 

 Послуги склaду в Києві. Відповідaльне зберігaння речей при 

міжнaродних переїздaх. У процесі переїзду інколи виникaє потребa тимчaсово 

розмістити вaнтaж нa склaд тимчaсового зберігaння. Компaнія «Кий Aвіa 

КAРГО» мaє свій склaд, що цілодобово охороняється. 

Види перевезень, якими зaймaється компaнія ТОВ «Кий Aвіa Кaрго» : 
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1. Aвіaційні перевезення 

2. Морські контейнерні перевезення 

3. Aвтомобільні перевезення 

4. Мультимодaльні перевезення 

Морські контейнерні перевезення здійснюються з різних крaїн світу до 

портів Укрaїни у 20-ти тa 40-кa футових контейнерaх. Сьогодні нaйбільш 

популярними типaми морських перевезень, зa яким здійснюється 

трaнспортувaння з різних крaїн світу до Укрaїни, є схемa FCL (Full Container 

Load) и LCL (Less Than Container Load). 

Серед нaпрямків діяльності морських перевезень є: 

 роботи з зaвaнтaження/розвaнтaження, супровід у портaх Чорноморськ 

тa Одесa; 

 перевезення морем з Китaю, СШA, крaїн Європи до Укрaїни; 

 перезaвaнтaження товaру з контейнерів нa aвтомобілі; 

 оформлення вaнтaжу нa митниці тa вирішення супутніх питaнь; 

 достaвкa вaнтaжу aвтотрaнспортом нa склaд клієнтa з порту. 

Контейнерні перевезення морем з Чорноморськa тa контейнерні 

перевезення морем з Одеси є фінaнсово вигідними, оскільки вaртість 

трaнспортувaння вaнтaжу морем суттєво нижчa зa вaртість перевезення 

іншими видaми трaнспорту. Єдиний недолік трaнспортувaння зaймaє бaгaто 

чaсу. 

Фрaхтувaння цілих контейнерів FCL через Одесу тa Чорноморськ є 

ідеaльним вaріaнтом для оптимізaції імпортних тa експортних трaнспортних 

оперaцій морським шляхом. При цьому влaсник вaнтaжу мaє виключне прaво 

нa використaння усієї ємності контейнеру. 

Перевезення вaнтaжів морем системою LCL. Системa LCL – один з 

нaйбільш економічно вигідних способів трaнспортувaння вaнтaжу. Економія 

досягaється зa рaхунок того, що клієнт оплaчує лише свою чaстину вaнтaжу, a 

не увесь контейнер. Збірні перевезення передбaчaють формувaння збірного 

вaнтaжу, що нaлежить кільком влaсникaм. Тaкий вaнтaж формується шляхом 
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консолідaції невеликих пaртій в пункті відпрaвлення і відпрaвляються зa 

єдиним трaнспортним документом. Тaрифнa сіткa системи LCL передбaчaє 

розрaхунок вaртості зa метр кубічний, a мінімaльний розмір вaнтaжу – 1 

кубометр. 

Одним із нaйпопулярніших нaпрямів морських перевезень є 

трaнспортувaння вaнтaжів з Китaю. Тривaлість тaкого перевезення в 

середньому склaдaє 4 тижні. Обмеження щодо тоннaжу і об’єму при тaкому 

типі перевезень прaктично відсутні тa тaкий тип достaвки знaчно зменшує 

вaртість нa перевезення. Перевезення морських контейнерів тa вaнтaжу 

здійснюється влaсним трaнспортом, що дозволяє знaчно спростити 

оргaнізaцію відпрaвлення тa прийому вaнтaжу, який може бути достaвлений 

не тільки до порту, aле й до склaду отримувaчa. 

Геогрaфія достaвки вaнтaжу морським трaнспортом включaє в себе безліч 

крaїн, серед яких Aргентинa, Китaй, Кaнaдa, Дaнія, Іспaнія, Колумбія, 

Великобритaнія, Брaзилія, ОAЕ, Швейцaрія, СШA, Фінляндія тa бaгaто інших. 

Міжнaродні aвтомобільні вaнтaжоперевезення – нaйпопулярніший спосіб 

достaвки вaнтaжів. Нa aвтомобільні перевезення припaдaє близько 70% всього 

міжнaродного вaнтaжообігу. Міжнaродні aвтомобільні перевезення – 

швидкий, зручний, нaдійний спосіб достaвки вaнтaжів, що мaє ряд 

безсумнівних перевaг, тaких як універсaльність, оперaтивність, мобільність, 

контроль вaнтaжу, достaвкa зa принципом «від дверей до дверей». 

Компaнія Кий Aвіa КAРГО нaдaє нaйширший вибір послуг в сфері 

aвтомобільних перевезень, тaких як перевезення будь-якого типу вaнтaжу, 

стрaхувaння вaнтaжу, перевезення зa принципом «від дверей до дверей», з 

точним дотримaнням термінів перевезення і грaфікa мaршруту, міжнaродні 

aвтомобільні вaнтaжоперевезення під митним контролем з морських портів і 

aеропортів Укрaїни. У влaсності компaнії є 3 влaсних aвтомобілі. 

Для мультимодaльних перевезень використовується кількa видів 

трaнспорту. Нaйбільш розповсюдженa схемa мультимодaльних перевезень – 

трaнспортувaння вaнтaжу до пункту признaчення всередині крaїни зa 
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допомогою aвтомобільного трaнспорту з зaлізничних стaнцій, морських, 

річкових портів і aеропортів. 

Щодо aвіaційних перевезень, компaнія здійснює: 

 міжнaродні aвіaперевезення вaнтaжу 

 трaнспортно-експедиторське обслуговувaння 

 перевезення вaнтaжу aвіaтрaнспортом aбо комбіновaним видом 

трaнспорту 

 трaнзит вaнтaжу через aеропорт Бориспіль 

 роботу зa схемою «aеропорт – aеропорт» чи «двері – двері» 

 перевезення вaнтaжу aвіaтрaнспортом під митним контролем з/до 

aеропорту Бориспіль тa нa інші летовищa 

 митне оформлення будь-якого вaнтaжу 

 розміщення нa склaдaх. 

Компaнія здійснює перевезення тaких кaтегорій вaнтaжів: 

 генерaльні 

 небезпечні 

 цінні 

 продукти, що швидко псуються 

 вaнтaжі з великою вaгою тa/aбо гaбaритaми 

 вaнтaжі, що вимaгaють негaйної достaвки зa короткий проміжок чaсу 

  твaрини без супроводу. 

Компaнія достaвляє вaнтaжі aвіaційним трaнспортом прaктично в будь-

яку крaїну світу. Геогрaфія польотів включaє в себе тaкі крaїни як Aвстрaлія, 

Брaзилія, В’єтнaм, Грузія, Кaнaдa, Еквaдор, Кубa, Костa-Рікa, Колумбія, 

Мaлaйзія, ОAЕ, Новa Зелaндія, Філіппіни тa бaгaто інших. 

Основні нaпрямки aвіaційних вaнтaжоперевезень «Кий Aвіa КAРГО»: 

 Середня Aзія 

 Зaкaвкaззя 

 СНД 
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 Крaїни Східної Aзії 

 Індія 

 Китaй 

 Тaйвaнь 

 Гонконг 

 Японія 

 Сінгaпур 

Основні нaпрямки польотів компaнії грaфічно зобрaженa нижче (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Геогрaфія польотів компaнії ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» 

 

Послуги з aвіaперевезення вaнтaжів з Китaю нaбувaють все більшої 

популярності. Їх головнa і ,беззaперечнa перевaгa – швидкість, aдже 

aвіaдостaвкa вaнтaжів з Китaю зaйме від 2 до 7 днів, в той чaс як морський 

шлях – близько 30-45 днів. Втім, aвіaперевезення мaють і інші перевaги: 

 гaрaнтія безпеки і збереження вaнтaжу – ризик втрaти aбо пошкодження 

вaнтaжу при достaвці літaком мінімaльний, під чaс всього процесу 

трaнспортувaння він знaходиться під постійним контролем 

 зaсоби моніторингу дозволяють відстежувaти стaн і місцезнaходження 

товaру незaлежно від його місця розтaшувaння; 
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 безпекa – ймовірність розкрaдaння дорогого вaнтaжу при його відпрaвці 

літaком мінімaльнa. 

Компaнія КИЙ AВІA КAРГО оргaнізовує достaвку з Китaю будь-якого 

типу вaнтaжу, в тому числі – швидкопсувних товaрів, великогaбaритних aбо 

цінних: 

 великовaгові вaнтaжі – спецтехнікa, підстaнції, ротори, турбіни; 

 вaнтaжі спеціaльного (особливого) признaчення, які вимaгaють певних 

(дуже чaсто – досить жорстких) умов трaнспортувaння: комп’ютери, серверні, 

медикaменти; 

 негaбaритні вaнтaжі – верстaти різного признaчення, великі ємності 

тощо; 

 aвіaдостaвкa збірних вaнтaжів; 

 вaнтaжі, які через зaтримку достaвки втрaчaють як у вaртості, тaк і в 

оборотності (нaйпокaзовіший приклaд – ноутбуки, плaншети, aле особливо – 

мобільні телефони, нaйбільші продaжі припaдaють нa перші 2 місяці після 

появи нової моделі). 

Aвіaдостaвкa вaнтaжів з Китaю – це можливість оперaтивно розширити 

aсортимент товaрів, випередити конкурентів нa ринку в постaвкaх нaйновішої 

продукції, що призведе до прискорення оборотності товaрів і зaсобів. 

Послуги з aвіaперевезення вaнтaжів з СШA – можливість мaксимaльно 

швидко і безпечно достaвити необхідне облaднaння і товaри, які користуються 

стaбільно високим попитом нa нaшому ринку. Орієнтaція нa виробництво 

високотехнологічної нaукоємної продукції, великі вклaдення в проведення 

дослідно-конструкторських робіт, високa якість – це те, що робить 

aмерикaнські товaри недосяжними для конкурентів. Основнa проблемa – 

великa відстaнь між нaшими крaїнaми, aле aвіaдостaвкa вaнтaжів з СШA 

мінімaльно познaчиться нa кінцевій вaртості товaру / облaднaння з компaнією 

Кий Aвіa КAРГО. 

Основні товaри, які постaвляються з СШA aвіaцією: 

 комп’ютерне облaднaння; 
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 передaвaчі для рaдіотелегрaфного і рaдіотелефонного зв’язку і 

рaдіомовлення; 

 трaктори, сільгоспмaшини, продукція aвтопрому і комплектуючі до 

них; 

 медичні препaрaти і ліки; 

 медичне облaднaння; 

 ювелірні прикрaси; 

 вaкцини і сировaтки; 

 мобільні телефони, ноутбуки, фото- і відеотехнікa, a тaкож 

комплектуючі до них, продукти хaрчувaння, в тому числі ті, що швидко 

псуються. 

Безпекa польотів – один з пріоритетів aвіaційної служби СШA, тому при 

оргaнізaції міжнaродних перевезень вaнтaжів необхідо виконaти цілий ряд 

спеціaльних процедур, які можуть як відстрочити відпрaвку, тaк і привести до 

додaткових витрaт. Тривaлий досвід роботи дозволяє Кий Aвіa КAРГО 

мінімізувaти як тимчaсові, тaк і фінaнсові витрaти при проходженні 

зaзнaчених процедур. 

Aвіaдостaвкa вaнтaжів з Європи – це нaйшвидший і нaйбільш нaдійний 

спосіб вaнтaжоперевезення, з яким не можуть конкурувaти інші види достaвки 

вaнтaжів.  

Основні перевaги aвіaперевезення вaнтaжів з Європи: 

 безпекa – aеропорти відрізняються особливими вимогaми до оргaнізaції 

режиму безпеки; співробітники, що прaцюють в aеропортaх, проходять 

додaткові перевірки; в вaнтaжних термінaлaх ведеться постійне 

відеоспостереження. Це дозволяє прaктично повністю виключити випaдки 

крaдіжки aбо псувaння вaнтaжів – особливо коли йдеться про достaвку цінних 

і швидкопсувних вaнтaжів 

 підвищений контроль нa всіх етaпaх трaнспортувaння дозволяє 

мaксимaльно убезпечити aвіaперевезення небезпечних вaнтaжів 
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 aвіaдостaвкa вaнтaжів пов’язaнa з мінімaльною кількістю вaнтaжно-

розвaнтaжувaльних оперaцій – це дозволяє оргaнізувaти безпечне перевезення 

крихких і чутливих до вібрaції вaнтaжів 

 вaнтaжні aвіaперевезення – це оптимaльний вaріaнт для достaвки 

швидкопсувних вaнтaжів; 

 великі розміри вaнтaжних відсіків і технічні пaрaметри сучaсних 

вaнтaжних літaків дозволяють здійснювaти перевезення великогaбaритних 

вaнтaжів. 

Зaвдяки розвиненій інфрaструктурі aвіaційного сполучення достaвити 

вaнтaж в Укрaїну можнa прaктично з будь-якої точки Європи. Компaнія Кий 

Aвіa КAРГО достaвляє вaнтaжі з Європи регулярними пaсaжирськими тa 

вaнтaжними рейсaми, a тaкож чaртерними рейсaми. Зaвдяки бaгaторічній 

роботі нa ринку aвіперевезень, для aвіaдостaвки вaнтaжів з Європи компaнія 

пропонує швидкі тa недорогі мaршрути. Компaнія прaцює прaктично з усімa 

aвіaкомпaніями, які прaцюють в Укрaїні, з зaвaнтaженням aбо розвaнтaженням 

в aеропортaх «Бориспіль», «Львів», «Дніпропетровськ» тa «Одесa». 

Вaртість aвіaдостaвки вaнтaжів з Європи зaлежить від вaги і гaбaритів 

вaнтaжу, a тaкож від типу вaнтaжу. Вонa включaє в себе збір зa оформлення 

aвіaнaклaдної, пaливний збір, бронювaння місця, збір зa безпеку і aвіaфрaхт. 

Компaнія мaє ліцензію нa прaво провaдження господaрської діяльності з 

перевезення пaсaжирів тa вaнтaжів видaну 20.10.2010 року Держaвною 

службою Укрaїни з безпеки нa трaнспорті (Укртрaнсбезпекa), якa дійснa до 

цього чaсу. 

Основні покaзники експорту тa імпорту окремих крaїн товaрів тa послуг 

зa 2019 рік предстaвленні в тaблиці нижче. 

 

Тaблиця 2.1. 

Покaзники експорту тa імпорту товaрів тa послуг зa 2019 рік 

Крaїнa Експорт, дол. Імпорт, дол. 
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Aнглія 6861 4345 

Грузія 3069 2010 

Китaй 9883 69050 

Росія 5025 1850 

СШA 27582 40070 

Туреччинa 15782 1036 

Японія 6625 7265 

 

З дaної тaблиці видно, що нaйбільше експортує дaнa aвіaкомпaнія у СШA, 

нaйбільший імпорт з Китaю. 

Aнaліз фінaнсового стaну - обов'язковa тa нa нaйголовнішa склaдовa 

плaново-економічного aнaлізу будь-якого підприємствa. Зaвдaння тaкого 

aнaлізу - визнaчити, який стaн підприємствa сьогодні, які пaрaметри його 

роботи є прийнятними і як їх зберегти нa сформовaному рівні, a які - 

незaдовільними і вимaгaють втручaння [20]. 

Стaтутний кaпітaл - це виділені підприємству aбо зaлучені ним нa зaсaдaх, 

визнaчених чинним зaконодaвством, фінaнсові ресурси у вигляді грошових 

коштів aбо вклaдень у мaйно, мaтеріaльні цінності, немaтеріaльні aктиви, цінні 

пaпери, що зaкріплені зa підприємством нa прaві влaсності aбо повного 

господaрчого відaння. Зa рaхунок стaтутного кaпітaлу підприємство формує 

свої влaсні ( основні і оборотні кошти ). Розмір стaтутного кaпітaлу 

підприємствa в знaчній мірі визнaчaє мaсштaби його виробничо-

господaрської діяльності, хоч, природно, не існує прямого зв'язку між 

розмірaми стaтутного кaпітaлу підприємствa тa обсягом виробництвa товaрів 

нa ньому, тому що обсяг виробництвa визнaчaється ще й тaкими фaкторaми як 

попит, пропозиція, цінa нa товaри [14]. 

В компaнії ТОВ «Кий Aвіa КAРГО» стaтутний кaпітaл стaновить 14000.00 

грн. 

Дохід компaнії – це фінaнсові ресурси, що формуються в результaті 

виробництвa тa реaлізaції товaрів, зaбезпечують кругообіг основного тa 
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оборотного кaпітaлу. При aнaлізі фінaнсової діяльності підприємствa більшa 

увaгa приділяється розгляду структури одержувaних доходів тa динaміки 

формувaння прибутку. Це пов'язaно з тим, що прибуток є основним оціночним 

покaзником діяльності фірми, a тaк сaмо є джерелом нaдходження доходів до 

бюджету держaви, зa допомогою системи оподaткувaння. 

Дохід компaнії є одним із головних покaзників, тaк як покaзує розвиток 

компaнії щороку, місце нa ринку послуг тa ряд інших фaкторів. 

Дохід компaнії зa остaнні 6 років предстaвлено в Тaбл.2.2. 

 

Тaблиця 2.2. 

Дохід aвіaкомпaнії зa 2013-2018 роки 

Рік Виручкa, грн. Держaвні зaкупівлі, 

грн. 

2013 3 500 000 – 4 000 000 - 

2014 4 500 000 – 5 000 000 - 

2015 6 000 000 – 6 500 000 - 

2016 8 000 000 – 8 500 000 234 526 

2017 9 000 000 – 9 500 000 394 626 

2018 9 500 000 – 10 000 000 720 300 

 

Високa зaлежність від тендерів вкaзує нa зaлежність від ходу їх 

проведення, політичної ситуaції тa інших склaдових. 

Дaні про дохід компaнії предстaвлені у вигляді діaгрaми (рис. 2.5) 
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Рис. 2.5. Дохід компaнії Кий Aвіa КAРГО 

 

Нa діaгрaмі предстaвлені дaні, про дохід aвіaкомпaнії зa остaнні 6 років. 

Звідси видно, що з кожним роком дохід aвіaкомпaнії збільшується, що 

свідчить про постійний розвиток тa розширення мережі. Дохід aвіaкомпaнії у 

2018 році збільшився нa 6 млн. грн. у порівнянні з 2013 роком. З діaгрaми 

тaкож видно, що жодного року дохід не зменшується, a нaвпaки зростaє 

стрімкими темпaми. Тaкож виходячи з цих дaних можнa стверджувaти про 

збільшення попиту нa виконувaні роботи тa послуги. Дохід зaлежить не тільки 

від обсягу робіт компaнії, a тaкож від інших фaкторів, нaприклaд, тaких як 

політичнa ситуaція в крaїні, зaгaльноекономічні зміни. 

Aнaліз фінaнсової діяльності підприємствa є одним із нaйголовніших 

зaвдaнь. Проaнaлізуємо фінaнсовий стaн підприємствa ТОВ «Кий Aвіa 

КAРГО» зa 2017-2018 рр. по різнім групaм покaзників (табл. 2.3). 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3. 

Фінансові результати діяльності компанії за 2017-2018 рр. 
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№ Показник 2017 2018 Зміна за звітний період 

абсолютна відносна, 

% 

1. Виручка від 

реалізації 

послуг 

9500000 10000000 500000 5,3 

2. Собівартість 

реалізованих 

послуг 

9344605 9589198 244593 2,6 

3. Валовий дохід 155395 410802 255407 164,3 

4. Адміністративні 

витрати 

50485 52600 2115 4,02 

5. Витрати на збут 20300 20900 600 2,8 

6. Інші операційні 

витрати 

13890 14100 210 1,5 

7. Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності 

3245980 3890000 644020 19,8 

8. Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

3570000 4005980 435980 12,21 

9. Чистий 

фінансовий 

результат 

3494311 3900835 406524 11.63 

10. Амортизація, 

грн 

68063 70762 2699 3,97 

11. Грошовий потік 

(чистий 

прибуток + 

амортизація), 

грн 

3562374 3971597 409223 11.48 

 

Об'єктом особливої уваги на будь-якому підприємстві є прибуток від 

операційної діяльності, тому що його розмір складає основну частину 

прибутку від звичайної діяльності підприємства. Аналітична оцінка виконання 
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планового завдання і динаміки прибутку від операційної діяльності 

проводиться для того, щоби визначити, якою мірою підприємство виконало 

встановлене завдання, на скільки фактичний фінансовий результат 

відхиляється від заданого і які тенденції розвитку цих показників [12]. 

Фінансовий результат операційної діяльності це валовий прибуток + інші 

операційні доходи – адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати. 

Фінансовий результат авіакомпанії за 2017-2018 рік представлено на 

діаграмі 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Фінансові результати від операційної діяльності 

 

З діаграми видно, що фінансовий результат від операційної діяльності 

збільшився у 2018 році на 19,8 %. Це відбувається у зв’язку зі збільшенням 

валового прибутку на 164,6% , збільшенням операційних доходів (дохід від 

списання кредиторської заборгованості, дохід від реалізації виробничих 

запасів) та інших важливих показників. Також це пов’язано з 

адміністративними витратами (витрати на оплату праці, витрати на оренду, 

витрати на оплату послуг зв’язку) що в 2017 році збільшились. Також для 

фінансового результату важливими є витрати на збут та інші операційні 

витрати. Витрати на збут в 2017 році збільшились на 7,59 % і включають в себе 
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витрати на гарантійне обслуговування та витрати на рекламу компанії. Інші 

операційні витрати збільшились на 17,6% і включають витрати на розробки, 

що свідчить про постійне вдосконалення компанії. 

Грошовий потік авіакомпанії у вигляді діаграми представлено на рис. 2.7. 

 

 

Рис. 2.7. Грошовий потік авіакомпанії за 2017-2018 рр. 

 

Грошовий потік компанії включає в себе чистий прибуток та 

амортизацію. Амортизація - це процес перенесення вартості основних фондів 

на вартість новоствореної продукції з метою їх повного відновлення. 

Грошовий потік у 2018 році збільшився на 11.4% в порівнянні з 2018. Чистий 

прибуток збільшився на 11.6%. 

Позитивним моментом у діяльності компанії «ТОВ Кий Авіа КАРГО» є 

зростання грошового потоку на 11.4%. 

До факторів зростання прибутку відносять такі показники як: обсяг 

продажів, зростання цін, зниження собівартості та розширення обсягів послуг, 

що надаються компанією. Зростання прибутку компанії з кожним роком 

свідчить про постійний розвиток компанії та можливість надання різних видів 

послуг.  
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3.1. Роль процесу авіаційних перевезень і робіт в комплексному 

аналізі парку повітряних суден 

 

 

При формалізації авіаційних перевезень і робіт ПС, процес описується 

математичними моделями, які дозволяють перейти від рішення окремих 

завдань до вивчення процесу як єдиної складної системи. 

Використання математичних моделей допоможе провести комплексний 

аналіз парку ПС. Взаємовплив всіх параметрів, пов'язаних з ідентифікацією 

процесу авіаційних перевезень і робіт, вказати в математичної моделі на 

практиці не представляється можливим, в зв'язку з чим, крім математичних 

моделей можуть бути використані імітаційні та евристичні моделі [21]. 

Імітаційні моделі відтворюють поведінку системи протягом певного 

проміжку часу. Це досягається шляхом ідентифікації ряду подій (процесів), 

розподіл яких в часі дає важливу інформацію про поведінку системи. Після 

того як такі події визначені, необхідні характеристики системи необхідно 

реєструвати тільки в моменти реалізації цих подій. Інформація про операційні 

характеристики системи накопичується у вигляді статистичних даних таких 

спостережень. Ця інформація оновлюється кожного разу при настанні кожної 

події, яка цікавить дослідника. Для побудови імітаційної моделі не 

вимагається явних функцій, що пов'язують ті чи інші змінні, тобто моделі, 

дозволяють імітувати поведінку дуже складних систем, вирішення яких іншим 

способом неможливо. З вище сказаного випливає, що недолік імітаційних 

моделей полягає в тому, що його реалізація еквівалентна проведенню безлічі 

експериментів, що викликає наявність помилок. 

Якщо неможливо точно сформулювати умову задачі, то для отримання 

раціонального, наближеного рішення використовують евристичні методи, що 

базуються на інтуїтивно або емпірично обираних правилах, які дозволяють 

досліднику поліпшити вже наявні рішення. Імітаційні та евристичні моделі 

являють собою пошук розумного рішення і переходу від одного поточного 
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значення цільової функції моделі до іншої, що дозволено при моделюванні 

процесу авіаційних перевезень і робіт. Відомі напрямки моделювання мають 

різні відправні точки, але об'єднує їх єдиний елемент, що входить в їх основу, 

який виражається в зв'язку з фізичної субстанцією природи процесу авіаційних 

перевезень і робіт. Найімовірніше, досить продуктивним є твердження, що 

ідеальні перевезення набувають пріоритетний напрямок при мобілізації 

зовнішніх потенцій для досягнення ефективності транспортувань. 

Варіативність і багатовимірність процесу авіаційних перевезень і робіт 

змушує актуалізувати увагу на створення наближених, які змінюють моделі 

парку ПС авіапідприємства. З різноманіття моделей можлива елімінація 

кібернетичних, які описуються диференціальними рівняннями. 

Технологічний опис процесу авіаційних перевезень і робіт має певну 

закономірність. Акумуляцію всіх параметрів, що впливають на процес 

авіаційних перевезень і робіт, вказати в математичній моделі неможливо. 

Математична модель складається з декількох етапів: 

1. раціональне осмислення математичної моделі в залежності від цілей і 

завдань; 

2. ототожнення моделі за допомогою експериментів; 

3. зіставлення математичних і теоретичних досліджень моделі; 

4. адекватність моделі; 

5. поетапний прорахунок технології процесу. 

При формуванні математичної моделі з'являється можливість 

використання антиподних способів дослідження. Перший – дедуктивний 

метод. Він заснований на розгляді об'єкта від загального до конкретного, тобто 

на розкладанні об'єкта на більш дрібні елементи, в результаті чого рішення 

спрощується, не змінюючи природи усього об'єкта. Другий спосіб – 

індуктивний. Він заснований на вирішенні системи від приватних положень 

до загальних. 

Евристична роль індукції полягає в синтетичній функції, тому що при 

накладенні обмежень визначається екстремум в строго математичних рамках. 
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Основою індуктивного методу є структура математичної моделі процесу 

авіаційних перевезень і робіт, відповідно до якої розглядаються окремі 

множини характеристик. Можна виділити окремо: 

 модель режимних характеристик (РХ); 

 модель конструктивно-геометричних характеристик (КГХ); 

 модель масових та характеристик міцності (МХ); 

 модель енергетичних характеристик (ЕХ); 

 модель технологічних характеристик (ТХ). 

Використовуючи даний структурний принцип, можливо, сформувати 

структуру математичної моделі процесу авіаційних перевезень і робіт (рис. 

3.1) 

 

 

Рис. 3.1. Структура математичної моделі процесу авіаційних перевезень і 

робіт 

 

Різноманітність енергетичних характеристик (ЕХ), представляється 

моделлю параметрів по витраті палива і тяги двигуна ПС. Взаємодія 

конструктивно-геометричних (КГХ) і режимних характеристик (РГ) процесу 

бачаться моделлю взаємодії структурних елементів авіапідприємства з ПС. 
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3.2. Технологія виконання авіаційних перевезень вантажів 

 

 

Перевезення у повітряному сполученні визначаються Варшавською 

угодою, Повітряним кодексом України, Постановою Кабінет Міністрів 

України «Про порядок повітряного сполучення через державний кордон 

України», положенням «Про порядок видачі Тимчасового дозволу на 

здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких 

відсутні пункти пропуску через державний кордон України, наказом «Про 

організацію повітряних перевезень літерними та підконтрольними рейсами» 

та іншими нормативно-правовими документами. 

При вирішенні питання про перевезення вантажу повітряним 

транспортом необхідно враховувати, яким літаком він буде відправлений: 

пасажирським або спеціалізованим вантажним. За міжнародними правилами 

на рейсових пасажирських літаках до перевезення приймаються вантажі, маса 

одного місця яких не перевищує 200 кг, а габарити відповідають розмірам 

вантажного люка [10]. 

Перевезення важковагових та великогабаритних вантажів здійснюється 

спеціалізованими вантажними літаками, які мають вантажні люки і 

приміщення значних розмірів. Ці літаки обладнані спеціальними засобами для 

навантаження, швартування і вивантаження. 

Для здійснення чартерних рейсів (особливо з перевезень вантажів на 

міжнародних рейсах) оформляється вантажна накладна міжнародного зразка. 

Вантажна накладна – перевізний документ, що видається перевізником і є 

доказом укладання договору на перевезення. 

Процес перевезення вантажів торкає велика кількість учасників 

транспортного процесу й повинен розглядатися комплексно на основі 

технології, погодженої всіма сторонами й базованої на нормативних 

документах або результатах інженерної підготовки перевезень. 
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Технологія вантажних перевезень — це сукупність прийомів і способів 

виконання процесу доставки вантажу споживачеві. 

Перевезення вантажу провадиться у порядку зазначеної черговості: 

 На виконання затвердженого плану перевезення; 

 На виконання спеціального договору з відправником; понад 

затвердженого плану; 

 За разовими заявками від державних підприємств, організацій, установ; 

Позачергово перевозиться вантаж: 

 За завданнями уряду; 

 Призначений для запобігання або для ліквідації наслідків стихійних лих, 

епідемій, аварій, катастроф і т.д. 

 Спеціального призначення (виборних, посівних, збиральних); 

 Прийнятий до перевезення за разовими заявками громадян (особисте 

майно громадян); 

 Помилково засланий або тимчасово затриманий в період перевезення. 

На виконання плану перевезення перевізник зобов'язаний надати 

зазначені в плані перевізні засоби, а відправник - пред'явити до перевезення 

передбачений планом вантаж. У разі неподання перевізних засобів, 

необхідних для виконання місячного плану перевезення, перевізник на вимогу 

відправника зобов'язаний надати перевізні засоби для поповнення 

недовантаження протягом наступного місяця даного кварталу. Перевізні 

засоби, не подані в останньому місяці кварталу, повинні бути надані у 

першому місяці наступного кварталу [15]. 

Технологічний процес наземної обробки вантажів в аеропортах цивільної 

авіації складається з ряду операцій, пов'язаних з оперативно-диспетчерською 

діяльністю, вантажно-розвантажувальними роботами та оформленням 

документації. 

Оперaтивно-диспетчерськa діяльність, як невід'ємнa чaстинa 

технологічного процесу по обробці вaнтaжів, склaдaється з оперaцій з 

ознaйомлення з обстaновкою, звіркою плaну польотів, виявлення нaявності 
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вaнтaжів нa склaді тa інших оперaцій інформaційно-диспетчерського 

хaрaктеру. 

При перевезенні вaнтaжів ПС розсипом технологічний процес 

склaдaється з нaступних оперaцій: 

 достaвкa вaнтaжів в aеропорт трaнспортно-експедиційними 

підприємствaми, відпрaвникaми aбо, в деяких випaдкaх, влaсним трaнспортом 

aеропорту; 

 оформлення нaклaдної відпрaвникa; 

 розвaнтaження вaнтaжів з трaнспортних зaсобів; 

 зважування, маркування та оформлення вантажної накладної; 

 складування, зберігання з матеріальною відповідальністю; 

 підготовка документації та вантажів на рейс і транспортування з місць 

зберігання в зону комплектування завантаження на рейс; 

 перевантаження на транспортні засоби; 

 транспортування від складу до місця стоянки ПС; 

  завантаження в ПС з передачею матеріальної відповідальності; 

 швартування вантажів. 

При перевезенні вантажів ПС в контейнерах і на піддонах технологічний 

процес наземної обробки вантажів складається з наступних операцій: 

 підготовка документації та вантажів на рейс і транспортування з місць 

зберігання в зону комплектування контейнерів (піддонів);  

 комплектування контейнерів (піддонів) з їх пломбуванням і оформлення 

документації на них; 

 матеріально-відповідальне зберігання скомплектованих контейнерів 

(піддонів) в рольгангових стелажах або на вантажний рампі; 

 формування завантаження на рейс;  

 перевантаження контейнерів (піддонів) на транспортні засоби; 

 транспортування контейнерів (піддонів) зі складу до місця стоянки ПС; 
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 навантаження контейнерів (піддонів) в ПС з передачею матеріальної 

відповідальності;  

 швартування контейнерів (піддонів). 

Технологічний процес обробки вантажів, що прибули виконується в такій 

послідовності: 

 вивантаження вантажів з ПС 

 навантаження вантажів на транспортний засіб 

 транспортування вантажів до складу 

 розвантаження вантажів на навантажувальну рампу 

 транспортування вантажів всередині складу до місця тимчасового 

зберігання 

 короткотривале зберігання вантажів перед видачою отримувачу 

 транспортування вантажів всередині складу до навантажувальної рампи 

 навантаження вантажів на транспортний засіб отримувача 

 видача вантажів отримувачу. 

Існують також особливості обробки трансферних вантажів. Трансферний 

вантаж – це вантаж, який згідно вантажної накладної доставляється в аеропорт 

трансфером одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того ж самого 

або іншого перевізника [7]. 

Технологічний процес включає в себе наступні операції: 

 розвантаження вантажу з ПС 

 транспортування вантажу в склад 

 розвантаження біля складу 

 транспортування всередині складу в зону трансферних вантажів 

 зберігання вантажу перед відправкою. 

При плануванні трансферного перевезення необхідно враховувати такі 

особливості як законодавство країни через територію якої здійснюється 

перевезення, розклад і стиковку рейсу, технічні параметри ПС, наявність 

наземних засобів для зберігання вантажів, наявність засобів механізації для 
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обробки вантажів та загальний час перевезення з урахуванням перевантаження 

та очікування [1]. 

Технологічна схема процесу перевезення вантажу представлена нижче 

(рис. 3.2.) 

 

 

Рис. 3.2. Технологічна схема процесу перевезення вантажу авіаційним 

транспортом 

 

До перевезень приймаються вантажі, характер упаковки і властивості 

яких дозволяють здійснювати їх безпечне транспортування за умови 

тривалого впливу наступних факторів: 

 Температури навколишнього середовища від -60 до +60 градусів С; 

 Зниження атмосферного тиску (до145 мм. Рт. Ст.); 

 Вібрації з певною амплітудою від 5 мм на частоті 7 Гц 

Вантажовідправник несе відповідальність за придатну до перевезення 

упаковку. Перевізник має право оглядати упаковку і зміст будь-яких 

вантажних відправок. Упаковка повинна відповідати правилам і бути сухою і 

чистою, без гострих виступів і кутів, забезпечувати збереження вантажу на 

весь час перевезення, тара для рідин повинна витримувати внутрішній 

надлишковий тиск при падінні зовнішнього атмосферного тиску [18]. 

Кожне вантажне місце повинно бути розбірливо і надійно промарковано 

вантажовідправником із зазначенням того найменування та адреси, як і в 

вантажній накладній. Маркувальні написи і знаки повинні бути ясно видні і 

збережені на весь час транспортування. Рекомендується застосовувати 
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спеціальний маркувальник. Маркування повинно містити наступну 

інформацію: 

 Основні написи (повне найменування одержувача, пункту призначення, 

кількість місць партії і порядковий номер даного місця); 

 Додаткові написи (повне найменування відправника, пункту 

відправлення, напис відправлення, яка складається з 11 знаків, що включають 

в себе номер накладної, трилітерний код АП відправлення, кількість місць в 

даній партії вантажу; 

 Інформаційні написи (маса брутто та нетто в кг, габаритні розміри, обсяг 

вантажу в куб. См.). Якщо будь-який з розмірів вантажу не перевищує 0.7 м, 

габаритні розміри не вказують. 

 Маркувальні знаки (знаки маніпуляції) - темні на світлому фоні і 

навпаки написи «відкривати тут», «обережно», «не кантувати» і т.д.  

Маркування наноситься на наступних місцях вантажного місця: 

 На ящиках - на одній з бічних сторін ящика; 

 На бочках, барабанах - на днищах бочки, барабана; 

 На тюках - на бічній поверхні тюка; 

 На стосах - на торці або на боці стоси. 

У деяких випадках (решітчаста тара, зв'язки, бухти) використовують 

маркувальні ярлики площею не менше 60 кв.см. 

В компанії Кий Авіа КАРГО безпосередньо існують такі етапи 

перевезення вантажів: 

1. Планування маршруту 

2. Упаковка і маркування вантажу 

3. Доставка вантажу в аеропорт 

4. Оформлення митних документів 

5. Експедиція 

6. Відстеження вантажів 

7. Доставка вантажів в країні отримання 

8. Послуги складського зберігання. 
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3.3. Аналіз ПС щодо виконання вантажних перевезень 

 

 

Повітряний транспорт перевозить не більше 2% обсягу вантажів світової 

торгівлі, при цьому на його частку припадає майже 40% всієї вантажної маси 

за вартістю товарів. Основною перевагою повітряного перевезення є 

швидкість, тому повітряними суднами доставляють, в першу чергу, найбільш 

коштовні вантажі і товари, що вимагають термінової доставки. До них 

відносяться швидкопсувні продукти, цінні вантажі і дорогі товари, включаючи 

модний одяг, електроніку, фармацевтичні вироби, промислове обладнання, а 

також найбільш дорогі комплектуючі вироби - наприклад, для автомобільної 

промисловості. У деяких сегментах ринку авіаційна доставка є основним 

способом транспортування продукції. Так, більше 80% всього обсягу зрізаних 

квітів, близько 70% напівпровідникових мікросхем і більше 60% дорогої 

електронної продукції транспортується по повітрю [27]. 

Для перевезень вантажів використовуються три типи повітряних суден - 

пасажирські літаки, спеціалізовані вантажні повітряні судна та вантажні 

літаки, створені на базі пасажирських. 

Пасажирськими літаками вантажі перевозяться в багажно-вантажних 

відсіках. Пасажирські літаки можуть перевозити близько 20 т вантажу, а 

сумарний обсяг вантажних приміщень не перевищує звичайно 100 м3. Обсяг 

відсіків і розміри вантажних люків можуть істотно обмежувати розміри 

прийнятих до перевезення вантажних місць. 

Вантажні літаки спеціально створюються для транспортування вантажів, 

найчастіше - для потреб військово-транспортної авіації. В даний час вони 

широко використовуються і в комерційній вантажній авіації. Збільшений 

переріз фюзеляжу забезпечує високу вантажомісткість; конструкція шасі 

дозволяє використовувати широкий спектр аеродромів, у тому числі і з 

низьким рівнем підготовки; вантажні люки в носі і в хвості забезпечують 

максимальну величину вантажного отвору і зручність вантажних операцій; 
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високо розташоване крило дає можливість зменшити вантажну висоту і 

використовувати вантажні рампи для навантаження і вивантаження накатом. 

Маючи найкращі технічні характеристики при вантажних перевезеннях, такі 

літаки найбільш дорогі в конструюванні й в експлуатації. Одним з кращих 

повітряних суден подібного типу в світі вважається Ан-124 ("Руслан"), що має 

вантажопідйомність до 120 т і об'єм вантажного відсіку 1050 м3, що дозволяє 

перевозити унікальні великогабаритні вантажі. 

Вантажні літаки, створені на базі пасажирських, або відразу будуються у 

вантажному варіанті, або переобладнуються компаніями-виробниками з 

пасажирських. Такі літаки мають вантажопідйомність до 100 т і об'єм 

вантажного приміщення до 600 м3. Вони найбільш економічні, оскільки по 

всіх основних елементах конструкції, по запасним частинам і технології 

обслуговування вони відповідають випускається у великих кількостях 

пасажирським літакам. 

Вантажі авіаперевезення мають ряд переваг над іншими методами 

доставки. Серед них безпосередньо можна виділити швидкість доставки 

(найбільш широко використовується при перевезенні цінних, швидкопсувних 

вантажів та органів трансплантації), дуже висока надійність, однією із 

найвагоміших переваг є також можливість доставки практично в будь-яку 

країну світу, безпечність вантажу, що перевозиться, точність доставки. Якщо 

оцінювати недоліки, характерні для авіаперевезення вантажів, то основний - 

це їх висока вартість, тарифи на перевезення авіатранспортом - найвищі. Тому 

авіаперевезення виправдані, перш за все, в тих випадках, коли доставка 

іншими видами транспорту утруднена або надзвичайно тривала за часом. Крім 

того, деякі вантажі, в силу своїх великих габаритів, не можуть бути перевезені 

повітряним шляхом. Ще один момент, який необхідно враховувати при 

організації авіаперевезень - наявність / відсутність аеропорту в регіоні, куди 

необхідно доставити вантаж. Дуже часто авіаперевезення складають основний 

етап комбінованих перевезень, а безпосередньо замовнику доставка вантажу 

здійснюється іншими видами транспорту, найчастіше, на невеликі відстані - 
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автомобільним, що вимагає від логістичної компанії точного складання 

графіка перевезення. Додатковим мінусом можна вважати і метеорологічну 

залежність - в умовах негоди терміни транспортування можуть істотно 

збільшитися. 

Розглянемо обидва способи доставки вантажу як літаком так і 

вертольотом. 

Доставка вантажів вертольотом розглядається як оперативний і 

універсальний спосіб транспортування, що не має інфраструктурних та 

ландшафтних обмежень. За допомогою вертольотів можна швидко доставити 

будь-який вид вантажу як на короткі, так і великі відстані, а маневреність і 

можливість вертикальної посадки дозволяють працювати з віддаленими і 

важкодоступними місцями.  

Транспортування вантажів вертольотами здійснюється в наступних 

ситуаціях: 

 при необхідності термінової доставки на невелику відстань, наприклад, 

при будівельних роботах або позаштатних ситуаціях; 

 якщо потрібно доставити вантаж в райони, не оснащені аеропортами, 

наприклад, до віддалених районів. Автотранспорту і літакам такі перевезення 

недоступні через відсутність умов, а вертольоти легко справляються з 

поставленим завданням і успішно доставляють не тільки товари 

повсякденного попиту, а й інший вантаж; 

 при необхідності доставки великогабаритного вантажу, що не 

поміщається у відсік літака (великі вантажні вертольоти оснащені зовнішніми 

кронштейнами, що дозволяють транспортувати без завантаження товару 

всередину транспортного засобу). 

Використання вертольотів для транспортування вантажів не допустимо, 

якщо: 

 в пункті відправлення або призначення погані погодні умови, що не 

дозволяють зробити доставку. Вертоліт дуже чутливий до погодних умов, що 

скорочує ступінь його використання; 
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 відстань до пункту призначення перевищує максимальні можливості 

вертольоту, тобто транспортування не припустиме без додаткової дозаправки. 

Максимальна відстань приблизно 700 - 800 км. 

 відсутня ліцензія. Вертоліт може здійснювати транспортування вантажу 

виключно за наявності ліцензії на авіаперевезення і супровідних документів. 

Таке правило введено з метою забезпечення максимальної безпеки при 

наданні транспортних послуг. 

При використанні такого виду транспорту можливе розміщення вантажу 

як в середині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці. Вибір залежить від маси, 

форми і габаритних розмірів вантажу. Принципове значення має тип 

вертольоту. Це можуть бути легкі, середні або важкі з великою 

вантажопідйомністю. 

Найбільш поширені вертольоти, які використовуються для 

транспортування вантажу представлені нижче. 

1. Мі-8МТВ-1 (рис. 3.3) – призначений для різного виду робіт у всіх 

широтах та різних кліматичних умовах. Кабіна має великі двері ззаду 

фюзеляжу, які відкриваються назовні стулками, міцну підлогу і кріплення для 

вантажу. 

 

 

Рис. 3.3. Вертоліт Мі-8МТВ-1 
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Цей вертоліт може використовуватись в різних цілях, проте найчастіше 

саме для перевезення вантажів. Двигун для цього типу вертольоту 

розроблений українським підприємством «Мотор Січ». Він пройшов повний 

цикл державних випробувань і отримав міжнародний сертифікат типу СТ267-

АМД. Цей двигун задовольняє найжорсткіші міжнародні вимоги, 

безвідмовний в умовах розрідженого повітря високогір'я і різких перепадів 

температур, що дозволяє вертольоту виконувати польоти навіть у 

важкодоступній місцевості. На відміну від вертольоту Мі-8, він має здатність 

злітати і сідати на висотах до 4000 м і літати на висотах до 6000 м. Крім висоти 

стелі, зросли скоропідйомність, дальність. Ця модель також відрізнялась 

встановленим сучасним обладнанням, наприклад, таким як радіостанцію 

далекої навігації. 

Силова установка вертольоту Мі-8МТВ-1 складається з двох 

газотурбінних двигунів ТВ3-117ВМ і головного редуктора ВР-14. Потужність 

кожного двигуна становить 2200 к.с. Вертоліт може використовуватись 

практично в усіх кліматичних зонах [4]. 

Основні льотно-технічні характеристики представлені в Табл.3.1. 

 

Таблиця 3.1. 

Льотно-технічні характеристики Мі-8МТВ-1 

Екіпаж 3 людини 

Практична дальність польоту, км. 650 

Дальність польоту з допоміжними баками, 

км. 

1150 

Максимальна швидкість, км/год. 250 

Крейсерська швидкість, км/год. 230 

Практична стеля, м. 6000 

Маса пустого, кг. 7160 
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Закінчення таблиці 3.1. 

Максимальне корисне навантаження, т. 4 

Нормальна злітна маса, т. 11 

Витрата палива, т/год. 0,68 

 

2. Мі-26ТС (рис. 3.4) – радянський багатоцільовий транспортний вертоліт, 

найбільший у світі серійний транспортний вертоліт. Вертоліт побудований за 

одногвинтовою схемою з двома двигунами і трьохстійковим шасі, яке не 

усувається у польоті. Суцільнометалевий фюзеляж напівмонококової 

конструкції має змінний переріз. У його носовій частині є радіопрозорий 

обтічник що закриває антену РЛС, кабіна екіпажу, кабіна для 

супроводжуючих вантаж пасажирів і відсіки для розміщення обладнання. 

 

 

Рис. 3.4. Вертоліт Мі-26ТС 

 

Для завантаження великогабаритних вантажів у вантажній кабіні 

розташована електролебідка з тяговим зусиллям до 500 кг. Також вертоліт 

здатний перевозити вантажі на зовнішній підвісці. 

Основні льотно-технічні характеристики представлені в Табл.3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Льотно-технічні характеристики Мі-26ТС 

Екіпаж, чол. 2 людини (3 чол. при зовнішній 

підвісці вантажу) 

Маса пустого, кг. 28 200 

Максимальна злітна маса, кг. 56 000 

Вантажопідйомність у вантажній 

кабіні, т. 

20 

Вантажопідйомність на зовнішній 

підвісці, т. 

20 

Довжина вантажної кабіни, м. 12 

Ширина вантажної кабіни, м. 3,2 

Висота вантажної кабіни, м. 3,1 

Розміри вантажного люка, м. 2,9х3,2 

Об’єм паливних баків, л 12 000 

Витрати палива, кг/год. 3100 

Крейсерська швидкість, км/год. 265 

Максимальна швидкість, км/год. 295 

Практична стеля, м. 4600 

Дальність польоту при 

максимальному завантаженні, км. 

475 

 

3. Ка 32-Т (рис. 3.5) – призначений для транспортування великогабаритних 

вантажів на зовнішній підвісці, перевезення людей і вантажів у транспортній 

кабіні.  
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Рис. 3.5. Ка 32-Т 

 

Вертоліт Ка-32Т виконаний за співвісною схемою з двома несучими 

гвинтами і двома турбовальними двигунами. Машина має чотириколісне шасі, 

яке не забирається і хвостовий опір з двома килами. Екіпаж вертольоту - від 

одного до трьох осіб. 

Фюзеляж машини виготовлений з алюмінієвих сплавів, в його передній 

частині розташована кабіна пілотів, за нею знаходиться об'ємний 

вантажопасажирський салон. Для кріплення вантажів в ньому передбачені 

вузли швартування, на зовнішній підвісці може нести до 5 тис. кг. З лівого 

боку фюзеляжу розташовані вантажні двері, через які завантажуються і 

розвантажуються вантажі. Паливна система складається з десяти баків, їх 

загальна ємність 3450 літрів. 

Основні льотно-технічні характеристики даного вертольоту представлені 

в Табл.3.3. 
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Таблиця 3.3. 

Льотно-технічні характеристики Ка 32-Т 

Екіпаж, чол. 1-3 

Маса пустого, кг. 6000 

Максимальна швидкість, км/год. 250 

Крейсерська швидкість, км/год. 220 

Практична дальність, км. 800 

Практична стеля, м. 5000 

Корисне навантаження, кг. 3700 кг. вантажу або 5000 кг. на 

зовнішній підвісці 

Максимальна дальність польоту, км. 650 

 

Сучасні повітряні судна здатні транспортувати вантажі вагою кілька 

десятків тон на далекі й близькі відстані. Успішність авіаперевезення вантажів 

безпосередньо залежить від правильного підбору літака відповідно до 

особливостей перевезеного товару (габарити, тоннаж). В основному доставка 

організовується на літаках типу Ан, Boeing, ІЛ. 

Транспортний літак може мати наступні конструктивні особливості, які 

відрізняють його від пасажирських моделей. Вони покликані, в першу чергу, 

полегшити навантаження і розвантаження літака: 

 компонування «високоплан» (дозволяє розташувати вантаж 

максимально близько до землі); 

 посилене шасі з великою кількістю коліс; 

 вантажні люки внизу і вгорі фюзеляжу; 

 люки в передній частині фюзеляжу («відкидний ніс») і в задній, іноді 

суміщені з рампою; 

 зменшенні двері в кабіну пілотів 

 відсутність ілюмінаторів. 

Нижче представлені характеристики літаків, які найчастіше 

використовуються при транспортуванні вантажів. 
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1. Ан-12 (рис.3.6) – призначений для перевезення вантажів і техніки вагою 

до 20 тон і об'ємом до 90 метрів кубічних на лініях малої і середньої 

протяжності. 

 

 

Рис. 3.6. Ан-12 

 

Ан-12 є вільнонесучим монопланом суцільнометалевої конструкції з 

верхнім розташуванням крила, однокільовим вертикальним оперенням та 

шасі, що забирається. У носовій частині фюзеляжу розташована кабіна 

екіпажу, в іншій частині розміщена негерметична вантажна кабіна. Вантажна 

кабіна має габарити, оптимізовані за розмірами основного потоку вантажів, 

що перевозяться, і дозволяє перевозити вантажі в контейнерах і на жорстких 

піддонах, нестандартні вантажі (тюки, бочки та ін.), а також несамохідну і 

самохідну колісну техніку [6]. 

Основні льотно-технічні характеристики представлені в Табл.3.4. 

 

Таблиця 3.4. 

Льотно-технічні характеристики Ан-12 

Екіпаж, чол. 3 

Маса пустого, кг. 34000 
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Закінчення таблиці 3.4. 

Максимальна швидкість, км/год. 700 

Крейсерська швидкість, км/год. 650 

Практична дальність, км. 4500 

Практична стеля, м. 10000 

Максимальна вантажопідйомність, т. 20 

Обсяг вантажної кабіни, м3 123,9 

 

2. Іл-76 (рис. 3.7) – один з найуспішніших і затребуваних повітряних суден 

в історії світової вантажної авіації. Його характеристики, включаючи габарити 

вантажної кабіни, вантажопідйомність, можливість автономного 

завантаження без використання аеропортової техніки, а також використання 

на аеродромах з нерозвиненою інфраструктурою, дозволяють йому протягом 

тривалого часу залишатися поза конкуренцією серед літаків свого класу. 

 

 

Рис. 3.7. Іл-76 

 

Літак має задній вантажний люк з розкладною рампою. Для 

навантаження нестандартних вантажів у вантажній кабіні встановлено дві 

електролебідки тягою до 3 тон кожна і 4 електротельфера загальною 

вантажопідйомністю до 10 тон. Літак побудований за традиційною для важких 

транспортних літаків схемою однофюзеляжного високоплану із 
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стрілоподібним крилом і однокильовим оперенням. Круглий в перетині 

фюзеляж розділений на декілька герметичних кабін: кабіна пілотів (у верху 

носової частини фюзеляжу), кабіна штурмана (під кабіною пілотів), вантажна 

кабіна. 

Основні льотно-технічні характеристики представлені в Табл.3.5. 

 

Таблиця 3.5. 

Льотно-технічні характеристики Іл-76 

Екіпаж, чол. 6 

Маса пустого, кг. 40000 

Максимальна швидкість, км/год. 900 

Крейсерська швидкість, км/год. 800 

Практична дальність, км. 4200 

Практична стеля, м. 13000 

Максимальна вантажопідйомність, т. 50 

Обсяг вантажної кабіни, м3 288 

 

3. Boeing 737 (рис. 3.8) – середньомагістральний транспортний літак, 

призначений для авіаліній малої і середньої протяжності. Здатний перевозити 

вантажі вагою до 23 тонн і об'ємом 141 м3 на відстань до 3700 кілометрів. 

 

 

Рис. 3.8. Boeing 737 
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Boeing 737 оснащений бічним вантажним люком на верхній палубі і 

механізованою системою навантаження, які дозволяють розміщувати у 

вантажній кабіні 11 стандартних авіаційних піддонів або контейнерів 

розміром 2235 × 3175 мм. 

Основні льотно-технічні характеристики представлені в Табл.3.6. 

 

Таблиця 3.6. 

Льотно-технічні характеристики Boeing 737 

Екіпаж, чол. 3 

Маса пустого, кг. 27692 

Максимальна швидкість, км/год. 943 

Крейсерська швидкість, км/год. 900 

Максимальна злітна маса, т. 65 

Максимальне завантаження, т. 20 

Дальність польоту з максимальним 

завантаженням, км. 

2800 

Об’єм вантажного відсіку, м3 180 

 

Компанія Кий Авіа КАРГО немає власного парку повітряних суден, і 

перевозить експортні, імпортні та транзитні вантажі регулярними і 

чартерними авіарейсами з аеропортів України. Згідно дослідження 

перевезення вантажів найчастіше відбувається такими літаками як Boeing 737 

та Ан-12. 
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3.4. Проектні пропозиції щодо підвищення ефективності 

використання повітряних суден авіакомпанії при здійсненні авіаційних 

робіт та перевезень 

 

 

Для визначення ефективності застосування різних типів ПС для 

виконання авіаційних робіт та перевезень буде порівняно літак Ан-2, Ан-12 та 

літак Boeing 737. Вихідні дані, необхідні для проведення розрахунків 

представлені вище. 

В якості авіаційної роботи, яку пропонуємо виконувати компанії «Кий 

Авіа КАРГО» розглянемо авіаційно-хімічні роботи, так як сільське 

господарство залишається провідною складовою економіки нашої країни та 

даний вид робіт у нашій країні найчастіше застосовується авіаційним 

способом. Згідно статистичних даних за 9 місяців 2019 року авіаційними 

підприємствами оброблено 359,6 тис. гектарів сільськогосподарських площ, 

наліт під час виконання авіаційних робіт в галузях економіки становив 6,1 тис. 

годин (за 9 місяців 2018 року – 543,6 тис. гектарів та 8,7 тис. годин відповідно). 

Для пoдальшoгo рoзрахунку ефективнoстi застoсування oбраних типiв ПС 

для виконання авіахімічних робіт та авіаційних перевезень вантажу неoбхiднo 

дoслiдити сoбiвартiсть льoтнoї гoдини для кoжнoгo типу ПС.  

Для визначення собівартості льотної години для кожного типу ПС 

потрібно розрахувати такі статті як витрати на авіаційне паливо, витрати на 

капітальний ремонт основних вузлів та агрегатів, періодичне та сезонне 

обслуговування ПС, авіаційне страхування, фонд оплати праці екіпажу, 

рентабельність, податок на додану вартість та військовий збір. 

Для початку розрахуємо собівартість льотної години для літака Ан-2. 

Розрахунок проводиться за методикою АСМІ, яка складається з 

наступних чотирьох складових: 

1. А – aircraft, тобто розрахунок амортизаційних відрахувань для ПС на 

реновацію планера і двигунів. Даний показник визначають по фактичному 
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нальоту годин у рік (Tг ) і нормі амортизації розрахованої з ресурсу літака. 

Даний показник у цьому випадку приймаємо як 10% амортизаційних 

відрахувань від початкової вартості ПС, плановий річний наліт 500 годин/рік, 

початкова вартість ПС – 30000$ і розраховується за формулою 3.1. 

 

𝐴 = 0.1 × Впс/Тг     (3.1) 

 

де Впс - пoчаткoва вартiсть ПС, грн; 

Т𝑟  - рiчний налiт гoдин, год. 

 

А = 0,1 ∗
30000$

500
= 6(

$

год
) 

 

2. С – crew, тобто потреба в персоналі і рівень витрат на заробітню плату 

льотного та інженерно-технічного складу. Виплати на відрядження у 

розрахунку на годину річного нальоту розраховується за формулою 3.2. 

 

𝐶 = (𝑛 ∗ 𝑁 ∗
𝑅

Тр
) + 𝑅зп     (3.2) 

 

 

де n – числo членiв екiпажу; 

N – передбачувана кiлькiсть дiб у рoцi, у якoму будуть здiйснюватись 

виплати на вiдрядження; 

R – ставка oплати вiдрядження на oдну людину; 

𝑅зп. – витрати на oплату працi льoтнoгo екiпажу. 

В заданих умoвах n=2, N=90, R= 50 $, 𝑅зп.= 100 $, тoму: 

 

𝐶 = (2 ∗ 90 ∗
50

500
) + 100 = 118 $ 
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3. М – maintenance, тобто необхідні витрати, пов’язані з технічним 

обслуговуванням ПС, що приходиться на 1 годину льотного часу. Для 

визначення даного показника необхідно прорахувати трудомісткість процесу 

технічного обслуговування, виходячи з умов проектного ресурсу по планеру і 

по двигунах. Оскільки таку інформацію важко визначити, практика показує, 

що технічне обслуговування складає третину від амортизаційних відрахувань 

і розраховується за формулою 3.3. 

 

М = А/3      (3.3) 

 

М =
6

3
= 2 (

$

год
) 

 

4. I – insurance, тобто сума всіх видів страховок, що приходиться на одну 

льотну годину. Це страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім 

особам; КАСКО; страхування екіпажів. Розмір страхових платежів складає 

приблизно 2% від первісної вартості ПС і розраховується за формулою 3.4. 

 

𝐼 = 𝑅𝑠 ∗ Впс/Тр     (3.4) 

 

де Rs – рoзмiр страхoвих платежiв 

 

𝐼 = 0.02 ∗
30000

500
= 1,2 (

$

год
) 

 

Таким чином АСМІ для літака Ан-2 складає: 

 

Влг
𝐴𝐶𝑀𝐼 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑀 + 𝐼 = 6 + 118 + 2 + 1,2 = 127,2 (

$

год
)

= 3052,8 (
грн

год
) 
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Окрім розрахунку собівартості за методикою АСМІ потрібно також 

розрахувати наступні показники: 

1. Авiацiйне паливo. 

Врахoвуючи, щo станом на 2019 рік цiна авiацiйнoгo палива станoвить 

34500 грн/т, прoрахуємo цiну на паливo для літака Ан-2 за формулою 3.5. 

 

𝑁п = 𝐶п.кг ∗ 𝑄      (3.5) 

 

де Сп.кг – цiна палива за 1 кг; 

Q – гoдинна витрата палива. 

 

𝑁п = 34,5 ∗ 140 = 4830 (грн) 

 

2. Авiацiйне мастилo. 

Авiацiйне мастилo для двигунiв складає приблизно 3% вiд вартoстi 

палива (формула 3.6), тoму: 

 

𝑁м = 𝑁п ∗ 0,03      (3.6) 

 

𝑁м = 4830 ∗ 0,05 = 241,5 (грн) 

 

3. Нарахування ЄСВ дo пенсiйнoгo фoнду. 

Врахoвуючи, щo фoнд oплати працi екiпажу на 1 льoтну гoдину складає 

2400 грн/год (100 $/гoд), та з урахуванням тoгo, щo нарахування ЄСВ складає 

22 %, розрахуємо витрати на виплату даних відрахувань за формулою 3.7. 

 

𝑁ЄСВ = 𝑅зп ∗ 0,22      (3.7) 
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𝑁ЄСВ = 2400 ∗ 0,22 = 528 (
грн

год
) 

 

Аеропортові збори встановлювались згідно наказу Міністерства 

Інфаструктури України «Про встановлення аеропортових зборів за 

обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України». 

Для обчислення ефективності використання літака Ан-2 розрахуємо 

рентабельність від однієї години виконання роботи, як добуток собівартості 

льотної години з урахуванням усіх витрат та коефіцієнта рентабельності – 15% 

за формулою 3.8. 

 

В1 = 𝑆лг ∗ 15%      (3.8) 

 

В1 = 8652,3 ∗ 0,15 = 1297,8(грн) 

 

Розрахуємо податок на прибуток як добуток рентабельності від 

виконання роботи за 1 годину та ставки податку – 18% за формулою 3.9 

 

В2 = В1 ∗ 18%      (3.9) 

 

В2 = 1297,8 ∗ 0,18 = 233,6 (грн) 

 

Обчислимо суму військового збору, який складає 1,5% за формулою 3.10 

 

В3 = В1 ∗ 0,015%     (3.10) 

 

В3 = 1297,8 ∗ 0,015 = 19,4 (грн) 
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Обчислимо вартість однієї льотної години літака Ан-2 як суму 

собівартості льотної години з урахуванням усіх витрат, податку на прибуток 

та рентабельності від виконання роботи за одну годину за формулою 3.11. 

 

Влг1 = 𝑆лг + В1 + В2 + В3     (3.11) 

 

Влг1 = 8652,3 + 1297,8 + 233,6 + 19,4 = 10203 (грн) 

 

Обчислимо вартість однієї льотної години з урахуванням ПДВ за 

формулою 3.12, ставка податку складає 20%. 

 

Влг2 = Влг1 ∗ 20%      (3.12) 

 

Влг2 = 10203 ∗ 1,2 = 122436 (грн) 

 

Очікуваний прибуток підприємства обчислюємо як добуток 

рентабельності за виконання однієї льотної години та очікуваного нальоту 

годин за формулою 3.13. 

 

П = Тн ∗ В1      (3.13) 

 

ПАн2 = 500 ∗ 1297,8 = 648900 

 

Розрахуємо сoбiвартiсть льoтнoї гoдини літака Boeing 737 

1. Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться за формулою 

3.1. Норму амортизаційних відрахувань в даному випадку приймаємо в 

розрахунку на 25 років експлуатації чи 4% амортизаційних відрахувань від 

початкової вартості ПС. 
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А = 0,04 ∗
50 млн.

1000
= 2000(

$

год
) 

 

2. Виплати на відрядження у розрахунку на годину річного нальоту 

згідно формули 3.2 розраховується: 

 

𝐶 = (3 ∗ 200 ∗
30

1000
) + 100 = 118 $ 

 

3. Витрати пов’язані з технічним обслуговуванням ПС на 1 годину 

льотного часу розраховуються згідно формули 3.3. 

 

М =
2000

3
= 666,6 (

$

год
) 

 

4. Витрати на страхування розраховуються згідно формули 3.4. 

 

𝐼 = 0.02 ∗
50 млн.

1000
= 1000 (

$

год
) 

 

Таким чином АСМІ для літака Boeing 737 складає: 

 

Влг
𝐴𝐶𝑀𝐼 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑀 + 𝐼 = 2000 + 118 + 666,6 + 1000 = 3784,6 (

$

год
)

= 88938,1 (
грн

год
) 

 

Розрахуємо витрати авіаційного палива для літака Boeing 737 згідно 

формули 3.5. 

 

𝑁п = 34,5 ∗ 2600 = 89700 (грн) 
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Розрахунок авiацiйного мастила згідно формули 3.6 представлено нижче: 

 

𝑁м = 89700 ∗ 0,03 = 2691 (грн) 

 

Нарахування ЄСВ дo пенсiйнoгo фoнду згідно формули 3.7. 

 

𝑁ЄСВ = 2400 ∗ 0,22 = 528 (
грн

год
) 

 

Розрахуємо також рентабельність від однієї години виконання роботи для 

літака Boeing 737 за формулою 3.8. 

 

В1 = 181857 ∗ 0,15 = 27278,5(грн) 

 

Розрахуємо податок на прибуток за формулою 3.9 

 

В2 = 27278,5 ∗ 0,18 = 4910,1 (грн) 

 

Обчислимо також суму військового збору за формулою 3.10 

 

В3 = 27278,5 ∗ 0,015 = 409,1 (грн) 

 

Вартість однієї льотної години літака Boeing без урахування ПДВ 

обчислюється за формулою 3.11. 

 

Влг1 = 181857 + 27278,5 + 4910,1 + 409,1 = 214454,7 (грн) 

 

Вартість однієї льотної години з урахуванням ПДВ розрахуємо за 

формулою 3.12, ставка податку складає 20%. 
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Влг2 = 214454,7 ∗ 1,2 = 257345,6 (грн) 

 

Очікуваний прибуток підприємства обчислюємо за формулою 3.13. 

 

П𝐵𝑜𝑒𝑖𝑛𝑔 737 = 1000 ∗ 27278.5 = 27278500 

 

 

Розрахуємо сoбiвартiсть льoтнoї гoдини літака Ан-12. 

1. Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться за формулою 

3.1. Норму амортизаційних відрахувань в даному випадку приймаємо в 

розрахунку на 25 років експлуатації чи 4% амортизаційних відрахувань від 

початкової вартості ПС. 

 

А = 0,04 ∗
15 млн.

1000
= 600(

$

год
) 

 

2. Виплати на відрядження у розрахунку на годину річного нальоту 

згідно формули 3.2 розраховується: 

 

𝐶 = (3 ∗ 200 ∗
30

1000
) + 100 = 118 $ 

 

3. Витрати пов’язані з технічним обслуговуванням ПС на 1 годину 

льотного часу розраховуються згідно формули 3.3. 

 

М =
600

3
= 200 (

$

год
) 

 

4. Витрати на страхування розраховуються згідно формули 3.4. 
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𝐼 = 0.02 ∗
15 млн.

1000
= 300 (

$

год
) 

 

Таким чином АСМІ для літака Ан-12 складає: 

 

Влг
𝐴𝐶𝑀𝐼 = 𝐴 + 𝐶 + 𝑀 + 𝐼 = 600 + 118 + 200 + 300 = 1218 (

$

год
)

= 28623 (
грн

год
) 

 

Розрахуємо витрати авіаційного палива для літака Ан-12 згідно формули 

3.5. 

 

𝑁п = 34,5 ∗ 1800 = 62100 (грн) 

Розрахунок авiацiйного мастила згідно формули 3.6 представлено нижче: 

 

𝑁м = 62100 ∗ 0,03 = 1863 (грн) 

 

Нарахування ЄСВ дo пенсiйнoгo фoнду згідно формули 3.7. 

 

𝑁ЄСВ = 2400 ∗ 0,22 = 528 (
грн

год
) 

 

Розрахуємо також рентабельність від однієї години виконання роботи для 

літака Boeing 737 за формулою 3.8. 

 

В1 = 93114 ∗ 0,15 = 13967,1(грн) 

 

Розрахуємо податок на прибуток за формулою 3.9 
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В2 = 13967,1 ∗ 0,18 = 2514 (грн) 

 

Обчислимо також суму військового збору за формулою 3.10 

 

В3 = 13967,1 ∗ 0,015 = 209,5 (грн) 

 

Вартість однієї льотної години літака Boeing без урахування ПДВ 

обчислюється за формулою 3.11. 

 

Влг1 = 93114 + 13967,1 + 2514 + 209,5 = 109804,6 (грн) 

 

Вартість однієї льотної години з урахуванням ПДВ розрахуємо за 

формулою 3.12, ставка податку складає 20%. 

 

Влг2 = 109804,6 ∗ 1,2 = 131765,5 (грн) 

 

Очікуваний прибуток підприємства обчислюємо за формулою 3.13. 

 

ПАн12 = 1000 ∗ 13967,1 = 13967100 

 

Розрахуємо також продуктивність для літаків Ан-12 та Boeing 737, тобто 

об’єм роботи, який може виконати повітряне судно за одиницю часу. 

Гранична загальна годинна продуктивність (А) (ткм/год.) визначається за 

формулою 3.14. 

 

𝐴 = 𝑔ком. × 𝑉𝑝     (3.14) 

 

де gком. – граничне загальне комерційне навантаження ПС 

Vp – рейсова швидкість ПС 

Для літака Ан-12: 
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𝐴 = 20 × 670 = 13400
ткм

год
 

 

Для літака Boeing 737: 

 

𝐴 = 20 × 908 = 18160
ткм

год
 

 

Річний прибуток від виконання вантажних перевезень літаками Ан-12 та 

Boeing 737 у вигляді діаграми представлені нижче. 

 

 

Рис. 3.9. Річний прибуток від виконання авіаційних перевезень 

Проведені розрахунки витрат, собівартість виконання даних робіт та 

очікуваний прибуток компанії ТОВ «Кий Авіа КАРГО» у вигляді таблиці 

представлено нижче. 

 

Таблиця 3.7. 

Витрати від виконання авіаційних робіт та перевезень 

Витрати, грн. Ан-2 Ан-12 Boeing 737 

Собівартість ЛГ 3052,8 28623 88938,1 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Ан-12 Boeing 737
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Рентабельність 1297,8 13967,1 27278,5 

Вартість однієї ЛГ 

без урахування 

ПДВ 

10203 109804,6 214454,7 

Вартість однієї ЛГ з 

урахуванням ПДВ 

12243,6 131765,5 257345,6 

Очікуваний 

прибуток 

підприємства при 

виконанні 

очікуваного нальоту 

648900 13967100 27278500 

 

Отже, провівши  розрахунки видно, що виконувати авіахімічні роботи для 

компанії Кий Авіа КАРГО є економічно не вигідним, так як очікуваний 

прибуток підприємства від виконання даного виду робіт літаком Ан-2 більш 

ніж на 26 мільйонів менше в порівнянні з літаком Boeing 737. 

Порівнюючи повітряні судна Ан-12 та Boeing 737 бачимо, що літак Boeing 

737 є продуктивнішим за літак Ан-12 на 26%, а саме гранична продуктивність 

для Ан-12 становить 13400 тонно кілометрів, в той час як продуктивність 

Boeing 737 становить 18160 тонно кілометрів. З огляду на собівартість льотної 

години даних літаків видно, що собівартість літака Ан-12 становить 28623 

грн/год., що на 60315 грн/год. менше від собівартості Boeing 737. Так як 

очікуваний прибуток за 1000 годин компанії ТОВ «Кий Авіа КАРГО» буде 

вищий при використанні Boeing 737 та продуктивність даного літака теж вища 

в порівнянні з Ан-12 пропонуємо компанії виконувати вантажні перевезення 

літаком Boeing 737. Якщо порівнювати новий Боїнг 737 з АН-12, який 

компанія також використовує для здійснення вантажних перевезень, то 

перевагою нового літака є значно вища швидкість (908 км/год проти 670 

км/год) при рівних витратах палива та однаковому максимальному 
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комерційному завантаженні. Отже витрати палива на один кілометр будуть 

нижчими.  

Також важливою перевагою нового літака є значно більші можливості для 

завантаження об’ємних вантажів, оскільки загальний об’єм вантажу, що може 

вмістити Боїнг є вищим ніж той, який доступний для Ан-12.  
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Метою дослідження виступало обгрунтування ефективності та 

доцільності використання повітряних суден при виконанні авіаційних робіт. 

Об’єктом дослідження виступала господарська діяльність авіакомпанії 

ТОВ «Кий Авіа КАРГО» з метою виконання авіаційних робіт. Під час 

виконання даної роботи проаналізовано використання парку повітряних суден 

при виконанні авіаційних в Україні, а також проаналізовано, що стан авіації 

при здійсненні авіаційних робіт в Україні на досить низькому рівні. 

Предметом дослідження виступала безпосередньо ефективність 

використання повітряних суден при виконанні авіаційних робіт. На жаль, стан 

ПС в Україні знаходиться практично в критичному стані так як більшість 

літаків та вертольотів на даних час є застарілими та оновлення парку ПС в 

авіакомпаніях проходить дуже повільно. Проаналізувавши компанію ТОВ 

«Кий Авіа Карго» ми бачимо, що дана компанія у своїй власності немає 

жодного повітряного судна, а працює лише з орендованими суднами, що 

значно підвищує вартість надання послуг. 

В теоретичній частині дипломної роботи перш за все проаналізовано 

поняття сутності економічної ефективності, так як дане поняття є одним із 

ключових категорій ринкової економіки, так як пов’язана безпосередньо з 

досягненням кінцевого результату підприємства. В роботі проаналізовані 

фактори впливу на економічну ефективність підприємства. Також 

проаналізовано та визначено різновиди ефективності господарської 

організації та проаналізовано науковців, які присвятили свої роботи 

дослідженню ефективності.Поняття ефективність має важливе як наукове, так 

і практичне значення. В теоретичній частині також представлено 

використання парку ПС при здійсненні авіаційних робіт. Велике значення має 

обгунтування вибору повітряного судна при виконанні певного виду робіт. Від 

правильного вибору ПС залежить перш за все прибуток компанії, що є одним 

із найважливіших складових. Проаналізовано, також сутність поняття 

повітряне судно та проаналізовано класифікаційну ознаку ПС в Україні. 

Важливою складовою є аналіз нормативно-правового регулювання авіаційних 
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робіт, так як регулювання діяльності авіації визначено на державному рівні. 

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують 

виконання авіаційних робіт в Україні є Повітряний кодекс України, Цивільний 

кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України, постанови 

КМУ та інші. 

Неможливо не розглянути роль авіації при здійсненні авіаційних робіт, 

так як авіація це галузь, яка швидко розвивається, в середному обсяги робіт 

щороку збільшуються на 5-6%, проте ситуація в Україні дещо інша. У зв’язку 

з політичною ситуацією в країні, нестабільністю економіки, на жаль, 

авіаційний транспорт не розвивається швидкими темпами. В роботі 

проаналізовано також переваги та недоліки авіаційного транспорту в цілому. 

Проаналізувавши компанію ТОВ «Кий Авіа КАРГО» ми бачимо, що 

компанія постійно розвивається та пропонує нові види робіт. Так, наприклад, 

на даний час компанія здійснює міжнародні авіаційні, морські та автомобільні 

перевезення важнажу. Попри це компанія надає широкий спектр інших послуг 

таких як складський сервіс, митне оформлення та туризм. Спостерігається 

щорічне збільшення обсягу робіт, що свідчить про постійний розвиток. На 

даний час компанія виконує рейси практично в будь-яку точку світу. Разом зі 

збільшенням кількості робіт та послуг щороку зростає кількість працівників 

компанії. Перш за все це робочі місця для населення, що на даний час є вкрай 

важливим для нашої країни. Також про постійний розвиток авіакомпанії 

свідчить щорічне збільшення прибутку авіакомпанії.  

Виходячи з даних, які представлені в даній роботі можна стверджувати 

про збільшення попиту на виконувані роботи та послуги адже дохід залежить 

не тільки від обсягу робіт авіакомпанії, а також від інших факторів, наприклад, 

таких як політична ситуація в країні, загальноекономічні зміни. Діяльність 

компанії також направлена на відродження авіації в нашій країні. 

Впровадження передового досвіду і новітніх технологій дає можливість 

значно розвинути матеріально-технічну базу підприємства. Компанія має у 
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своїй власності сучасний склад, що дозволяє зберігати вантажі в безпеці до 

відправлення чи після прибуття протягом тривалого часу. 

Також було представлено не тільки види робіт, які виконує дана компанія, 

а й наочно продемонстровано географію польотів компанії. Згідно даних 

представлених компанією найчастіше польоти з доставки вантажу 

здійснюються в такі країни як США, Китай та країни Європи. 

В проектній частині перш за все представлена роль процесу авіаційних 

перевезень і робіт в комплексному аналізі парку повітряних суден, так як 

використання математичних моделей допомагає провести комплексний аналіз 

парку ПС. Крім математичний моделей можливо також використовувати 

імітаційні та евристичні моделі. Також наочно продемонстрована структура 

математичної моделі процесу авіаційних перевезень і робіт. 

У роботі представнена технологія виконання авіаційних перевезень 

вантажів та вимоги до вантажів, так як процес перевезення вантажів торкає 

велика кількість учасників транспортного процесу й він  повинен розглядатися 

комплексно на основі технології, погодженої всіма сторонами й базованої на 

нормативних документах або результатах інженерної підготовки перевезень. 

В дипломній роботі представлено та проаналізовано повітряні судна, які 

виконують вантажні перевезення. Для перевезень вантажів використовуються 

три типи повітряних суден - пасажирські літаки, спеціалізовані вантажні 

повітряні судна та вантажні літаки, створені на базі пасажирських. Більш 

детально розглянуто та описано саме вантажні повітряні судна. 

Для визначення ефективності використання повітряних суден в роботі 

порівняно два літаки, які виконують вантажні перевезення, а саме літак Ан-12 

та Boeing 737. Прораховано собівартість льотної години даних типів ПС за 

методикою АСМІ. 

З розрахунків було визначено, що літак Ан-12 є ефективнішим для 

використання при вантажний перевезеннях вантажів. Також було визначено, 

що літак Ан-12 є на 7% продуктивнішим на даному виді робіт. Також 

порівнюючи дані ПС видно, що собівартість літака Boeing 737 на 83481 
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грн/год. більша від собівартості льотної години літака Ан-12. З огляду на дані 

показники для збільшення ефективності і збільшенні прибутку компанії ТОВ 

«Кий Авіа КАРГО» пропонуємо використовувати літак Ан-12. 
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