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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи «Інноваційні бізнес-моделі в 

міжнародній авіаційній галузі»: 85 сторінок, 21 таблиця, 11 рисунків, 97 літературних 

джерел. 

Перелік ключових слів (словосполучень):  БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, ІННОВАЦІЇ, 

МІЖНАРОДНА АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ. 

Об’єкт дослідження: розвиток інноваційних бізнес-моделей в міжнародній 

авіаційній галузі в сучасних умовах. 

Предмет дослідження: інноваційні бізнес-моделі в міжнародній авіаційній 

галузі. 

Мета кваліфікаційної роботи: дослідження інноваційних бізнес-моделей в 

міжнародній авіаційній галузі. 

Методи дослідження: загальні методи (aнaлiз, синтез, індукція, дедукція, 

клaсифiкaцiя), тeoрeтичнi методи (системний aнaлiз), eкoнoмiкo-стaтистичнi, 

графічні та інші. 

Отримані результати та їх новизна: стосуються розробки нових теоретико-

методологічних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

інноваційних бізнес-моделей в міжнародній авіаційній галузі. 

Значущість виконаної роботи та висновки: подальше створення належних і 

достатніх умов для більшого розвитку інноваційних бізнес-моделей в міжнародній 

авіаційній галузі, а саме створення правових, економічних та політичних умов для 

функціонування цих бізнес-моделей в міжнародній авіаційній галузі. 

Рекомендації щодо використання результатів: мaтeрiaли дипломної роботи 

рекомендується використовувати для застосування при написанні звітів щодо 

інноваційних бізнес-моделей в міжнародній авіаційній галузі.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Міжнародна авіаційна галузь є досить 

важливою у XXI столітті. На даний момент не можливо уявити світ без польотів та 

туризму. Але з приходом пандемії COVID-19 міжнародна авіаційна галузь потребує 

впровадження інноваційних бізнес-моделей у свою діяльність. 

Галузь повітряного транспорту працює в умовах високої конкуренції, 

динамічних і складних умов. За останні кілька років ми стали свідками низки 

інноваційних бізнес-моделей, таких як стратегія подвійного бренду (керування 

авіакомпанією з повним обслуговуванням і лоукост-перевізником в одному група 

авіакомпаній); недорогі далекі операції; транскордонні спільні підприємства 

авіакомпаній; вертикальна інтеграція між аеропортами та авіакомпаніями; і зростання 

значення допоміжних доходів для авіакомпаній. Оскільки ці нові бізнес-моделі 

постійно розвиваються, вони можуть потенційно змінити ландшафт авіаційної галузі. 

Динамічний розвиток авіатранспорту вимагає пошуку інструментів підвищення 

ефективності та забезпечення конкурентоспроможності авіакомпаній. Сьогодні 

такими інструментами є теоретичні знання та прикладні дослідження методологічних 

засад у сфері бізнес-моделювання. Тому вивчити методологію та методологічні 

основи сфери бізнес-моделювання сьогодні це вважається дуже актуальним, оскільки 

визначає все більшу роль використання та впровадження сучасних методів бізнес-

моделювання в діяльності авіакомпаній. 

Нині є велика кількість наукових досліджень у сфері бізнес-моделювання, 

методів та принципів формування бізнес-моделей, серед яких найбільш суттєвими 

можна вважати роботи таких науковців, як: А. Остервальдер, Ю. Піньє, М. Хаммер, 

Д. Чампі, Г.О. Швиданенко, Л.М. Побоченко, І.І. Набок, М.П. Висоцька, М.А. Ричка, 

К.В. Сидоренко, Н.В. Ревуцька, М. Портер, В. Міллар, Л.І. Дмитришин, В. 

Котельніков, О.В. Ареф’єва, І.М. Мягких, В.В. Прохорова, А. Сливоцький та ін. 
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Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених формуванню бізнес-

моделей підприємства, поза увагою залишаються методологічні засади формування 

бізнес-моделей підприємств авіаційної галузі. 

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження інноваційних бізнес-моделей в 

міжнародній авіаційній галузі. 

Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання:  

– охарактеризувати сутність, моделі та роль інноваційних бізнес-моделей в 

міжнародної авіаційної галузі; 

– дослідити особливості здійснення регулювання бізнес-моделей в 

міжнародній авіаційній галузі; 

– оцінити конкуренцію у впровадженні інноваційних бізнес-моделей в 

авіаційній галузі у світі; 

– аналіз кількості впровадження інноваційних бізнес-моделей в 

міжнародній авіаційній галузі під час пандемії COVID-19 у світі; 

– дослідити тенденції розвитку інноваційних бізнес-моделей в авіаційній 

галузі під час війни в Україні; 

– з’ясувати проблеми та перспективи розвитку інноваційних бізнес-

моделей міжнародної авіаційної галузі у світі; 

– розкрити основні проблеми впровадження інноваційних бізнес-моделей в 

авіаційній галузі в Україні; 

– визначити заходи щодо удосконалення бізнес-моделей авіаційної галузі в 

Україні. 

 Об’єкт дослідження: розвиток інноваційних бізнес-моделей в міжнародній 

авіаційній галузі в сучасних умовах. 

Предмет дослідження: інноваційні бізнес-моделі в міжнародній авіаційній 

галузі. 

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

фундаментальні положення інноваційних бізнес-моделей в міжнародній авіаційній 

галузі. В першому розділі при дослідженні теоретичних основ діяльності 

інноваційних бізнес-моделей в міжнародній авіаційній галузі використовувалися 
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методи від абстрактного до конкретного, поєднання аналізу та синтезу, структурно-

системного підходу, методу, причинно-наслідкових зв’язків. В другому розділі 

роботи, в аналітичній частині, де досліджувалися та аналізувались інноваційній 

бізнес-моделі в міжнародній авіаційній галузі, використовувалися методи логічного 

й історичного, кількісно-якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного 

аналізу. У завершальному третьому розділі основним науковим методом був метод 

причинно-наслідкових, логічних та функціональних зв’язків і залежностей, а також 

кореляційно-регресійного аналізу. 

Теоретичну основу роботи склали економічні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних учених. При написанні роботи використовувались матеріали 

Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної 

служби статистики України, Державної авіаційної служби України. Фактологічною та 

статистичною основою слугували щорічні звіти Міжнародної організації цивільної 

авіації (ICAO), Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), Конференції 

ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організації Об’єднаних Націй (ООН). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

кваліфікаційного дослідження висвітлено у  наукових публікаціях: 

Харковина В. І. Innovative business models in the aviation industry of Ukraine: 

problems and prospects/ Харковина В. І. //  Національні економічні стратегії розвитку 

в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 

травня 2022 р.: тези доп.– К.: НАУ, 2022.  – С. 85-87. 

Харковина В.І. The impact of the war in Ukraine on the aviation sector in the world 

/ ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів 

«Політ. Сучасні проблеми науки», секція «Глобальні проблеми міжнародних 

економічних відносин», 17 травня 2022 р., НАУ, м. Київ. С. 89-90. 

Структура кваліфікаційної роботи.  Кваліфікаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків та списку бібліографічних посилань використаних 

джерел. В роботі розміщено 21 таблиця та 11 рисунків. Список бібліографічних 

посилань використаних джерел включає 97 найменувань на десяти сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-

МОДЕЛЕЙ В МІЖНАРОДНІЙ АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ 

 

 

1.1. Сутність, моделі та роль інноваційних бізнес-моделей в міжнародної 

авіаційної галузі 

 

Наявність ефективної бізнес-моделі, яка найкраще відповідає пріоритетам 

споживачів, забезпечує ефективність авіакомпанії на ринку. Нині мало просто мати 

ресурси та необмежений доступ до них, потрібно навчитися використовувати їх у 

найефективнішій комбінації, формуючи власну ключову компетенцію. Така 

компетенція дасть можливість авіаційному підприємству сформувати фактори 

конкурентного успіху, які створять йому стійкі конкурентні переваги у виробництві 

конкурентоспроможної послуги з високим рівнем доданої споживчої цінності. 

Бізнес-модель — це документ або стратегія, яка описує, як компанія чи 

організація забезпечує цінність своїм клієнтам. У найпростішій формі бізнес-модель 

надає інформацію про цільовий ринок організації, потреби цього ринку та роль, яку 

продукти або послуги підприємства відіграватимуть у задоволенні цих потреб [55].  

Інновація бізнес-моделі, таким чином, описує процес, у якому організація 

коригує свою бізнес-модель. Часто ця інновація відображає фундаментальні зміни в 

тому, як компанія забезпечує цінність своїм клієнтам, чи то шляхом розробки нових 

потоків доходу чи каналів розподілу. Інновації бізнес-моделі дозволяють бізнесу 

скористатися перевагами змінних вимог і очікувань клієнтів [55]. 

Також досить важливими є впровадження lean-інновацій, тому що вони є 

вигідними для компаній. Lean-інновації зосереджені на підвищенні ефективності 

шляхом раннього та частого отримання відгуків клієнтів і мінімізації відходів у циклі 

розробки продукту. Цей процес віддає перевагу експериментам над детальним 

плануванням і відзначає безперервне, поступове вдосконалення. Lean-інновації дають 
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змогу командам розробляти, прототипувати та перевіряти нові бізнес-моделі швидше 

та з меншою кількістю ресурсів, завчасно та часто збираючи відгуки клієнтів [72]. 

Бізнес-модель описує всю процедуру створення, доставки та захоплення 

організаційних цінностей як в економічному, так і в соціальному аспектах. Він 

представляє основні аспекти бізнесу, які включають стратегії, організаційну 

структуру, мету, операційні процеси, політику, інфраструктуру та бізнес-практики. 

Усе функціонування бізнесу засноване на цій бізнес-моделі, оскільки вона дає 

орієнтири організації для здійснення всієї її діяльності. Таким чином, існує потреба 

спочатку чітко визначити бізнес-модель будь-якої організації, щоб уникнути всіх 

розбіжностей на першому етапі. Бізнес-модель безпосередньо зосереджується на 

потребах клієнтів, оскільки саме цей аспект разом зі стратегією диференціації 

продукту, тобто ввести новий продукт, щоб переконатися, що компанія здатна 

захопити оптимальну частку ринку. Ця модель також визначає групи клієнтів за 

допомогою сегментації ринку, щоб безпосередньо зосередитися на тих секторах 

ринку, які забезпечать максимальну віддачу від асоційованого продукту. Бізнес-

модель також може нести відповідальність за визначення відмінних компетенцій 

компанії , які забезпечать позиціонування компанії на дуже прийнятному та 

диференційованому місці на ринку [54].  

Дослідження бізнес-моделей кількох компаній свідчать про те, що не існує такої 

моделі, яка найкраще дає фінансові результати; однак порівняно успішні моделі 

мають три наступні характеристики [54]. 

Унікальна цінна пропозиція — це здебільшого у формі нової ідеї. Здебільшого 

пропозиція у формі комбінації продукту та послуги; низька ціна та сама перевага або 

та ж ціна більша вигода [54]. 

Досконалість важко наслідувати, створивши ключовий фактор диференціації, 

як-от гарне виконання; ці моделі створюють бар'єри для входу на ринок, які захистять 

їх потоки прибутку та від інших конкурентів [54]. 

Успішні моделі суворо підкріплені реальністю, оскільки вони створені на 

основі точних відгуків клієнтів. Структура витрат буде сумісна з отриманим доходом. 

Однак багатьом фірмам не вистачає чіткого розуміння того, де вони створюють дохід, 
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чому клієнти віддають перевагу їхнім продуктам чи послугам порівняно з 

конкурентами та які клієнти насправді приносять дохід [54]. 

Основними факторами, за які підприємства конкурують один з одним, є 

конкуренти та ресурси, тому в бізнес-моделі слід належним чином висвітлити такі 

аспекти: конкурентна перевага, залучення інвесторів, здатність отримувати прибуток, 

тощо. Компоненти ефективної бізнес-моделі пов’язані один з одним і добре 

підкріплені деталями: якщо фірма змінює будь-який фактор, вона отримує іншу 

модель. 

Існує стільки видів бізнес-моделей, скільки видів бізнесу. Наприклад, прямі 

продажі, франчайзинг, рекламні та звичайні магазини є прикладами традиційних 

бізнес-моделей. Існують також гібридні моделі, наприклад компанії, які поєднують 

роздрібну торгівлю в Інтернеті зі стандартними магазинами або зі спортивними 

організаціями [95]. 

Кожен бізнес-план унікальний у цих широких категоріях. Існує такий тип 

бізнес-моделі називається моделлю “лезо бритви” або “бритва-бритва”. Модель 

«бритва-бритва» — це тактика ціноутворення, за якої залежний товар продається у 

збиток (або за собівартістю), а парний споживний товар приносить прибуток. Також 

відома як бізнес-модель «бритва та леза», цінова та маркетингова стратегія 

розроблена для отримання надійного, постійного доходу, закріплюючи споживача на 

платформі або власному інструменті на тривалий період. Він часто використовується 

з витратними товарами, такими як бритви та їх власні леза. Ця бізнес-модель може 

застосовуватися до компаній у будь-якому бізнесі, який продає продукт із значною 

знижкою, щоб постачати залежний товар за значно вищою ціною [77]. 

Також для бізнес-моделей є два критичних фактори. Коли бізнес-моделі не 

працюють, зазначає вона, це тому, що історія не має сенсу та/або цифри просто не 

відповідають прибутку. Авіакомпанія — це гарне місце, де можна знайти бізнес-

модель, яка втратила сенс. Сюди входять компанії, які зазнали великих збитків і 

навіть банкрутства [95]. 

З історії можна навести приклади, коли протягом багатьох років такі великі 

перевізники, як American Airlines, Delta і Continental, будували свій бізнес навколо 
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структури з вузловими спицями, в якій усі рейси маршрутизувалися через кілька 

великих аеропортів. Переконавшись, що більшість місць були зайняті більшу частину 

часу, бізнес-модель приносила великі прибутки. Але виникла конкуруюча бізнес-

модель, яка зробила потужність основних перевізників тягарем. Такі перевізники, як 

Southwest і JetBlue, перевозили літаки між меншими аеропортами за нижчою ціною. 

Вони уникли деяких операційної неефективності моделі з вузлом і спицями, 

одночасно знизивши витрати на оплату праці. Це дозволило їм знизити ціни, 

збільшивши попит на короткі рейси між містами [95]. 

Оскільки ці нові конкуренти залучали більше клієнтів, старі перевізники 

залишалися підтримувати свої великі розширені мережі з меншою кількістю 

пасажирів. Щоб заповнити місця, ці авіакомпанії повинні були запропонувати більше 

знижок на ще більших рівнях. Бізнес-модель з центром і спицями більше не мала 

сенсу [95]. 

Бізнес-моделі важливі як для нових, так і для вже створених компаній. Вони 

допомагають новим компаніям, що розвиваються, залучати інвестиції, набирати 

таланти, мотивувати керівництво та персонал. 

Що стосується функцій бізнес-моделей, то їх можна визначити 6 основних: 

1. Формулювання ціннісної пропозиції — тобто цінність, створювана для 

користувачів пропозицією. 

2. Визначення сегмента ринку, тобто користувачів, котрим пропозиція та її мета 

корисні. 

3. Визначення структури ланцюжка створення вартості, необхідної фірмою для 

створення та розповсюдження пропозиції, та визначення додаткових активів, 

необхідних для підтримки позиції фірми у цьому ланцюжку. 

4. Визначення механізму генерування доходів для фірми та оцінювання структури 

витрат та потенціал прибутку виробництва пропозиції з урахуванням обраної 

пропозиції вартості та структури ланцюжка створення вартості. 

5. Описання позицій фірми в рамках мережі цінностей, зв'язавши постачальників 

і клієнтів, включаючи виявлення потенційних конкурентів. 
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6. Розробка конкурентної стратегії, завдяки якій інноваційна фірма отримає 

перевагу над конкурентами [65]. 

Якою б добре розробленою модель не була, вона не вічно залишається на ринку. 

Бізнес-модель повинна постійно оновлюватися з огляду на зміни потреб клієнтів, 

потреб ринку та конкурентів. 

Нижче наведено шість поширених підходів бізнес-моделі до змін ринкових 

умов: 

1. Показ пропорційних змін шляхом розширення бізнес-моделі: географічне 

розширення, розширення цільової аудиторії, перестановка цін, розширення ліній 

продуктів і послуг можуть бути деякими способами розширення бізнес-моделі. 

Здійснюючи ці невеликі зміни, фірма може досягти прискорення існуючої бізнес-

моделі.  

2. Зміна відмінного фактора існуючої бізнес-моделі: коли існує конкуренція, 

заснована на ціні, фірма змінює свою пропозицію цінності, перевизначаючи існуючу 

бізнес-модель.  

3. Відтворення моделі в нових областях: використовуючи ту саму бізнес-формулу, 

компанії виводять нові продукти на нові ринки. Це відомо як тиражування бізнес-

моделі в новій області.  

4. Включно з іншими моделями поглинань у портфель фірм: шляхом поглинань і 

злиттів компанії повертають свої робочі позиції.  

5. Визначення наявних можливостей та впровадження для створення нових 

моделей, виявляючи   свої навички та можливості, компанії розвивають свої бізнес-

моделі.  

6. Внесення фундаментальних змін у модель: абсолютно нова трансформація 

організаційної структури, культури та цінностей. Перетворення буде швидшим, 

більш різким і раптовими. Під час процесу перетворення ідеї на продукт і його 

впровадження на ринок фірма зазвичай стикається з середовищем динамічних змін. 

Взагалі інноваційні бізнес-моделі є досить важливими для будь-якої галузі, 

авіаційна не є виключенням. За останні роки галузь авіакомпаній сильно змінилася. 

Почали з’являтися на різних ринках нові бізнес-моделі авіакомпаній, наприклад, 
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лоукост і гібридні авіакомпанії. У галузі авіакомпаній можна визначити багато різних 

бізнес-моделей відповідно до бізнес-дизайну кожної авіакомпанії. Існує п’ять бізнес-

моделей, які використовують більшість авіакомпаній у всьому світі. Сьогодні 

відмінність між різними бізнес-моделями змінилася і вже не така чітка, як у 

минулому. Конкуренція змусила багатьох лоукост-перевізників прийняти атрибути 

мережевих операторів, включаючи програми для постійних пасажирів і, найчастіше, 

можливість підключення до послуг інших авіакомпаній. В результаті нещодавно 

з’явилися гібридні носії. Ця категоризація бізнес-моделей випливає з операційних 

атрибутів, а також стратегічних рішень, таких як компоненти бізнес-моделі. Це 

дослідження досліджує як загальні характеристики, так і компоненти бізнес-моделей 

авіакомпаній [54]. 

Використовуючи технології, авіаційна галузь може охопити велику кількість 

клієнтів з мінімальними витратами. Його важливість у сучасному світі така, що 

правильно оформлена бізнес-модель забезпечує ясність будь-якому бізнесу[6]. 

Щоб визначити та створити цінність від інновації, стартапу потрібна добре 

структурована бізнес-модель. Бізнес-моделі перетворюють новітні технології в 

результати на економічному рівні [54]. 

Отже, бізнес-модель — це документ або стратегія, яка описує, як компанія чи 

організація забезпечує цінність своїм клієнтам. У найпростішій формі бізнес-модель 

надає інформацію про цільовий ринок організації, потреби цього ринку та роль, яку 

продукти або послуги підприємства відіграватимуть у задоволенні цих потреб. Існує 

стільки видів бізнес-моделей, скільки видів бізнесу. Серед них виділяють: традиційні 

бізнес-моделі, гібридні бізнес-моделі, а також існує ще одна, яка має назву “лезо 

бритви” або “бритва-бритва”. 

Що стосується функцій бізнес-моделей, то їх можна визначити 6 основних: 

формулювання ціннісної пропозиції, визначення сегмента ринку, визначення 

структури ланцюжка створення вартості, визначення механізму генерування доходів, 

описання позицій фірми в рамках мережі цінностей, розробка конкурентної стратегії. 

Основна роль інноваційних бізнес-моделей полягає в тому, що використовуючи 

технології, авіаційна галузь може охопити велику кількість клієнтів з мінімальними 
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витратами. Його важливість у сучасному світі така, що правильно оформлена бізнес-

модель забезпечує ясність будь-якому бізнесу. Щоб визначити та створити цінність 

від інновації, стартапу потрібна добре структурована бізнес-модель. Бізнес-моделі 

перетворюють новітні технології в результати на економічному рівні. 

 

 

1.2. Особливості здійснення регулювання бізнес-моделей в міжнародній 

авіаційній галузі 

 

Міжнародні авіаперевезення та бізнес-моделі в авіаційній галузі регулюються 

складною і фрагментованою системою глобальних регулюючих органів. Основним 

регулятором міжнародної авіаційної галузі у світі є організація ICAO. ICAO 

допомагає своїм 193 державам-членам створювати спільні міжнародні стандарти. Ці 

стандарти є основою для національних правил, які підтримуються Управлінням 

цивільної авіації (CAA) [50]. 

У США Федеральне управління авіації (FAA) відповідає за регулювання 

авіаперевезень та управління повітряним рухом. Європейське агентство з авіаційної 

безпеки виконує подібну роль у Європі, розробляючи важливі правила безпеки, які 

визначають, як повинні працювати авіакомпанії. В Україні регулювання авіаційної 

галузі здійснюється за допомогою Повітряного кодексу України. 

ICAO фінансується та керується 193 національними урядами для підтримки 

їхньої дипломатії та співпраці у сфері повітряного транспорту як держав, які 

підписали Чиказьку конвенцію (1944 р.). 

Його основна функція полягає в підтримці адміністративної та експертної 

бюрократії (Секретаріат ICAO), що підтримує ці дипломатичні взаємодії, а також у 

дослідженні нової політики повітряного транспорту та інновацій у стандартизації 

відповідно до вказівок та схвалення урядів через Асамблею ICAO або Раду ICAO, яку 

асамблея обирає [67]. 

Положення, які містяться в стандартах ICAO, ніколи не замінюють першості 

національних нормативних вимог. У суверенних державах і суверенними державами 
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завжди застосовуються місцеві, національні правила, яких авіаоператори, які 

використовують відповідний повітряний простір та аеропорти, повинні юридично 

дотримуватися. 

ICAO не є міжнародним регулюючим органом у сфері авіації, так само як 

Інтерпол не є міжнародною поліцією. Вони не можуть довільно закривати або 

обмежувати повітряний простір країни, закривати маршрути або засуджувати 

аеропорти чи авіакомпанії за низькі показники безпеки або обслуговування клієнтів 

[67]. 

Якщо країна порушить певний міжнародний стандарт, прийнятий через 

організацію, функція ICAO за таких обставин полягає в тому, щоб допомогти країнам 

провести будь-які дискусії, засудження, санкції тощо, вони можуть захотіти 

продовжувати, послідовні з Чиказькою конвенцією та статтями та додатками, які вона 

містить відповідно до міжнародного права [67]. 

Завданням політики та регулювання повітряного транспорту є (табл. 1.2): 

 

Таблиця 1.2 

Основні завдання політики та регулювання повітряного транспорту 

№ Основні завдання 

1 зменшити витрати держави на виконання своїх функцій регулювання економіки; 

2 збільшення переваг та вибору споживача; 

3 покращити повітряне сполучення; 

4 створити більш конкурентоспроможні можливості для бізнесу на ринку, тим 

самим сприяючи сталому економічному розвитку та розширенню торгівлі та 

туризму. 

Примітка. Складено автором за даними Air Transport Policy and Regulation [Electronic resource] – 

Access: https://www.icao.int/sustainability/Pages/economic-policy.aspx. 

 

Федеральне авіаційне управління (FAA) є найбільшим транспортним 

агентством уряду США, яке регулює всі аспекти цивільної авіації в країні, а також 

над прилеглими міжнародними водами.  Його повноваження включають управління 

повітряним рухом, сертифікацію персоналу та літаків, встановлення стандартів для 
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аеропортів та захист активів США під час запуску або повторного входу комерційних 

космічних апаратів. Повноваження щодо сусідніх міжнародних вод були делеговані 

FAA за повноваженнями Міжнародної організації цивільної авіації [62]. 

Створене в серпні 1958 року FAA замінило колишнє Управління цивільної 

аеронавтики (CAA), а згодом стало агентством в рамках Міністерства транспорту 

США (табл. 1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Основні функції Федерального авіаційного управління 

№ Основні функції 

1 регулювання комерційного космічного транспорту США; 

2 регулювання геометричних та льотних стандартів аеронавігаційного контролю; 

3 заохочення та розвиток цивільної аеронавтики, включаючи нові авіаційні 

технології; 

4 видача, призупинення або анулювання сертифікатів пілота; 

5 регулювання цивільної авіації для забезпечення безпеки перевезень у Сполучених 

Штатах, особливо через місцеві офіси, які називаються районними офісами 

стандартів польотів; 

6 розробка та експлуатація системи управління повітряним рухом і навігації для 

цивільних і військових літаків; 

7 дослідження та розвиток національної системи повітряного простору та цивільної 

аеронавтики; 

8 розробка та виконання програм контролю авіаційного шуму та інших екологічних 

наслідків цивільної авіації. 

Примітка. Складено автором за даними Federal Aviation Administration [Electronic resource] – Access: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration. 

 

FAA керує п’ятьма «напрямками бізнесу»: 

– Організація повітряного руху (АТО):  

– Авіаційна безпека (AVS):  

– Аеропорти (ARP); 

– Управління комерційного космічного транспорту (AST); 

– Безпека та безпека небезпечних матеріалів (ASH) [62]. 
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Що стосується регулювання авіаційних перевезень в Європі, то агентство з 

авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) — це агентство Європейського 

Союзу (ЄС), відповідальне за безпеку цивільної авіації. Європейське агентство з 

авіаційної безпеки (EASA) відповідає за забезпечення  безпеки  та  захисту 

навколишнього середовища  на повітряному транспорті в Європі. Він здійснює 

сертифікацію, регулювання та стандартизацію, а також проводить дослідження та 

моніторинг.  Він збирає та аналізує дані про безпеку, розробляє проекти та консультує 

щодо законодавства про безпеку та координує роботу з подібними організаціями в 

інших частинах світу [73], (табл. 1.4). 

 

Таблиця 1.4 

Основна роль Європейського агентства з авіаційної безпеки 

№ Роль Європейського агентства з авіаційної безпеки включає: 

1 гармонізація правил та сертифікація; 

2 розвиток єдиного авіаційного ринку ЄС; 

3 складання технічних авіаційних правил; 

4 сертифікація типу літаків і компонентів; 

5 схвалення компаній, які розробляють, виготовляють та обслуговують авіаційну 

продукцію; 

6 забезпечення нагляду за безпекою та підтримки країн ЄС (наприклад, щодо 

повітряних операцій, управління повітряним рухом); 

7 просування європейських та світових стандартів безпеки; 

8 робота з міжнародними зацікавленими сторонами для підвищення безпеки в Європі 

(наприклад, «список безпеки повітряного транспорту ЄС» – список заборонених 

операторів). 

Примітка. Складено автором за даними European Union Aviation Safety Agency (EASA) [Electronic 

resource] – Access: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-

bodies/institutions-and-bodies-profiles/easa_en. 

 

Крім держав-членів Європейського Союзу, члени Європейської асоціації 

вільної торгівлі, тобто Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія та Ісландія, отримали 
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участь відповідно до статті 129 Основного регламенту (Регламент 2018/1139) і є 

членами правління без права голосу [60].   

Є також численні робочі відносини з іншими регіональними та міжнародними 

органами влади. Наприклад, EASA співпрацює з більшістю країн-членів Східного 

партнерства ЄС через ініціативу EASA Pan-European Partners (PANEP), в якій такі 

країни, як Вірменія, Азербайджан,  Грузія, Молдова та Україна співпрацюють щодо 

імплементації правил авіаційної безпеки ЄС та комплексних авіаційних угод [60].  

Що стосується України, то Повітряний кодекс України є системним 

законодавчим актом, який регулює діяльність користувачів повітряного простору 

України з метою обслуговування інтересів України та її громадян та забезпечення 

авіаційної безпеки.  

Закон України про авіацію встановлює правові основи авіації. Державне 

регулювання діяльності у сфері авіації та використання повітряного простору 

України спрямоване на забезпечення авіаційної безпеки, забезпечення національних 

інтересів, національної безпеки та соціально-економічних потреб у сфері повітряного 

транспорту та авіаційної техніки [32].  

Повітряний кодекс визначає, що  авіація поділяється на державну та цивільну. 

Цивільна авіація функціонує для забезпечення потреб громадян та держави 

у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах, а також для виконання приватних 

польотів. Цивільна авіація в свою чергу поділяється на авіацію загального 

призначення та комерційну авіацію.  

Нормативно-правове регулювання у сфері цивільної авіації регулює діяльність 

цивільної авіації та використання повітряного простору України шляхом формування 

нормативно-правових актів у встановленому порядку та через повноваження 

Управління цивільної авіації України.  

Крім авіаційних правил України, визначених частиною V цієї статті, 

забезпечити прийняття центральним органом виконавчої влади, що формує державну 

політику у сфері транспорту, нормативно-правових актів, спрямованих на 

формування національної політики у сфері цивільної авіації [1],  (див. Табл. 1.5). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Таблиця 1.5 

Основні правила, які передбачає авіаційна галузь України 

№ Основні правила 

1 тип, форма та інші документи свідоцтва, виданого органом цивільної авіації; строк 

дії зазначеного документа; 

2 детальні процедури та умови прийняття, анулювання, припинення та відхилення, 

включаючи видачу цих документів; 

3 вимоги системи управління безпекою польотів та системи управління якістю 

суб'єкта та об'єкта авіаційної діяльності та наявність суб'єкта авіаційної діяльності; 

4 правила та процедури польотів; правила та процедури аеронавігаційного 

обслуговування; 

5 правила, процедури, обсяг і стандарти оцінки, інспектування, інспектування та 

аудиту, їх види, допустимі методи визначення відповідності. 

Примітка. Складено автором за даними Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. 

 

Отже, основним регулятором міжнародної авіаційної галузі та її бізнес-моделей 

у світі є організація ICAO. Його основна функція полягає в підтримці 

адміністративної та експертної бюрократії, що підтримує ці дипломатичні взаємодії, 

а також у дослідженні нової політики повітряного транспорту та інновацій у 

стандартизації відповідно до вказівок та схвалення урядів через Асамблею ICAO або 

Раду ICAO, яку асамблея обирає.  

У США Федеральне управління авіації (FAA) відповідає за регулювання 

авіаперевезень та управління повітряним рухом. Його повноваження включають 

управління повітряним рухом, сертифікацію персоналу та літаків, встановлення 

стандартів для аеропортів та захист активів США під час запуску або повторного 

входу комерційних космічних апаратів.  

Європейське агентство з авіаційної безпеки виконує подібну роль у Європі. Він 

здійснює сертифікацію, регулювання та стандартизацію, а також проводить 

дослідження та моніторинг.  Він збирає та аналізує дані про безпеку, розробляє 

проекти та консультує щодо законодавства про безпеку та координує роботу з 

подібними організаціями в інших частинах світу.  
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В Україні регулювання авіаційної галузі здійснюється за допомогою 

Повітряного кодексу України. Повітряний кодекс України є системним законодавчим 

актом, який регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою 

обслуговування інтересів України та її громадян та забезпечення авіаційної безпеки. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Отже, бізнес-модель — це документ або стратегія, яка описує, як компанія чи 

організація забезпечує цінність своїм клієнтам. У найпростішій формі бізнес-модель 

надає інформацію про цільовий ринок організації, потреби цього ринку та роль, яку 

продукти або послуги підприємства відіграватимуть у задоволенні цих потреб. Існує 

стільки видів бізнес-моделей, скільки видів бізнесу. Серед них виділяють: традиційні 

бізнес-моделі, гібридні бізнес-моделі, а також існує ще одна, яка має назву “лезо 

бритви” або “бритва-бритва”. 

Що стосується функцій бізнес-моделей, то можна визначити 6 основних: 

формулювання ціннісної пропозиції, визначення сегмента ринку, визначення 

структури ланцюжка створення вартості, визначення механізму генерування доходів, 

описання позицій фірми в рамках мережі цінностей, розробка конкурентної стратегії. 

Основна роль інноваційних бізнес-моделей полягає в тому, що використовуючи 

технології, авіаційна галузь може охопити велику кількість клієнтів з мінімальними 

витратами. Його важливість у сучасному світі така, що правильно оформлена бізнес-

модель забезпечує ясність будь-якому бізнесу. Щоб визначити та створити цінність 

від інновації, стартапу потрібна добре структурована бізнес-модель. Бізнес-моделі 

перетворюють новітні технології в результати на економічному рівні. 

Основним регулятором міжнародної авіаційної галузі та її бізнес-моделей у 

світі є організація ICAO. Його основна функція полягає в підтримці адміністративної 

та експертної бюрократії, що підтримує ці дипломатичні взаємодії, а також у 

дослідженні нової політики повітряного транспорту та інновацій у стандартизації 

відповідно до вказівок та схвалення урядів через Асамблею ICAO або Раду ICAO, яку 

асамблея обирає.  
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У США Федеральне управління авіації (FAA) відповідає за регулювання 

авіаперевезень та управління повітряним рухом. Його повноваження включають 

управління повітряним рухом, сертифікацію персоналу та літаків, встановлення 

стандартів для аеропортів та захист активів США під час запуску або повторного 

входу комерційних космічних апаратів.  

Європейське агентство з авіаційної безпеки виконує подібну роль у Європі. Він 

здійснює сертифікацію, регулювання та стандартизацію, а також проводить 

дослідження та моніторинг.  Він збирає та аналізує дані про безпеку, розробляє 

проекти та консультує щодо законодавства про безпеку та координує роботу з 

подібними організаціями в інших частинах світу.  

В Україні регулювання авіаційної галузі здійснюється за допомогою 

Повітряного кодексу України. Повітряний кодекс України є системним законодавчим 

актом, який регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою 

обслуговування інтересів України та її громадян та забезпечення авіаційної безпеки 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В МІЖНАРОДНІЙ АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ 

 

 

2.1. Оцінювання конкуренції у впровадженні інноваційних бізнес-моделей 

в авіаційній галузі у світі 

 

За останні два десятиліття повітряний транспорт радикально розвинувся. 

Лібералізація та дерегуляція сектору сприяли появі нових фірм, що, у свою чергу, 

мало позитивний вплив на конкуренцію та інновації. Дерегуляція та лібералізація 

також суттєво змінили помітну структуру, спричинивши злиття флагманських 

авіакомпаній та різноманітні форми співпраці. Однак у деяких випадках співпраця 

насправді може бути антиконкурентною. Важливо забезпечити, щоб колишні 

регуляторні бар’єри не були замінені антиконкурентними злиттями авіакомпаній, 

альянсами, угодами та односторонньою практикою [39]. 

Форми бізнес-моделей, що з’являються в авіаційній галузі, представлені з точки 

зору того, як перевізник отримує дохід[88]. Дерегуляція та нова конкурентна 

взаємодія між фірмами завжди призводять до деякого пристосування бізнес-моделі 

до моделі конкурента. Три основні набори бізнес-моделей авіакомпаній (рис. 2.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Основні набори бізнес-моделей авіакомпаній. 

Примітка. Побудовано автором за даними Types of Airlines and Airline Business Models [Electronic 

resource] – Access: https://www.oneeducation.org.uk/types-of-airlines-and-business-models/. 

Основні набори бізнес-моделей 

авіакомпаній 

Повний перевізник або 

FSC 

Лоукостер або LCC Чартерний перевізник 

або CC 
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Бізнес-модель авіакомпанії з повним обслуговуванням — це модель, яку 

використовують такі перевізники, як United Airlines, American Airlines, Lufthansa, 

British Airways, Qantas, Air New Zealand, Cathay Pacific, Singapore Airlines тощо [64]. 

Існує багато відмінностей між бізнес-стратегіями, які дотримуються цих 

перевізників, але є кілька ключових аспектів їх бізнес-моделей, які вони зазвичай 

поділяють. 

Підключення до глобальної мережі. По-перше, ці перевізники поділяють 

стратегію спроби запропонувати своїм клієнтам чудове підключення до глобальної 

системи авіакомпаній. IATA, окремі авіакомпанії, допоміжні організації (такі як 

SITA, яка сприяє комунікації авіакомпаній) та уряди створили чудову і відносно 

безперебійну мережу послуг. IATA (та інші) інтерлайн-системи дозволяють 

авіакомпанії (або агенту) в одній частині світу встановлювати ціну та продавати 

авіаквитки в іншій частині світу пасажиру з довгим та/або складним маршрутом. Ця 

перша характеристика перевізника з повним іменується як мережеве підключення 

[64]. 

Сьогодні низка авіакомпаній уклали угоди про альянс, щоб дозволити їм 

забезпечити ще вищий рівень зв’язку. У той час як система IATA дозволяє будь-якому 

перевізнику, який бере участь, підключатися до іншого, альянси йдуть далі, 

координуючи розклади, більш тісно інтегруючи ціни, щоб дозволити знижувати 

тарифи для складних маршрутів трьох або більше сегментів польотів, а також 

координуючи певну додану вартість. послуги, такі як доступ до лаунжу в глобальному 

масштабі. Підключення до мережі за своєю суттю дороге. Забезпечення підключення 

до мережі за своєю суттю є дорогою пропозицією. 

Перевізники повинні інвестувати в комп’ютерні та інші системи, щоб 

забезпечити швидкий і безперебійний зв’язок між оператором зв’язку. Перевізники з 

повним обслуговування потребують співробітників, які розуміють нюанси інтерлайн-

системи та повинні брати участь у глобальних форумах, які розглядають такі питання, 

як прийнятність квитка, виданого іншим перевізником та стандарти на багаж, який 

можна зареєструвати. Підключення до мережі також вимагає скоординованого часу 

великої кількості рейсів, щоб мінімізувати час з’єднання та максимізувати кількість 
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міст, які можуть бути з’єднані в будь-якому з рейсів. Досягнення такого високого 

рівня з'єднань за своєю суттю коштує дорого. Літаку, можливо, доведеться деякий час 

простоювати в аеропорту, щоб вилетіти в межах скоординованого ряду рейсів. Це 

зменшує використання літаків. Щоб забезпечити максимальну кількість стикувань у 

певному банку рейсів, знадобиться більше часу і робочої сили [64].  

Другою загальною характеристикою перевізників з повним обслуговування є 

те, що, окрім витрат на підключення до мережі, вони мають відносно високі витрати 

на оплату праці та інших витрат, необхідні для надання послуг. Сьогодні 

новостворені авіаперевізники часто виявляють, що можуть наймати кваліфікованих 

пілотів та іншу робочу силу за нижчу заробітну плату та пільговий пакет [64], (табл. 

2.1.). 

 

Таблиця 2.1 

Середня заробітна плата робітників деяких авіакомпаній у 2021 році, дол. США  

Назва вакансії United Airlines American 

Airlines 

British Airways Air New Zealand 

Ltd 

стюардеса 48689 46244 28019 
29362 

 

капітан 

авіакомпанії 
218612 223513 92094 65182 

пілот 143909 121 291 143168 
84584 

 

Примітка. Складено автором за даними Payscale [Electronic resource] – Access: 

https://www.payscale.com/. 

 

Витрати на послуги з додатковою вартістю. Колективні переговори та витрати 

на підключення до мережі є не єдиною причиною, чому перевізники з повним 

обслуговування мають відносно високі витрати. Серед багатьох інших – вартість 

надання високого рівня послуг. З різних причин перевізники з повним 

обслуговування історично пропонували всім пасажирам низку послуг із доданою 

вартістю, наприклад, харчування на борту, навіть на коротких рейсах, безкоштовні 

безалкогольні напої, кімнати відпочинку для часто подорожуючих тощо. Ці послуги 
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окремо додавали до витрат перевізники з повним обслуговування, а в сукупності 

витратний тягар накопичився до значної суми [64]. Якість обслуговування: висока 

чистота, доступ до місця в останню хвилину. Іншим виміром перевізників з повним 

обслуговування є те, що вони забезпечували високий рівень якості послуг. Хоча це 

включає різноманітні послуги на землі та в польоті, найголовніше, це включає 

високий рівень обслуговування з точки зору частоти обслуговування та пропускної 

здатності, достатньої для забезпечення високого рівня наявності місць в останню 

хвилину [64].  

Хоча існує багато елементів високого рівня обслуговування, що пропонують 

FSA, три виміри мають першорядне значення (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Основні елементи високого рівня обслуговування, що пропонують перевізники з 

повним обслуговування 

№ Основні елементи 

1 протяжність мережі та підключення 

2 рівень обслуговування в польоті та на землі 

3 висока ймовірність знаходження місця в останню хвилину доступності 

Примітка. Складено автором за даними Full Service Airlines versus Low Cost Carriers [Electronic 

resource] – Access: 

http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Aviation%20Economics%

20and%20Financial%20Analysis%2020152016/Readings/Module%2007/Airline%20Business%20Model

s.pdf. 

 

Перевізники з повним обслуговування керують середніми та великими 

мережами, які мають широке сполучення із глобальною системою повітряного 

транспорту. Це підключення досягається за допомогою альянсів і міжлінії IATA. 

Перевізники з повним обслуговування зазвичай забезпечують резервування в мережі 

обслуговування. Це надає можливість маршрутизувати пасажирів через 

альтернативні шлюзи та рейси, якщо є перебої в обслуговуванні. Для багатьох 
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пасажирів, особливо для ділових мандрівників, більша надійність, яку це забезпечує, 

має велике значення. 

Висока мережа підключення, висока якість обслуговування та висока 

доступність місць, які надають перевізники з повним обслуговування, є цінними для 

деяких споживачів, але за своєю суттю є дорогими для забезпечення. Підключення до 

мережі вимагає великих інвестицій в інформаційні системи для відстеження складних 

маршрутів і зв'язку з інформаційними системами інших мережевих авіакомпаній. 

Необхідно інвестувати в інфраструктурні системи для підтримки мережі (наприклад, 

більш досконалі системи багажу та системи доставки та інформації). Забезпечення 

високого рівня обслуговування в польоті та на землі збільшує витрати на одиницю 

продукції. Висока доступність місць в останню хвилину вимагає дорогих 

інформаційних систем для управління наявністю місць і може вимагати роботи з 

більшою кількістю вільних місць у середньому, ніж LCC на тому ж маршруті [64]. 

Слід зазначити, що існує значна кількість мандрівників, яким не потрібна 

розгалужена мережа та високий рівень обслуговування. Тим не менш, ці пасажири 

все ще обробляються перевізниками з повним обслуговування через ці дорогі 

системи. 

Що стосується лоукост-перевізників, то незважаючи на те, що протягом 

останніх двадцяти п’яти років було багато спроб створити фінансово життєздатні 

лоукост-перевізники, лише за останні два десятиліття бізнес-модель для таких 

операцій була досягнута широкого поширення. Серед перших спроб дешевої 

експлуатації Southwest Airlines в США, якій зараз 42 роки, стала однією з небагатьох 

успішних моделей. Лише приблизно за останні два десятиліття інші інвестори та 

менеджери успішно прийняли та впровадили цю бізнес-модель на велику кількість 

інших ринків. Сьогодні авіаперевізники за варіантами південно-західної моделі 

з’явилися в Європі (наприклад, Ryanair, EasyJet), Канаді (наприклад, WestJet), 

Південній Америці (наприклад, Бразилія GOL), Австралії та Новій Зеландії 

(наприклад, Jetstar) та Азії. (наприклад, малайзійська Air Asia), серед інших [64]. 
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Основний бізнес: це пасажирські авіаперевезення, незважаючи на те, що 

додаткові пропозиції збільшуються та стають частиною основного бізнесу лоукост-

перевізників. 

Мережа «точка-точка»: мережа розвивається з одного або кількох аеропортів, 

які називаються «базами», з яких перевізник починає виконувати маршрути до 

основних пунктів призначення. Напрямки є лише континентальними в межах 

Європейського Союзу або Сполучених Штатів Америки. На базах аеропортів, які 

функціонують як бази матеріально-технічного забезпечення та технічного 

обслуговування літаків, не передбачено сполучення. 

Використання літальних апаратів. Літак знаходиться в повітрі в середньому 

більше годин на добу в порівнянні з перевізниками з повним обслуговуванням, які 

повинні дотримуватися графіка з'єднання. 

Обслуговування без надмірностей: продукт не є диференційованим, оскільки 

вони не пропонують послуги залу відпочинку в аеропортах, вибір місць та 

обслуговування в польоті, а також у них немає програми постійних льотчиків. 

Обмеження на тарифи знято, тому квитки не повертаються, і немає можливості 

перебронювати квитки в інших авіакомпаніях [64]. 

Мінімізовані витрати на продаж/бронювання: всі квитки електронні, а 

система розповсюдження здійснюється через Інтернет або телефонний центр 

продажу (тільки прямі канали). Пасажири отримують електронний лист із 

інформацією про подорож і номером підтвердження під час покупки. Лоукост-

перевізник не виступає посередником у продажу з туристичними агентствами. 

Допоміжні послуги: Лоукост-перевізники все частіше маю інші джерела 

доходу, ніж продаж квитків. Типовими прикладами є комісійні від готелів та компаній 

з прокату автомобілів, комісія за кредитні картки, плата за (надмірний) багаж, їжа та 

напої на борту, рекламні площі. Потенційне зростання цього доходу відбувається від 

телефонних операцій та азартних ігор на борту. Річний дохід компанії Ryanair за 

останніх 5 років склав (див. Рис. 2.2).  
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Відмінності між бізнес-моделями перевізників з повним обслуговунням та 

лоукост-перевізниками багатогранні. Значний структурний розрив у вартості між 

двома моделями є результатом цих фундаментальних відмінностей [56]. 

 

 

Рис. 2.2. Річний дохід компанії Ryanair за 2016-2021рр., млн.євро. 

Примітка. Побудовано автором за даними Annual revenue of Ryanair from 2011 to 2021 [Electronic 

resource] – Access: https://www.statista.com/statistics/756060/ryanair-annual-revenue/. 

 

Чартерні рейси відіграють невід’ємну роль в авіаційній промисловості по 

всьому світу. Вони надають корисні послуги для мандрівників, щоб дістатися до 

місця призначення, водночас вносячи значний внесок у загальну економіку ринку. 

Чартерний перевізник (CC) визначається як «авіакомпанія», яка виконує рейси за 

межами звичайного графіку, за домовленістю про найм зa конкретного клієнта. 

Чартерні рейси набули більшої специфічності значення польоту, єдиною функцією 

якого є транспортування відпочиваючих до туристичних місць. До таких 

авіакомпаній відносять такі як Bravo Airways, Khors Air, Anda Air та ін [45]. Загалом 

польоти можуть бути дорогим і складним заняттям. Проте часто це найефективніший 

спосіб пересуватися. Таким чином, фрахтування може надати простіші рішення для 

компаній і пасажирів, які потребують вильоту. Можливість вибору часу, літака та 

пункту призначення дуже велика. Зрештою, ключовою перевагою цієї спеціальної 

послуги є гнучкість [36].  

https://www.statista.com/statistics/756060/ryanair-annual-revenue/


30 
 

Зокрема, чартерні авіакомпанії можуть запропонувати повний спектр послуг. 

Такі, як TUI, підкреслюють, що організації можуть організовувати рейси з 

додатковими умовами, такими як харчування та VIP-пропозиції з усіма літаками у 

флоті. Отже, групи можуть орендувати Boeing 737, 767 та 787 TUI для ділових 

поїздок, заохочення, виставок, одноденних поїздок та спортивних заходів [92]. 

Також існують різні види чартерних рейсів. Наприклад (табл. 2.3): 

 

Таблиця 2.3 

Основні види чартерних рейсів 

Назва Характеристика 

Спліт суміщений переліт, коли частина шляху долається регулярним 

рейсом. 

Шаттл це коли літак постійно перевозить та забирає нових пасажирів. 

Поли пасажири змінюють літак кілька разів. 

Чартер з відстоєм Літаки доставляють туристів до місця призначення, чекають і 

повертаються з ними. 

Примітка. Складено автором за даними Чартерний рейс - що це значить? [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://avia.ifly.ua/shcho-take-charternyj-rejs.html. 

 

Зі зростанням масового туризму чартерні рейси набули нового напрямку – 

перевезення туристів на курорти та туристичні міста. Такі чартерні рейси є 

протилежністю регулярних рейсів, але насправді вони виконуються за фіксованим 

розкладом. Однак у цьому випадку квиток продається не безпосередньо чартерній 

авіакомпанії пасажира, а туристичному агентству, яке забронювало чартер (іноді в 

інших турагентствах). 

Зазвичай вартість чартерного рейсу входить у вартість авіаквитка, куди також 

входить вартість трансферу з/до готелю та проживання в готелі та, можливо, інші 

послуги, але не у всіх країнах це дозволяє антимонопольне законодавство 

Щоб краще зрозуміти конкуренцію цих бізнес-моделей варто перегляни 

статистику їх авіаперевезень. У 2021 році компанія United Airlines, яка представляє 

модель з повним обслуговуванням перевезла 104 млн. пасажирів, лоукост 

авіакомпанія Raynair перевезла 27,5 млн. пасажирів. А чартерна авіакомпанія Bravo 

https://avia.ifly.ua/shcho-take-charternyj-rejs.html
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Airways з періоду свого існування перевезла 205 000 як власних, так і пасажирів 

українських компаній-партнерів [80], (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Кількість пасажирів перевезеними авіакомпаніями у 2021 році, млн. осіб. 

Примітка. Побудовано автором за даними Statista [Electronic resource] – Access:  

https://www.statista.com/.  

 

Як ми можемо побачити, що хоч авіакомпанії з повним обслуговуванням є 

досить дорогими, але все ж попит на них є дуже великим і вони поза конкуренцією. 

Отже, за останні два десятиліття повітряний транспорт радикально розвинувся. 

І залишилися 3 найбільші бізнес-моделі, які здійснюють свою діяльність. До них 

відносять:  повний перевізник або FSC; лоукостер або LCC; чартерний перевізник або 

CC. Бізнес-модель авіакомпанії з повним обслуговуванням — це модель, яку 

використовують такі перевізники, як United Airlines, American Airlines, Lufthansa, 

British Airways, Qantas, Air New Zealand, Cathay Pacific, Singapore Airlines тощо. 

Лоукост-перевізники-це переважно компанії з найдешевшими квитками. До цієї 

моделі відносяться такі компанії, як: Ryanair, EasyJet, WestJet, Бразилія GOL, Jetstar, 

Air Asia. Чартерні рейси відіграють невід’ємну роль в авіаційній промисловості по 

всьому світу. Чартерний перевізник (CC) визначається як «авіакомпанія», яка виконує 

рейси за межами звичайного графіку, за домовленістю про найм зa конкретного 

https://www.statista.com/


32 
 

клієнта. До таких авіакомпаній відносять такі як Bravo Airways, Khors Air, Anda Air 

та ін. 

Щоб краще зрозуміти конкуренцію цих бізнес-моделей варто перегляни 

статистику їх авіаперевезень. У 2021 році компанія United Airlines, яка представляє 

модель з повним обслуговуванням перевезла 104 млн. пасажирів, лоукост 

авіакомпанія Raynair перевезла 27,5 млн. пасажирів. А чартерна авіакомпанія Bravo 

Airways з періоду свого існування перевезла 205 000 як власних, так і пасажирів 

українських компаній-партнерів. 

 

 

2.2. Оцінка кількості впровадження інноваційних бізнес-моделей в 

міжнародній авіаційній галузі під час пандемії COVID-19 у світі 

 

Вірус COVID-19 поширився по всьому світу, не визнаючи кордонів. Це  

вплинуло на всі галузі промисловості, усі сектори та всі аспекти нашого життя з 

руйнівними економічними та фінансовими втратами та значною невизначеністю [58]. 

Зі всіх галузей промисловості авіаційний сектор, ймовірно, є одним із найбільш 

постраждалих. Безпрецедентне зниження попиту на пасажирів (разом із забороною 

на польоти в країнах) призвело до зупинки більшості авіакомпаній; багатьом 

компаніям довелося припинити майже всі свої операції та зупинити цілі флоти, багато 

аеропортів закрили свої злітно-посадкові смуги, щоб звільнити місце для паркування 

літаків або просто закрито на невизначений термін, більшість компаній в авіаційному 

секторі працюють із мінімальною кількістю персоналу на суворій ротації, а 

виробники літаків та перехідна промисловість значною мірою закрили свої виробничі 

лінії.  

Загалом, вплив COVID-19 є величезним, про що свідчить кількість скорочених 

авіарейсів. Тим не менш, авіаційна промисловість виявилася стійкою до серйозних 

невдач у минулому, включаючи нафтові кризи, фінансові кризи, війни та попередні 

хвороби; і так чи інакше знайшла шляхи подолання COVID-19.  
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Проте часто ігнорується те, що авіаційний сектор є не тільки жертвою COVID-

19, але також, як відомо, відіграє ключову роль у поширенні захворювань, що 

дозволяє перетворити (локальну) епідемію в (глобальну) пандемію, як це вже 

спостерігалося для кількох попередніх захворювань, таких як Ебол, сезонний грипі 

малярія/лихоманка денге, більшість з яких були стримовані до того, як перетворилися 

на повну пандемію за масштабами COVID-19 [56]. 

Важко переоцінити, наскільки пандемія COVID-19 спустошила авіакомпанії. У 

2020 році доходи промисловості склали 328 млрд. дол. США, що становить 

приблизно 40% від попереднього року. У номінальному вираженні це те саме, що й у 

2000 році. Очікується, що сектор буде меншим протягом наступних років; за 

прогнозами, трафік не повернеться до рівня 2019 року раніше 2024 року [58], (табл. 

2.2). Крім фінансових проблем, довгострокові наслідки пандемії для авіації 

з’являються. Деякі з них очевидні: стандарти гігієни та безпеки стануть суворішими, 

а цифровізація продовжить змінювати досвід подорожей. Мобільні додатки 

використовуватимуться для зберігання сертифікатів мандрівників на вакцини та 

результатів тестів на COVID-19 [58]. 

 

Таблиця 2.2 

Економічні наслідки COVID-19 на цивільну авіацію 

 2020 рік 2021 рік 

Пропоновані місця (місткість) -50% -40% 

Кількість пасажирів -2.703 млрд. осіб -2.203 млн. осіб 

Втрата прибутку авіакомпанії -372 млрд. дол. США -324 млрд. дол. США 

Примітка. Складено автором за даними Economic Impacts of COVID-19 on Civil Aviation [Electronic 

resource] – Access: https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx. 

 

Авіація забезпечує єдину у всьому світі швидку транспортну мережу, що робить 

її важливою для глобального бізнесу. Це створює економічне зростання, створює 

робочі місця та сприяє міжнародній торгівлі та туризму[20]. Індустрія повітряного 

транспорту забезпечує загалом 65,5 млн. робочих місць у всьому світі. Він забезпечує 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
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10,2 млн. прямих робочих місць. У авіакомпаніях, постачальниках аеронавігаційних 

послуг та аеропортах безпосередньо працюють близько трьох з половиною мільйонів 

людей. У цивільній аерокосмічній галузі (виробництво літаків, систем і двигунів) 

працює 1,2 млн. чоловіків. Ще 5,6 млн. людей працюють на інших посадах в 

аеропорту. Ще 55,3 млн. непрямих, вимушених та пов'язаних з туризмом робочих 

місць підтримує авіація [20]. 

Однією з галузей, яка найбільше залежить від авіації, є туризм. Полегшуючи 

туризм, повітряний транспорт сприяє економічному зростанню та зменшенню 

бідності. Зараз кордони щороку перетинають приблизно 1,4 млрд. туристів, більше 

половини з яких подорожували до місця призначення повітряним транспортом [20].  

Очікується, що як авіапасажирські, так і вантажні авіаперевезення протягом 

наступних двох десятиліть зростуть більш ніж вдвічі. Прогнози свідчать, що у 2036 

році авіація забезпечить 98 млн. робочих місць і генеруватиме 5,7 трлн. дол. ВВП, 

тобто на 110% більше, ніж у 2016 році [20].Що стосується регіонів, то пандемія також 

нанесла значний удар по авіаційній промисловості (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Вплив пандемії COVID-19 на авіаційну промисловість у різних регіонах світу 

Регіон Попит пасажирів. % Місткість пасажирів, 

% 

Чистий прибуток,  

млрд. дол. США 

Глобальна -54,7 -40,4 -84,3  

Азіатсько-

Тихоокеанський 

регіон 

-53,8 -39,2 -29,0  

Європа -56,4 -42,9 -21,5  

Середній Схід -56,1 -46,1 - 4,8  

Північна Америка -52,6 -35,2 -23,1  

Латинська Америка -57,4 -43,3 - 4,0  

Африка -58,5 -50,4 -2,0  

Примітка. Складено автором за даними https://www.iata.org/-офіційний сайт Міжнародної асоціації 

повітряного транспорту. 

 

https://www.iata.org/-офіційний
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У період пандемії COVID-19 нові бізнес моделі загалом не впроваджували, і 

залишилися всі такі як були. Існує п’ять основних загальноприйнятих бізнес-моделей 

авіакомпаній в галузі: повний сервіс мережевих авіакомпаній, лоукост, гібридні 

авіалінії, чартерні авіалінії, регіональні авіалінії [87], (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Компоненти бізнес-моделі авіакомпаній 

Назва авіаліній Ціннісна пропозиція Сегментація ринку Структура прибутку 

повний сервіс 

мережевих 

авіакомпаній 

широке покриття 

мережі, кращий 

досвід подорожей 

ділові пасажири та 

туристи 

варіюється ціна від 

низьких до дорогих 

тарифів, стратегії 

скорочення витрат 

лоукост низькі тарифи чутливий до клієнтів найнижчі тарифи та 

витрати 

гібридні авіалінії низькі тарифи та 

якість обслуговування 

чутливі до цін клієнти конкурентні тарифи 

та низькі витрати 

чартерні авіалінії низькі тарифи туристи блокові продажі з 

низькими тарифами та 

низькими витратами 

регіональні авіалінії з'єднання невеликих 

міст з великими 

клієнти у межах 

країни 

позитивна віддача 

залежить від 

коефіцієнта 

навантаження 

Примітка. Складено автором за даними Travel and Tourism: Sustainability, Economics, and 

Management Issues Proceedings of the Tourism Outlook Conferences. – 2020. – С. 85–101. 

 

Але все ж була одна компанія, яка займається розробкою електричних літаків з 

водневим двигуном. Ця компанія була створена у 2020 році і основна їх місія полягає 

в тому, що вони вирішують екзистенційний виклик авіації – зменшуючи викиди 

вуглецю, залишаючи польоти доступними. Їхній продукт — це комплект для 

переобладнання існуючих регіональних літаків, починаючи з ATR72 і De Havilland 

Canada Dash-8, для польотів на водні. Він складається з електричної силової 

установки на паливних елементах, яка замінює існуючі турбогвинтові двигуни [91]. 
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Після жорсткого карантину, який  був у всіх країнах авіакомпанії як ніколи 

потребують нової бізнес-моделі. На даний момент інвесторів  приваблюють докази 

свідчення того, що від початку пандемії значно впали ставки оренди літаків. У всьому 

світі паркінги літаків роздулися від старих моделей до історичних мінімумів у міру 

зростання попиту. Це може призвести до того, що нові перевізники, ймовірно, 

вийдуть на ринки, які не обтяжені боргами та постійними витратами, які несуть старі 

перевізники. 

У 2020 році світові авіакомпанії нагромадили борг на суму понад 180 млрд. дол. 

США, оскільки їхній бізнес намагався вижити в результаті комерційних руйнувань 

глобальної пандемії. Очікується, що багато потенційних нових авіакомпаній 

піднімуться, які зазнали невдачі, оскільки поширення вірусу зменшило прибутки 

галузі. Проте, нинішні ринкові умови, схоже, створили середовище, де стартапи 

можуть контролювати короткострокові витрати та знаходити потрібний діапазон 

кваліфікованих працівників. 2021 рік був ще одним неспокійним для авіації, оскільки 

уряди боролися з новими варіантами COVID-19 із забороною на поїздки та закриттям 

кордонів. Від появи варіанту Delta в першій половині року до першої появи Omicron 

наприкінці, 2021 року [74]. Незважаючи на це, попит на пасажирів почав 

відновлюватися. Оцінки, опубліковані IATA, свідчать про те, що загальний дохід від 

глобальних комерційних авіакомпаній був 472 млрд. дол. США в 2021 році. Хоча це 

набагато нижче загального доходу в 838 млрд. дол. США, досягнутий напередодні 

пандемії в 2019 році, це означає збільшення на 26% у порівнянні з 2020 роком. 

Кількість регулярних пасажирів також відновилася. Загальна кількість пасажирів у 

2021 році досягла 2,27 млрд. — це величезне покращення в порівнянні з 2020 роком 

(1,8 млрд. пасажирів), але все ще далеко від 4,54 млрд. 2019 року[23]. Хоча 

пасажиропотік сильно постраждав від пандемії, авіаційні вантажні перевезення 

стають як рідкісна історія успіху COVID-19 [74].  

Якщо в першу чергу розглядати очікування щодо світового авіаційного сектору 

в цілому, 81% очікують, що інвестиції будуть збережені або збільшені в 2022 році, а 

47% вважають збільшення. Лише 19% респондентів очікують зменшення інвестицій 

в авіацію.  
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Азійсько-Тихоокеанський регіон виділяється як регіон, де настрої є 

найпозитивнішими: 60% очікують, що глобальні інвестиції в авіаційний сектор 

зростуть у наступному році — найвищий показник серед усіх регіонів. З точки зору 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, цей позитивний настрій не може бути дивним: 

зростання середнього класу регіону та сприятлива демографічна ситуація 

підтримують зростання в авіаційному секторі. Керуючий директор провідного банку 

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні каже: «У 2022 році інвестиції збільшаться, тому 

що є нові перспективи для зростання в авіаційному секторі. Інвестиції принесуть 

оптимальну віддачу, оскільки розвиток відбувається в багатьох місцях. Це стабілізує 

сектор та сприяє зростанню». Респонденти на більш зрілих ринках країн EMEA та 

Північної Америки більш обережні: 50% та 39% відповідно очікують збільшення 

інвестицій у наступному році, що дещо нижче, ніж у Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні. Тим не менш, ряд респондентів у цих регіонах розглядають нові можливості, 

зокрема інвестиції в декарбонізацію [74], (див. Рис. 2.2). 

«Проект виглядає багатообіцяюче», – каже керівник відділу інвестицій та 

ринків капіталу лізингодавця з Північної Америки. «З’являється багато зелених 

фондів, які підтримають ці проекти». Керуючий директор банку в регіоні 

EMEA(Європа, Близький Схід та Африка), який інвестує від 1 до 5 мільярдів доларів 

США на рік в авіацію, додає: «Акцент на ESG спонукатиме аудиторію інвесторів 

молодого покоління інвестувати» [74]. 

Звертаючись до фінансування літаків, респонденти оптимістично оцінюють 

майбутній рік. В усьому світі 69% очікують збільшення фінансування літаків у 

світовому авіаційному секторі у 2022 році. 

Якщо детальніше розглядати конкретні регіони, респонденти з регіону 

EMEA(Європа, Близький Схід та Африка) мають найпозитивніший прогноз: 84% 

вказують на зростання фінансування, за ними йде Азійсько-Тихоокеанський регіон з 

80%. Примітно, що жоден з респондентів в Азійсько-Тихоокеському регіоні не очікує 

зменшення фінансування літаків у наступному році. Респонденти з Північної 

Америки налаштовані менш оптимістично: лише 55% очікують, що фінансування 

літаків у всьому світі зросте у 2022 році [74], (див. Рис. 2.3). 
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Рис. 2.2. Очікування респондентів щодо фінансування світового авіаційного сектору 

у 2022 році. 

Примітка. Побудовано автором за даними Overall investment outlook for global aviation finance 

[Electronic resource] – Access: https://www.whitecase.com/publications/insight/facing-

headwinds/overall-investment-outlook-global-aviation-finance. 

 

Майбутнє збільшення фінансування літаків буде визначатися, насамперед, тим, 

наскільки відновиться кількість пасажирів. Але як дані опитування, так і коментарі 

респондентів свідчать про те, що діють також два нові фактори [74]. 

Перше з них – це необхідність підвищення ефективності та екологічних 

характеристик авіапарку на тлі зростаючих вимог ESG. Таку думку висловила низка 

респондентів, у тому числі авіакомпанії, орендодавці, банки та альтернативні 

постачальники капіталу. «Я очікую, що фінансування літаків збільшиться, тому що 

потрібне оновлення обладнання», — каже партнер PE фірми з APAC. «Старі літаки 

доведеться замінити, оскільки вони мають високий рівень споживання палива». Цю 

думку повторює генеральний директор орендодавця з регіону EMEA, який очікує, що 

витрати на розробку літаків зростуть: «Після пандемії акцент на низьковуглецевих 

літаках буде зростати» [74]. 

Другим фактором є поява нових джерел фінансування. З початку пандемії 

банки, які традиційно є основою фінансування авіації, зменшили свій вплив на цей 

сектор.  
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Рис. 2.3. Очікування респондентів щодо фінансування літаків у 2022 році, %. 

Примітка. Побудовано автором за даними Overall investment outlook for global aviation finance 

[Electronic resource] – Access: https://www.whitecase.com/publications/insight/facing-

headwinds/overall-investment-outlook-global-aviation-finance. 

 

За останні два роки спостерігається зростання активності приватного капіталу 

та хедж-фондів. Озброєні достатньою кількістю сухого порошку, фірми, що 

займаються викупом, шукали можливості, починаючи від фінансування позик 

боржників і закінчуючи створенням компаній з лізингу літаків. «Багато приватних 

інвестиційних компаній створили колективні фонди для фінансування літаків», — 

каже керуючий директор банку в регіоні EMEA [74].  

Вплив пандемії COVID-19 ще далекий від завершення. Після початку 

вакцинації в різних частинах світу можна побачити деяке полегшення, але шлях до 

відновлення повітряного руху займе кілька років. Форма сектора авіакомпаній після 

COVID-19 стає зрозумілішою і сьогодні є уроками для авіакомпаній. Були прискорені 

численні довготривалі тенденції, такі як оцифрування та поетапний вихід з 

виробництва менш ефективних літаків. Обтяжені боргами, багато перевізників 

вичерпали свої грошові резерви. Подорожі стануть більш ефективними, а люди 

захочуть знову подорожувати на свята. Вжиття заходів зараз допоможе авіакомпаніям 

процвітати в цьому трансформованому секторі [28]. 
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Отже, зі всіх галузей промисловості авіаційний сектор, ймовірно, є одним із 

найбільш постраждалих. Важко переоцінити, наскільки пандемія COVID-19 

спустошила авіакомпанії. У 2020 році доходи промисловості склали 328 млрд. дол. 

США, що становить приблизно 40% від попереднього року. З’являються так звані 

стандарти гігієни, цифровізація продовжує змінювати досвід подорожей. Індустрія 

повітряного транспорту забезпечує загалом 65,5 млн. робочих місць у всьому світі. У 

період пандемії COVID-19 нові бізнес моделі загалом не впроваджували, і 

залишилися всі такі як були.  Але все ж була одна компанія, яка займається розробкою 

електричних літаків з водневим двигуном. Основна місія полягає в тому, що вони 

вирішують екзистенційний виклик авіації – зменшуючи викиди вуглецю, залишаючи 

польоти доступними. Їхній продукт — це комплект для переобладнання існуючих 

регіональних літаків, починаючи з ATR72 і De Havilland Canada Dash-8, для польотів 

на водні. 

 

 

2.3. Вплив війни інноваційних бізнес-моделей в авіаційній галузі в Україні 

 

Авіаційний сектор не встиг ще оговтався від пандемії Covid-19, коли на нього 

вразили численні виклики, пов’язані з вторгненням Росії на територію України. 

Російське вторгнення в Україну та наступні санкції, накладені на країну, принесли з 

собою безліч проблем для авіаційної галузі, так само, як він оговтався від жахливих 

наслідків карантину Covid-19 [83]. 

За даними GlobalData, пандемія негативно вплинула на глобальний дохід від 

авіакомпаній з повним спектром послуг і лоукост. Дані показують, що галузь 

стабільно зростала в роки до пандемії, але глобальні доходи від повного 

обслуговування та лоукост авіакомпаній зафіксували різке зниження в 2020 році [83], 

(див. Рис. 2.3.). 

Після початку вторгнення в Україну Канада, ЄС, Велика Британія, США та інші 

країни заборонили російським літакам політ у своєму повітряному просторі. Росія у 

відповідь заборонила 36 країнам літати в її небі [38]. Взаємні санкції та повітряні 
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обмеження сколихнули авіаційний сектор, що призвело до скасування чи зміни 

маршруту рейсів, підвищення цін на авіаквитки, підвищення вартості палива та 

проблем із закупівлею титану, серед інших проблем [93]. 

 

 

Рис. 2.3. Світовий дохід від авіакомпаній з повним спектром послуг і лоукост,  

млрд. дол. США. 

Примітка. Побудовано автором за даними Impact of Russia-Ukraine Conflict on Airlines Industry 

[Electronic resource] – Access:  https://www.globaldata.com/data-insights/airlines-transportation-

infrastructure-and-logistics/impact-of-russia-ukraine-conflict-on-the-airlines-industry/. 

 

Довші маршрути, а також відхилення рейсів мають значний вплив на витрати, 

включаючи ціни на паливо та авіаквитки. Вторгнення Росії в Україну також вплинуло 

на ціни на нафту. Це матиме серйозний вплив на авіаційний сектор, оскільки ціни на 

паливо мають величезне значення для авіакомпаній, коли йдеться про експлуатаційні 

витрати. Дослідження GlobalData стверджують, що «зростання вартості палива 

вплине на прибутковість авіакомпаній, які все ще відновлюються після падіння 

попиту в результаті пандемії. Простіше кажучи, закритий повітряний простір означає 

довший час польоту, більше палива, більше пілотних годин, вищі витрати, а отже, і 

вищі тарифи. Більш високі тарифи можуть ще більше вплинути на відновлення 

попиту» [93]. 

https://www.globaldata.com/data-insights/airlines-transportation-infrastructure-and-logistics/impact-of-russia-ukraine-conflict-on-the-airlines-industry/
https://www.globaldata.com/data-insights/airlines-transportation-infrastructure-and-logistics/impact-of-russia-ukraine-conflict-on-the-airlines-industry/
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Російське вторгнення в Україну також викликає занепокоєння щодо 

потенційного дефіциту титану. У дослідженні GlobalData сказано, що титан є 

ключовим металом, який використовується у виробництві літаків. Україна та Росія є 

одними з провідних виробників титану, і триваючий конфлікт може вплинути на 

постачання в найближчій перспективі [93]. 

Також одним із прикладів хорошої бізнес-моделі ми можемо побачити 

компанію Wizz Air. Вона надасть 100 тисяч безкоштовних квитків українським 

біженцям на всіх рейсах континентальної Європи, які вилітають з прикордонних країн 

України, включаючи Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію протягом березня. 

Авіакомпанія заявила, що «прагне допомогти біженцям досягти кінцевого пункту 

призначення, де б це не було».  

Wizz Air вже додала більші літаки та додаткові рейси з прикордонних країн до 

Європи, щоб допомогти підтримати переміщення біженців у разі потреби. Крім того, 

Wizz Air повідомила, що визнає, що багато біженців можуть опинитися в інших 

місцях, і запропонує 29,9 євро рятувальний квиток на всі інші рейси, за винятком 

ОАЕ, Ісландії та Канарських островів, а також 69,99 євро на всі рейси. рейси в ОАЕ, 

Ісландію та Канарські острови. Йожеф Вараді, головний виконавчий директор Wizz 

Air, сказав: «Наші серця з українським народом під час цієї кризи. Ми прагнемо 

допомогти якомога більшій кількості українських біженців дістатися до безпечного 

місця, тому ми запропонуємо їм 100 000 безкоштовних місць з прикордонних країн і 

спеціальні рятувальні тарифи на всі інші рейси. Ми вже бачили великі гуманітарні 

зусилля на місцях наших людей по всій мережі, і як компанія ми хотіли відіграти свою 

роль у цих зусиллях. Ми будемо раді забезпечити безпечну та приємну подорож для 

цих біженців» [42]. 

Дублінська авіакомпанія Ryanair співпрацює з гуманітарними організаціями 

Ірландії та Великобританії для розміщення вантажів у трюмах регулярних рейсів до 

південно-східної Польщі, звідки місцеві військові доставлять їх до кордону з 

Україною [79]. 

Також Польські авіалінії LOT, юридично зареєстровані як Polskie Linie Lotnicze 

LOT SA, є флагманським перевізником Польщі і вони зробили спеціальну 



43 
 

пропозицію для українців з  дійсним посвідченням особи України або паспортом. 

Пропозиція діє для обслуговування в офісах LOT (аеропортна каса, міська каса, 

контакт-центр) і поширюється на видані квитки та квитки з підтвердженою датою 

поїздки на/після 25 лютого 2022 року та на/до 31 травня 2022 року [77]. 

Умови пропозиції для вже виданих квитків: 

– рейси з  Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини; 

– пасажири можуть змінити дату поїздки без сплати збору за зміну також у разі 

неприбуття; 

– ля квитків, що не повертаються, допускається повернення зі штрафом; 

– пасажири з квитками, придбаними за тарифами без багажу (NOBAG або Saver), 

мають право на додаткове місце багажу в межах дозволеної норми багажу (до 23 кг 

та суми розмірів 158 см) [62]. 

Умови пропозиції для нововипущених квитків: 

− рейси з  Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини; 

− знижка діє на економ-клас LOT (дорослий - 30% , дитина - 50% (дитина без 

крісла - 99%)); 

− пасажири можуть змінити дату поїздки без сплати збору за зміну також у разі 

неприбуття; 

− для квитків, що не повертаються, допускається повернення зі штрафом; 

− пасажири з квитками, придбаними за тарифами без багажу (NOBAG або Saver), 

мають право на додаткове місце багажу в межах дозволеної норми багажу (до 23 кг 

та суми розмірів 158 см) [77]. 

Також війна значно вплинула на акції авіакомпаній. Акції європейських 

авіакомпаній впали. Угорська Wizz Air на торгах у Лондоні впала більш ніж на 12% 

до 3190 пенсів – це 42,72 дол. США [89], (див. Рис. 2.4.). 

Серед основних європейських перевізників Deutsche Lufthansa AG, материнська 

компанія British Airways IAG SA та Air France-KLM прибуток знизився більше ніж на 

6%. Дисконтний перевізник EasyJet Plc впав на 7,6%, а Ryanair – на 2,6% [89].  

Що стосується інших країн та їх авіасполучення, то деякі країни постраждали 

навіть більше, ніж Росія. Повне закриття повітряного простору України та Молдови 
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призвело до повернення коштів за раніше заброньовані рейси, які перевищують 

кількість нових квитків. Інші країни, які стикаються з сильним впливом, - це країни, 

які сильно залежать від трафіку в Росію та з Росії, наприклад, Таджикистан і Вірменія 

[84], (див. Рис. 2.5.). 

 

 

Рис. 2.4. Акції компанії Wizz Air Holdings PLC 2018-2022 рр., млн. фунтів стерлінгів. 

Примітка. Побудовано автором за даними Wizz Air Holdings PLC [Electronic resource] – Access:  

https://www.reuters.com/markets/companies/WIZZ.L/charts. 

 

Після початку конфлікту попит на авіаперевезення до Європи на деяких 

маршрутах ненадовго впав через підвищену невизначеність. Дійсно, протягом 15-20 

років продажі квитків на поїздки зі США до Європи становили 73% від рівня 2019 

року. За лютий це значення впало до 65% від значень 2019 року і в перший тиждень 

березня. За цим послідувало швидке відновлення приблизно до 74% 12-15 березня, 

що свідчить про те, що падіння довіри мандрівників було обмеженим. Загалом 

погіршення було більшим, а подальше покращення слабшим, що стосується 

подорожей до Східної Європи [84]. 

Що стосується впливу на авіаперевезення вантажів, згідно з даними 

FlightRadar24, у 2021 році на Росію припадало 2,5% загальної кількості 

спеціалізованих вантажних рейсів. Важливість цих рейсів для глобальних важких 

вантажів є значною, і відповідну потужність буде важко замінити. Як внутрішні, так 
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і міжнародні спеціалізовані вантажні рейси до Росії помітно погіршилися після 

ескалації конфлікту. Міжнародні рейси знизилися на 19% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року після темпів зростання в діапазоні 10-20% на початку 2022 

року. Внутрішні рейси все ще зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року на тижні, розпочатому 7 березня, але це зменшилося з 30-40% раніше 

в 2022 році [84]. 

 

 

Рис. 2.5. Десять країн з найбільшим впливом війни на попит на авіаперевезення, %. 

Примітка. Побудовано автором за даними The impact of the war in Ukraine on the aviation industry 

[Electronic resource] – Access:  https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-

reports/the-impact-of-the-conflict-between-russia-and-ukraine-on-aviation/. 

 

Ціни на авіаційне паливо різко зросли з початку конфлікту. 21 березня вони 

становили 150 дол. США за барель (добові ціни), що на 39% більше за місяць і 121% 

у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тиск щодо підвищення цін може 

продовжуватися, зокрема, якщо до російського енергетичного сектору будуть 

застосовані жорсткіші санкції та залежно від потенційного збільшення виробництва 

в інших місцях [84]. 

Витрати на паливо, які впливають на споживання, хеджування та інші елементи, 

становили близько 25% операційних витрат авіакомпаній до пандемії у всьому світі. 

Частка зменшувалася у 2020 та 2021 роках через зниження змінних витрат 
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авіакомпаній, але в більшості випадків тепер частка повернулася до докризового 

рівня. Основним винятком є авіаперевізники Азійсько-Тихоокеанського регіону, для 

яких пасажиропотік часто все ще обмежений [84]. 

Підвищення цін безпосередньо вплине на всі авіакомпанії, які мають 

нехеджований попит на паливо. Існують деякі значні відмінності в практиці 

хеджування з американськими авіакомпаніями, наприклад, вони часто хеджують 

менше, ніж авіакомпанії в інших регіонах. Авіакомпанії мають два варіанти 

управління підвищеною вартістю палива; вони повинні або самі поглинати витрати, 

що може бути проблемою, оскільки прибуток вже зараз невеликий, або перекласти 

вищі витрати на паливо на пасажирів через вищі ціни на авіаперевезення. В умовах і 

без того високої інфляції (5,8% для всіх позицій ІСЦ в країнах G7 у січні) вищі ціни 

на авіаперевезення могли б знизити попит на авіаперевезення [84]. 

Тарифи на авіаперевезення вже близькі до рекордно високих (на 116% вище 

докризового рівня в лютому 2022 року), а зростання ціни авіаційного палива в 

поєднанні зі втратою пропускної здатності, ймовірно, підвищить ставки ще вище. 

Високі тарифи на перевезення вантажів і обмежена пропускна спроможність на 

деяких маршрутах і для деяких видів товарів все ще можуть впливати на попит на 

повітряні вантажі в майбутньому [84]. 

Що стосується тенденцій, які будуть розвиватися у світі в 2022 році, то вони є 

досить корисними для авіаційного бізнесу. Очікується, лоукост-авіакомпанії 

продовжуватимуть завойовувати частку на світовому ринку. IBA, провідна компанія 

з питань авіаційної розвідки та консультацій, повідомила, що до кінця 2022 року 

почнуть працювати понад 130 авіакомпаній-початківців. За прогнозами, 40% цих 

авіакомпаній будуть базуватися в Європі. Однією з причин такого очікуваного 

зростання є прийняття обома нинішніми лоукост-авіакомпаніями недорогої та 

довгомагістральної бізнес-моделі, що також очікується для початківців [51]. 

Скорочення викидів CO2 залишатиметься головним пріоритетом для 

авіакомпаній. На даний момент більшість великих авіакомпаній підписали ініціативу 

про чисті нульові викиди до 2050 року. Основним напрямком для досягнення цієї 

мети буде ширше використання екологічно чистого авіаційного палива (SAF). Інші 
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заходи включатимуть більш широке використання електромобілів (тобто для 

наземного обслуговування, а також електричних повітряних таксі) [51]. 

Розумним аеропортам буду сприяти посиленню цифровізація.  У 2022 році буде 

спостерігатися збільшення кількості «розумних» аеропортів як авіаційної тенденції – 

тих, які застосовують цифрові технології для просування операцій, починаючи від 

процесів реєстрації та дозволу безпеки до автоматизованого та безпаперової посадки. 

Частково це була реакція на пандемію та намагання зменшити контакт між людьми. 

Автоматизовані кіоски та цифрові вивіски вже просувають цю стратегію, але у 2022 

році, швидше за все, для подальшого досягнення цієї мети передові технології, 

включаючи штучний інтелект та машинне навчання, будуть ширше застосовуватися.  

Штучний інтелект та машинне навчання разом з Інтернетом і хмарними 

технологіями також отримають ширше використання, оскільки підключені пристрої 

дозволять керівництву аеропорту отримувати кращий доступ і застосовувати 

трильйони терабайт даних, щоб отримати кращу оперативну інформацію в 

різноманітні процеси. Сюди входить все: від звичок реєстрації пасажирів і роздрібних 

витрат аеропорту до процесів безпеки та моделей подорожей [51]. 

Вузькофюзеляжні літаки перевершать широкофюзеляжні на багатьох 

трансантлантичних маршрутах. Ще одна тенденція, яка очікується в 2022 році, — це 

передача широкофюзеляжних літаків вузькофюзеляжними [36]. 

З'являться нові компанії з лізингу літаків. У 2021 році відбулося злиття гігантів-

лізингодавців, AerCap і GECAS, нагадування обох їхніх ранніх днів GPA. У 2022 році 

деякі орендодавці зникнуть, коли вони стануть частиною інших груп, і з’являться нові 

орендодавці. Їх очолюватимуть досвідчені професіонали, які бажають об’єднати 

активи, продані в результаті злиття, та зростаючу активність продажу та зворотної 

оренди. 

Також ділові поїздки стануть більш сильними. Очікується, що ділові подорожі, 

які різко скоротилися після пандемії, відновляться у 2022 році. Глобальна аналітична 

організація з авіації Cirium прогнозує зростання ділових подорожей на 36% у 

порівнянні з минулим роком [51]. 
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Отже, авіаційний сектор не встиг ще оговтався від пандемії Covid-19, коли на 

нього вразили численні виклики, пов’язані з вторгненням Росії на територію України, 

що принесли з собою безліч проблем для авіаційної галузі. Вторгнення Росії в Україну 

також вплинуло на ціни на нафту. Російське вторгнення в Україну також викликає 

занепокоєння щодо потенційного дефіциту титану. Також війна значно вплинула на 

акції авіакомпаній. Акції європейських авіакомпаній впали. Ціни на авіаційне паливо 

різко зросли з початку конфлікту.  

Що стосується тенденцій, які будуть розвиватися у світі в 2022 році, то вони є 

досить корисними для авіаційного бізнесу. Очікується, лоукост-авіакомпанії 

продовжуватимуть завойовувати частку на світовому ринку. Скорочення викидів 

CO2 залишатиметься головним пріоритетом для авіакомпаній. Розумним аеропортам 

буду сприяти посиленню цифровізація.  Вузькофюзеляжні літаки перевершать 

широкофюзеляжні на багатьох трансантлантичних маршрутах. З'являться нові 

компанії з лізингу літаків. Також ділові поїздки стануть більш сильними. 

 

Висновок до розділу 2 

 

Отже, зі всіх галузей промисловості авіаційний сектор, ймовірно, є одним із 

найбільш постраждалих. Важко переоцінити, наскільки пандемія COVID-19 

спустошила авіакомпанії. У 2020 році доходи промисловості склали 328 млрд. дол. 

США, що становить приблизно 40% від попереднього року. З’являються так звані 

стандарти гігієни, цифровізація продовжує змінювати досвід подорожей. Індустрія 

повітряного транспорту забезпечує загалом 65,5 млн. робочих місць у всьому світі. У 

період пандемії COVID-19 нові бізнес моделі загалом не впроваджували, і 

залишилися всі такі як були.  Але все ж була одна компанія, яка займається розробкою 

електричних літаків з водневим двигуном. Основна місія полягає в тому, що вони 

вирішують екзистенційний виклик авіації – зменшуючи викиди вуглецю, залишаючи 

польоти доступними. Їхній продукт — це комплект для переобладнання існуючих 

регіональних літаків, починаючи з ATR72 і De Havilland Canada Dash-8, для польотів 

на водні. 
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Авіаційний сектор не встиг ще оговтався від пандемії Covid-19, коли на нього 

вразили численні виклики, пов’язані з вторгненням Росії на територію України, що 

принесли з собою безліч проблем для авіаційної галузі. Вторгнення Росії в Україну 

також вплинуло на ціни на нафту. Російське вторгнення в Україну також викликає 

занепокоєння щодо потенційного дефіциту титану. Також війна значно вплинула на 

акції авіакомпаній. Акції європейських авіакомпаній впали. Ціни на авіаційне паливо 

різко зросли з початку конфлікту.  

Що стосується тенденцій, які будуть розвиватися у світі в 2022 році, то вони є 

досить корисними для авіаційного бізнесу. Очікується, що лоукост-авіакомпанії 

продовжуватимуть завойовувати частку на світовому ринку. Скорочення викидів 

CO2 залишатиметься головним пріоритетом для авіакомпаній. Розумним аеропортам 

буду сприяти посиленню цифровізація.  Вузькофюзеляжні літаки перевершать 

широкофюзеляжні на багатьох трансантлантичних маршрутах. З'являться нові 

компанії з лізингу літаків. Також ділові поїздки стануть більш сильними. 

Залишилися 3 найбільші бізнес-моделі, які здійснюють свою діяльність. До них 

відносять:  повний перевізник або FSC; лоукостер або LCC; чартерний перевізник або 

CC. Бізнес-модель авіакомпанії з повним обслуговуванням — це модель, яку 

використовують такі перевізники, як United Airlines, American Airlines, Lufthansa, 

British Airways, Qantas, Air New Zealand, Cathay Pacific, Singapore Airlines тощо. 

Лоукост-перевізники-це переважно компанії з найдешевшими квитками. До ціє 

моделі відносяться такі компанії, як: Ryanair, EasyJet, WestJet, Бразилія GOL, Jetstar, 

Air Asia. Чартерні рейси відіграють невід’ємну роль в авіаційній промисловості по 

всьому світу. Чартерний перевізник (CC) визначається як «авіакомпанія», яка виконує 

рейси за межами звичайного графіку, за домовленістю про найм зa конкретного 

клієнта. До таких авіакомпаній відносять такі як Bravo Airways, Khors Air, Anda Air 

та ін. 

Щоб краще зрозуміти конкуренцію цих бізнес-моделей варто перегляни 

статистику їх авіаперевезень. У 2021 році компанія United Airlines, яка представляє 

модель з повним обслуговуванням перевезла 104 млн. пасажирів, лоукост 

авіакомпанія Raynair перевезла 27,5 млн. пасажирів. А чартерна авіакомпанія Bravo 
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Airways з періоду свого існування перевезла 205 000 як власних, так і пасажирів 

українських компаній-партнерів. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-

МОДЕЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

3.1. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-моделей міжнародної 

авіаційної галузі у світі 

 

Авіаційна промисловість  —  це цілий світ, який охоплює величезну робочу 

силу та вносить значний відсоток у світову економіку. Сектор був налаштований на 

значне зростання, незважаючи на проблеми, доки не вдарила пандемія, після якої 

він значно впав. Проте справедливо сказати, що, незважаючи на економічний вплив 

COVID-19 на авіаційну галузь, він був на шляху до відновлення і цілком може 

повернутися до мейнстріму за кілька років Найбільшими виробниками літаків у світі 

є «Воеing» (США) та "Airbus" (Конструкція Західної Європи). Також різні типи 

літаків виготовляють Франція, Італія, Канада, Швеція [86]. 

Згідно з дослідженням, опублікованим Air Transport Action Group  (ATAG) у 

2018 році, перспективи світового авіаційного ринку були досить позитивними за 

кілька років тому.  

У звіті зазначалося, що на той момент у світовому авіатранспортному секторі 

було створено понад 65,5 млн. робочих місць і було відповідальним за величезні 2,7 

трлн. дол. США економічної діяльності у всьому світі. Крім того, у звіті 

стверджується, що підхід до вільної торгівлі сприятиме подальшому зростанню 

повітряного транспорту, і до 2036 року економічна діяльність досягне рекордних 

5,7 трлн. доларів США, підтримуючи близько 97,8 мільйонів робочих місць. 

Авіаційний сектор відіграє фундаментальну роль у сучасному суспільстві, але 

також важливо підкреслити, що він має свою частку проблем. Від боротьби з 

рецесією до урядового регулювання та тероризму до нестачі робочої сили — існує 

незліченна кількість проблем, з якими стикається цей сектор  [86], (див. Табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Основні проблеми в світовій авіаційній галузі 

№ Назва проблеми 

1 Економічність палива 

2 Глобальна економіка 

3 Комфорт і досвід пасажирів 

4 Інфраструктура авіакомпаній 

5 Глобальна перевантаженість 

6 Технологічні досягнення 

7 Тероризм 

8 Зміна клімату 

Примітка. Складено автором за даними Top 8 Challenges of the Aviation Industry: The Pre-COVID 

Era [Electronic resource] – Access: https://www.gminsights.com/blogs/top-challenges-of-aviation-

industry. 

 

Економічність палива. Доступність і вартість авіаційного палива 

залишаються одним з головних економічних факторів, що впливають на галузь 

авіакомпаній протягом майже трьох десятиліть. Високі ціни на авіапаливо 

безпосередньо впливають на фінансовий портфель авіакомпанії. Оскільки кількість 

авіакомпаній зростала з року в рік, ціни на паливо були на рекордно високому рівні, 

створюючи замкнене коло. Альтернативні види палива насправді не мали такого 

ефекту, тому підтримка паливної ефективності входить до ряду ключових проблем 

авіаційної промисловості [86]. 

 Глобальна економіка. Стан світової економіки є одним із головних викликів 

ринку авіакомпаній. Оскільки глобальна економіка руйнується, витрати на поїздки та 

паливо зростають, а кількість пасажирів зменшується. Вплив рецесії на туристичний 

сектор також є одним із ключових економічних факторів, що впливають на авіаційну 

галузь. 

Оскільки авіакомпанії шукають розширення в різних країнах і досліджують 

нові маршрути, вони повинні пам’ятати про ринкові умови та нестабільність у 

регіональних зонах. Крім того, різні країни мають різні економічні умови для 

зростання, про що авіакомпанії повинні пам’ятати, коли прагнуть до міжнародної 

експансії [86]. 
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Комфорт і досвід пасажирів. Авіаційна промисловість орієнтована на 

обслуговування; його успіх значною мірою залежить від того, наскільки задоволені 

пасажири. Причина, чому комфорт пасажирів становить суть проблем, з якими 

стикається авіакомпанія, полягає в тому, що жоден пасажир не схожий; в певний 

момент частина клієнтів завжди може бути незадоволена. Однак саме це спонукало 

авіакомпанії забезпечити безперебійність у всьому — фактичні авіаперевезення, 

чудова безпека, менше/ніяких проблем із лініями аеропортів, зручне отримання 

багажу, обслуговування клієнтів тощо. 

 Щоб досягти цього бездоганним чином, це певна послідовна боротьба. 

Опитування клієнтів і відгуки завжди показують, що не всі пасажири мають чудовий 

досвід подорожей. Наприклад, глобальне опитування пасажирів IATA за 2017 рік 

показує, що лише близько 56% клієнтів Північної Америки були задоволені останнім 

досвідом подорожей. З цією метою завжди є простір для покращення комфорту 

клієнтів, з чим авіакомпанії продовжуватимуть боротися [86]. 

 Інфраструктура авіакомпаній. Аеропорти повинні постійно оновлювати 

свою інфраструктуру – злітно-посадкові смуги, термінали, зали, готелі, торгові 

центри, зали тощо. У цій сфері існує велика конкуренція; щоб підтримувати 

репутацію авіакомпанії та залишатися попереду конкурентів, такі зручності на місці, 

як системи наземного обслуговування літаків , потрібно буде періодично оновлювати. 

Хоча час від часу це вигідно, безсумнівно, що призводить до збільшення кількості 

пасажирів, періодичне повторення оновлення матиме значний вплив на фінанси 

авіакомпанії. 

 Літаки також потрібно періодично оновлювати та обслуговувати – насправді 

це ще важливіше, оскільки від цього залежить безпека пасажирів. Наявність 

несправних дверей або сидінь у літаку може призвести до суду на авіакомпанію. 

Інфраструктура авіакомпаній є однією з найважливіших проблем авіаційного ринку, 

оскільки перевізникам необхідно підтримувати свій поточний флот, а також купувати 

новий, сучасний, забезпечуючи при цьому ефективність використання палива та 

зниження витрат. 
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 Глобальна перевантаженість. Пару десятиліть тому авіаперельоти були 

розкішною справою; іграшки багатих, особливо в країнах, що розвиваються. 

Сценарій кардинально змінився, сьогодні аеропорти по всьому світу настільки 

переповнені, що це призвело до непотрібних затримок рейсів. Більшість рейсів 

здається переповненими, термінали завжди перевантажені, і що ще важливіше, небо 

переповнене надмірною кількістю літаків. 

 Повітряний рух та затори в аеропортах є основними проблемами, з якими 

стикається ринок авіакомпаній, які, здається, не мають реального рішення, принаймні 

в найближчому майбутньому. Перевізники продовжують робити поїздки 

безперешкодними для пасажирів, однак це й надалі залишатиметься життєздатною 

проблемою [86]. 

 Технологічні досягнення. Думка про те, що технологічні розробки є однією з 

проблем авіаційної галузі, може стати несподіванкою. Технологія, однак, є двосічним 

мечем, і, незважаючи на революцію, яку вона спричинила, зростання залежності від 

них може зробити всю галузь вразливою. Наприклад, у випадку проблеми з 

програмним забезпеченням, діяльність авіакомпанії може залишатися пошкодженою, 

доки її не буде вирішено. У разі недостатнього фінансування модернізація важливої 

інфраструктури, наприклад систем зв’язку літаків, може бути неможлива, що 

призведе до руйнування всієї системи [86]. 

 Тероризм. Трагічні події минулого викликали страх не лише серед мас, але й 

у персоналу аеропорту. Незважаючи на те, що останнім часом терористична 

діяльність зменшилася, це все ще є дуже серйозною загрозою, оскільки авіакомпанії 

повинні постійно проявляти пильність. Зростаючий страх перед тероризмом 

призводить до суворих реєстрацій, а отже, до довших черг і затримок. Це також 

змушує авіакомпанії розробити високо безпечні найсучасніші процедури та 

обладнання для перевірки. 

 У зв’язку з цим, навіть політичні сутички між двома країнами можуть стати 

однією з головних проблем авіаційної промисловості. Зрештою, авіалінії є сполучною 

ланкою між двома країнами, і необгрунтовані урядові постанови через ворожнечу між 
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двома націями можуть дуже ускладнити перевізникам зручне перевезення пасажирів 

та вантажів на міжнародних кордонах та з них [86]. 

 Зміна клімату. Без сумніву, зміни клімату та екологічні проблеми 

залишаються одними з ключових проблем, з якими стикається ринок авіакомпаній 

протягом дуже тривалого часу. Оскільки комерційна авіація відповідає за значний 

відсоток викидів вуглецю, авіаційна галузь перебуває під величезним тиском щодо 

вжиття заходів, які зменшать вплив авіаперевезень на навколишнє середовище. 

 Як частину відповіді на цей виклик IATA запропонувала багатогранну 

стратегію, що складається з чотирьох стовпів, включаючи вдосконалені технології, 

ефективні операції з літаками, покращену інфраструктуру та єдиний глобальний 

ринковий захід. До тих пір, поки вони не будуть повністю та безпроблемно виконані, 

зміна клімату залишатиметься однією з актуальних проблем авіаційної галузі [86]. 

 Для більш ефективного функціонування міжнародної авіаційної галузі 

потрібно вирішити перечисленні вище проблеми. Перш за все потрібно вирішити 

проблеми з паливом та зробити його сталим. Можливо варто перейти літак на 

електричне паливо або здійснити виготовлення цих літаків. На жаль, самі 

авіакомпанії не можуть змінювати глобальну економіку, але це від них не залежить, 

але вони можуть впровадити польоти у мало розвинені країни. Що стосується 

комфорту пасажирів, то як на мене це досить швидко вирішити. Потрібно більше 

коштів вкладати в саме наповнення літака, і тим самим збільшувати ціни на квитки, 

щоб покрити ці витрати. Також досить важливо слідкувати за інфраструктурою 

авіакомпанії. На жаль, глобальну перевантаженість авіакомпанії ніяк вплинути не 

можуть, тому що авіаперельоти є досить зручними та популярними. Авіакомпаніям 

варто покращити свої технології. Також щоб запобігти тероризму, потрібно перш за 

все добре перевіряти пасажирів, що не наражати ні працівників, ні пасажирів на 

небезпеку. Що стосується клімату, авіаційна промисловість ніякого впливу на це не 

мають, але їм потрібно все ж пристосуватися до цих умов та якісно виконувати свою 

роботу. 

Отже, міжнародна авіаційна галузь є досить розвинутою, але вона має ряд 

проблем. До них можна віднести: економічність палива; глобальна економіка; 
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комфорт і досвід пасажирів; інфраструктура авіакомпаній; глобальна 

перевантаженість; технологічні досягнення; тероризм; зміна клімату. 

Для того, щоб покращити міжнародну авіаційну галузь потрібно вирішити на 

даному етапі хоча б декілька перечисленних проблем.  

 

 

3.2. Основні проблеми впровадження інноваційних бізнес-моделей в 

авіаційній галузі в Україні 

 

Підвищення соціально-економічного рівня країни неможливо без розвитку 

перспективних галузей, якою є вітчизняне авіабудування, оскільки Україна входить в 

9 світових країн, які володіють повним циклом власного виробництва літаків. Однак, 

загострення конкурентної боротьби на світовому ринку, значні ризики, які пов’язані 

з інвестиціями в нові проекти, складні технологічні завдання та великі фінансові 

вкладення актуалізують розробку і реалізацію державної програми розвитку 

стратегічно важливої галузі для економіки країни.  

Для того, щоб виявити проблеми у впровадженні інновацій в авіаційній галузі, 

то перш за все потрібно дослідити стан цієї галузі (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка обсягів перевезень пасажирів авіаційним транспортом 

України, тис осіб. 

Примітка. Побудовано автором за даними https://avia.gov.ua – офіційний сайт Державної авіаційної 

служби України. 



57 
 

Статистичні дані про діяльність цієї галузі свідчать, що за останні три роки 

розвиток не є стабільним і діяльність похитнулася. Якщо порівнювати 2021 рік з 2020, 

то ситуація з обсягом перевезення пасажирів авіаційним шляхом дещо покращилася, 

тим самим всього перевезень у 2021 році у порівнянні з 2020 роком збільшилось на 

94,9%, міжнародних збільшилось на 101,1 %, а внутрішніх – на 42,4% [77]. 

Пасажиропотік забезпечують 16 українських авіакомпаній та майже 93% 

загального пасажиропотоку забезпечують чотири провідні вітчизняні авіалінії – 

«Міжнародні авіалінії України», «СкайАп», «Азур Ейр Україна» та «Роза вітрів». 

Слід зазначити, що п’яту позицію за обсягами пасажирських перевезень зайняла 

авіакомпанія «Біз Ейрлайн», яка почала виконувати польоти у березні 2021 року [20]. 

За затвердженим розкладом 9 внутрішніх авіакомпаній здійснюють регулярні 

внутрішні рейси в 42 країни. Кількість пасажирів, які надавали перевагу 

користуванню послугами українських авіакомпаній на міжнародних рейсах протягом 

2021 року, зросла в порівнянні з 2020 роком і досягла 2608,9 тис. осіб. І через те 

відсоток пасажирських завантажень міжнародних регулярних рейсів українських 

авіакомпаній збільшився на 6,2% і склав 75,2%. Так, за підсумками 2021 року 13 

авіакомпаній на міжнародних рейсах нерегулярно перевозили 6 013,4 тис. пасажирів, 

що вдвічі більше, ніж у 2020 році, і на 10,9 % більше, ніж у 2019 році [20]. 

Комерційні рейси українських та іноземних авіаперевізників обслуговували 

протягом року 19 українських аеропортів та аеродромів. 

Пасажиропотік у 2021 році склав 16 221 тис. пасажирів, що на 87.2 % вище за 

результат 2020 року і становить дві третини від аналогічного показника 2019 року 

(див. Рис. 3.3).  

Це є досить добре, адже авіаційна галузь починає відновлюватися після 

пандемії COVID-19, але як виявилось ненадовго, адже у 24 лютого 2022 року 

почалася війна в Україні і авіаційне сполучення знову закрито, що звичайно ж 

негативно вплине на економіку України, але разом з тим ця війна вплине на всі інші 

країни [20]. 
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Рис. 3.3. Пасажиропотік через аеропорти України, тис. пасажирів. 

Примітка. Побудовано автором за даними https://avia.gov.ua – офіційний сайт Державної авіаційної 

служби України. 

 

За даними Державної авіаційної служби України в Україні – сім провідних 

аеропортів – Бориспіль, Київ (Жуляни), Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ та 

Запоріжжя обслуговують близько 98 % загальних пасажиропотоків та пошто-

вантажопотоків (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Пасажиропотік українських аеропортів 

Назва аеропорту Кількість пасажирів, млн. осіб 

«Бориспіль» 9,4  

«Київ» 1,4  

«Львів» 1,8  

 «Одеса» 1,3  

«Харків» 1,1  

 «Запоріжжя» 617   

«Дніпро» 267  

Примітка. Складено автором за даними https://avia.gov.ua – офіційний сайт Державної авіаційної 

служби України. 

 

Як ми можемо побачити, то найбільше попит у пасажирів в аеропорту 

«Бориспіль», що є не дивним, тому що велике сполучення з іншими країнами. Також 
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він займає значну питому вагу у загальних обсягах перевезень через аеропорти 

України, на другому місці є аеропорт «Київ», а на третьому - «Львів» [20], (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Питома вага провідних аеропортів у загальних обсягах перевезень через 

аеропорти України, %. 

Примітка. Побудовано автором за даними https://avia.gov.ua – офіційний сайт Державної авіаційної 

служби України. 

 

Незважаючи на зростання обсягів перевезень на ринку повітряного транспорту, 

сучасний стан української авіаційної промисловості не відповідає сучасним вимогам 

розвитку промислово розвинених країн. За роки незалежності нашої країни протягом 

багатьох років військово-політична ситуація в останні роки була важкою, а авіаційна 

галузь накопичила та загострила низку проблем, які перешкоджають її швидкому 

розвитку: відсутність належного управління, досвіду, довгострокового розвитку. 

відсутність інвестиційних коштів та поганий нагляд.  

У разі підписання Україною двосторонніх та багатосторонніх угод про 

повітряне сполучення та САП особливо важливою стає розробка документів, які 

запроваджують справжні національні регуляторні механізми та розвивають здорову 

конкуренцію між вітчизняними авіаперевізниками. Ринок авіатранспорту є 

монополістичним, вітчизняні авіакомпанії закриті, нестабільні, низько 

конкурентоспроможні, мають недостатній внутрішній потенціал розвитку [16]. 
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Україна має ряд проблем, що унеможливлює швидший розвиток інноваційних 

проблем в авіаційній галузі України (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Проблеми в авіаційній галузі 

№ Проблеми 

1 низька якість авіасполучення 

2 недосконала транспортна інфраструктура 

3 високі ставки аеропортових зборів 

4 закритий ринок авіаційного пального 

5 акцизний збір на пальне для цивільної авіації 

6 застарілість парку повітряних суден 

7 невідповідність стандартам технічне обслуговування 

Примітка. Складено автором за даними Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного 

розвитку авіаційної галузі України – Ужгород, 2020. – 6 с. 

 

Основною проблемою українського ринку авіатранспорту є насамперед низька 

якість повітряних послуг. Недосконала транспортна інфраструктура не може 

обробляти та доставляти вантажі споживачам «вчасно», технічні можливості 

більшості регіональних аеропортів не відповідають сучасним міжнародним вимогам, 

вони не готові до роботи та потребують негайної модернізації. Відсутність належної 

державної підтримки модернізації, реконструкції, створення та впровадження 

сучасних технологій, відсутність дієвого державного плану підтримки розвитку 

повітряного транспорту та авіаційних систем не дозволяють аеропорту набути 

більшого значення для економіки України та стати конкурентом для інших учасників 

ринку аеропортових послуг [16]. 

Крім того, високі аеропортові збори (20-30%), закритий ринок авіаційного 

палива, акцизний податок на паливо цивільної авіації роблять український ринок 

непривабливим для іноземних лоукост-компаній. 

Іншою проблемою в авіаційній галузі є застарілість авіапарку, технічне 

обслуговування якого не відповідає стандартам сучасної авіації. 
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Так, відповідно до Реєстру цивільних повітряних суден України станом на 

лютий 2021 р., проаналізовано парк літаків 4 лідерів авіаперевізників у 2020 році 

(табл. 3.4): 

 

Таблиця 3.4 

Аналіз парку літаків чотирьох лідерів авіаперевізників у 2020 році 

Назва 

авіакомпанії 

Кількість 

повітряних 

суден 

Рік 

виготовлення 

найстарішого 

Рік 

виготовлення 

найновішого 

Середній вік 

повітряних 

суден 

«МАУ» 45 1991 2018 13 

«Роза вітрів» 15 1999 2013 12 

«Скайап» 10 1999 2013 12 

«Азур Ейр 

Україна» 

6 1991 2003 22 

Примітка. Складено автором за даними Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного 

розвитку авіаційної галузі України – Ужгород, 2020. – 6 с. 

 

Затяжна криза в українській авіапромисловості в основному пов’язана з 

недостатністю коштів. За весь період незалежності не було фінансування 

перспективних планів серійного виробництва літаків, Це негативно впливає на 

технологічний потенціал та інноваційний розвиток цієї галузі. Хоча ще в 2012 р. було 

запропоновано проект цільового науково-технічного плану розвитку національної 

авіаційної промисловості, На його реалізацію планувалося витратити понад 8 млрд. 

дол., але ці плани не здійснилися. Тому, за словами експертів, за останні роки жодна 

літак не приносив прибутку. 

Сьогодні лише одному ДП «Антонов» потрібно понад 700 млн. дол. США для 

переведення виробництва літаків на повне виробництво; 77,5 млн. дол. США на 

заміну російських компонентів; 625,7 млн. дол. США для модернізації потужностей; 

перезапуск трьох проектів: Ан-148/158 (244,8 млн. дол. США на 24 літаки на рік) , 

Ан-178 (225,5 млн. дол. США за 6 літаків на рік) та Ан-132 (155,4 млн. дол. США за 

6 літаків на рік). 
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Однак, на додаток до фінансування, компанія хоче, щоб держава допомогла 

створити лізингову компанію, яка в поєднанні з акцентом на моделі з міжнародним 

попитом могла б стати ефективним ринковим механізмом для експорту літаків. 

Окрім загальних проблем, які були зазначені вище існують ще й проблеми в 

регулюванні інноваційної діяльності в авіаційній галузі (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності 

№ Проблема 

1 низький рівень фінансування наукової та інноваційної сфер 

2 фрагментарність, неузгодженість існуючих інноваційних законів, стратегій і 

програм різного рівня та/або їх невиконання 

3 відсутність повноважного органу державної влади, відповідального за 

інноваційний розвиток економіки 

4 недосконалість інститутів інноваційної інфраструктури 

Примітка. Складено автором за даними Інноваційна діяльність в галузі української авіації як 

індикатор створення Start-up проектів: сучасний стан та перспективи, 2019. – 7 с. – ("Ефективна 

економіка"). 

 

Але проблеми ці не виникають просто так, завжди мають на них бути причини, 

які спричиняють їх виникнення (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Основні причини виникнення проблем в авіаційній галузі 

№ Причина 

1 непрозорість бізнес-середовища України 

2 загальна технологічна відсталість промисловості України 

3 пасивність державних службовців 

Примітка. Складено автором за даними Інноваційна діяльність в галузі української авіації як 

індикатор створення Start-up проектів: сучасний стан та перспективи, 2019. – 7 с. – ("Ефективна 

економіка"). 
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Як виявилось, що для України є дешевше закупити вже відпрацьовані 

виробничі технології, ніж замовляти розробку нових технологій чи техніки у 

вітчизняних науково-конструкторських організацій, які не мають достатнього досвіду 

виготовлення зразків сучасної техніки і технологій із необхідними гарантіями якості 

та високим рівнем подальшого обслуговування, тому підприємці надають перевагу 

закордонним «інноваціям» перед розробками вітчизняних підприємств, позбавляючи 

останніх фінансування та досвіду роботи в області інновацій. 

Також є пасивність держслужбовців, вони фактично не відповідають за 

довгострокові перспективи підлеглої країни, а лише на 1-3 роки для своєї країни, тоді 

як інноваційна економіка (інститути та інфраструктура) створюється як мінімум на 

10 років. Хоча стратегічними завданнями держави в напрямі розвитку та 

стимулювання інноваційної діяльності визначені: підтримка пріоритетних напрямків 

діяльності; забезпечення правового регулювання у сфері ІД; фінансова підтримка 

проектів; формування та розвиток інноваційної інфраструктури  [20]. 

Отже, як і будь-яка галузь, авіаційна промисловість має ряд значних проблем, 

які заважають розвитку інноваційних бізнес моделей. До основних проблем можна 

віднести: низька якість авіасполучення; недосконала транспортна інфраструктура; 

високі ставки аеропортових зборів; закритий ринок авіаційного пального; акцизний 

збір на пальне для цивільної авіації; застарілість парку повітряних суден; 

невідповідність стандартам технічне обслуговування. 

Що стосується проблем державного регулювання інноваційної галузі, то до них 

можна віднести: низький рівень фінансування наукової та інноваційної сфер; 

фрагментарність, неузгодженість існуючих інноваційних законів, стратегій і програм 

різного рівня та/або їх невиконання; відсутність повноважного органу державної 

влади, відповідального за інноваційний розвиток економіки; недосконалість 

інститутів інноваційної інфраструктури. 

Але проблеми не виникають просто так і потрібно якість причини. До таких 

причин можна віднести: непрозорість бізнес-середовища України; загальна 

технологічна відсталість промисловості України; пасивність державних службовців. 
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3.3.  Заходи щодо удосконалення бізнес-моделей авіаційної галузі в Україні 

 

Чим більше існує проблем, тим швидші заходи потрібні для їх вирішення, щоб 

авіаційна галузь змогла нормально функціонувати. Щодо перспектив розвитку 

авіаційної галузі України, то відповідно до затвердженої у 2018 році Національної 

транспортної стратегії України до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р, передбачено наступні зміни: 50 діючих 

аеропортів; з будь-якої точки України Середній час в дорозі до аеропорту – 1 година; 

350 напрямків з усіх аеропортів країни; 50% населення користується повітряним 

транспортом; пасажиропотік в регіональних аеропортах (зараз 98% пасажиропотоку 

припадає на сім аеропортів); від 50% - частка лоукост-сегменту авіатранспорту; 

розширення географічного охоплення польотів (350 напрямків для рейсів з усіх 

аеропортів України) [5]. 

На жаль, сьогоднішні реалії показують, що держава сама не може вирішити 

частину проблем, які накопичилися та загострилися за останні роки, і не може 

впоратися із завданнями інноваційного розвитку всього повітряного транспорту, 

особливо аеропорту. Варто зазначити, що роль аеропортів у світі за останні роки 

значно змінилася, і світова практика показала, що сьогодні для отримання стабільних 

довгострокових надходжень сучасного аеропорту недостатньо, щоб бути 

організацією, яка забезпечує інфраструктуру для обслуговування пасажирів і 

вантажів, для того щоб стати багатовимірною системою, центром зв'язку, ділової та 

рекреаційної діяльності (аерокосмічний, аеротрополіс та ін.). Але для України це все 

в довгостроковій перспективі. Сьогодні країні необхідно ефективно використовувати 

інноваційні технології для розвитку транспортної та логістичної інфраструктури, 

особливо інтелектуальної мобільності, щоб забезпечити відповідність міжнародним 

стандартам [5]. 

Якість обслуговування пасажирів і вантажів посилює конкуренцію на ринках 

повітряного транспорту та наземного обслуговування. Основними напрямками 

інвестицій є відновлення інфраструктури аеропорту, підвищення продуктивності за 

рахунок використання інформаційних технологій та інновацій [29]. 
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Одним із варіантів подальшого розвитку авіаційної галузі є залучення 

приватних інвесторів, оскільки приватний капітал має більші шанси залучити 

фінансові, матеріальні та інші ресурси, а приватні інвестори є ефективною участю в 

будь-якому бізнес-процесі завдяки своєму професійному ставленню та інтерес до 

бізнесу. З точки зору економічних результатів, вони володіють найкращими 

світовими практиками управління, здатні швидко зрозуміти поточні ринкові 

тенденції та передбачити останні тенденції [29]. 

При цьому участь приватного капіталу дасть змогу диверсифікувати джерела 

фінансування та перерозподілити бізнес-ризики між учасниками бізнес-процесів, а 

держава збереже функції регулятора та контролера. 

Відсутність державної підтримки технологічного розвитку в авіаційній галузі 

змушує вітчизняні компанії самостійно вирішувати основні національні проблеми, 

мобілізуючи зусилля на пошук іноземних партнерів-інвесторів. Американська 

компанія Oriole Capital Group уклала з українською компанією 25-річний контракт і 

замовила 6 літаків Ан-74, в результаті чого на Харківському авіаційному заводі 

«Інтерес» вийшли оновлені версії транспортно-вантажних літаків Ан-74 та Ан-140. 

Ця модель не має конкурентів на світовому ринку. Можливість поєднувати 

вантажний і пасажирський транспорт, короткі зльоти і посадки, а також невибагливий 

клімат (який може працювати в екстремальних температурах) робить цю модель 

привабливою для різних країн. Залучення від компанії 150 млн. дол. США – інвестор 

забезпечує міцну фінансову базу не тільки для виробництва та продажу літаків, а й 

для інноваційного розвитку підприємства, оскільки забезпечує науково-технічний 

розвиток удосконалення та модернізації літаків АН-74, АН-140 та інших літальних 

апаратів [27]. 

Одним із перспективних напрямків протягом щонайменше 30 років є спільний 

проект ДП “Антонов” та Туреччини зі створення військово-транспортного літака АН-

188 вантажопідйомністю до 50 тонн. Турецька сторона проєкту є не тільки 

інвестором, але й планує передати декілька технологій для забезпечення виробництва 

системно важливих компонентів у новій моделі літака. Маючи великий досвід 
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реалізації проектів військового експорту, Стамбул надасть маркетингову допомогу 

для просування військових і цивільних версій на світовий ринок [27]. 

Друге десятиліття поспіль ринки Латинської Америки та Азії є перспективними 

для вітчизняного авіабудування, тому що літаки АН-140 та АН-148 знаходяться в 

активній експлуатації та потребують не тільки обслуговування, а й модернізації (табл. 

3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Ймовірний попит в латиноамериканському регіоні на АН-140 

Рік 2022 2023 2024 2025 2026 

Існуючий парк, ПС шт. 42 20 20 20 20 

Потрібний парк, ПС 

шт. 

192 207 221 238 256 

Потрібні поставки, 

ПС шт. 

11 37 14 17 18 

Примітка. Складено автором за даними Інформаційний бюлетень ДП «Антонов» 09/2018 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Veresen_2018.pdf. 

 

Результати аналізу Інформаційного бюлетеня ДП “Антонов” розвитку 

авіатранспортної галузі, структури флоту та їх закупівлі в цих країнах дозволяють 

спрогнозувати попит на літаки АН-140, АН-148 до 2026 року [27], (табл. 3.4), (див. 

Табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.4 

Ймовірний попит в латиноамериканському регіоні на АН-148 

Рік 2022 2023 2024 2025 2026 

Існуючий парк, ПС шт. 4 4 4 4 4 

Потрібний парк, ПС шт. 62 63 66 70 73 

Потрібні поставки, 

ПС шт. 

26 25 27 29 29 

Примітка. Складено автором за даними Інформаційний бюлетень ДП «Антонов» 09/2018 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Veresen_2018.pdf. 
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Важливим також є впровадження цифрових технологій в управління рухом 

транспорту, які можуть значно покращити пропускну здатність існуючої 

інфраструктури. Системи, що використовуються для збору, розповсюдження, 

обробки та аналізу великих масивів даних, створюють значні можливості для 

взаємодії між авіаційними агентами, і їх координація може значно вплинути на 

ефективність кожного з них та галузі в цілому [7].  

 

Таблиця 3.5 

Потреба на моделі АН-140, АН-148 в країнах Азії до 2026 року, одиниць 

Країна сектор 50-65 місць 

(розмірність 

АН-140) 

сектор 66-80- 

місць 

(розмірність 

АН-148) 

сектор 81-110- 

місць 

(розмірність АН148-

200) 

Китай 1148 147 172 

Індія  533 186 – 

Індонезія 121 105 215 

Філіппіни 83 13 113 

Південна Корея – 23 – 

Примітка. Складено автором за даними Інформаційний бюлетень ДП «Антонов» 09/2018 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Veresen_2018.pdf. 

 

Активно розвиваються методи поширення та обміну інформацією для 

координації, в тому числі на основі технології блокчейн. Використання таких даних 

потребує регулювання для забезпечення конфіденційності та захисту персональних 

даних. Державні органи можуть сприяти розробці загального формату передачі 

даних. У той же час запровадження стандартів використання повітряного простору 

безпілотниками може сприяти розробці автоматизованих систем. Поступове 

впровадження цифрових технологій вимагає посилення захисту від кібератак як 

частини національної стратегії підтримки авіаційної безпеки [7]. 

Інновації мають не тільки технічний аспект, вони також мають бути підкріплені 

відповідними навичками. Авіаційна промисловість і суміжні галузі досліджень, 

інженерії, розробки технологій і виробництва потребують великої кількості 

висококваліфікованих спеціалістів. За оцінками Boeing, протягом наступних 20 років 
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авіаційній промисловості знадобиться ще 637 000 пілотів комерційних авіакомпаній, 

839 000 бортпроводників і 648 000 механіків з обслуговування та ремонту. Відповідні 

професії вимагають тривалого і дорогого навчання, що може призвести до дефіциту 

фахівців авіаційної галузі. Цей фактор також необхідно враховувати [7]. Також 

досить важливим є визначення основних заходів із вдосконалення державної 

політики розвитку авіаційної галузі, які сприятимуть економічному зростанню 

(табл.3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Покращення державної політики розвитку авіаційної галузі, які сприятимуть 

зростанню національної економіки 

 Регіональний вимір Національний вимір Міжнародний вимір 

Авіаційні 

перевізники 
 Розробка малих 

літаків та нових форм 

повітряного зв'язку для 

випробування та 

розвитку нових 

технологій та 

можливостей. 

 Національна 

політика підтримки 

новітніх технологій у 

секторі повітряного 

транспорту. 

 Механізми 

національного 

регулювання для гнучкої 

реакції на появу нових 

технологій. 

 Програма 

навчання авіації. 

 Сприяння 

автономізації та 

автоматизації управління 

літаками. 

 Комплексний план 

підтримки технологічних 

переваг на міжнародному 

ринку. 

Аеропорти  Комплексний 

план підтримки 

технологічних переваг на 

міжнародному ринку. 

 Автоматизація 

процедур митного та 

прикордонного контролю 

в аеропортах. 

 Запровадження 

національної системи 

обміну даними. 

 Удосконалення 

системи зворотного 

зв'язку з клієнтами. 

 Утворення 

міжнародної системи 

боротьби з кібератаками 

та цифровою безпекою. 

 Утворення 

міжнародної системи 

обміну інформацією, 

можливо, через 

технологію блокчейн. 
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Продовження таблиці 3.6 

Навігаційні 

служби 
 Координація 

використання 

регіонального 

повітряного простору з 

національними 

навігаційними 

системами. 

 Автоматизація 

управління повітряним 

потоком на основі 

технології штучного 

інтелекту. 

 Впровадження 

інтегрованої системи 

ідентифікації ПС та 

централізованого 

управління повітряним 

простором. 

 Розроблення  

міжнародної системи 

автоматизованого та 

автономного управління 

повітряним простором. 

 Розвиток 

міжнародної системи 

обміну інформацією. 

Сервісні та 

технічно-

ремонтні 

служби 

 Розроблення 

плану регіонального 

розвитку з урахуванням 

необхідності створення 

технопарків та науково-

виробничих кластерів. 

 Національні 

програми впровадження 

нових технологій 

технічного 

обслуговування та 

ремонту повітряних 

суден, особливо 

альтернативних джерел 

енергії. 

 Національна 

програма підготовки 

технічних експертів. 

 Міжнародні 

програми з координації 

розвитку авіаційних 

технологій. 

 Розробка 

міжнародних стандартів і 

протоколів для 

автоматичного керування 

повітряними суднами та 

потоками транспортних 

засобів. 

Примітка. Складено автором за даними Напрями вдосконалення державної політики розвитку 

авіаційної галу. // Агросвіт. – 2020. – №6. – С. 10. 

 

Існують ще декілька заходів, які допоможуть авіаційній галузі покращити свою 

діяльність, а також буде більше створення інноваційних бізнес-моделей в цій галузі 

(табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Основні заходи для покращення авіаційної галузі України 

№ Заходи 

1 Створення міжнародних консорціумів з провідними транснаціональними корпораціями; 

організація спільних підприємств; довгострокове співробітництво; транскордонні 

злиття та поглинання. 

2 Заміна більшості літаків національних авіакомпаній на сучасні літаки з високим 

комфортом для пасажирів, економічністю палива та зниженням витрат на технічне 

обслуговування. 

3 Приватизація державних підприємств авіаційного комплексу з метою підвищення 

прибутковості та інвестиційно-інноваційної активності підприємств. 

Примітка. Складено автором за даними Investment challenges harmonization in the Ukraine aviation 

transport industry. – 2018. – №5. – P. 5. 
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Отже, сьогодні Україні необхідно ефективно використовувати інноваційні 

технології для розвитку транспортної та логістичної інфраструктури, особливо 

інтелектуальної мобільності, щоб забезпечити відповідність міжнародним 

стандартам. Одним із варіантів подальшого розвитку авіаційної галузі є залучення 

приватних інвесторів, оскільки приватний капітал має більші шанси залучити 

фінансові, матеріальні та інші ресурси. Одним із вирішення проблем – це є 

самостійний пошук компаній іноземних партнерів-інвесторів. Важливим також є 

впровадження цифрових технологій в управління рухом транспорту, які можуть 

значно покращити пропускну здатність існуючої інфраструктури. 

Також до основних заходів можна віднести: створення міжнародних 

консорціумів з провідними транснаціональними корпораціями; заміна більшості 

літаків національних авіакомпаній на сучасні літаки з високим комфортом для 

пасажирів, економічністю палива та зниженням витрат на технічне обслуговування; 

приватизація державних підприємств авіаційного комплексу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Отже, авіаційна промисловість – це цілий світ, який охоплює величезну робочу 

силу та вносить значний відсоток у світову економіку. Авіаційний сектор відіграє 

фундаментальну роль у сучасному суспільстві, але також важливо підкреслити, що 

він має свою частку проблем. До них можна віднести: економічність палива; 

глобальна економіка; комфорт і досвід пасажирів; інфраструктура авіакомпаній; 

глобальна перевантаженість; технологічні досягнення; тероризм; зміна клімату. 

Українська авіаційна галузь також має низку, які заважають розвитку 

інноваційних бізнес моделей. До основних проблем можна віднести: низька якість 

авіасполучення; недосконала транспортна інфраструктура; високі ставки 

аеропортових зборів; закритий ринок авіаційного пального; акцизний збір на пальне 

для цивільної авіації; застарілість парку повітряних суден; невідповідність 

стандартам технічне обслуговування. 
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Також мають проблеми в державному регулюванні інноваційної галузі, то до 

них можна віднести: низький рівень фінансування наукової та інноваційної сфер; 

фрагментарність, неузгодженість існуючих інноваційних законів, стратегій і програм 

різного рівня та/або їх невиконання; відсутність повноважного органу державної 

влади, відповідального за інноваційний розвиток економіки; недосконалість 

інститутів інноваційної інфраструктури. 

Основними причинами виникнення цих проблем є: непрозорість бізнес-

середовища України; загальна технологічна відсталість промисловості України; 

пасивність державних службовців. 

Для вирішення цих проблем сьогодні Україні необхідно ефективно 

використовувати інноваційні технології для розвитку транспортної та логістичної 

інфраструктури, особливо інтелектуальної мобільності, щоб забезпечити 

відповідність міжнародним стандартам. Одним із варіантів подальшого розвитку 

авіаційної галузі є залучення приватних інвесторів, оскільки приватний капітал має 

більші шанси залучити фінансові, матеріальні та інші ресурси. Одним із вирішення 

проблем – це є самостійний пошук компаній іноземних партнерів-інвесторів. 

Важливим також є впровадження цифрових технологій в управління рухом 

транспорту, які можуть значно покращити пропускну здатність існуючої 

інфраструктури. 

Також до основних заходів можна віднести: створення міжнародних 

консорціумів з провідними транснаціональними корпораціями; заміна більшості 

літаків національних авіакомпаній на сучасні літаки з високим комфортом для 

пасажирів, економічністю палива та зниженням витрат на технічне обслуговування; 

приватизація державних підприємств авіаційного комплексу. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Бізнес-модель — це документ або стратегія, яка описує, як компанія чи 

організація забезпечує цінність своїм клієнтам. У найпростішій формі бізнес-модель 

надає інформацію про цільовий ринок організації, потреби цього ринку та роль, яку 

продукти або послуги підприємства відіграватимуть у задоволенні цих потреб. Існує 

стільки видів бізнес-моделей, скільки видів бізнесу. Серед них виділяють: традиційні 

бізнес-моделі, гібридні бізнес-моделі, а також існує ще одна, яка має назву “лезо 

бритви” або “бритва-бритва”. 

Основними функціями бізнес-моделей можна визначити 6 основних: 

формулювання ціннісної пропозиції, визначення сегмента ринку, визначення 

структури ланцюжка створення вартості, визначення механізму генерування доходів, 

описання позицій фірми в рамках мережі цінностей, розробка конкурентної стратегії. 

Якщо говорити про роль інноваційних бізнес-моделей, то вона полягає в тому, 

що використовуючи технології, авіаційна галузь може охопити велику кількість 

клієнтів з мінімальними витратами. Його важливість у сучасному світі така, що 

правильно оформлена бізнес-модель Бізнес-моделі перетворюють новітні технології 

в результати на економічному рівні. 

Основним регулятором міжнародної авіаційної галузі та її бізнес-моделей у 

світі є організація ICAO. Його основна функція полягає в підтримці адміністративної 

та експертної бюрократії, що підтримує ці дипломатичні взаємодії, а також у 

дослідженні нової політики повітряного транспорту та інновацій у стандартизації 

відповідно до вказівок та схвалення урядів через Асамблею ICAO або Раду ICAO, яку 

асамблея обирає.  

У США Федеральне управління авіації (FAA) відповідає за регулювання 

авіаперевезень та управління повітряним рухом. Його повноваження включають 

управління повітряним рухом, сертифікацію персоналу та літаків, встановлення 

стандартів для аеропортів та захист активів США під час запуску або повторного 

входу комерційних космічних апаратів.  
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Європейське агентство з авіаційної безпеки виконує подібну роль у Європі. Він 

здійснює сертифікацію, регулювання та стандартизацію, а також проводить 

дослідження та моніторинг.  Він збирає та аналізує дані про безпеку, розробляє 

проекти та консультує щодо законодавства про безпеку та координує роботу з 

подібними організаціями в інших частинах світу.  

В Україні регулювання авіаційної галузі здійснюється за допомогою 

Повітряного кодексу України. Повітряний кодекс України є системним законодавчим 

актом, який регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою 

обслуговування інтересів України та її громадян та забезпечення авіаційної безпеки. 

Основними бізнес-моделями, які вдало функціонують в міжнародній авіаційній 

галузі залишилися: повний перевізник або FSC; лоукостер або LCC; чартерний 

перевізник або CC. Ці бізнес-моделі найкраще функціонують у 21 столітті та 

приносять досить хороші прибутки для авіаційних компаній.  

Що стосується конкуренції, то щоб краще її зрозуміти, потрібно переглянути 

статистику. У 2021 році компанія United Airlines, яка представляє модель з повним 

обслуговуванням перевезла 104 млн. пасажирів, лоукост авіакомпанія Raynair 

перевезла 27,5 млн. пасажирів. А чартерна авіакомпанія Bravo Airways з періоду свого 

існування перевезла 205 000 як власних, так і пасажирів українських компаній-

партнерів. Як ми можемо побачити, то значні успіхи мають компанії з повним 

обслуговуванням. 

Але попри такі чудові показники в перевезеннях, авіаційна галузь найбільше 

постраждала від пандемії COVID-19. Важко переоцінити, наскільки пандемія COVID-

19 спустошила авіакомпанії. У 2020 році доходи промисловості склали 328 млрд. дол. 

США, що становить приблизно 40% від попереднього року. З’являються так звані 

стандарти гігієни, цифровізація продовжує змінювати досвід подорожей. У період 

пандемії COVID-19 нові бізнес моделі загалом не впроваджували, і залишилися всі 

такі як були.  Але все ж була одна компанія, яка займається розробкою електричних 

літаків з водневим двигуном.  

Проте, авіаційний сектор не встиг ще оговтався від пандемії COVID-19, коли на 

нього вразили численні виклики, пов’язані з вторгненням Росії на територію України, 
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що принесли з собою безліч проблем для авіаційної галузі. Вторгнення Росії в Україну 

також вплинуло на ціни на нафту. Російське вторгнення в Україну також викликає 

занепокоєння щодо потенційного дефіциту титану. Також війна значно вплинула на 

акції авіакомпаній. Акції європейських авіакомпаній впали. Ціни на авіаційне паливо 

різко зросли з початку конфлікту.  

Проте є й гарні новини для авіаційного сектори, адже аналітики прогнозують, 

що буде значне зростання нових тенденції у 2022 році, які будуть досить корисними 

для авіаційного бізнесу. Очікується, що лоукост-авіакомпанії продовжуватимуть 

завойовувати частку на світовому ринку. Скорочення викидів CO2 залишатиметься 

головним пріоритетом для авіакомпаній. Розумним аеропортам буду сприяти 

посиленню цифровізація.  Вузькофюзеляжні літаки перевершать широкофюзеляжні 

на багатьох трансантлантичних маршрутах. З'являться нові компанії з лізингу літаків. 

Також ділові поїздки стануть більш сильними. 

Авіаційний сектор відіграє фундаментальну роль у сучасному суспільстві, але 

також важливо підкреслити, що він має свою частку проблем. До них можна віднести: 

економічність палива; глобальна економіка; комфорт і досвід пасажирів; 

інфраструктура авіакомпаній; глобальна перевантаженість; технологічні досягнення; 

тероризм; зміна клімату. 

Українська авіаційна галузь також має низку проблем, які заважають розвитку 

інноваційних бізнес моделей. До основних проблем можна віднести: низька якість 

авіасполучення; недосконала транспортна інфраструктура; високі ставки 

аеропортових зборів; закритий ринок авіаційного пального; акцизний збір на пальне 

для цивільної авіації; застарілість парку повітряних суден; невідповідність 

стандартам технічне обслуговування. 

Також мають проблеми в державному регулюванні інноваційної галузі, то до 

них можна віднести: низький рівень фінансування наукової та інноваційної сфер; 

фрагментарність, неузгодженість існуючих інноваційних законів, стратегій і програм 

різного рівня та/або їх невиконання; відсутність повноважного органу державної 

влади, відповідального за інноваційний розвиток економіки; недосконалість 

інститутів інноваційної інфраструктури. 
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Основними причинами виникнення цих проблем є: непрозорість бізнес-

середовища України; загальна технологічна відсталість промисловості України; 

пасивність державних службовців. 

Для вирішення цих проблем сьогодні Україні необхідно ефективно 

використовувати інноваційні технології для розвитку транспортної та логістичної 

інфраструктури, особливо інтелектуальної мобільності, щоб забезпечити 

відповідність міжнародним стандартам. Одним із варіантів подальшого розвитку 

авіаційної галузі є залучення приватних інвесторів, оскільки приватний капітал має 

більші шанси залучити фінансові, матеріальні та інші ресурси. Одним із вирішення 

проблем – це є самостійний пошук компаній іноземних партнерів-інвесторів. 

Важливим також є впровадження цифрових технологій в управління рухом 

транспорту, які можуть значно покращити пропускну здатність існуючої 

інфраструктури. 

Також до основних заходів можна віднести: створення міжнародних 

консорціумів з провідними транснаціональними корпораціями; заміна більшості 

літаків національних авіакомпаній на сучасні літаки з високим комфортом для 

пасажирів, економічністю палива та зниженням витрат на технічне обслуговування; 

приватизація державних підприємств авіаційного комплексу. 

Отже, підводячи підсумки, можна зробити висновки, що робота виконала свої 

поставлені завдання, а саме:  охарактеризовано сутність, моделі та роль інноваційних 

бізнес-моделей в міжнародної авіаційної галузі; досліджено особливості здійснення 

регулювання бізнес-моделей в міжнародній авіаційній галузі; оцінено конкуренцію у 

впровадженні інноваційних бізнес-моделей в авіаційній галузі у світі; проаналізовано 

кількість впровадження інноваційних бізнес-моделей в міжнародній авіаційній галузі 

під час пандемії COVID-19 у світі; досліджено тенденції розвитку інноваційних 

бізнес-моделей в авіаційній галузі під час війни в Україні; з’ясовано проблеми та 

перспективи розвитку інноваційних бізнес-моделей міжнародної авіаційної галузі у 

світі; розкрито основні проблеми впровадження інноваційних бізнес-моделей в 

авіаційній галузі в Україні; визначено заходи щодо удосконалення бізнес-моделей 

авіаційної галузі в Україні. 
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