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на авіаційних підприємствах
Основними цілями даної статті є виявлення напрямів оптимізації управління інноваційними процесами на авіаційних підприємствах в умовах 
конкурентного середовища, а також розробка моделі оцінювання ефективності інновацій та їх впливу на кінцевий результат і соціально-еконо-
мічний потенціал компанії. Окреслено особливості інноваційної діяльності авіакомпаній; проаналізовано обсяги та динаміку інновацій в основні 
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Ефективність діяльності підприємства багато в 
чому залежить від того, наскільки воно адап-
товане до зовнішнього середовища, сприйнят-

ливе до нововведень, якою мірою гнучкі та рухливі 
його структури. Здійснення інноваційної діяльності 
є імперативною вимогою нашого часу та необхідною 
умовою існування сучасного підприємства. Лідирую-
чим суб’єктом в конкурентному середовищі зараз ви-
ступає не власник матеріальних цінностей чи ресур-
сів, а той, хто має більшу здатність до нововведень. 
Особливої актуальності це набуває на авіаційних 
підприємствах, де інновації є стратегічним напрямом 
підвищення конкурентоспроможності та збільшення 
комерційного потенціалу компанії. 

Головна передумова інноваційної діяльності по-
лягає в тому, що все існуюче застаріває. Тому виникає 
необхідність систематично відкидати все те, що зно-
силося, застаріло, стало перепоною до подальшого 
прогресу, та впроваджувати нове, перспективне та 
ефективне. Для цього на підприємствах періодично 
необхідно проводити атестацію продуктів, техноло-
гій, робочих місць, каналів збуту тощо. 

У результаті таких інновації авіапідприємства 
можуть розширяти чи змінювати ринкові сегменти, 
мережу маршрутів, підвищувати ефективність роботи 
внаслідок удосконалення асортименту послуг авіапе-
ревізників та їх характеристик, впровадження техніч-
них, технологічних і соціальних нововведень тощо. 

Отже, необхідність постійних інноваційних змін 
в авіаційній галузі, підтримання конкурентоспромож-
ності та належної ефективності діяльності авіацій-
них підприємств потребує систематизації напрямів 
управління інноваційними процесами та їх оцінки.

Теоретичні засади управління інноваційними 
процесами на авіаційних підприємствах досліджува-
ли такі науковці, як Вавринів О. А., Заєць О. О., Ку-
клінський М. В., Федулова Л. І., Цимбалістова О. А., 
Шапенко Л. О., Яковенко Д. В. Однак в опрацьованих 
нами роботах недостатньо уваги приділено мето-
дичним аспектам оцінки ефективності інноваційної 
діяльності, структуруванню даного процесу з ураху-
ванням особливостей галузі.

Основною метою даної статті є виявлення на-
прямів оптимізації управління інноваційними про-
цесами на авіаційних підприємствах в умовах конку-
рентного середовища, розробка моделі оцінювання 
ефективності інновацій та їх впливу на кінцевий ре-
зультат і соціально-економічний потенціал компанії.

Авангардну позицію в діяльності авіаційного 
підприємства займають інновації, тому що в сучасних 
умовах успішний рух підприємства вперед немож-
ливий без змін у структурі управління, технології, 
маркетинговій політиці, у всьому, що робить підпри-
ємство конкурентоспроможним у середовищі його 
функціонування. 

Пріоритети інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств неухильно зміщуються від інтелек-

туальної складової інноваційного процесу в бік його 
практичних стадій впровадження. Подібні явища 
спостерігаються вже з 2000 р. Це пояснюється праг-
ненням у найкоротший строк оновити матеріально-
технічну базу та підвищити технологічний рівень 
виробництва, що насправді виправдано як самою 
природою інноваційних процесів, які вимагають по-
стійної модернізації виробничого апарату, так і до-
кризовою економічною ситуацією, що провокувала 
прагнення бізнесу до швидкої окупності вкладених 
коштів і дестимулювала довгострокові інвестиції  
в неуречевлені технології (дослідження і розробки, 
придбання патентів та ін.) [6].

Виходячи зі специфіки галузі стає зрозуміло, що 
найбільша частка інновацій здійснюється авіакомпа-
ніями в основні фонди, значну частину яких станов-
лять повітряні судна, котрі, своєю чергою, є інноваці-
ями авіабудівних підприємств. 

За даними Державної служби статистики Украї-
ни (рис. 1), інновації в основні фонди авіаційних 
підприємств зростають, починаючи з 2014 р., 

але ця динаміка потребує інноваційного підходу до 
процесу формування та управління капіталом, коли 
розглядається не лише вартість та структура капіта-
лу, а також питання оцінки ефективності його залу-
чення та використання, джерел формування, оптимі-
зації форм залучення та інше.

У цьому контексті інновації розглядаються як 
засіб підвищення конкурентоспроможності та поси-
лення конкурентних переваг авіаційного підприєм-
ства на внутрішніх і міжнародних ринках перевезень, 
покращення іміджу авіакомпанії. Відмінними осо-
бливостями інноваційної діяльності авіакомпаній є:
 відсутність етапу дослідно-конструктор-

ських робіт, які пов’язані з розробкою нової 
авіатехніки (авіакомпанія є експлуатаційним 
підприємством);

 специфічна функціональна спрямованість 
роботи авіакомпанії (перевезення пасажирів, 
вантажів);

 значні коливання кон’юнктури ринку авіапе-
ревезень в поєднанні з гострою конкуренцією;

 висока вартість авіатехніки, широке розпо-
всюдження лізингу [7].

Інтернаціоналізація, лібералізація та глобаліза-
ція світового ринку авіаційних перевезень, інтеграція 
України до міжнародного економічного простору ви-
магає здійснення заходів з підвищення економічної 
ефективності діяльності авіакомпаній України на 
міжнародному ринку повітряних перевезень.

Специфіка діяльності авіакомпаній на фоні 
впливу дестабілізуючих чинників кризового ста-
ну економіки країни обумовлюють значні труднощі 
щодо вибору та впровадження інновацій. Це потре-
бує гнучкої, виваженої та комплексної оцінки ефек-
тивності інноваційної діяльності як базисної основи 
прийняття раціональних управлінських рішень.
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Капітальні інвестиції у фактичних цінах

Рис. 1. Капітальні інвестиції в авіаційному транспорті
Джерело: складено за [8].

У цілому розгляд існуючих підходів і теоретич-
них положень дозволяє стверджувати, що механізм 
управління ефективністю інновацій в авіаційному біз-
несі являє собою сукупність методів і форм, інстру-
ментів і важелів впливу на авіаперевезення на макро- і 
мікрорівнях з метою підвищення їх ефективності. Да-
ний механізм управління складається з чотирьох клю-
чових елементів: мотиваційного блоку; ресурсного за-
безпечення; організаційного забезпечення; правового 
та методичного забезпечення (рис. 2). 

Загалом, механізм управління ефективністю ін-
новаційних процесів у діяльності авіаційного підпри-
ємства націлений на мінімізацію витрат за рахунок 
орієнтації на: час (інформаційне забезпечення); кінце-
ві результати (фінансове забезпечення); процес (мето-
дичне забезпечення); вартість (мотиваційне забезпе-
чення); бізнес-одиниці (організаційне забезпечення).

Таким чином, використання результативного 
механізму управління інноваційними процесами в 
авіаційному бізнесі має сприяти інтенсифікації інно-

Ресурсне
забезпечення

Мотиваційний
блок

Організаційне
забезпечення

Правове 
та методичне
забезпечення

Рис. 2. Механізм управління ефективністю інновацій в авіаційному бізнесі
Джерело: складено за [2].

ваційної активності та забезпеченню її ефективності 
в умовах постійних внутрішніх і зовнішніх змін, які 
стосуються не тільки кількісних характеристик інно-
ваційних потоків, але й умов і узгоджених правил руху 
нововведення по стадіях життєвого циклу інновації.

При здійсненні оцінки інноваційних процесів у 
таких складних і багатофакторних системах, як меха-
нізми управління авіаційними підприємствами, мо-
делювання є одним із практичних методів отримання 
інформації про ефективність інновацій під впливом 
зміни діючих факторів. 

Процес розрахунку ефективності від впрова-
дження інноваційних процесів може бути 
представлений у вигляді математичної мо-

делі із застосуванням інтегрального показника, який 
має прагнути до 1, у розрізах економічної, науково-
технічної та соціальної ефективності (1):

. . . = ,ек еф н-т.еф соц ефЕ І І І× ×. .                (1)
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де      Іек.еф. – індекс економічної ефективності;
Ін.-т.еф. – індекс науково-технічної ефективності,
Ісоц.еф. – індекс соціальної ефективності.

Своєю чергою, індекс економічної ефективно сті 
визначається прибутковістю та економією ресурсів 
від впровадження інновацій (2):

            . . . ,ек еф пр екон.І І І= ×
 (2)

де      Іпр. – індекс прибутковості від функціонування 
механізму інноваційної діяльності авіапідприємства;

Іекон. – показник економії витрат від впрова-
дження інновацій.

Індекс науково-технічної ефективності зале-
жить від поліпшення системи оптимізації авіаційних 
перевезень та прогресивності впровадженої іннова-
ції (3):

. .= ,н-т.еф. опт прогрІ І І×
                   (3)

де     Іопт. – індекс оптимізації авіаційних перевезень 
від впровадження інновації;

Іпрогр. – індекс прогресивності впровадженої ін-
новаційної технології.

Індекс соціальної ефективності визначається 
зростанням продуктивності праці та інноваційної ак-
тивності персоналу (4):

               . .= ,соц еф ПП іапІ І І×
 (4)

де     ІПП – індекс продуктивності праці після впрова-
дження інновацій;

Ііап – індекс інноваційної активності персоналу 
після впровадження механізму інноваційної діяль-
ності.

Отже, критеріями ефективності інновацій-
них процесів виступають різні економічні, 
науково-технічні та соціальні показники, за 

допомогою яких можна визначити вплив на кінцевий 
результат діяльності. При цьому прибуток і дохід-
ність інновацій виступають не як мета, а як важлива 
умова і наслідок здійснення інноваційної діяльності, 
яка спрямована на створення нових продуктів, тех-
нологій, послуг, що, своєю чергою, впливає на рівень 
продуктивності та ефективності функціонування 
авіакомпанії.

Посилення інноваційної складової у процесі 
управління діяльністю авіаційних підприємств є од-
ним із напрямів ефективного розвитку національно-
го авіаційного бізнесу, реалізація якої дасть змогу: 
 модернізувати авіатранспортну систему та 

підвищити ефективність її функціонування; 
 збільшити пропускну спроможність аеро-

портів України; 
 підвищити рівень безпеки на авіатранспорті; 

 прискорити темпи інтеграції вітчизняної 
авіаційної системи до європейської та світо-
вої транспортних систем;

 максимально використати транзитний по-
тенціал України.

Узагальнення результатів аналізу наукових до-
сліджень [1–4] і практичного досвіду реаліза-
ції інновацій авіаційних підприємств дозволя-

ють сформувати концепцію та механізм управління 
інноваційним процесом на авіапідприємстві. Резуль-
тати розробки представлено у вигляді «дерева цілей» 
(рис. 3).

Результати розробленої концепції управління 
інноваційними процесами в авіакомпаніях на основі 
впроваджуваного механізму включають такі ефекти:
 підвищення ефективності та результатив-

ності інноваційної, соціально-економічної та 
технологічної активності авіапідприємств;

 високий рівень володіння компетенціями 
щодо ведення інноваційної діяльності пер-
соналу та скорочення дефіциту компетенцій 
учасників інноваційної діяльності в системі 
«інноваційний підприємець – інноваційний 
керівник», що включає взаємодію ініціаторів 
впровадження нових технологічних, органі-
заційних, маркетингових рішень з керівними 
кадрами авіакомпаній;

 підвищення ефективності функціонування 
авіапідприємства загалом внаслідок вико-
ристання прогресивного підходу до управ-
ління інноваційними процесами;

 максимальне використання інвестиційного 
та інноваційного потенціалу авіаційного під-
приємства, підвищення ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу авіапідпри-
ємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, інновації означають зміни в еко-

номіці, промисловості, суспільстві, у поведінці по-
купців та споживачів послуг, виробників, працівни-
ків тощо. Тому вони завжди мають орієнтуватися на 
ринок, керуватися його запитами. Але вибір способу 
та напряму інноваційної діяльності підприємства за-
лежить не тільки від вимог ринку, а і від ресурсного 
та науково-технічного потенціалу компанії, стадій 
життєвого циклу техніки та технологій, галузевих 
особливостей. При проектуванні, розробці та впро-
вадженні інновацій доцільно визначити всі витрати, 
необхідні для їх реалізації, можливі джерела фінансу-
вання тощо. Враховуючи всі ці компоненти, менедж-
мент авіапідприємства повинен чітко уявляти струк-
туру майбутнього інноваційного процесу та результа-
ти, що очікуються від його здійснення, ефективність 
яких має бути заздалегідь оцінена. Дана оцінка може 
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Рис. 3. Концептуальна структура інноваційного процесу на авіаційному підприємстві
Джерело: авторська розробка.

бути проведена із застосуванням інтегрального по-
казника, який враховує економічну, науково-технічну 
та соціальну складову, але цей перелік може бути роз-
ширений та деталізований, що є перспективою для 
подальших досліджень і розробок, які стануть теоре-
тичними та методологічними основами формування 
інноваційних стратегій авіаційних підприємств.       
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