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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах одним із найважливіших чинників

забезпечення ефективного довгострокового функціо'

нування авіакомпаній є успішне здійснення інновацій'

ної діяльності. Інноваційна діяльність дозволяє значною

мірою забезпечити техніко'технологічний та економіч'

ний розвиток авіакомпанії, для чого, в свою чергу, не'

обхідно підвищувати її інноваційну активність, нарощу'

вати інноваційний потенціал і здійснювати систематич'

не цілеспрямоване планування, розробку, впроваджен'

ня і використання інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему інноваційного розвитку національної еко'

номіки взагалі та галузі авіаційних перевезень зокре'

ма, досліджували багато зарубіжних та вітчизняних
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ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION ACTIVITY OF AIRLINES

У статті розроблено модель економічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній.
Досліджено основні етапи проведення інноваційної діяльності: постановка мети, формування
інноваційної стратегії, пошук інновацій, пошук джерел фінансування інноваційної діяльності,
безпосередньо впровадження. Визначено основи для узгодження інтересів суб'єктів механізму
інноваційної діяльності, зокрема розглянуто інтереси держави, потенційних інвесторів, паса$
жирів, аеропортів, власників інновацій та безпосередньо інтереси авіакомпанії. Запропоновано
матрицю вибору інноваційної стратегії на основі розрахунку інтегральних коефіцієнтів інновац$
ійного потенціалу та конкурентоспроможності авіакомпаній. Розглянуто та проаналізовано
зовнішнє середовище викликів та загроз авіакомпанії. Проаналізовано мотиваційну складову ме$
ханізму інноваційної діяльності авіакомпаній. Визначено актуальні бізнес$процеси вітчизняних
авіакомпаній, що підлягають бенчмаркінговому дослідженню, серед яких управління повітряним
рухом, доходами та витратами авіакомпанії, диференціація додаткових послуг.

 In article developed a model of economic mechanism of innovation activity of airlines. Researched
main stages of the innovation activity: setting goals, forming innovation strategy, innovation search,
search for sources of financing innovation, implementation directly. Defined basis for coordination of
interests of mechanism innovation, in particular considered the state's interests, potential investors,
passengers, airports, innovators and interests directly with the airline. Proposed a matrix of choice
innovative strategy based on the calculation of integral coefficients innovative capacity and
competitiveness of airlines. Considered and analyzed the environmental challenges and threats airline.
Analyzed the motivational component the mechanism of innovation activity airlines. Determined topical
the urgent business processes of domestic airlines to be benchmarking research, including air traffic
control, airline revenues and expenditures, the differentiation of additional services.

Ключові слова: інновації, механізм, авіакомпанії, бенчмаркінг, інноваційний потенціал.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка механізму інноваційної

діяльності авіакомпаній (АК) та аналіз основних його

складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості механізму визначаються характером

інноваційної діяльності і полягають у наступному:
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— утворення та формування спеціальних структур'

них підрозділів авіакомпанії з управління та контролю

інноваційною діяльністю, сукупності взаємопов'язаних

і взаємодіючих елементів, об'єднання яких обумовле'

но її цілями;

— забезпечення внутрішньої впорядкованості, уз'

годженості, взаємодії диференційованих і автономних

частин економічного механізму;

— адаптація управління інноваційними процесами

до зовнішнього середовища;

— приведення у відповідність інноваційної стратегії

та її елементів зі стратегічної місією, цілями і завдання'

ми інноваційної політики та загальної стратегії авіаком'

панії.

Економічний механізм інноваційної діяльності авіа'

компанії включає в себе такі основні елементи: поста'

новка мети; формування та вибір інноваційної стратегії;

пошук та оцінювання інновацій; визначення джерел

фінансування інноваційної діяльності; безпосереднє

впровадження та аналіз ефективності від впроваджен'

ня інновацій (рис. 1).

На проведення інноваційної діяльності авіакомпанії

безпосередній вплив здійснює зовнішнє середовище

викликів та загроз, що включає наступні фактори:

збільшення прямих операційних витрат за рахунок по'

стійного росту цін на паливно'мастильному ринку,

відсутність підтримки галузі з боку держави, посилен'

ня конкуренції з боку закордонних авіакомпаній за ра'

Рис. 1. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній
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хунок підписання комплексу міжна'

родних домовленостей, економічна

і політична криза в країні, зменшен'

ня транзитних пасажирів, не'

стабільність курсу національної ва'

люти, значне скорочення туристич'

них потоків, падіння платоспромож'

ності населення.

Мотиваційний механізм налашто'

вує на збереження конкурентоспро'

можності і лідируючого положення

не за рахунок накопиченого потенц'

іалу, а за рахунок підвищення швид'

кості трансферту нововведення у всі

сфери функціонування авіакомпанії

— від організації управління до кад'

рової політики. Мотиваційний механізм повинен мати

властивість раціональної цілісності та відокремленості

його елементів.

Матеріальні, інформаційні, фінансові потоки еконо'

мічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній,

що проходять між його основними суб'єктами — авіа'

компаніями, аеропортами, пасажирами, інвесторами,

власниками інновацій та державою, а також врахуван'

ня інтересів між ними є невід'ємним елементом механі'

зму. Аналіз діючої економічної політики взаємовідно'

син суб'єктів авіаційної галузі свідчить, що її основою

також є узгодження інтересів [1] у вигляді взаємороз'

рахунків, платежів і тарифів на послуги основного об'

слуговування авіатранспортного процесу з державним

контролем тарифів та доходів від додаткового неавіа'

ційного сервісу, здійснюваного на комерційній основі.

До інтересів держави слід віднести: розвиток авіац'

ійної галузі; закріплення ринку збуту за вітчизняними

авіакомпаніями; збільшення надходжень до бюджету.

Інтереси аеропортів включають примноження доходів

за рахунок додаткових транспортних і комерційних по'

слуг; збільшення пропускної спроможності; покращен'

ня якості обслуговування. Інтереси пасажирів заключа'

ються у: підвищенні якості та безпеки перевезень; от'

риманні додаткових послуг, що зменшують витрати часу

на організаційні моменти; зменшенні тарифів. Інтереса'

ми власників інновацій є реалізація інноваційних про'

ектів та знань; отримання доходів; отримання гарантій.

Інтереси інвесторів включають збільшення власного ка'

піталу; залучення заощаджень та вільних коштів; наро'

щення обсягів операцій з фінансового забезпечення

інноваційних проектів. До безпосередніх інтересів аві'

акомпанії за рахунок здійснення інноваційної діяльності

слід віднести покращення фінансового стану; збільшен'

ня частки та вихід на нові ринки; зміцнення конкурент'

них позицій.

Заслуговує на увагу позиція Камянецької О.В. щодо

впровадження в діяльність авіакомпаній не "локальних"

інновацій, а саме "зв'язаних" та "системних", що надасть

змогу більш ефективно використовувати інноваційно'

інвестиційні ресурси [2].

На другому етапі економічного механізму іннова'

ційної діяльності авіакомпанії відбувається вибір та фор'

мування інноваційної стратегії. Інноваційна стратегія

являє собою комплекс заходів, спрямованих на реалі'

зацію інноваційної діяльності авіакомпанії у відповід'

ності до поставлених стратегічних та тактичних цілей та

отримання бажаного ефекту саме за рахунок впровад'

жених інновацій.

У [3, с. 110] авторами пропонується використовува'

ти матрицю альтернативних варіантів інноваційних стра'

тегій на основі ринкової позиції та інноваційних можли'

востей, що вважаємо доцільним замінити на рівень кон'

курентоспроможності та рівень інноваційного потен'

ціалу, що відповідає загальному змісту запропонованих

факторів та є лише конкретизацією показників факторів

матриці (рис. 2). За результатами розрахунку інтеграль'

них та сукупних показників інноваційного потенціалу

авіакомпанії та рівня її конкурентоспроможності за за'

пропонованою методикою можна визначити альтерна'

тивні інноваційні стратегії.

Конкурентоспроможність авіакомпанії оцінюється

за низкою параметрів. Вони характеризують діяльність

АК з різних боків і відрізняються високою різноманітн'

істю. Фактори зовнішнього впливу на конкурентоспро'

можність авіакомпанії узагальнено поділяють на групи

політико'правових, економічних та соціо'культурних

чинників. Слід відмітити значну кількість обмежуючих

факторів, пов'язаних з державним регулюванням цив'

ільної авіації, що негативно відображається на рівні кон'

курентоспроможності українських авіакомпаній.

Для оцінки інтегрального показника конкурентосп'

роможності авіакомпанії доцільно використовувати ме'

тодику, що запропонована Передерієм В.В. [4]. До ба'

зових показників оцінки рівня конкурентоспроможності

автор відносить стан парку повітряних суден авіакомпанії,

фінансовий стан, рівень організаційного забезпечення,

характеристики персоналу, ефективність операційної

діяльності та ринкове положення авіаперевізника.

Для реалізації механізму інноваційної діяльності

необхідна реальна оцінка рівня інноваційного потенці'

алу авіакомпанії. Метою оцінки інноваційного потенці'

алу є можливість вибору і реалізації інноваційної стра'

тегії авіаперевізника, що дозволяє зміцнити його ста'

новище на ринку.

Елементи структури інноваційного потенціалу слід

об'єднати у чотири групи, що характеризують кадровий,

фінансово'економічний, науково'технічний, виробничо'

технологічний потенціал авіакомпанії. Відбір факторів

здійснений, насамперед, на основі якісного аналізу.

Після розрахунку коефіцієнтів кожної групи показ'

ників, слід розрахувати інтегральні індикатор по кожній
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Рис. 2. Матриця вибору інноваційної стратегії авіакомпаній
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з груп. Інтегральні індикатори будуть мати вигляд:

 (1),

де n — кількість коефіцієнтів у групі розрахунку;

K
1…n

 — значення коефіцієнтів групи.

Сукупний інтегральний індикатор визначається як

середнє геометричне індикаторів груп — складових

інноваційного потенціалу авіакомпанії.

 (2),

де І
КП

— інтегральний індикатор кадрового потен'

ціалу авіакомпанії,  І
ФЕП 

— інтегральний індикатор фінан'

сово'економічного потенціалу авіакомпанії, І
НТП 

— інтег'

ральний індикатор науково'технічного потенціалу авіа'

компанії, І
ВТехнолП 

— інтегральний індикатор виробничо'

технологічного потенціалу авіакомпанії.

На основі розрахунків інтегрального показника

інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності

авіакомпанії за запропонованою у матриці градацією

доцільно визначити теперішню стратегію авіакомпанії

та побудувати вектор її майбутнього розвитку.

Наступним етапом економічного механізму іннова'

ційної діяльності авіакомпаній є пошук інновацій, що

грунтується на проведенні бенчмаркінгових досліджень.

Масштаби бенчмаркінгу залежать від обраної іннова'

ційної стратегії, а також в значній мірі від стану інно'

ваційного потенціалу (табл. 1).

Перед початком пошуку бенчмарку авіакомпанія має

визначити бізнес'процеси, що підлягають інноваційним

змінам. Оскільки вітчизняні авіакомпанії змушені фун'

кціонувати в умовах галузевої та світової економічної

кризи, зниження попиту на авіаперевезення, національ'

ним авіаперевізникам слід вибудовувати свої інноваційні

стратегії з урахуванням націленості на збереження і

зміцнення лояльності пасажирів та максимального зни'

ження витрат.

У даний час надзвичайно важливим аспектом за'

стосування інноваційних технологій є впровадження

програм по зниженню паливних витрат на вітчизняних

авіакомпаніях. Модернізація парку літаків і придбання

паливозберігаючої техніки вимагає високих фінансових

витрат і принесе прибуток тільки в довгостроковій пер'

спективі, то серед рішень короткострокового характе'

ру варіантом є поліпшення організації управління по'

вітряним рухом з допомогою програмного забезпечен'

ня планування польотів для оптимізації траєкторії колії

з метою раціонального використання авіапалива.

На основі проведених етапів економічного механіз'

му інноваційної діяльності авіакомпанія, зокрема грун'

туючись на векторі подальшого вибору інноваційної

стратегії, результатах проведеного бенчмаркінгу та вра'

ховуючи індекс потенціалу інновації, доцільно провес'

ти остаточний вибір інноваційного проекту для впровад'

ження у функціонування авіакомпанії.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки слід зазначити, що не зважаю'

чи на значний рівень досліджень інноваційної діяльності

підприємств, було не достатньо деталізовано комплек'

сний економічний механізм інноваційної діяльності аві'

акомпаній. Проведені дослідження дозволяють зроби'

ти висновок щодо актуальності розробки та впровад'

ження у функціонування механізму інноваційної діяль'

ності авіакомпаній з метою для отримання унікальних

конкурентних переваг, забезпечення економічної ефек'

тивності діяльності, виходу на міжнародний ринок авіа'

перевезень. Запропонований механізм та принцип його

формування дозволяє стати авіакомпанії на інновацій'

ний шлях розвитку.
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Таблиця 1. Взаємозв'язок рівня інноваційного потенціалу
та масштабів проведення бенчмаркінгу
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