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АНОТАЦІЯ
Технологічні досягнення та динамічність розвитку ринку 

авіаційних послуг провокують зростання вмотивованості до 
інноваційного оновлення основних засобів на авіапідприєм-
ствах. У статті розглянуто особливості управління основними 
засобами авіапідприємства: одночасне відшкодування втрати 
вартості активів із процесом надання авіаційної послуги, ви-
ключна роль транспортних засобів та інфраструктури у фондо-
віддачі й прибутковості, масштабність і довготривалість проце-
су інноваційного оновлення авіаційної техніки. Запропоновано 
організаційно-економічний механізм управління інноваційним 
оновленням основних засобів авіапідприємства, що, розгляда-
ючи послідовність процесу інноваційного оновлення, поєднує 
складники, що впливають на ефективність формування і реа-
лізації інноваційно-інвестиційної стратегії. 

Ключові слова: інноваційне оновлення, основні засоби, авіа-
підприємство, транспортні засоби, транспортна інфраструктура.

АННОТАЦИЯ
Технологические достижения и динамичность развития 

рынка авиационных услуг провоцируют рост заинтересовано-
сти в инновационом ообновлении основных средств на ави-
апредприятиях. В исследовании рассмотрены особенности 
управления основными средствами авиапредприятия: одно-
временное возмещение потери стоимости активов с процес-
сом предоставления авиационной услуги, исключительная 
роль транспортных средств и инфраструктуры в фондоотдаче 
и прибыльности, масштабность и продолжительность процес-
са инновационного обновления авиационной техники. Пред-
ложено организационно-экономический механизм управления 
инновационным обновлением основных средств авиапред-
приятия, который, рассматривая последовательность процес-
са инновационного обновления, объединяет составляющие, 
влияющие на эффективность формирования и реализации 
инновационно-инвестиционной стратегии.

Ключевые слова: инновационное обновление, основные 
средства, авиапредприятие, транспортные средства, транс-
портная инфраструктура.

АNNOTATION
The technological advances and the dynamism of the avia-

tion services market development stimulate motivation to increase 

innovative renewable of basic assets at the aviation enterprises.  
The feature of providing transport services at the aviation enterpris-
es is connected with high requirements for safety and technolog-
ical reliability. Another important motivation factor is the high cost 
of means of transport, complex technical conditions of reconstruc-
tion of the aviation infrastructure and obligation of technical com-
pliance to international standards. The article describes features 
of management of the enterprise’s basic assets, which consist of 
simultaneous compensation of the loss of assets’ cost and provid-
ing aviation services, the peculiar role of the means of transport 
and infrastructure in return on assets and profitability, large scale 
and continuance of the innovative renewable process of the avi-
ation technology. The basic assets at the aviation enterprises are 
the value-based economic resources, kept to use when providing 
aviation and additional services to perform administrative and so-
cio-cultural functions; the expected useful economic life of basic 
assets is less than a year, their cost decreases and transfers to 
transportation rates. The ways for intensification renewal of the 
basic assets for aviation enterprises and airports are formulated. 
The organizational and economic mechanism for basic assets inno-
vative renewal management of aviation enterprise is proposed, it, 
when taking into account the algorithm of innovative renewal, unites 
the components, that influence the effectiveness of the formation 
and realization of innovation and investment strategy. The realiza-
tion of the proposed steps for innovative renewal consists in the 
realization of the purposes of creating new competitive advantages 
in the dynamic aviation services market, increasing profitability and 
transportation ramp-up. Cooperation of the elements of the orga-
nizational and economic mechanism allows to form the innovative 
and investment strategy and defines the effectiveness level of the 
innovative renewal of the aviation enterprises’ basic assets. 

Key words: innovative renewal, basic assets, aviation enter-
prise, mean of transport, transport infrastructure.

Постановка проблеми. Діяльність будь-кого 
авіатранспортного підприємства пов’язана з на-
явністю та використанням основних засобів, які 
мають характеризуватися відповідним складом 
та структурою для здійснення процесу перемі-
щення, обслуговування вантажів і пасажирів. 
Для забезпечення конкурентоспроможності по-



107Приазовський економічний вісник

слуг авіапідприємства та отримання необхідної 
величини прибутку необхідно здійснювати по-
стійний аналіз ефективності оновлення основ-
них засобів та досліджувати фактори, які впли-
вають на цей показник. Питання ефективності 
оновлення основних засобів є досить актуаль-
ним, оскільки від нього залежить безпека і 
якість надання авіаційних послуг. Нині аналіз 
управління інноваційним оновленням основних 
засобів на авіапідприємствах показує недостат-
ню ефективність використовуваних методів та 
форм управління. Зазвичай головною причи-
ною низької ефективності управління проце-
сами оновлення основних засобів є невідповід-
ність наявних потреб підприємств їх реальним 
фінансовим можливостями, а також інвесту-
вання у переоснащення, а не у впровадження 
інноваційних технологій. В описаних умовах 
доцільно обґрунтувати шляхи та інструмента-
рій інноваційного оновлення основних засобів 
авіапідприємства.

Аналіз останніх досліджень. Методологічні 
засади дослідження інноваційного оновлення 
основних засобів на підприємствах було за-
кладено в наукових працях таких учених, як 
О. Ареф’єва [1], Г Астапова [2], І. Євсєєва [3], 
Н. Кодацька [4], О. Колещук [5] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Технології надання тран-
спортних послуг авіакомпаніями та аеропорта-
ми мають специфічні технологічні особливості, 
а тому процес управління інноваційним онов-
ленням основних засобів потребує формалізації 
методичного інструментарію. 

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є обґрунтування напрямів забезпечення 
ефективності інноваційного оновлення основ-
них засобів авіапідприємств.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
необхідних темпів розвитку і підвищення ефек-
тивності основного виду діяльності можливе за 
умови інтенсифікації оновлення і підвищення 
ефективності використання наявних основних 
засобів авіапідприємств. У сучасних умовах 
господарювання від стратегічних цілей онов-
лення основних засобів залежить кількісний і 
якісний стан основних засобів (особливо пові-
тряних суден, транспортної інфраструктури), 
їхня комерційна завантаженість та ефектив-
ність використання. 

Відповідно до нормативних документів, під 
основними засобами розуміють матеріальні ак-
тиви, які підприємство утримує з метою ви-
користання їх у процесі виробництва або по-
стачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адмі-
ністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (екс-
плуатації) яких більше одного року (або опера-
ційного циклу, якщо він довший за рік). 

І досі немає єдиного погляду серед науковців 
щодо економічних характеристик засобів пра-
ці, які використовуються авіапідприємством. 

Аналіз визначень поняття «основні засоби», 
наданих різними авторами, у зв’язку з окре-
мими характеристиками показує, що окремі з 
них ототожнюють це поняття з засобами праці, 
а деякі – з матеріальними активами чи матері-
альними цінностями [6]. Отже, основні засоби 
на авіапідприємствах – це вартісно виражені 
економічні ресурси, які утримуються суб’єктом 
господарювання з метою використання в про-
цесі надання авіаційних і супутніх послуг, для 
здійснення адміністративних чи соціально-куль-
турних функцій, очікуваний строк експлуатації 
яких становить не менше одного року, вартість 
яких зменшується в процесі використання і пе-
реноситься на транспортні тарифи. До активних 
виробничих основних засобів авіапідприємств 
відносять транспортні засоби, транспортну інф-
раструктуру й обслуговуючу техніку. 

У практичній діяльності з управління ефек-
тивністю інноваційного оновлення основних 
засобів авіапідприємства найчастіше викорис-
товують функціональний підхід, відповідно 
до якого інноваційна діяльність підприємства 
являє собою механізм, що містить певний на-
бір функцій. Дослідження показало, що до 
основних недоліків функціонального підходу до 
управління процесами інноваційного оновлення 
слід віднести такі:

– за функціонально структурованої органі-
зації інноваційних процесів відсутня зацікав-
леність співробітників у кінцевому результаті. 
Найчастіше бачення цілей оновлення технічно-
го забезпеченням не виходить за межі підрозді-
лів, працівники не орієнтовані на кінцеві цілі 
підприємства, на задоволення потреб вантажов-
ласників або пасажирів;

– значна частина робочих процесів на під-
приємстві включає безліч функцій, тобто вихо-
дить за межі перевізного процесу, що провокує 
відсутність розуміння запитів вантажовласни-
ків чи пасажирів, не враховує специфіки надан-
ня авіаційних послуг;

– більша частина часу, необхідного для здій-
снення управлінського впливу на перевізний про-
цес, витрачається на взаємодію між службами і 
перевищує витрати часу на безпосередньо послуги.

Проте застосування функціонального підхо-
ду в проактивному управлінні та за умов спря-
мованості всього колективу на результативність 
і прибутковість діяльності авіапідприємств дає 
змогу мінімізувати витрати часу й знаходити 
нестандартні рішення.

Процес оновлення основних засобів на авіа-
підприємствах має певні характерні ознаки: 

– основні виробничі засоби поступово пере-
носять свою вартість на собівартість авіаційних 
послуг; 

– у процесі відтворення основних засобів одно-
часно відбувається рух їхньої споживної вартості; 

– нарахуванням амортизаційних відрахувань 
здійснюється нагромадження в грошовій формі 
частково перенесеної вартості основних засобів на 
надані послуги. При цьому момент надання і спо-
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живання транспортних послуг збігаються у часі, 
тому відсутнє резервування амортизаційних відра-
хувань у формі готової нереалізованої продукції; 

– основні засоби оновлюються в натуральній 
формі протягом тривалого часу, що дає мож-
ливість маневрувати коштами амортизаційного 
фонду [2, с. 114]. 

Важливо зазначити, що необхідність онов-
лення основних виробничих засобів за ринкових 
відносин визначається конкуренцією на ринку 
пасажирських авіаперевезень, оскільки саме 
конкурентне середовище спонукає підприємства 
здійснювати прискорене списання основних за-
собів з метою прискореного впровадження інно-
ваційних технологій, нагромадження фінансо-
вих ресурсів для наступного вкладання коштів 
у придбання більш прогресивного устаткування, 
впровадження нових технологій та іншого по-
ліпшення основних засобів. За сучасних умов 
доцільно запровадити і реалізувати такі головні 
напрями інтенсифікації інноваційного оновлен-
ня основних засобів на авіапідприємствах: 

– прискорення розвитку авіапромислового 
комплексу, комплексна перебудова його струк-
тури з метою максимально можливого задово-
лення попиту на повітряні судна та їхні комп-
лектуючі, забезпечення виготовлення нових 
поколінь літаків та закінчених (технологічно 
зв’язаних) систем супутніх обслуговуючих ма-
шин, розроблення та організація виробництва 
тих технічних засобів транспортування й об-
слуговування, які раніше не виготовлялися або 
імпортувалися з інших країн; 

– зосередження зусиль різних галузей науки 
на пріоритетних напрямах науково-технічного 
прогресу, розвитку передусім наукомістких ви-
робництв, що мають клієнтоорієновані принци-
пи, підвищенні техніко-організаційного рівня 
та соціально-економічної ефективності, авіацій-
ної безпеки та якості обслуговування; 

– покращення всієї організації робіт із тех-
ніко-технологічного оновлення та економічного 
обґрунтування на всіх стадіях відтворювально-
го процесу; 

– дотримання кожним авіапідприємством 
власної стратегії технічного, організаційно-
го та економічного розвитку; переорієнтація 
інвестиційної політики на реконструкцію ді-
ючих інфраструктурних об’єктів; збільшення 
масштабів вилучення з виробництва технічно 
застарілих і економічно малоефективних тран-
спортних та обслуговуючих засобів, перехід від 
практики одиничної заміни спрацьованої тех-
ніки до систематичного, послідовного і комп-
лексного оновлення техніко-технологічної бази 
взаємозв’язаних процесів обслуговування ван-
тажів і пасажирів;

 – створення ринкового економічного меха-
нізму, здатного забезпечити постійну вмоти-
вованість усіх рівнів управління перевізним 
процесом у здійсненні найбільш ефективних 
відтворювальних процесів і сприйнятті науко-
во-технічних та організаційних інновацій. 

За структурною побудовою організаційно-
економічний механізм управління інноваційним 
оновленням основних засобів авіапідприємства 
може бути описаний як послідовність етапів, 
що за дотримання заданих цілей і алгоритмів 
може поєднати об’єкти, суб’єктів, підсисте-
ми, методи та інші складники через комплекс 
функціональних взаємозв’язків, створюючи 
умови для реалізації процесів розроблення та 
реалізації інноваційних стратегій та досягнен-
ня цілей підвищення ефективності модернізації 
й оновлення. Спрямованість управління в опи-
саному організаційно-економічному механізмі 
управління інноваційним оновленням основ-
них засобів авіапідприємства проходить повний 
цикл використання основних засобів (рис. 1). 

На першому етапі відбувається визначення 
цілей інноваційного оновлення транспортних 
засобів та інфраструктури авіапідприємства на 
основі аналізу поточних та перспективних пла-
нів його діяльності та розвитку. Цілі інновацій-
ного розвитку формуються під впливом факто-
рів спрямованості та появи нових технологій. 
При цьому визначають характер майбутніх ін-
новацій, принципи та загальну стратегію роз-
витку авіапідприємства. 

На другому етапі проводиться аналіз зовніш-
нього впливу факторів та оцінюються фактичні 
ресурси та організаційні можливості здійснен-
ня інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Метою третього етапу є виявлення прийнят-
них інструментів формування інноваційних 
стратегій, оцінювання ефективності, взаємоузго-
дженості майбутніх інновацій в основні засоби. 

Далі проектується система управління інно-
ваційними стратегіями розвитку, місце й умови 
застосування тих чи інших функцій. 

Виходячи з проведеного аналізу, на четвер-
тому етапі формується множина альтернатив-
них інноваційних стратегій та здійснюється ви-
бір оптимальної з них. Обґрунтовані стратегії 
та проекти інноваційного оновлення основних 
засобів у підсистемі прийняття рішень прохо-
дять процес валідації, оцінювання ефективності 
та розроблення проектної документації. 

П’ятий етап полягає у пошуку ресурсних 
можливостей для реалізації вибраної іннова-
ційно-інсетиційної стратегії оновлення основ-
них засобів. 

Крім пошуку власних внутрішніх ресурсних 
джерел, авіапідприємство має обґрунтувати та 
презентувати інноваційний проекти для залучен-
ня зовнішніх джерел фінансування. На наступ-
ному етапі відбувається формування комплек-
су заходів для реалізації стратегії чи проекту, 
вибраної на попередньому етапі, а також вибір 
інструментарію реалізації інноваційних заходів, 
визначення оптимізації структури ресурсних 
джерел, побудова графіків виконання робіт, пре-
зентування потенційним інвесторам тощо.

Далі йде етап реалізації вибраної страте-
гії інноваційного оновлення, тобто практична 
дії з купівлі або удосконалення наявних тран-
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спортних засобів та інфраструктури, що вклю-
чає контроль за їх виконанням та підведення 
підсумків. Якщо стратегічні цілі не досягнуті, 
керівникові варто визначити основне коло про-
блем підприємства, «слабких сторін» та розро-

бити можливі варіанти їх вирішення з метою 
мінімізації негативних наслідків відхилень від 
вибраної мети, а також розробити нові страте-
гічні цілі або переглянути та уточнити наявні, 
враховуючи ситуацію, що склалася. 

 

8 етап 

оцінювання ефективності корегування інноваційних цілей 

7 етап 

реалізація стратегії оцінка результатів мінімізація загроз 

6 етап 

формування комплексу заходів для 
реалізації стратегії чи проекту 

вибір інструментарію 
реалізації заходів 

оптимізація 
джерел 

фінансування 
побудова графіків 
виконання робіт 

5 етап 

пошук джерел фінансування презентація проектів 

4 етап 

управління інноваційними 
стратегіями  

реалізація управлінських 
функцій 

місце й умови застосування 
інновацій  

3 етап 

формування 
інноваційних стратегій 

виявлення прийнятних 
інструментів  

взаємоузгодженість 
інновацій 

оцінювання ефективності 
інноваційної техніки 

2 етап 

оцінюються  ресурси  проводиться аналіз зовнішнього 
впливу факторів  

оцінються організаційній 
можливості  

1 етап 

Визначення цілей інноваційного оновлення основних засобів (тарнспотрних засобів та інфраструктури) 

Рис. 1. Реалізація процесного підходу під час проектування організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним оновленням основних засобів авіапідприємства

Джерело: розроблено авторами
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Підведення підсумків має обов’язково вклю-
чати етап оцінювання результатів інноваційно-
інвестиційної діяльності та визначення їхньої 
ефективності. За правильного обґрунтування 
напрямів, інструментів та прогнозування ефек-
тів авіапідприємство на сьомому етапі управлін-
ня інноваційним оновленням основних засобів 
отримує перші економічні ефекти, що стають 
основою для формування і нарощування вироб-
ничого потенціалу. 

Заключний етап управління інноваційним 
оновленням основних засобів відображає ефек-
тивність реалізації інноваційних проектів та 
стратегій. 

Одним із найважливіших аспектів у процесі 
технічного оновлення авіапідприємства є забез-
печення ефективного управлінського впливу на 
цей процес. Із розмаїття концепцій щодо управ-
ління основними засобами підприємства слід 
виокремити такі, що базуються на різних кон-
цептуальних положеннях щодо: 

– типу реагування (реактивний та проактив-
ний) на імпульси розвитку підприємства; 

– методів здійснення управлінського впливу 
на процес розвитку через адміністрування або 
керування; 

– характеру залучення персоналу до форму-
вання напрямів розвитку та відповідальності за 
отримані результати; 

– способу організації управлінського впли-
ву: через створення ієрархічної адміністратив-
ної структури або відсутності адміністративних 
відносин у системі.

Сучасна багатоваріантність методологічних 
підходів та концепції управління підприєм-
ством породжують широкий спектр управлін-
ських технологій, що застосовуються у процесі 
функціонування і розвитку системи управлін-
ня інноваційним оновленням основних засобів 
авіапідприємства. Управлінською практикою 
створено чимало інструментів управління, що 
сприяють ефективному досягненню стратегіч-
них цілей підприємства.

Побудова організаційно-економічного ме-
ханізму управління інноваційним оновленням 
основних засобів авіапідприємства створює не-
обхідні передумови підвищення ефективності 
реалізації інноваційних проектів та забезпечен-
ня стійкості та конкурентоспроможності в умо-
вах зростання конкуренції на ринку авіаційних 
послуг та підвищення рівня глобалізації світо-
вого ринку авіаційної техніки. 

Висновки. Інноваційне оновлення основних 
засобів авіапідприємства є складним процесом, 
що потребує планування й управління інстру-
ментарієм інноваційної стратегії відповідно до 
конкретних ресурсних можливостей підпри-
ємств на основі результатів оцінки всіх форм 
можливої інноваційної діяльності. При цьому 
завдання вибору ефективного напряму управ-
ління інноваційним оновленням основних за-
собів авіапідприємства полягає у визначенні 
такого оптимального варіанту з низки альтер-

натив, що в процесі впровадження інновацій ві-
дображав би майбутню поведінку підприємства 
щодо зовнішнього середовища, а саме до інших 
суб’єктів господарської діяльності з урахуван-
ням індивідуальних внутрішніх можливостей. 
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