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DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN CIVIL AVIATION

У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти впровадження цифровізації бізнесXпроцесів у

цивільній авіації. Визначено основні сучасні тенденції цифрової трансформації, які актуальні для авіацX

ійної галузі на сьогодні. Авторами відображено основні перспективні напрями запровадження цифроX

вих технологій в діяльність провідних авіапідприємств світу. В процесі дослідження проаналізовано заX

гальні трансформаційні процеси, що відбуваються в авіації за рахунок впровадження цифрових інноX

вацій. Проведено аналіз основних ефективних ITXрішення, які використовуються в сфері обслуговуванX

ня пасажирів під час здійснення авіаперельоту. Також авторами визначено, як цифрові технології вплиX

вають на безпеку польотів та оптимізацію роботи персоналу авіаційних підприємств. У результаті дослX

ідження встановлено, що впровадження цифровізації бізнесXпроцесів суттєво впливає на загальну ефекX

тивність діяльності авіакомпаній та аеропортів. Визначено, що використання сучасних цифрових техноX

логій дає можливість підвищити якість обслуговування пасажирів, підвищити пропускну спроможність

аеропортів, а також підвищити рівень безпеки під час перельотів.

During research the authors detected that the digital transformation of business processes helps to increase

the company efficiency in any industry. It was also found that the introduction of digital technologies has got a

positive impact on the functioning and development of aviation enterprises. It was determined that a lot of coming

information with a need to be processed quickly causes the increase in financial investments into the digital

technologies introduction in the world's leading airports. It was stated that this leads to the business model

modification within many international airports.

The Article covers analyzing the main theoretical aspects of introduction of business processes digitalization

in civil aviation. It identifies the general modern trends of digitalization, which are relevant for the aviation

industry nowadays. The authors showed the main forwardXlooking areas for the introduction of digital

technologies in the activities of the world's leading airlines. In the course of the research the general transformation

processes taking place in aviation due to the introduction of digital innovations were analyzed. Analysis of the

main effective IT solutions used in the field of passenger service during the flight was conducted. The authors
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростаюча глобалізація і широке поширення техно$

логій аналізу даних радикально змінюють організацію
управління повітряним простором і ринок повітряного
транспорту загалом. За останні 10 років високотехно$
логічні рішення в цивільній авіації дозволили запропо$
нувати споживачам нові стандарти безпеки польотів,
якості обслуговування та комфорту повітряних пере$
везень.

Завдяки запровадженню цифрових технологій з'яв$
ляється можливість підвищити ефективність діяльності
підприємств авіаційної галузі. Такі технології дають
змогу збільшити швидкість обслуговування пасажирів,
одночасно зменшивши вартість такого обслуговування,
а також підвищити пропускну спроможність аеропортів
і забезпечити додаткову безпеку в авіації. Саме тому
тема цифровізації бізнес$процесів у цивільній авіації
останнім часом набуває все більшої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні питання цифровізації економіки є досить

популярною темою досліджень серед науковців. Знач$
ну увагу проблемам становлення цифрової економіки
приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема:
Р. Акофф, С. Войтко, В. Геєць, А. Глушенкова, О. Гусє$
ва, П. Дойль, П. Друкер, Б. Кінг, І. Ковшова, Л. Лаза$
ренко, Р. Ліпсі, Л. Лямін, І. Малик, П. Стецюк, А. Томп$
сон, Е. Тоффлер, та багато інших. Попри численні нау$
кові дослідження майже поза межами обговорення за$
лишаються проблеми, що стосуються впливу цифрові$
зації на умови господарювання й управління авіаційни$
ми підприємствами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних аспектів впровад$

ження цифрових технологій в діяльність підприємств
авіаційної галузі, визначення основних тенденцій
цифровізації бізнес$процесів, які характерні для цивіль$
ної авіації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Цифрова трансформація — це впровадження сучас$

них інформаційних технологій у бізнес$процеси
підприємства. Цей підхід передбачає не тільки викори$
стання інноваційного програмного забезпечення або
встановлення сучасного обладнання, але і грунтовні
зміни в підходах до управління підприємством, у фор$
муванні корпоративної культури та в зовнішніх кому$
нікаціях.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифровізація бізнес�процесів, авіаційна галузь, аеропорт, циф�
рові технології, ефективність діяльності авіакомпанії.

Key words: digital transformation, digitalization of business processes, aviation industry, airport, digital
technologies, efficiency of airline activities.

Цифровізація бізнес$процесів актуальна не тільки
на рівні окремих підприємств. Цілі галузі обирають для
себе цей шлях розвитку як єдину можливість відповіда$
ти умовам навколишнього середовища, що постійно
змінюються. Завдяки цьому цифрова трансформація
промисловості, роздрібної торгівлі, державного секто$
ра та інших сфер вже сьогодні змінює життя кожної
людини і кожної компанії.

Цифрова трансформація бізнес$процесів спрямова$
на на те, щоб компанії оперативно ухвалювали рішен$
ня, швидко адаптували свою роботу до вимог сьогоден$
ня та задовольняли потреби своїх клієнтів [1].

Процес цифровізації не оминув і авіаційну галузь.
Цифровізація бізнес$процесів у цій галузі відбувається
досить активно та ефективно. Провідні авіакомпанії
світу успішно реалізують власні програми інновацій в
цьому напрямку. Інформаційні технології охоплюють
практично всі аспекти авіаційної галузі: технічне обслу$
говування, ремонти, організацію повітряного руху, на$
земне обслуговування, комерційну діяльність в аеропор$
тах, підтримку пілотів і наземного персоналу.

Впровадження цифрових технологій дозволяє
підвищити ефективність операційної діяльності аеро$
порту, збільшити швидкість обслуговування пасажирів,
а також підвищити пропускну здатність і забезпечити
додаткову безпеку роботи повітряної гавані. Адже су$
часний аеропорт — це ціла складна система, в якій на
перше місце виходить робота з даними, а взаємодія всіх
елементів цієї системи має здійснюватися з максималь$
ною ефективністю [2].

З кожним роком обсяг фінансових інвестицій у зап$
ровадження цифрових технологій в діяльність аеро$
портів зростає. Цей ріст передусім пов'язаний із необ$
хідністю обробки все більшої кількості інформації.

Згідно з прогнозами міжнародної консалтингової
фірми Frost & Sullivan вже до 2023 року витрати на розви$
ток ІТ$інфраструктури аеропортів зростуть до 4,6 мільярдів
доларів. З кожним роком витрати на цифровізацію в аеро$
портах ростуть швидше ніж експлуатаційні витрати, і в
більшості з них складають в середньому 6—9 % від загаль$
ного об'єму операційних витрат (рис. 1).

Рушійною силою цифрової трансформації аеро$
портів є тенденція до перетворення терміналів з логі$
стично$торговельних в великі економічні центри з усією
необхідною інфраструктурою. Яскравим прикладом
цього процесу сьогодні служить аеропорт м. Франкфур$
та$на$Майні (Німеччина), який, завдяки своєму геогра$
фічному положенню поступово перетворюється на ве$
ликий економічний центр Європейського регіону.

also identified how digital technologies affect flight safety and optimization of personnel's work being a part of

aviation companies. The research found that the introduction of business processes digitalization significantly

influences the overall efficiency of airlines and airports. It is determined that the use of modern digital technologies

makes it possible to improve the quality of passenger service, increase the capacity of airports as well as increase

the level of safety during flights.

Also during research the main digitalization trends which are relevant to domestic aviation companies were

studied. It is determined which directions within introduction of digital technologies in the aviation industry

have been already actively developing in our state. A number of factors that negatively affect the process of

digitalization in this industry were identified. It was established that the introduction of modern information

technologies would allow the Ukrainian airports and airlines to increase their competitiveness level and to meet

the growing needs of their customers properly.
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Водночас можна говорити про зміну бізнес$моделі
роботи багатьох міжнародних аеропортів. На сьогодні
вони успішно переходять від надання мінімального на$
бору послуг, що включає в себе забезпечення безпеч$
ного перевезення пасажирів і вантажів, до комплексно$
го клієнторієнтованого обслуговування. Така транс$
формація бізнес$моделі дозволить підвищити ступінь
задоволеності і лояльність клієнтів аеропортів. Як ре$
зультат, вони будуть надавати перевагу таким аеропор$
там і частіше користуватися їх послугами та інфраст$
руктурою при здійсненні перельотів [4].

Основними тенденціями цифровізації в авіаційній
галузі є безпека, персоніфікований підхід до пасажира
і оптимізація роботи персоналу [3].

Безпека завжди була, є і буде основним пріоритет$
ним напрямком розвитку цивільної авіації. Високі тех$
нології вивели безпеку польотів на новий рівень. По$
стійно запроваджуються передові рішення для забезпе$
чення безпеки в аеропортах, які не заважають комфор$
ту пасажирів. Цифрові технології комунікації та конт$
ролю скорочують час перебування пасажира в аеропор$
ту і час "розвороту" повітряного судна, підвищують уз$
годженість дій технічних служб.

Більшість традиційних радарних систем і систем уп$
равління повітряними потоками вже не забезпечують
належну безпеку польотів і перестають бути економіч$
но вигідними. Однією із сучасних та ефективних техно$
логій управляння в повітряному просторі є технологія
ADS$B. Технологія управління повітряним рухом ADS$
B (Automatic Dependent Surveillance$Broadcast) — це тех$
нологія спостереження, в якій повітряне судно визна$
чає своє місце розташування за допомогою супутнико$
вої навігації і періодично транслює, передає дані про
політ в наземні центри для диспетчерів дозволяючи
відслідковувати його. Така технологія може працюва$
ти як на малих висотах, так і на землі, тому вона також
використовується для моніторингу руху на злітно$по$
садочних смугах та доріжках аеропорту. Окрім того,
ADS$B працює навіть там, де радар безсилий — у відда$
лених або гірських районах. За її масового використан$
ня можливо підвищити безпеку, гнучкість і ефективність
управління повітряним рухом, зменшити інтервали по$
здовжнього ешелонування між літаками, шум, випром$
інювання і витрати палива.

Ще одним важливим напрямком діяльності який не
оминула цифровізація це обслуговування пасажирів.
Цифровізація в сфері обслуговування пасажирів авіа$
компанії — одна з першорядних завдань, яка спрямова$
на на модернізацію управління та створення для клієнтів

зручної і практичної системи обслуго$
вування.

Технології на основі аналізу вели$
ких даних і моделі машинного навчан$
ня дозволяють авіапідприємствам вив$
чати переваги своєї аудиторії, прово$
дити сегментацію клієнтів за різними
параметрами і пропонувати найбільш
підходящий варіант перельоту, борто$
вого харчування, а також супутніх
сервісів [3].

На сьогодні оператори аеропортів
все частіше інвестують кошти в розви$
ток і впровадження біометричних тех$
нологій, рішення на основі технології
блокчейн, VR (augmented reality) і AR
(virtual reality), хмарні сервіси, техно$
логії для обробки та аналізу "великих
даних", системи автоматизації, ство$
рення операційних центрів. У найб$
лижчі роки особливий розвиток отри$
мають рішення, спрямовані на
збільшення швидкості і якості обслу$
говування пасажирів. Якщо зараз реє$
страція пасажирів здійснюється пере$

важно на стійках і займає в середньому 1—1,5 хвилини
на людину, то до 2030 року, використовуючи відповідні
сервіси та мобільні додатки велика частина пасажирів
буде проходити процедуру реєстрації онлайн з дому або
будь$який інший точки, де є Інтернет.

Наявність спеціальних RFID$міток і сенсорів дозво$
лить пасажирам відстежувати переміщення багажу в
режимі реального часу. При цьому на його реєстрацію і
здачу буде йти не більше 15—20 секунд. Подальший роз$
виток Інтернету речей призведе до більш комфортабель$
ного перебування пасажирів в аеропортах, підвищення
якості наземного обслуговування і поліпшення регуляр$
ності польотів.

Процеси виходу на посадку і паспортного контро$
лю будуть спрощуватися за рахунок використання біо$
метричних паспортів і посадкових талонів з вбудовани$
ми мікроелектронними елементами. Ще один перспек$
тивний напрям цифровізації — впровадження блокчейн$
технологій. Сьогодні вони застосовуються для зберіган$
ня даних про пасажирів, інформації про рейси і для
здійснення фінансових транзакцій. Рішення на основі
блокчейн$технологій можуть бути інтегровані в біомет$
ричні і мобільні пристрої для забезпечення безпеки і
швидкості ідентифікації пасажирів. Оператори аеро$
портів також інвестують в розвиток цифрових техно$
логій, що застосовуються, наприклад, для управління і
оплати паркувальних місць на території терміналу.

Також авіакомпанії впроваджують ефективні IT$
рішення в сферу обслуговування пасажирів на борту.
Нині вже активно використовуються розробки, які
спрямовані на поліпшення якості обслуговування і пол$
іпшення сервісу на бортах повітряних суден: оператив$
на передача інформації про статус рейсу для сайту авіа$
компанії; інформаційна система управління замовлен$
нями бортового харчування на рейсах авіакомпанії; IT$
забезпечення сервісу надання дитячих наборів для дітей
у залежності від їх вікових категорій. Ці технології да$
ють можливість підвищити оперативність і якість підго$
товки рейсу, що загалом сприятливо впливає на рівень
сервісу авіакомпанії.

Проблема планування екіпажів і організації роботи
наземного персоналу залишається однією з найбільш
актуальних для цивільних авіаперевезень. Спеціалізо$
вані технологічні рішенні і розробки зможуть істотно
полегшити процес планування діяльності авіапідп$
риємств, і водночас оптимізують їх витрати.

Вже сьогодні оператори аеропортів впроваджують
спеціальне обладнання з оптичними RFID$сенсорами
для виявлення та перевірки багажу, а також спеціальні

Рис. 1. Прогноз витрат на розвиток ІТMінфраструктури аеропортів

Джерело: [4].
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технологічні лінії для забезпечення швидкого наванта$
ження, сортування та доставки багажу в межах термі$
налу. Запровадження мережі 5G збільшить швидкість і
обсяг передачі даних, відкриє нові можливості для впро$
вадження Інтернету речей, предиктивної аналітики і
діагностики технічного стану повітряних суден.

Провідні авіакомпанії і великі аеропорти активно
впроваджують технологію Інтернету речей, підключа$
ючи до нього все більшу кількість елементів фізичної
інфраструктури і розробляючи спеціальні навігаційні
програми, які аналізують інформацію від датчиків про
місцезнаходження об'єктів. Технологія дозволяє управ$
ляти зростаючим пасажиропотоком, покращувати
якість обслуговування, скорочувати витрати і в цілому
оптимізувати галузь. Інтернет речей — це безліч фізич$
них об'єктів, підключених до Інтернету і оснащених дат$
чиками — від смартфонів, планшетів до автомобілів і
реактивних двигунів, які збирають дані і обмінюються
ними по мережі, в тому числі локальної або бездрото$
вої. В аеропортах технології дозволяють комбінувати
системи оповіщення та моніторингу руху всіх об'єктів,
щоб зробити більш комфортним і безпечним перебуван$
ня пасажирів, передаючи дані на їх портативні елект$
ронні пристрої (смартфони, планшети і ін.), які важливі
для навігації. Водночас авіаційні вузли можуть більш
ефективно відстежувати кількість пасажирів в будь$
який точці аеропорту і запобігати скупченню великих
черг.

Не оминули цифрові технології і авіаційну галузь
України. Але розвиток їх і застосування не такий швид$
кий, як в інших країнах. Цифрові технології тільки по$
чинають запроваджуватися. Так, з кінця квітня 2020 ро$
ку, Україна запровадила цифровий паспорт, для
внутрішніх перельотів. В аеропорту Бориспіль з'явила$
ся можливість подорожувати по Україні з цифровим
паспортом в додатку "Дія". Електронний паспорт у "Дії"
формується автоматично, за умови наявності усіх не$
обхідних відомостей про відповідний документ в Єди$
ному державному демографічному реєстрі. Після при$
буття в аеропорт необхідно відкрити додаток "Дія" і
показати екран смартфона на пункті контролю авіабез$
пеки для зчитування QR$коду. Після цього пасажирові
буде дозволено здійснити політ. Така цифрова транс$
формація є "рятувальним кругом" для пасажирів, які
можуть перед вильотом забути документи вдома. На
сьогоднішній день цифрові паспорти "Дія" приймають
вже в 10 аеропортах України [7].

Для забезпечення сучасних вимог щодо використан$
ня повітряного простору постійно ведуться роботи по
модернізації та розширенню функціональних можливо$
стей автоматизованих систем керування повітряним
рухом. Також впроваджуються нові системи обміну
повідомленнями, які дозволяють зняти обмеження на
розмір та формат повідомлень, забезпечити швидку та
безпечну їх передачу з урахуванням зростаючого обся$
гу обміну даними відповідно до сучасних міжнародних
стандартів і вимог [8].

Окрім цього планується розпочати перехід до вико$
ристання систем ADS$B для забезпечення функції спо$
стереження у контрольованому повітряному просторі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запровадження сучасних цифрових

технологій в діяльність підприємств авіаційної галузі
значно підвищить ефективність їх роботи, і поруч з цим,
дозволить знизити їх витрати. Це дасть змогу належ$
ним чином відповідати зростаючим потребам пасажирів,
а в результаті підтримувати конкурентоспроможність і
імідж компанії.

З вищесказаного можна зробити висновок, що пер$
спективи впровадження цифрових технологій у вітчиз$
няну авіаційну сферу є, і досить великі, але незважаючи
на всі переваги, які дає впровадження цифрових техно$
логій, є багато факторів, які стримують процес цифро$

візації в нашій країні. Зокрема, це так званий "опір
змінам", висока вартість впровадження, а також не$
обхідність зміни звичних процесів і пов'язані з цим труд$
нощі.
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