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MANEGMENT CHARGES AS A DOMINANT FACTOR OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE AIRLINE

У статті досліджено та проаналізовано основні функції та завдання управління витратами. Розгляну2
то особливості витрат в авіації та їх вплив на діяльність авіакомпанії. Запропоновано механізм управлі2
ння витратами, спрямований на часову домінанту та стратегічні цілі авіакомпанії.
In the article there are anylized and investigated the basic functions and tasks of manegement charges. The
features of the charges in aircraft and their influence are considered on activity of the airline. It offered the
mechanism of charge manegement, sent on the sentinal dominant and strategic aims of the airline.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В період трансформації економіки України підви
щення конкурентоспроможності вітчизняних авіаком
паній є стимулом до пошуку ефективних методів управ
ління витратами, що проявляються у зміщенні акцентів
з контролю минулого на якісний аналіз та моделюван
ня майбутнього. Показником успішної роботи авіаком
панії є наявність прибутку, зростання обсягів пасажи
рообороту та забезпечення конкурентоспроможності
на ринку повітряних перевезень. Внутрішнім чинником
успішної фінансової діяльності авіакомпанії є зменшен
ня витрат.

Невирішена раніше частина загальної проблеми.
Традиційні підходи у вивченні проблематики, пов'яза
ної із витратами авіакомпаній, не мають прикладного
спрямування, оскільки, як правило, не надають конкрет
ного механізму управління витратами, що, безумовно,
обмежує можливості системного дослідження цієї про
блеми. З огляду на зазначене, в сучасних умовах важ
ливим аспектом є формування економічно ефективно
го механізму управління витратами, що стане головною
передумовою оптимізації рівня витрат.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є викладення результатів досліджен
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ня механізму управління витратами, спрямованому на
За останні роки вітчизняна наукова література по часову домінанту та стратегічні цілі авіакомпанії.
повнилась багатьма цікавими дослідженнями у сфері уп
равління витрат. Головні акценти авторами, зокрема
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
С.Ф. Голови, А.С. Ільченко, О.І. Горобець, О.І. Тимкова,
Управління витратами слід віднести до однієї з найваж
Г.В. Жаворонкова, Т.М. Салій, М.П. Висоцька, О.М. Ки ливіших проблем економіки. Сьогодні існує об'єктивна не
риленко, О. Бучовська, А.Я. Ясінська, О.Т. Полторацька, обхідність адаптування методів управління витратами авіа
А.В. Березова, І.Ю. Боднар, М.В. Жовнірова, Й.М. Пет компаніями, оскільки забезпечити ефективний розвиток ав
рович, Г.М. Захарчин, В.Р. Лещій та ін., розставлені на іапідприємства неможливо без наскрізного управління його
висвітленні сутності та класифікації витрат, аспектів витратами. Адже через надвисоку собівартість різко зни
обліку та методів управління витратами, формуванні, жується конкурентоспроможність, що спонукає до пошу
ку причин та резервів зниження витрат [1, с. 174—176].
розподілі та перерозподілі витрат.
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Однією із важливих проблем ефектив
ного функціонування авіакомпанії в ринко
вих умовах є систематичний контроль за
витратами як домінуючого засобу здійснен
ня економічно ефективної діяльності. Вирі
шенню цього питання повинна сприяти які
сна система управління витратами. Ста
більність і розвиток будьякого суб'єкта
підприємництва на конкурентному ринку
залежатиме насамперед від створення ефек
тивної системи управління витратами [2].
Складові системи управління витратами та
їх взаємозв'язок з основними функціями уп
равління розглянуто на рис. 1.
Виконання всіх функцій управління по
всіх складових — це ефективна взаємодія
керуючої підсистеми на керовану підсисте
му, тобто керівників, менеджерів на витра
ти [2].
Головними принципами управління вит
ратами є:
— системний підхід до управління вит
ратами;
— активний взаємозв'язок окремих
складових підсистем із завданнями системи
загалом;
Рис. 1. Основні елементи системи управління витратами
— відповідність системи обліку завдан
ням управління витратами;
— детальний аналіз та застосування альтернативних на авіалінії розглядаються зазвичай в складі польотних
шляхів досягнення мети;
видатків і витрат на літаковильоти (рис. 3, табл. 1).
— повний обсяг та детальний аналіз рівня витрат;
Подальша диференціація інших експлуатаційних
— впровадження ефективних методів щодо знижен витрат авіаційного підприємства по окремих елемен
ня витрат;
тах та оплата праці наземного складу з певними
— мотивоване стимулювання працівників до змен відрахуваннями безпосередньо пов'язані з розрахун
шення витрат;
ками по різних складових собівартості літаковиль
— об'єктивна оцінка та постійний контроль резуль отів з використанням методів прямого розрахунку,
татів діяльності підрозділів;
— забезпечення реалізації досягнень науки та
практики для подальшого удосконалення.
Видатки або собівартість продукції авіакомпанії є
основними показниками для економічної оцінки цільо
вої необхідності і ефективності роботи галузі в ціло
му і кожної авіакомпанії зокрема. У цивільній авіації
видатки експлуатаційних підприємств по виконанню
авіаперевезень, що розглядаються в певний період, на
зиваються експлуатаційними.
Планування, облік та аналіз зазначених видатків
здійснюється в двох основних аспектах по економіч
них елементах та по калькуляційних статтях витрат.
Це забезпечує об'єктивність, повноту і правильність
обліку та планування видатків.
Центральним аспектом формування ціни є визна
чення собівартості продукції. Для калькуляції собівар
тості перевезень важливе значення має групування ек
сплуатаційних витрат по окремих ознаках (рис. 2).
З розвитком конкуренції на ринку та зниженням
прибутку перспективи розвитку авіакомпанії значною
мірою залежні від поведінки витрат та управління
ними. Вміння планомірно та раціонально керувати вит
ратами в періоди погіршання кон'юнктури ринку
підвищує шанси на виживання.
Сучасна система управління витратами має по
єднувати в собі оптимальний комплекс функцій управ
ління всіма бізнеспроцесами підприємства; управля
ти виробничим процесом та безперервно контролю
вати його параметри та відхилення від допустимих зна
чень; реалізовувати управління витратами та центра
ми витрат.
Основний принцип калькуляції видатків по авіа
лініях полягає у виділенні прямих витрат, що безпо
середньо відносяться до видатків по типах ПС на кон
кретній авіалінії, і розподілу решти видатків, що роз
глядаються як дотичні, на основі різних вимірювань.
Рис. 2. Групування експлуатаційних витрат
(за окремими ознаками)
Видатки авіаційного підприємства з експлуатації ПС
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витрати (без витрат на пе
ріодичне технічне обслуго
вування ПС та витрат на
маршруті) на основі со
бівартості польотної годи
ни по типу ПС і польотно
го часу рейсів;
— витрати на періодич
не технічне обслуговування
ПС виходячи з собівартості
нормогодини по ТО ПС,
кількості нормогодин і по
льотного часу рейсів;
— витрати на аеронаві
гаційне обслуговування ПС
на повітряних трасах краї
ни — на грунтуванні відпо
відно до встановлених цін
на 100 км. Обслуговування
польотів для ПС залежно
від максимальної взлітної
ваги та відстані по маршру
ту;
— витрати за користу
вання маршрутним аерона
вігаційним обладнанням в
зоні управління повітряни
ми рухами кожної інозем
ної країни;
— витрати на бортове
харчування пасажирів та
ОС в базових (транзит
них) аеропортах — на ос
нові вартості раціону бор
тового харчування паса
жирів (екіпажу) по різних
класах обслуговування у
відповідності до встанов
лено г о ро зпо рядку та
кількості пасажирів (скла
ду екіпажу) на певному
типі ПС.
Механізм управління
витратами авіакомпанії
Рис. 3. Структура польотних витрат
пов'язаний із дією та знач
розподілу витрат та в окремих випадках, виділення ним впливом багатьох факторів, що зумовлюють їх
витрат.
формування. Варто зазначити, що ці фактори пов'я
Метод прямого розрахунку застосовується для виз зані із внутрішнім та зовнішнім середовищем авіаком
начення всіх польотних витрат і частини витрат на літа панії. Тому детальне вивчення цих факторів дасть
ковильоти та відправлення [3, с. 379—410]:
змогу економічно ефективно управляти витратами ав
— витрати на авіаційне паливо — виходячи з частки іакомпанії.
використаного палива та об'ємів заправок в аеропортах
Головним критерієм економічності витрат є міні
по ділянках маршрутів рейсу та цін на авіаційне паливо мізація рівня витратомісткості операційної діяльності,
в базових та транзитних аеропортах;
що є основою стабільної роботи авіакомпанії та підви
— амортизаційні витрати, вартість капітального ре щення її конкурентоспроможності.
монту, страхуванню ПС, витрати на авіатехніку, опла
У процесі управління витратами авіакомпанії
та праці ОС з відрахуваннями на державне, соціальне провідне місце належить механізму управління, який
та обов'язкове медичне страхування, пенсійне забез необхідно пов'язувати до часу та мети (рис. 4). Як
печення та в державний фонд занятості населення, спе видно із рис. 4, із віддаленістю часового проміжку
цодяг, страхування польотного складу та інші польотні ускладнюється постановка процесу управління вит
ратами.
В а рт о з а зн а ч и ти , щ о н а 
Таблиця 1. Витрати авіапідприємства на літако9вильоти
явність багатьох чинників, серед
яких нестабільність економіки,
ускладнення системи управління
авіакомпанією тощо, активізу
ють пошук шляхів покращення
дієвої раціоналізації витрат [4, с.
23—26].
Отже, механізм управління вит
ратами визначається метою управ
ління та спрямовується не лише на
зменшення витрат, але й на підви
щення їх віддачі.
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ
ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀ

ȼɢɬɪɚɬɢ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ

ȼɢɬɪɚɬɢ
ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ

ȼɢɬɪɚɬɢ ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀ
Ɂɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ

Ɂɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ

Ɉɫɧɨɜɧɿ –
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ
ɩɪɨɰɟɫɨɦ
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ

Ɂɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ
ɤɿ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ ɚɩɚɪɚɬɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ɉɪɹɦɿ – ɜɢɬɪɚɬɢ,
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɜɧɢɦ
ɜɢɞɨɦ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ
ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ
ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ

Ⱦɨɬɢɱɧɿ –
ɜɢɬɪɚɬɢ,
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɚɛɨ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɫɥɭɝ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ

Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ɍɦɨɜɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ

Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ɫɬɚɥɨɦɭ ɨɛ'ɽɦɿ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɚɜɿɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɜɢɬɪɚɬ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ

Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɩɚɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɪɢɧɤɭ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Рис. 4. Механізм управління витратами, спрямований на часову домінанту

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Система управління витратами є максимально ефек
тивною за умови, якщо вона допомагає досягнути по
ставлених цілей авіакомпанією при мінімальних витра
тах. В умовах обмеженого попиту або висококонкурен
тного ринку питання управління витратами стає пріо
ритетним.
Система управління витратами грунтується на описі
та аналізі якостей продукту. Зазначений опис має вра
ховувати життєвий цикл продукту, необхідність у його
модернізації або заміні. Саме тому слід розглядати не
тільки споживчі якості, а також ті, що, можливо, будуть
задіяні в майбутньому.
Усі властивості послуг необхідно оцінювати з ура
хуванням необхідних для його створення витрат. Пра
вильна організація системи управління витратами в аві
акомпанії дозволяє ефективно та оперативно управля
ти її витратами та прибутками і покращувати її діяль
ність в цілому [5, с. 210—265].
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Важливим інструментом для досягнення стійкості на
оперативному рівні є стратегія зниження витрат, яка за
безпечується при організаційнотехнічному удоскона
ленні виробничих процесів. Проте, для забезпечення
цього процесу необхідно здійснювати детальний аналіз
та необхідне коригування всіх виробничих операцій авіа
компанії в усіх сферах її діяльності (рис. 5).
Отже, подальшим напрямом досліджень слід вважа
ти детальний аналіз витрат авіакомпанії як важливої
складової тарифу. Адже, ефективна та гнучка тарифна
політика авіакомпанії є запорукою збільшення попиту
на послуги та конкурентоспроможності на ринку по
вітряних перевезень.
Особливість ефективного функціонування авіаком
панії полягає у вагомій капіталоємності процесу орга
нізації перевезення та значним тиском на внутрішніх та
завнішніх ринках. Отже, при даних умовах господарю
вання існує гостра необхідність у застосуванні ряду за
ходів, що забезпечать ефективну організацію рейсів та
допоможуть авіакомпанії вистояти в умовах кризи.
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Рис. 5. Чинники впливу на якість організації та зв'язки між складовими виробничої системи авіакомпанії

Найважливішою метою господарської діяльності
будьякого підприємства є максимальне збільшення
прибутку. Зазначена ціль досягається через максиміза
цію ринкової вартості підприємства при забезпеченні
фінансовоекономічної рівноваги. Процес управління
структурою капіталу авіакомпанії забезпечує її безпе
рервне функціонування. Саме тому управління струк
турою капіталу авіакомпанії є першочерговим завдан
ням. Важливим фактором для забезпечення ефектив
ності управління структурою капіталу авіакомпанії є
фінансова стабільність авіакомпанії, що є однією з най
важливіших характеристик фінансового стану авіаком
панії [6, с. 358—359].
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