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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах авіаційна промисловість в Україні

— це галузь, яка реально може приносити нашій країні
прибутки. Україна спроможна розробити та презенту-
вати конкурентоздатні проекти не лише на регіональ-
ному, а й на світовому рівні. Стабільна та ефективна
робота авіакомпаній є невід'ємною умовою нормально-
го функціонування економіки України. Однією з голов-
них проблем авіаційної транспортної галузі є пошук
джерел для формування інвестиційних ресурсів. Голов-
ною особливістю політики розвитку авіаційної галузі
національної економіки України є залучення вітчизня-
них, а також іноземних інвестицій.

 3 погляду оцінки інвестиційної привабливості та
обгрунтування інвестиційних рішень повинні закладати-
ся як фінансові інтереси окремих авіакомпаній та інвес-
торів, так і економічні інтереси держави та регіону, що
обслуговується.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ґрунтовне дослідження різних аспектів інвестицій-
ного розвитку авіапідприємств здійснили в своїх пра-
цях Бойчук Р.М., Шкода Т.Н., Буглак О.В., Кулаєв Ю.Ф.
та інші. Але, разом з тим, питання, яке досліджує ав-
тор, є актуальним та інтерес до нього зростає з кожним
роком. Саме тому, в контексті швидкоплинності та зміни
політичних, економічних аспектів в Україні аналіз залу-
чення міжнародних та державних інвестицій в головну
артерію країни — аеропорти, є таким актуальним та
вагомим.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розгляд актуальних проблем розвит-

ку авіаційної сфери, а також аналіз інвестиційного кліма-
ту аеропорту "Бориспіль" та обсяги міжнародних інвес-
тицій в дану сферу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах для подальшого розвитку українсь-

кого ринку пасажирських авіаперевезень, підвищення об-
сягів пасажирських та вантажних авіаперевезень необхід-
не залучення додаткових інвестицій як на мікрорівні (інве-
стицій окремих юридичних та фізичних осіб, кредитно-
фінансових інститутів та ін.), так і на макрорівні та наднац-
іональному рівні (інвестиційних ресурсів транснаціональ-
них утворень, урядів окремих держав, міжнародних еко-
номічних та валютно-фінансових організацій) [2, с. 98].

Автором визначено актуальні проблеми розвитку
авіаційної галузі України, зокрема такі:

1. Морально та фізично застарілий парк повітряних
суден та основних фондів загалом. Недопуск значної
частини українських авіакомпаній до здійснення по-
льотів у Західну Європу з урахуванням вимог ІСАО та
EASA. Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок:

— створення потужних інвестиційних фондів для
інвестування державних програм у сфері авіації, онов-
лення парку повітряних сил(надалі ПС) із залученням
інвестицій на придбання нових більш економічних та
екологічних ПС вітчизняного чи закордонного вироб-
ництва, або використання лізингу [4, с. 81];

— впровадження значної кількості літаків закордонної
розробки, створення потужної системи державного і недер-
жавного лізингу із використанням банківських кредитів;

— створення національної незалежної системи сер-
тифікації авіаційної техніки на базі вітчизняних науко-
во-експериментальних центрів.

2. Недостатній рівень розвитку інфраструктури ре-
гіональних та міжнародних аеропортів України. На дум-
ку автора, шляхи вирішення даної проблеми такі:

— розвиток мережі вузлових аеропортів та створен-
ня національного вузлового аеропорту на базі аеропор-
ту "Бориспіль";

— підготовка техніко-економічних обгрунтувань,
проектної документації, розробка механізмів фінансу-
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вання комплексних проектів розвитку інфраструктури
аеропортів;

— оновлення та модернізація об'єктів наземної
інфраструктури, а також будівництво нових терміналів
[5, 6].

3. Невідповідний рівень технології організації проце-
су перевезень, недостатнє інформаційне забезпечення.

Основними напрямками розв'язання проблеми є:
— впровадження глобальних супутникових систем

СNS/АTМ для обслуговування повітряного руху, про-
ведення автоматизації та комп'ютеризації авіакомпаній
на рівні міжнародних стандартів;

— запровадження розвиненої ефективної комп'ю-
терної мережі для підвищення якості обслуговування;

— створення системи транспортно-логістичних ком-
плексів (з метою скорочення часу доставки, зниження
затрат на перевезення та оптимізації тарифів) і подаль-
ший розвиток інформаційних та логістичних технологій
[3, с. 21].

4. Недостатній розвиток мережі маршрутів транспор-
тних перевезень. Ситуацію можна покращити шляхом:

— укладення різного роду угод з іншими авіаком-
паніями з продажу комерційних прав (інтерлайни, уго-
ди щодо блок-місць, маркетингові угоди, код-шерінгові
угоди, угоди про спільну експлуатацію авіаліній);

— створення авіаційних альянсів або приєднання до
вже існуючих [2, с. 181].

5. Недостатні темпи інтеграції транспортно-дорож-
нього комплексу України до європейської та світової
транспортних систем. Шляхи розв'язання:

— створення сильного, конкурентоспроможного
національного повітряного перевізника;

— реалізація положень Концепції розвитку транс-
портно-дорожнього комплексу України на середньо-
строковий період та до 2020 року та національних про-
грам в частині розвитку авіаційного транспорту, забез-
печення безпеки польотів та авіаційної безпеки шляхом
розвитку механізмів нагляду та контролю.

6. Невідповідність законодавства України в сфері
авіації міжнародним та європейським вимогам. Ця про-
блема може вирішитись через:

— завершення побудови системи державного ре-
гулювання та національної нормативної бази;

— удосконалення механізмів державного регулю-
вання в авіаційної галузі [6, с. 22];

— внесення змін у законодавство щодо не оподат-
кування доходу від інвестиційної діяльності для залу-
чення додаткових інвесторів у галузь авіаперевезень.

На думку автора, вищезазначені проблеми авіатранс-
портного комплексу України суттєво впливають на інвести-
ційну привабливість цієї галузі, а отже, і на можливість за-
лучення додаткових інвестиційних ресурсів. Власне на вир-
ішення цих актуальних проблем і повинна бути спрямована
інвестиційна діяльність підприємств авіаційної галузі.

Що ж стосується аналізу розвитку інвестиційної
діяльності в авіаційну сферу, то, на прикладі аеропорту
"Бориспіль" автором розглянуто обсяги та темпи інвес-
тування за минулий фінансовий рік. Зокрема капітальні
інвестиції міжнародного аеропорту "Бориспіль" в січні
— вересні 2013 року склали 149,5 млн грн.

Зокрема на будівництво терміналу D за рахунок
японського кредиту в січні — вересні минулого року

було виділено 21,478 млн грн., а за рахунок додатко-
вих інвестицій (облігації, кредит Укргазбанку, Укрексі-
мбанку) — 1,267 млрд грн. Крім того, на будівництво
паркінгу за рахунок додаткових інвестицій (облігації)
було направлено 15,279 млн грн. Крім цього, на рекон-
струкцію терміналу B за звітний період спрямовано
21,124 млн грн., як за рахунок амортизації, так і за ра-
хунок прибутку [8].

У січні — вересні 2013 року капітальні інвестиції
аеропорту на реконструкцію льотної зони № 2 склали
185,514 тис. грн., а на реконструкцію та розширення
перону F — 23,241 млн грн.

На сьогоднішній день, станом на травень 2014 року,
міністерство інфраструктури відмовилося від ідеї попе-
редньої влади здавати аеропорт "Бориспіль" у концесію.
Про це заявив міністр Максим Бурбак, який вважає, що
головні ворота країни мають бути державними, адже "Бо-
риспіль" — здорове підприємство. "Бориспіль "необхід-
но розвивати як транспортний хаб. Концесія, продаж,
оренда зараз не розглядаються міністерством. Попе-
реднє керівництво вбачало в концесії найбільш прийнят-
ну модель залучення приватних інвестицій для розвитку
аеропорту. Передбачалося, що концесіонер направить в
розвиток не менше 2,3 млрд грн. за перші два роки. При
цьому (оскільки договори концесії укладаються на строк
не менше 10 років) в уряді очікували, що за перші 10 років
бюджет отримає не менше 1,5 млрд грн. концесійних пла-
тежів. Виплати за зовнішніми запозиченнями аеропорту
теж планували перекласти на концесіонера [9].

Дослідження залучення міжнародних інвестицій в
українську авіацію за останні роки показали наступні
дані. Так, у 2013 році Європейським інвестиційним бан-
ком (EIB) було надано Державній авіаційній службі
України кредит у розмірі 41 млн євро для модернізації
української аеронавігаційної системи.

Надані EIB у рамках кредиту кошти були спрямовані на
модернізацію інфраструктури спостереження, систем уп-
равління повітряним простором і контрольних веж летовищ.

Коментуючи зазначене інвестиційне рішення, віце-
президент EIB Антон Роп (Anton Rop) сказав: "Кошти
EIB були внеском у розвиток безпеки і ефективної сис-
теми аеронавігації в Східній Європі, що у довгостроковій
перспективі принесе користь як самій Україні, так і її
партнерам у ЄС" [10].

 Проект, який профінансувався спільно з Європейсь-
ким банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), є части-
ною комплексної програми модернізації інфраструкту-
ри з управління повітряним простором України в рам-
ках реалізації проекту зі створення єдиного європейсь-
кого неба (European Single Sky Implementation Plan).

У поточному 2014 році у Львові відбулася презента-
ція нової української авіакомпанії "АТЛАСДЖЕТ
УКРАЇНА", яка одночасно є афілійованим представни-
ком Atlasjet Airlines (Туреччина) в Україні. Незважаю-
чи на фінансову кризу і складний хід розвитку політич-
ної ситуації в Україні в компанії є тверді наміри щодо
залучення інвестицій для організації та розвитку сучас-
ної рівноправної і конкурентоспроможної діяльності у
сфері цивільної авіації України [10].

З відкриттям регулярних авіаційних рейсів на
внутрішніх і міжнародних маршрутах буде створено
додатково близько 350—400 робочих місць для фа-
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хівців — громадян України, які будуть залучені в робо-
ту авіакомпанії. Досвід бізнес — партнера Atlasjet
Airlines ( Туреччина ) і його кращі традиції з обслугову-
вання пасажирів будуть впроваджені з перших днів
діяльності авіакомпанії. Сьогодні компанія активно пра-
цює в напрямі створення комфортних та безпечних умов
для пасажирів.. Як зазначив президент Atlasjet Airlines
Алі Мурат Ерсой, в Україні компанія тільки почала вкла-
дати інвестиції, а вже в 2015 році повітряний флот "АТ-
ЛАСДЖЕТ УКРАЇНА" має налічувати до 10 літаків. Він
зазначив, що в майбутньому в Україні представники ту-
рецької авіації планують проінвестувати в інтелектуаль-
ну власність нашої країни, створивши льотну академію,
щоб готувати власних компетентних фахівців.

ВИСНОВКИ
Таким чином, створення конкурентоспроможної

авіаційної промисловості України перейде на якісно
новий рівень розвитку після, зокрема створення цілісно-
го програмного документу про розбудову галузі.

Як показують грунтовні дослідження, на стан справ
у галузі також негативно впливає ситуація частої зміни
державного органу управління майном державних аві-
абудівних підприємств, що знижує дієвість державного
контролю. При здійсненні інвестиційної діяльності авіа-
підприємствами необхідно пам'ятати про певні особли-
вості, а саме:

— великі масштаби виробництва та необхідність
залучення значних коштів;

— довгостроковий характер інвестиційних вкла-
день;

— значні амортизаційні відрахування і високий
рівень зносу основних фондів;

— значна частка підприємств державної форми
власності, що є перешкодою для приватного інвестуван-
ня;

— залежність від національного розвитку та обсягів
ВВП;

— низьку конкуренцію всередині країни та конку-
рентоспрожність на закордонних ринках.

Отже, авіаційна галузь на сьогоднішній день, не див-
лячись на певні перешкоди, динамічно розвивається та
потребує інвестицій для модернізації та оновлення. Та-
ким чином, можна стверджувати, що авіапідприємства
досить привабливі для інвестицій, а деякі з них мають
високий інвестиційний потенціал.
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