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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
НАЙВАЖЛИВІШИМИ НАУКОВИМИ І
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Основними цілями та завданнями статті є визначення

факторів та оцінка основних ризиків, пов'язаних з питан-

ням державного регулювання володіння та контролю за

діяльністю національних авіаційних компаній України в су-

часних умовах глобалізації та лібералізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Постійні системні дослідження з питань володіння та

контролю за діяльністю авіаційних перевізників проводять

International Civil Aviation Organization (ICAO), International

Air Transport Association (IATA) [1]. Періодичний моніто-

ринг стану володіння та контролю за діяльністю національ-

них авіаційних підприємств ведеться з боку Державіаслуж-

би України [2]. Стаття є продовженням досліджень та пуб-

лікацій вітчизняних та зарубіжних науковців [3—5] і зосе-

реджена на проблемних питаннях діяльності авіаперевіз-

ників України.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливе значення авіації для економіки держави не

викликає сумніву. Свідченням цього є зростання послуг аві-

ації в сфері транспорту, туризму, обсягів товарообігу. Але

сам розвиток авіації, ефективність та рентабельність її

УДК 35.073.537:351.814:347.824

М. В. Кравченко,
аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВОЛОДІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ
АВІАЦІЙНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ ТА
КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ: СВІТОВИЙ
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті на основі аналізу національного та зарубіжного досвіду процесу правового регулю�
вання володіння та контролю за діяльністю національних авіаперевізників визначені провідні
механізми державного впливу на рівень стратегічної безпеки національної авіаційної галузі.
Досліджені чинники ефективного запровадження цих механізмів та запропоновані конкретні
заходи, спрямовані на їх втілення в сучасних умовах.

In the article based on analysis of national and foreign experience of legal regulation of ownership
and control of national air carriers' activity there have been indicated leading mechanisms of state
influence on strategic safety level of national air industry. As a result there were researched factors
of efficiency introduction of these mechanisms and proposed concrete activities directed in its
implementation in modern environment.

Ключові слова: державне регулювання, правове регулювання, цивільна авіація, безпека в авіації, конку�
рентоспроможність, зарубіжний досвід.

Key words: state regulation, legal regulation, civil aviation, aviation safety, competitiveness, foreign experience.

діяльності значною мірою залежать від того, хто володіє

авіаційними компаніями та контролює їх діяльність. Досвід

багатьох країн свідчить про те, що традиційні національні

авіаперевізники, якими переважно володіє держава, сьо-

годні витісняються з ринку. Причиною цього є не тільки їх

адміністративна та експлуатаційна неефективність у нових

умовах, а і нездатність держави нести постійний тягар ут-

римання цих перевізників.

У той же час регулювання права власності на авіаком-

панії та контролю над ними на національному рівні біль-

шість держав у своїх нормативних актах, які регулюють

питання ліцензування та призначення авіаційних пере-

візників, визначають встановленням обмежень на допус-

тиму частку іноземного володіння національними авіацій-

ними перевізниками (наприклад не більше 49% або 25%).

Причини, завдяки яким встановлені такі обмеження, на-

ступні:

— національний перевізник вважається об'єктом стра-

тегічного значення;

— авіаційні компанії, якими володіють нерезиденти,

повинні бути виведені з внутрішнього ринку;

— повітряні судна, якими володіють національні аві-

акомпанії, легко доступні для використання з метою обо-

рони від надзвичайних ситуацій [6].

Національні авіакомпанії, як правило, мають тісний

зв'язок з урядом своєї країни. Це пов'язано, в першу чер-

гу, з регулюванням діяльності в сфері безпеки польотів та
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авіаційної безпеки, недопущення виникнення зручних пра-

порів або "вільного проїзду третіх сторін" та антиконку-

рентної політики, національної оборони, а також збере-

ження валютних надходжень та робочих місць в країні.

Саме ці фактори наводяться у двосторонніх угодах про

повітряне сполучення в якості причин збереження вимог

стосовно того, що авіаційне підприємство повинно знахо-

дитись у переважному володінні та під ефективним конт-

ролем громадян сторони яка призначає перевізника [1].

Слід зазначити, що держави, які таке велике значення

приділяють регулюванню діяльності національних авіаком-

паній, досить часто не мають фінансових ресурсів для

фінансування їх діяльності як за рахунок державних

коштів, так і за рахунок внутрішніх валютних ринків та інве-

сторів. Обмежений доступ до капіталу не є відображенням

непристосованості перевізників до інвестиційних вливань,

а скоріш за все являє собою результат обмежень, зумов-

лених діючими правилами володіння авіакомпаніями та

контролю над ними. Така ситуація притаманна як для країн,

які знаходяться в стадії розвитку, так і для країн з розви-

нутою економікою (США, країни Європейського Союзу).

Фактично виникла ситуація, коли авіація як галузь, яка

потребує значних капіталовкладень, позбавлена можли-

вості змагатися за залучення капіталу інвесторів на фоні

можливостей міжнародного інвестування, що існують в

інших галузях економіки, які не страждають від застосу-

вання обмежень щодо володіння і фактичного контролю.

Протягом двох останніх десятиліть спостерігається

тенденція до приватизації авіапідприємств, яка викликана

загальними явищами глобалізації, лібералізації і привати-

зації. Регіональні економічні об'єднання деякою мірою

знищують кордони володіння авіакомпаніями та контро-

лю над ними. На комерційному фронті авіакомпанії все

активніше шукають нових партнерів та створюють альян-

си з метою розподілу ризиків та об'єднання досвіду і ре-

сурсів. Іноземні капіталовкладення відіграють важливу

роль у задоволенні величезних потреб галузі в інвестиці-

ях. Так, завдяки розвинутій економіці в Сполучених Шта-

тах Америки створені досить сприятливі умови для роз-

витку авіаційного транспорту та ведення авіатранспортно-

го бізнесу. Внаслідок цього всі авіакомпанії країни знахо-

дяться в приватній власності. В інших країнах, де після за-

кінчення Другої світової війни почали розвиватися ринкові

відносини, авіаційні компанії створювались на основі дер-

жавної або змішаної форми власності. У 60—80-х роках

минулого сторіччя фактично всі провідні країни Західної

Європи мали власні потужні національні авіаційні компанії,

засновані на державній власності, які були основними при-

значеними перевізниками від держави в міжнародних уго-

дах. Потреба саме в таких формах власності була зумов-

лена тим, що в цих країнах рентабельність повітряних пе-

ревезень була досить низькою і задовольнити потребу

спільноти в якісних авіаційних послугах без довгостроко-

вих інвестицій в авіаційну інфраструктуру було досить

складно. Саме тому державні органи традиційно проводи-

ли протекціоністську політику, намагаючись обмежити кон-

куренцію з боку американських компаній та захистити інте-

реси національних авіакомпаній. Процеси приватизації в

європейських країнах почали посилюватись тільки після

розвитку та зміцнення національних економік наприкінці

80-х на початку 90-х років минулого сторіччя. На даний час

основна частина провідних національних авіаційних ком-

паній Західної Європи, які створювались як державні, кон-

тролюється приватним капіталом (наприклад, British

Airways, Air Lingus, Air France-KLM, Royal Dutch Airliners,

Lufthansa). На території Східної Європи, де приватизаційні

процеси набирають обертів, авіаційні компанії здебільшо-

го мають змішану форму власності під контролем держа-

ви. Як приклад можна навести Росію, де основні потужні

авіаперевізники знаходяться під переважним (блокуючим)

державним корпоративним контролем (Аэрофлот, Сибирь,

Владивосток Авиа, ГТК "Россия"). Авіакомпанії країн Аф-

рики та Близького Сходу також мають змішану форму

власності під контролем держави, в тому числі й ті, що об-

'єднані в багатонаціональні консорціуми (наприклад,

Sodetraf та вже не існуюча Air Africa).

Проаналізувавши практику вирішення питання контро-

лю та володіння авіаційними перевізниками в багатьох

країнах світу, П'ята Всесвітня авіатранспортна конферен-

ція зробила висновок про те, що: лібералізація положень

про володіння авіаперевізниками та контролю за їх діяль-

ністю надає певні вигоди; підходи до питань лібералізації

кожна держава обирає в залежності від своїх національ-

них інтересів; держави можуть сприяти лібералізації шля-

хом визнання призначених іноземних авіаперевізників, які

можуть не відповідати традиційним критеріям національ-

ного володіння та контролю; держави можуть здійснюва-

ти лібералізацію володіння перевізниками і контролю над

ними на односторонній, двосторонній, регіональній або ба-

гатосторонній основі [7].

У той же час, як свідчить практика, єдиних критеріїв

умов "переважного володіння та контролю" не існує. В

зв'язку з цим кожна країна застосовує свої власні критерії

для оцінки даних категорій. Це, в свою чергу, створює не-

визначеність для повністю або частково приватизованих

підприємств, а також приватних авіакомпаній, особливо в

тих випадках, коли дати однозначну відповідь про те, хто

здійснює володіння та контроль над підприємством, досить

складно. В більшості випадків умова про переважне воло-

діння та контроль створює перепони для залучення інозем-

них інвестицій. На сьогоднішній день в законодавстві ба-

гатьох країн існують різноманітні обмеження на участь іно-

земного капіталу в створюваних на їх території авіаційних

підприємств. Однак, якщо окремі держави приймуть рішен-

ня про повне або часткове скасування таких обмежень, за-

лученню капіталу буде заважати умова про переважне во-

лодіння та фактичний контроль в їх двосторонніх угодах.

Таким чином, держава, яка надала комерційні права, може

в будь-який час оскаржити призначення авіаперевізника

іншої держави, посилаючись на те, що існує можливість

втрати переважного контролю з боку держави, що призна-

чила перевізника.

Досить показовою є ситуація, яка склалася у відно-

синах двох найпотужніших учасників авіаційного ринку

— Сполучених Штатів Америки та Європейського Со-

юзу. Так, для США авіаційна галузь має не тільки стра-

тегічне і економічне значення, але і національно-патрі-

отичне. В зв'язку з цим американська влада досить рев-

ниво ставиться до будь-яких спроб підірвати одноосіб-

не лідерство США на авіаційному ринку. Про те, що США

є лідерами на ринку авіаційних перевезень, свідчить той

факт, що більше 70% авіаційного парку літаків у світі

сконцентровано саме в США. Завдяки досить високому

рівню концентрації капіталу авіаційних компаній США,

до початку світової кризи під їхнім контролем була

більша частина ринку світових авіаційних перевезень.

Але на сьогодні монополія американських авіаперевіз-

ників похитнулась, вони все більше і більше стикаються

з фінансовими проблемами, які досить важко врегулю-

вати незважаючи на досить потужні внутрішні націо-

нальні економічні механізми. Авіаційні перевізники

США все більше відчувають тиск непередбаченого зрос-

тання цін на нафту та падіння попиту і, на думку деяких

керівників компаній, в цій ситуації іноземні фінансові

інвестиції зовсім не будуть зайвими. Європейські та аме-

риканські компанії-перевізники разом з Європейським
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Союзом протягом декількох років закликають Вашинг-

тон послабити обмеження на володіння американськи-

ми авіакомпаніями, але Конгрес виступає проти внесен-

ня змін до законодавства в цьому аспекті. Законодав-

ством США не дозволено іноземцям мати більше 25%

акцій, які надають право голосу на зібранні акціонерів.

Заборонені також і відслідковуються випадки непрямо-

го контролю над будь-якою авіакомпанією США. У 2005

році Адміністрація Джорджа Буша запропонувала зако-

нопроект, яким передбачалась можливість управління

американськими компаніями іноземними менеджерами

при збереженні лімітів на придбання більше 25% акцій,

але цей законопроект був заблокований Конгресом.

Конгрес США взагалі виступає проти змін законодавства

в цьому напрямі. Головними опонентами прихильників

лібералізації законодавства щодо володіння національ-

ними авіакомпаніями США виступають профспілки, які

бояться, що зміни у законодавстві призведуть до того,

що робочі місця будуть зайняті іноземними працівника-

ми.

Враховуючи, що ринки Європейського Союзу та США

є найкрупнішими авіаційними ринками у світі та склада-

ють 60% ринку світової авіації, потенційні економічні

вигоди від усунення перешкод на шляху до трансатлан-

тичного ринку для обох держав є очевидними. У процесі

розвитку відносин, 30 березні 2008 року Євросоюз та

США підписали угоду про "Відкрите небо". За умовами

цієї угоди європейські авіакомпанії отримали можливість

здійснювати рейси в США з будь-якої точки ЄС, а не

тільки зі своєї країни. Американські авіакомпанії отри-

мали право перевозити пасажирів у будь-який аеропорт

Європи. Як вважають керівники провідних європейських

авіаційних компаній, від цієї угоди практично в односто-

ронньому порядку отримали зиск тільки американські

перевізники, які посилили конкуренцію на ринку Європи.

Також не відповідає принципам справедливості той факт,

що зараз європейським компаніям дозволено володіти не

більше як 25% акцій американського перевізника. В той

же час американські авіакомпанії можуть володіти 49%

акцій європейських учасників ринку. Не сильно вплинуло

на ситуацію прийняття 24 червня 2010 року другого етапу

договору "Відкрите небо", згідно якого американським

та європейським авіакомпаніям дозволено володіти кон-

трольним пакетом акцій своїх заокеанських конкурентів.

Ця угода змушує отримувати дозвіл Конгресу США на

придбання контрольного пакета акцій американської

авіакомпанії, що є справою тривалою, не прогнозованою

та без гарантованого результату. Тобто ефективність вне-

сених поправок в угоду між сторонами ставиться під ве-

ликий сумнів.

Більш рівноправною можна назвати угоду про "Відкри-

те небо" між Канадою та Європейським Союзом. Уряд Ка-

нади задекларував свою готовність збільшити максималь-

ний пакет акцій, яким може володіти європейський інвес-

тор, з 25% до 49%.

Російська Федерація, авіаційне співтовариство якої до-

сить скептично ставиться до угод типу "Відкрите небо",

своїм законодавством визначила право іноземних інвес-

торів володіти 49% акцій авіаційних компаній створених

на її території. При цьому керівником авіапідприємства,

створеного за участю іноземного капіталу, може бути

тільки громадянин Російської Федерації, а кількість іно-

земців у керівному органі такого підприємства не може пе-

ревищувати однієї третини від загального складу цього

органу [8].

Існуючий механізм двосторонніх відносин у сфері аві-

аційних перевезень ставить перед державами два окремих,

але пов'язаних між собою питання:

1) перед бажаючими здійснити лібералізацію — як

усунути потенційний ризик відмови протилежної сторони

за двосторонньою угодою у визнанні призначеного авіа-

перевізника;

2) перед бажаючими зберегти умови про національне

володіння та контроль за власними авіаперевізниками —

чи є необхідність визнавати призначені іноземні авіаком-

панії з ліберальними формами володіння і контролю та

яким чином забезпечити встановлення зв'язку між держа-

вою, яка зробила призначення, і призначеною авіакомпа-

нією з метою забезпечення безпеки польотів, а також не-

допущення появи так званих "зручних прапорів".

Відносно першого питання можна зауважити, що жод-

на держава не піде на лібералізацію, якщо є ризики втра-

тити свої комерційні права у зв'язку з приналежністю при-

значеного авіаперевізника іноземним особам. Що сто-

сується другого питання, то в залежності від підходів дер-

жави до призначення авіаперевізників вона може або до-

помогти, або завадити зусиллям протилежної сторони про-

водити процес лібералізації. Актуальним стає питання, як

діяти, щоб держави, які не є прихильниками лібералізації,

не заважали це робити іншим державам. Одна з основних

цілей лібералізації регулювання в сфері володіння авіаком-

паніями полягає у створенні експлуатаційного середови-

ща, в якому авіаперевізники мають можливість працювати

ефективно та економічно без наслідків для безпеки по-

льотів та авіаційної безпеки. Тому існує необхідність роз-

робки альтернативних механізмів регулювання питань при-

значень авіакомпаній [1].

Міжнародною організацією цивільної авіації ІСАО

зроблені висновки стосовно питання володіння та контро-

лю за діяльністю авіаційних перевізників. Так, неухильний

розвиток процесів лібералізації, приватизації і глобалізації

потребує модернізації умов призначення авіаперевізників

та надання їм дозволу для того, щоб мати можливість адап-

туватись до швидкозмінного середовища. Незважаючи на

наявність певних проблем, які потребують вирішення, лібе-

ралізація положень про володіння авіаційними перевізни-

ками та контролю за їх діяльністю надає певні вигоди.

Досвід лібералізації в сфері володіння та контролю пока-

зує, що лібералізація може здійснюватись, не входячи в

протиріччя з зобов'язаннями сторін за Чиказькою конвен-

цією 1944 року, без завдання шкоди системі міжнародних

повітряних перевезень. ІСАО вважає, що розробка та впро-

вадження різноманітних підходів до володіння та контро-

лю за діяльністю призначених авіаційних перевізників най-

ближчим часом дозволить вийти за обмежені рамки націо-

нального володіння та контролю з подальшим скорочен-

ням конкретних часток національного володіння. IСAO зап-

ропоновано варіант типової статті, яка може застосовува-

тись сторонами в угодах про повітряне сполучення на влас-

ний розсуд. Одним із надважливих положень цієї статті є

положення про те, що призначене авіаційне підприємство

має основне місце діяльності на території сторони, яка ро-

бить таке призначення. Наявність основного місця діяль-

ності підтверджується наступним:

— авіапідприємство засноване та зареєстроване як

юридична особа у відповідності з національним законо-

давство та на території сторони, яка робить призначен-

ня;

— авіапідприємство має великий обсяг перевезень та

здійснює значні капіталовкладення в основні засоби та

майно на території сторони, яка робить призначення;

— авіапідприємство сплачує податок на прибуток, реє-

струє та базує свої повітряні судна на території сторони,

яка робить призначення;

— авіапідприємство у своєму штаті має переважну

кількість громадян сторони, яка робить призначення (ця
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умова в першу чергу стосується керівного, технічного та

експлуатаційного персоналу).

Тобто основним критерієм для призначення авіа-

ційного перевізника запропоновано обрати основне місце

діяльності авіакомпанії на території сторони, яка призна-

чає авіакомпанію, без жорстких рамок національного во-

лодіння. Але необхідно пам'ятати, що висновки IСAO ма-

ють виключно рекомендаційний характер і відображають

тенденції розвитку відносин у світовій авіації в майбутній

перспективі.

В Україні питання володіння національними авіа-

ційними компаніями та контролю за їх діяльністю не мож-

на вважати врегульованими повною мірою. Чинний По-

вітряний Кодекс України [9] не містить в собі норми щодо

володіння та контролю національними авіакомпаніями.

Визначення, що таке "переважне володіння", надається у

положенні "Про порядок видачі дозволів, що регулюють

доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та

робіт" [10]. Згідно п. 3.22 цього Положення переважне

володіння — це наявність 51% акцій у володінні фізични-

ми або юридичними особами України. Будь-яких інших

вимог та обмежень щодо контролю за володінням авіацій-

ними компаніями в національному законодавстві не перед-

бачено. У проекті нового Повітряного Кодексу України [11]

також належним чином не врегульоване питання володінні

авіакомпаніями та контролю за їх діяльністю (крім стан-

дартного — нормативного та фінансового). Так, ч.4 ст. 97

проекту визначено, що авіаційний перевізник має право

отримати ліцензію за умови, що Україна та/або громадя-

ни України володіють більш як 50 відсотками статутного

капіталу (пакета акцій) цього підприємства, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами, учасником яких

є Україна. З огляду на це є всі підстави вважати, що стра-

тегічно важливе питання непрямого (прихованого) володі-

ння та контролю за діяльністю національних авіакомпаній

залишене поза увагою законодавця. Останні тенденції роз-

витку ринку авіаційних перевезень в Україні свідчать про

те, що на ринку з'явився та посилює свою присутність до-

сить потужний учасник, а саме авіаційний альянс "Украї-

нська авіаційна група" — до складу якого входять авіаком-

панії "АэроСвіт", "Дніпроавіа" та "Донбасаеро", сумарна

доля ринку яких складає 48,5%. Фінансова група, яка кон-

тролює зазначений альянс, також встановила контроль над

авіакомпанією "Роза Вітрів", після чого доля чотирьох ком-

паній на ринку авіаційних перевезень разом склала при-

близно 60%. Найближчим конкурентом альянсу є авіаком-

панія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ), доля ринку

якої складає 30,4%. Власники альянсу — "Українська ав-

іаційна група" — вже висловили бажання придбати 61,58%

державного пакета акцій МАУ. Враховуючи монопольне

становище основного учасника національного ринку авіа-

ційних перевезень, вже фактично склалася небезпечна

ситуація, коли відсутність дієвих правових механізмів во-

лодіння та контролю за національними авіаперевізниками

може призвести до небажаних наслідків як для України,

так і для всієї національної галузі цивільної авіації.

Негативним є і те, що в національному законодавстві

відсутні механізми контролю за випадками непрямого во-

лодіння авіаційними перевізниками. Також не врегульовані

питання посилення контролю за діяльністю авіаперевізни-

ка, у тому числі шляхом законодавчо визначених обмежень

для іноземців на заняття посад керівного, технічного та ек-

сплуатаційного персоналу. Таким чином, існує загроза

того, що завдяки застосуванню певних юридичних інстру-

ментів над авіакомпаніями, які мають стратегічне значен-

ня, буде встановлений непрямий контроль, в тому числі з

боку конкурентів. Про наслідки такого контролю можна

тільки здогадуватись.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАУКОВОМУ НАПРЯМІ

До вирішення питання розробки та застосування ме-

ханізмів державного регулювання володіння національ-

ними авіакомпаніями необхідно підходити комплексно,

усвідомлюючи стратегічне значення національної галузі

цивільної авіації. Вирішуючи на законодавчому рівні пи-

тання створення умов для розвитку авіаційної галузі, в

тому числі залучення інвестицій, слід враховувати досвід

інших країн, які вирішують ці питання, керуючись, в пер-

шу чергу, пріоритетами національних інтересів. На сьо-

годнішній день в Україні з боку законодавця недостат-

ньо приділяється уваги дослідженням науковців у галу-

зах економіки, права, державного управління в питаннях

державного регулювання діяльності авіаційних під-

приємств України. Вихід із ситуації вбачається в прове-

денні спільних досліджень за участю авіаційних фахівців

та науковців у галузі повітряного права, економіки та дер-

жавного управління з обов'язковим залученням до

співпраці фахівців та представників органів законодав-

чої та виконавчої влади. Наслідком такої роботи повинна

стати розробка нових та удосконалення чинних норма-

тивно-правових актів, якими будуть створені дієві механ-

ізми державного контролю за володінням та діяльністю

національними авіакомпаніями.
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