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ВСТУП
Ситуація, що склалася в результаті розгортання все�

світньої фінансово�економічної кризи, вплинула на роз�
виток авіатранспортної галузі України, яка має складну
структуру з різноманітним внутрішнім та зовнішнім зв'яз�
ком. Авіатранспортна галузь являє собою відкриту сис�
тему, елементи якої взаємодіють із зовнішнім середови�
щем. Водночас вона є невід'ємною частиною більш за�
гальної системи авіаційного світового господарства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є аналіз інвестиційної діяльності

авіатранспортних підприємств України та перспектив їх
розвитку в сучасних умовах економічного стану країни.

РЕЗУЛЬТАТИ
Авіатранспортна галузь України за минулий 2012 рік

характеризується тенденціями розвитку. Незважаючи на
те, що темп зростання авіаринку сповільнився, великі аеро�
порти все одно істотно збільшили свої показники і почали
активну боротьбу за пасажирів та авіакомпанії. У 2012 році
пасажирські перевезення здійснювали 43 вітчизняні авіа�
компанії. За статистичними підсумками минулого року,
було здійснено 106,1 тис. рейсів проти 105,43 тис. рейсів у
2011 році. Всього у 2012 році перевезено 8106,3 тис. чол.
проти 7504,8 тис. чол., що на 7,4% вище ніж у 2011 році.
На міжнародних лініях у 2012 році перевезено 6820,9 тис.
пас., на внутрішніх — близько 1285,4 тис. пас. Середній
процент комерційного завантаження міжнародніх ко�
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мерційніх рейсів виріс з 53,9 відсотка у 2011 році до 62,4
відсотка у 2012 році, внутрішніх — з 52,7 відсотка до 56,1
відсотка відповідно. Кількість пасажирів, які скористали�
ся упродовж року послугами українських авіаперевізніків,
перевищила восьмимільйонну відмітку — перевезено 8,1
млн чол. (приріст до 2011 року — 8 відсотків) [3].

Серед українських авіаперевізників, які здійснюва�
ли комерційні пасажирські перевезення та досягли най�
кращих показників у 2012 році, доля п'яти найбільших
пасажирських авіаперевізників "АероСвіт", "Міжна�
родні авіалінії України", "Авіалінії "Візз Ейр Україна",
"Ютейр Україна", "Роза вітрів", за підсумками року,
склала 93 відсотка. Зростання обсягів пасажирських ав�
іаперевезень у 2012 році забезпечено за рахунок роз�
витку міжнародних та внутрішніх регулярних переве�
зень. Загалом регулярні пасажирські перевезення ви�
конували 11 українських авіакомпаній до 46 країн світу.
До України виконували регулярні польоти 55 іноземних
авіакомпаній з 32 країн світу [3]. Пасажирські переве�
зення на регулярній основі між 13 містами України
здійснювали 10 вітчизняних авіакомпаній, обсяги пере�
везень зросли на 9,6 відсотка та склали 1,2 млн чол. [3].

На ринку вантажних та поштових перевезень пра�
цювали 23 українські авіакомпанії, значні обсяги робіт
виконували: АНТК "Антонов", "АероСвіт", "Міжнародні
авіалінії України", "ЗетАвіа", "Максімус Еірлайнс", "Ук�
раїнські вертольоти", "Урга". Було перевезено 122,6 тис.
тонн вантажів та пошти, це майже на третину більше,
ніж було перевезено роком раніше [3].
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Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіаком�
паній обслуговували 26 вітчизняних аеропортів та аерод�
ромів. За підсумками 2012 року, вони зросли порівняно
з минулім роком на 13,2 відсотка та досягли відмітки 14,1
млн чол., поштовантажопотоки зменшились на 4,7 відсот�
ка та склали 45 тис. тонн. На сьогодні 98 відсотків за�
гальних пасажиропотоків та 92 відсотка поштовантажо�
потоків припадає на 8 основних аеропортів: "Бориспіль",
"Дніпропетровськ", "Донецьк", "Київ" (Жуляни), "Львів",
"Одеса", "Сімферополь" та "Харків".

Аеропорт "Бориспіль" є головними повітряними
воротами України. На сьогодні "Бориспіль" утримує
позиції лідера на авіаринку країни, забезпечуючи 65%
пасажирських авіаперевезень України. Це єдиний аеро�
порт країни, з якого здійснюються трансконтинентальні
рейси. У звітному році пасажиропотоки в аеропорту
"Бориспіль" зросли порівняно з даними за 2011 рік на
5,5 відсотка, "Дніпропетровськ" — на 4,2 відсотка, "До�
нецьк" — на 20,6 відсотка, "Київ" (Жуляни) — на 83,5
відсотка, "Львів" — на 94 відсотка, "Одеса" — на 10,1
відсотка, "Сімферополь" — на 15,6 відсотка, "Харків"
— на 62,5 відсотка [5].

ДП ОПР "Украерорух" за 2012 рік обслуговано 500,6
тис. польотів (проти 484,3 тис. за попередній 2011 рік).
Кількість обслугованих польотів, виконаних літаками та
вертольотами авіакомпаній України, зросла на 1,8 відсот�
ка, іноземнимі авіакомпаніями — на 3,8 відсотка [3].

Серед факторів, які дозволяють вітчизняній авіатран�
спортній галузі посідати вагоме місце у транспортному
комплексі, це підвищення інвестиційної привабливості,
залучення додаткових заходів у забезпеченні безпеки по�
льотів, модернізація парку повітряних суден та наземної
інфраструктури, вміле поєднання мережі внутрішніх та
міжнародних маршрутів. Певною мірою на основні ви�
робничі показники роботи провідних вітчизняних авіат�
ранспортних підприємств вплинуло проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Однак
існує стійка залежність авіаційного ринку від економіч�
ного розвитку. Погіршення економічної ситуації на�
прикінці 2012 року призвело до значного зменшення по�
питу на пасажирські авіаперевезення.

Останні 4 роки були складними для всієї світової
авіації. У кінці 2008 року сумарні збитки авіатранспорт�
ної галузі України перевищили 8 млрд грн. З ринку пішли
дрібні авіакомпанії, а великі опинилися на межі банк�
рутства. Так, у грудні 2012 року компанії "АероСвіт"
відмовили в обслуговуванні відразу кілька аеропортів
через заборгованість, а лізингодавець затримував за
несплату його літаки. "АероСвіт" регулярно затримував
свої рейси. У кінці грудня 2012 року найбільший в Ук�
раїні авіаперевізник, авіакомпанія "АероСвіт", подала
до Господарського суду Київської області заяву про
банкрутство [8]. Також свою діяльність призупинила
компанія "Дніпроавіа", а "Донбасаеро" ініціювала влас�
не банкрутство. Всі три авіакомпанії є членами альянсу
"Українська авіаційна група" (УАГ) [6].

В Європі також знаходяться в складному становищі
такі авіаперевізники, як "LOT", "AirBaltic" та "Malev".

Аеропортам необхідно пасажиропотік для покрит�
тя зростаючих витрат і вкладених інвестицій, яких тільки
напередодні Євро�2012 було 10,1 млрд грн. (будівницт�
во нових терміналів). "Бориспіль" крім інвестицій у

розмірі 4,8 млрд грн. в термінал D, який є найбільшим в
Україні, ще 370 млн грн. вклав у відкриття терміналу F.
На будівництво нового терміналу аеропорт "Київ" (Жу�
ляни) витратив 320 млн грн., "Харків" — 107,2 млн. Но�
вий термінал у "Львові" обійшовся аеропорту в 2 млрд
грн. Але рекордсменом став "Донецьк": його реконст�
рукція обійшлася в 6,97 млрд грн., з яких 1,8 млрд грн.
було витрачено на новий термінал [5].

Кілька нових сервісів були впроваджені аеропортами,
що значно підвищить рівень комфорту для пасажирів та
ефективність діяльності. "Бориспіль" запровадив нову по�
слугу трансферного огляду багажу без прямої участі паса�
жира, — послугу Priority Line, яка дозволяє швидко прохо�
дити реєстрацію, а також організував власну службу таксі
Sky Taxi. Крім того, 26 лютого 2013 року аеропорт "Бо�
риспіль" внесено до реєстру обслуговуючих компаній світу,
як постачальника послуг з наземного обслуговування, який
відповідає стандартам якості та безпеки відповідно до
міжнародних вимог ІАТА (Міжнародної асоціації повітря�
ного транспорту) [8]. Цей сертифікат свідчить про експлуа�
таційну безпеку наземного обслуговування, яке надається
силами власних підрозділів головного аеропорту України,
зокрема послуг з обробки багажу, обслуговування та за�
вантаження повітряних суден, руху повітряних суден по
аеродрому, обробки вантажів та пошти, організації та сис�
теми управління. Сертифікація ISAGO (аудит ІАТА із без�
пеки наземного обслуговування) у подальшому сприятиме
зменшенню загальної кількості аудитів, що дозволить авіа�
компаніям оперативно приймати рішення про замовлення
послуг сертифікованого оператора. Відтепер авіакомпанії
світу мають можливість розпочати співпрацю з аеропортом
"Бориспіль" без попереднього аудиту авіаперевізника [8].
Аеропорт "Бориспіль" страждає від надлишку своїх потуж�
ностей: при річній пропускній спроможності в 25 мільйонів
чоловік в ньому обслуговується приблизно 9 мільйонів. Це
підштовхнуло Кабмін до ухвалення рішення про здачу аеро�
порту в концесію. За попередніми умовами майбутній інве�
стор повинен буде інвестувати 2,3 млрд грн. у розвиток
інфраструктури і повністю виплатити борги аеропорту [5].
Термін окупності для інвестицій буде самим різним. Для
аеропорту "Бориспіль", який активно розвиває модель хаба,
основним завданням стала доробка терміналу D, який за�
раз працює тільки на прийом міжнародних рейсів і в той же
час не має трансферної зони для сполучення з внутрішніми
рейсами.

Серед великих регіональних аеропортів перспектив�
ними є "Київ" (Жуляни), "Донецьк", "Львів", "Одеса",
"Сімферополь" та "Харків". В аеропорту "Київ" (Жуляни)
збираються запустити клубну програму. У майбутньому
аеропорт "Київ" (Жуляни) може розраховувати на прихід
з аеропорту "Бориспіль" тих авіакомпаній, які не пов'язані
партнерськими відносинами з іншими перевізниками і не
залежать від транзиту. Проблемою аеропорту "Сімферо�
поль" є сезонність його роботи. Для вирішення цього пи�
тання уряд Криму має підготувати продуману програму по
залученню туристів у регіон у зимовий період. Погані ме�
теоумови в зоні розташування аеропорту "Одеса" змушу�
ють авіаперевізників відмовлятися від рейсів. Виходом
може стати реконструкція аеропорту. Аеропорт "Харків"
приєднався до програми Рriority Pass — найбільшої в світі
незалежної програми доступу в VIP�зали. У аеропорту
"Харків" важке становище через маленький діловий потік
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у місті і відсутності перспектив для росту. Незважаючи на
такі обставини, компанія все одно домовляється з новими
перевізниками. Для аеропорту важливо отримати базово�
го перевізника і налагодити контакти з туристичними аген�
тствами, щоб збільшити потік чартерних рейсів. В аеро�
порту "Львів" відкрили кіоски самореєстрації, а в аеропор�
ту "Донецьк" ввели послугу спрощеної реєстрації паса�
жирів. Аеропорти "Донецьк" і "Львів" вже досягли піку
свого розвитку за існуючої концепції роботи. Зростання
пасажиропотоку у них можливо тільки одночасно зі зрос�
танням ринку. Ці аеропорти не мають базового перевізни�
ка, здатного забезпечувати стабільний пасажиропотік [5].

Інвестори, які вклали свої інвестиції в українські
аеропорти, зацікавлені в збільшенні пасажиропотоку.
У звязку з останніми подіями, лідируюча українська
авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила
про початок продажу квитків з початку літньої навігації
2013 року на ряд нових для компанії міжнародних на�
прямків, якими до останнього часу оперувала авіаком�
панія "АероСвіт". Базовим аеропортом авіакомпанії
"Міжнародні авіалінії України" є міжнародний аеропорт
"Бориспіль". На початку 2011 року авіакомпанія успіш�
но пройшла перевірку на відповідність сучасним вимо�
гам експлуатаційної безпеки та отримала свій четвер�
тий Сертифікат оператора IOSA (Міжнародний аудит
експлуатаційної безпеки). Це стало черговим підтверд�
женням високого рівня авіаційної безпеки та операцій�
них стандартів авіакомпанії "Міжнародні авіалінії Украї�
ни", що повністю відповідають світовим. На сьогодні —
це сучасний мережевий авіаперевізник, який з'єднує
міста України, а також нашу країну з 35�ма столицями
та ключовими містами Європи, країн СНД, Близького
Сходу, Азії, Африки тощо. Авіакомпанія постійно роз�
ширює свою географію, зокрема, завдяки угодам з про�
відними авіакомпаніями на всіх континентах планети.
"Міжнародні авіалінії України" пропонують понад 3000
напрямків зі зручними стикуваннями за конкурентносп�
роможною ціною. Стратегія авіаперевізника в тому, щоб
зайняти лідируючу позицію. Основною метою авіаком�
панії являється пропонування безпечних, надійних
рейсів і найвищих стандартів сервісу. Надійність, сучас�
ний флот, досвідчений і сертифікований льотний склад
та інший персонал дозволяють "Міжнародні авіалінії
України" успішно працювати на міжнародному ринку [8].

Для стабільного розвитку вітчизняних авіатранспор�
тних підприємств необхідно залучення нових додаткових
інвестицій, для чого потрібне створення правових, орган�
ізаційних та економічних умов. Організаційне та економ�
ічне забезпечення складається з наступних чинників: оц�
інка інвестиційної привабливості, гарантія економічної
безпеки, контроль та порядок організації інвестиційного
процесу з боку держави, прогноз щодо інвестиційної
діяльності підприємства та прибутку на інвестиції. Без�
посередньо, для авіатранспортного підприємства доціль�
но сформувати ефективну систему безпеки, включаючи:
економічну, авіаційну, а також безпеку польотів. Систе�
ма безпеки повинна бути комплексною, самостійною та
ефективною. Необхідність підтримки ефективної систе�
ми безпеки польотів та авіаційної безпеки стимулювати�
ме керівництво авіатранспортного підприємства вжива�
ти заходи щодо поліпшення загальної економічної без�
пеки авіатранспортного підприємства.

Якщо в майбутньому найбільш перспективна авіаком�
панія "Міжнародні авіалінії України" не зможе задовіль�
нити запити аеропортів, то оператори аеропортів можуть
вести переговори з іншими учасниками авіаринку. На сьо�
годні, тільки лоу�костери Європи можуть значно збільши�
ти пасажиропотік [7]. Бізнес�модель лоу�кост авіакомпанії
— це концентрація зусиль на зниженні витрат всіма мож�
ливими засобами. Польоти у другорядні аеропорти, повна
відсутність безкоштовного сервісу в повітрі і на землі, змен�
шений крок крісел у салоні літака. При польоті з ними по�
трібно бути готовим до того, що доведеться носити з со�
бою багаж у літак, платити за воду, не отримати ні копійки
при відмові від польоту. Але ціни на авіаквитки в таких ав�
іакомпаніях — найнижчі. Лоу�кост авіакомпанії, що вико�
ристовують таку модель, — американська "Southwest",
європейська "Ryanair", азіатська "AirAsia" [8]. І, якщо Ук�
раїна приєднається до Єдиного авіаційного простору Євро�
пи, тоді на ринок вийдуть потужні європейські перевізни�
ки, такі як: "Air France�KLM" і "Lufthansa". З такими авіа�
компаніями, у яких величезний флот, великий досвід і хо�
роша репутація, буде дуже важко конкурувати.

ВИСНОВКИ
Збільшення пасажиропотоку авіатранспортної галузі

України можливо з економічним зростанням ринку. Для
забезпечення стабільності розвитку авіатранспортної га�
лузі України необхідно вкладання нових інвестицій, проте
кошти, уже вкладені у великій кількості в аеропорти до
відкриття Євро�2012, за прогнозами, окупляться тільки до
2050 р. У зв'язку з економічною ситуацією в країні, низь�
кою платоспроможністю населення та відсутністю безвізо�
вого режиму з Євросоюзом, стабільність положення аеро�
портів України може здійснюватися за рахунок розвитку
транзиту з Росією, Казахстаном та Узбекистаном.
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