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Резюме 

Пасажири від підписання Україною Угоди про Спільний авіаційний простір виграють найбільше. 

Угода означає забезпечення європейських стандартів безпеки польотів, рівня обслуговування 

пасажирів, збільшення кількості рейсів і маршрутів, а також розширення цінового діапазону 

послуг авіаперевезень.  

Позиція уряду України щодо строків та необхідності приєднання України до Спільного 

авіаційного простору  дещо неоднозначна. Прем’єр-міністр Микола Азаров підтримав ідею 

приєднання України до Спільного авіаційного простору. Проте Віце-прем’єр міністр Колесніков 

заявив, що Україна не приєднається до САП у найближчому майбутньому, поки не будуть 

прибрані візові бар'єри
1
. Така позиція недалекоглядна, оскільки вступ України в САП є 

достатньо тривалим процесом, а його результати тільки підсилять позитивні наслідки 

отримання Україною безвізового режиму з ЄС та фактично уможливлять подорожі в країни 

Європи через зниження цін на авіаквитки.  

Звісно, в процесі приєднання до САП є свої недоліки та переваги. Україні і українській авіаційній 

галузі доведеться провести велику роботу, щоб підготуватися до значного посилення 

конкуренції з боку європейських компаній.  

                                                 
1
      Проте у червні 2010 року він заявляв, що Україна завершить переговори про САП з ЄС у 2011 році. 
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В цій аналітичній записці розглядаються умови приєднання України до Угоди про САП і наслідки 

такого кроку для різних сторін: авіакомпаній, аеропортів, держави і пересічних громадян. 

Аналіз поточного стану ринку пасажирських авіаперевезень показав, що ані вітчизняні 

авіакомпанії, ані аеропорти ще не готові «відкрити небо». Потрібні серйозні реформи в галузі, 

модернізація парку повітряних суден і аеронавігаційного обладнання в аеропортах, 

стимулювання попиту населення на пасажирські авіаперевезення, розширення мережі 

маршрутів і ліквідація монополії на ринку постачання авіапалива та наземного обслуговування. 

Досвід інших країн, зокрема Польщі, яка приєдналася до Угоди в 2004 році, показує важливість 

зміцнення вітчизняних авіакомпаній до відкриття ринку перевезень для європейських 

конкурентів. Інакше українські перевізники можуть просто бути витісненими європейськими 

«монстрами». 

Приймаючи до уваги стан авіаційної галузі, досвід Польщі та неминучість інтеграційних 

процесів у сфері транспортування, рекомендації щодо державної політики наступні:  

1. Чітко визначити перехідний період для лібералізації ринку авіаперевезень в Україні. 

Такий період дозволить провести програму реорганізації, поповнити парк літаків та 

урізати неприбуткові служби.   

2. Необхідно зміцнити національні авіакомпанії, заохотивши їх модернізувати парк літаків 

і розширити географію маршрутів, та лібералізувати наземні послуги в аеропортах. 

3. Залучити інвесторів до управління українськими аеропортами та аеродромами з 

урахуванням інтересів держави. 

4. Структурно відділити служби управління повітряним рухом від управління аеропортом.  

5. Створити транзитний хаб на базі міжнародного аеропорту «Бориспіль». 
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1. Вступ 

Переговори про приєднання України до САП розпочалися в грудні 2007 року, тоді ж було 

поставлено за мету завершити їх до кінця 2010. Згодом дату підписання Угоди про спільний 

авіаційний простір перенесли на 2011 рік. Переговори між ЄС та Україною щодо САП 

уповільнилися через ряд причин.   

Одною з основних є те, що у жовтні 2010 року Україна підвищила ставки плати за 

аеронавігаційне обслуговування на підході і в районі аеродрому та на маршруті для польоту
2
. 

Міжнародні авіаційні організації, такі як IATA, EUROCONTROL та AEA активно виступили проти 

таких змін, назвавши їх невиправданими. Свою позицію вони аргументували тим, що нові 

ставки передбачають високу норму прибутковості, у той час як така практика відсутня в ЄС 

взагалі. Це рішення загальмувало переговори України та ЄС щодо САП. 

2. Що таке Спільний авіаційний простір? 

Європейський САП – двостороння угода між Євросоюзом і третіми країнами для встановлення 

спільних стандартів безпеки та лібералізації ринкових відносин у сфері авіації. По суті САП – це 

зона вільної торгівлі для авіації.  

Спільний авіаційний простір означає об’єднання авіатранспортних ринків України та ЄС. 

Внаслідок розвитку ринку авіаперевезень буде стимулюватися попит на повітряні перевезення 

всередині України. Річні темпи зростання пасажирообороту в Україні у 2011 році складають 

30,6%, це найвищий показник серед усіх видів транспорту. Отже, лібералізація ринку 

повітряних перевезень ще більше підвищить популярність повітряного транспорту. 

2.1. Зміст Угоди 

Тематично Угода про Спільний авіаційний простір (САП) складається з двох частин: 

• Гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері забезпечення 

безпеки польотів та управління аеронавігацією. Під “безпекою польотів” розуміються 

не лише технічні стандарти літаків, а й рівень підготовки персоналу авіаперевізника та 

диспетчерської служби, рівень кваліфікації авіаінспекторів і дотримання авіакомпанією 

графіка польотів. 

• Забезпечення взаємного доступу на ринки авіаційної галузі: авіаційних перевезень, 

виробництва та обслуговування авіаційної техніки, навчання авіаційних фахівців тощо 

на рівних умовах для всіх країн – членів САП. 

Наразі САП об’єднує 36 країн - всі країни ЄС, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн, Швейцарію, 6 

країн Західних Балкан та Марокко. 

2.2. Навіщо нам САП? Основні переваги 

Приєднання України до САП спричинить низку позитивні перетворень, зокрема, таких:   

• Підвищення рівня ефективності використанні аеропортів 

Поява нових авіакомпаній неминуче призведе до збільшення кількості рейсів, а це дозволить 

більш ефективно використовувати потенціал аеропортів, особливо регіональних, які отримають 

стимул будувати нові термінали.  

                                                 
2
      Наказ МТЗУ №669 від 15 вересня 2010 р. 
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• Вдосконалення методів управління авіакомпаніями 

Збільшення кількості авіакомпаній та посилення конкуренції між ними призведе до потреби 

скорочувати витрати і запроваджувати нові, надійніші методи управління повітряним 

транспортом. Інтегрування України до європейських авіаційних структур дозволить спростити 

деякі процедури для українських авіакомпаній. 

• Покращення якості послуг авіакомпаній  

Внаслідок посилення конкуренції покращиться якість послуг авіакомпаній: більш сучасні та 

комфортні, з підвищеним рівнем безпеки, літаки іноземних перевізників, збільшення кількості 

рейсів, буде більше можливостей для задоволення потреб в авіаперевезеннях. Проте слід 

відзначити, що невеликі регіональні авіакомпанії, які обслуговують внутрішні авіарейси в 

Україні, не очікують конкуренції від іноземних компаній, оскільки вважають ці рейси для них 

малопривабливими і не надто прибутковими. 

• Зниження ціни авіаперевезень  

Прикладом можна вважати появу на авіаринку України бюджетних компаній, після якої 

традиційні перевізники тимчасово значно зменшили вартість квитків. 

• Розвиток транзитного потенціалу  

Приєднання України до САП дозволить розвивати її транзитний потенціал, запровадивши 

транзитні маршрути через аеропорт «Бориспіль» і перетворивши його в міжнародний 

транзитний «хаб». Створення транзитного аеропорту дозволить національним компаніям 

скористатися перевагами ефекту економії від завантаження літаків трансферними 

пасажиропотоками.  

• Збільшення обсягів зборів провайдерів аеронавігаційних послуг 

У вигоді можуть будуть також провайдери аеронавігаційних послуг за рахунок збільшення 

обсягу зборів від використання національного повітряного простору. 

• Покращення іміджу країни та збільшення рівня довіри  

Не останнім аргументом на користь САП є зміцнення авторитету України на політичній арені. 

Європейська інтеграція дозволить покращити інвестиційний клімат, зміцнити співробітництво з 

донорами і міжнародними фінансовими установами, буде стимулювати залучення приватного 

сектора до розвитку галузі в цілому. Збільшення кількості маршрутів розширить доступ до 

вітчизняної торгівлі та туризму з боку громадян інших держав. Євроінтеграція авіації через 

участь України в наднаціональних органах регулювання також надасть можливість зменшити 

невиправданий вплив чиновників на бізнес. 

• Поява нових ринків збуту для продукції українського авіапрому 

Від підписання Угоди про САП виграє і авіапром: українське авіабудування отримає вихід на 

нові ринки збуту своїх товарів за рахунок сертифікації української продукції в ЄС
3
. 

• Більше інвестицій в аеропорти та вищий рівень оплати праці 

Підписання Угоди про САП дозволить збільшити інвестиції в аеропорти, а також підвищити 

рівень оплати праці. Річ у тім, що згідно з вимогами Чиказької конвенції рівень заробітної плати 

фахівців у сфері авіації має бути не нижче середнього рівня зарплат у авіаційній галузі. В Україні 

у приватних і державних підприємств різний рівень оплати праці: рівень зарплат у державних 

                                                 
3
 Європейська Комісія затвердила два Регламенти, згідно з якими відбувається схвалення авіаційної 

техніки до експлуатації: №1702/2003 і №2042/2003. 



 ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ                     ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА 

 

5 

 

установах визначається Єдиною тарифною сіткою, а у приватних компаніях залежить від рівня 

прибутку. Через це матеріальне становище державних службовців, які оцінюють якість 

авіаобслуговування, набагато нижче, ніж у тих, кого вони перевіряють. Це принципово порушує 

європейські норми інспекції, бо створює можливість впливу на результати інспекції. 

3. Передумови САП 

Серед базових передумов укладення Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС можна 

виділити функціонування зони вільної торгівлі з ЄС, участь України в Європейському агентстві з 

безпеки польотів (EASA) та досягнення Україною критеріїв САП у сфері безпеки польотів. 

Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) було створено 20 лютого 2008 року з метою 

сертифікації, інспекції та розслідування подій, пов‘язаних з безпекою польотів. Агентство 

відкрите для участі третіх європейських країн, які є договірними сторонами Конвенції про 

міжнародну цивільну авіацію та які уклали договори з ЄС стосовно застосування законодавства 

ЄС у сфері безпеки польотів. Можлива форма участі третіх країн – асоційована (без права голосу 

під час ухвалення управлінських рішень). 

Приєднання до САП вимагатиме як з боку ЄС, так і з боку України скасування кількісних 

обмежень та надання вільного доступу до ринку повітряних перевезень. Кожен авіаперевізник 

з держав-підписантів зможе починати будь-які перевезення не лише до України та з неї, а й 

усередині України, а також користуватися аеропортами на рівних умовах. Зміни торкнуться і 

тарифної політики, бо оператори зможуть вільно визначати плату та збори за надані послуги.  

Умови САП також передбачають мінімізацію державної допомоги авіаперевізникам в умовах 

вільної конкуренції. 

4. Що зробити, аби інтегрувати українське небо? 

4.1. Реструктурувати аеропорти 

В результаті підписання Угоди про Спільний авіаційний простір Україні буде потрібно знайти 

значні кошти на реконструкцію пасажирських терміналів аеропортів, злітно-посадкових смуг, 

перонів, місць стоянок згідно з міжнародними стандартами. Але розвиток аеропортів гальмує 

несприятлива податкова політика, яка передбачає перерахування державними аеропортами 

суттєвої частки доходів до державного бюджету. Через високу собівартість діяльності 

аеропортів у них не залишається коштів на необхідні капіталовкладення у забезпечення 

сертифікаційної придатності та розвиток інфраструктури аеропортів відповідно до сучасних 

стандартів. 

Літаки українських авіакомпаній в основному базуються в міжнародному аеропорту Бориспіль, 

який перевантажений великою кількістю пасажиропотоків і потребує модернізації і будівництва 

нових термінальних комплексів. На сьогодні близько 97% всіх пасажиропотоків та 83% пошто-

вантажопотоків сконцентровані в семи стратегічних аеропортах: Бориспіль, Донецьк, 

Дніпропетровськ, Одеса, Сімферополь, Львів та Харків. Детально дивіться на Графіках 1,2, які 

подано нижче.   
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Графік 1: Пасажиропотік провідних аеропортів України (січень-серпень 2011 року) 
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Джерело: Державіаслужба України. 

Графік 2.Пошто-вантажопотік за 2010 рік 
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Наявні злітно-посадкові смуги в аеропортах зношені на 40-90%
4
 і не відповідають сучасним 

вимогам. Так, робоча смуга в аеропорту «Чернівці» становила до ремонту 1900м (зараз 2216м), 

що не дозволяло приймати великі літаки типу «Боїнг», Airbus A320 або Ту-134. Хоча роботи в 

цьому напрямку ведуться. Наприклад, у 2011 році було реконструйовано злітну смугу 

аеропорту «Львів», збудовано нову смугу в аеропорту «Донецьк». Крім незадовільного стану 

смуг, стратегічні аеропорти України потребують реконструкції терміналів та привокзальних 

площ. 

Стримує розвиток галузі також нерівномірна завантаженість аеропортів та повітряного 

простору. За класифікацією EUROCONTROL, виділяється шість груп аеропортів відповідно до 

кількості вильотів на рік.  

В Україні є лише один аеропорт третьої групи (20-50 тис. вильотів) – «Бориспіль», три четвертої 

групи (5-20 тис.), сім п’ятої, а решта – це аеропорти, що обслуговують менш як тисячу вильотів 

на рік. Водночас у Німеччині два аеропорти належать до першої групи (200-500 тис. вильотів) і 

п’ять – до другої (50-200 тис.)
5
. У сусідній Польщі є один аеропорт другої групи, чотири третьої, 

чотири четвертої і один п’ятої
6
. Низька річна кількість вильотів з «Борисполю» ставить під 

сумнів можливість швидко перетворити цей аеропорт на міжнародний хаб, особливо в умовах 

конкуренції з європейськими. 

4.2. Модернізувати аеронавігаційне обладнання  

Збільшення обсягів надання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у 

повітряному просторі України вимагатиме збільшення бази витрат і модернізації обладнання 

для забезпечення нормальної роботи та високого рівня безпеки.  

І хоча Державіаслужба відрапортувала про завершення реалізації основних напрямків руху 

потоків повітряних суден і про максимальне наближення маршрутів до ортодромії основних 

низок маршрутів між аеропортами
7
, державні установи в галузі не встигають адаптувати 

вітчизняні норми і стандарти до законодавства ЄС в сфері технічного регулювання та доступу до 

ринку послуг наземних служб в аеропортах та окремих технологічних комплексів. Також 

неврегульовані усі аспекти використання електронних квитків вітчизняними та іноземними 

компаніями в Україні.  

Про незадовільну адаптацію Україною правил гри на ринку говорив і голова Асоціації 

європейських авіакомпаній (АЄА) Ульріх Шульт-Штратхаус, коментуючи підвищення 

Украерорухом у жовтні 2010 року аеронавігаційних ставок на 28-39%. Підвищення ставок 

відбулося незважаючи на вимоги Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), в 

зв’язку з чим асоціація звернулася до EUROCONTROL з рекомендацією виключити Україну з цієї 

організації. "Це рекорд - при найвищих цінах продуктивність роботи "Украероруху" є однією з 

найнижчих в Європі. Україна - прекрасна країна, але не сама ж дорога у світі”, - заявив 

генеральний директор IATA Джованні Бісіньяні.  

 

                                                 
4
 Ареф’єва О.В., Штангрет А.М. Сучасний стан та ключові загрози для розвитку підприємств авіаційної 

галузі. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/Arefeva_111.htm  
5
 К.Зарембо. Європейська інтеграція згори: наслідки приєднання України до Спільного авіаційного 

простору з ЄС. МЦПД http://www.icps.com.ua/files/articles/55/75/EF_6_2010_UKR.pdf  
6
 PRR 2010 Performance Review Report: An Assessment of Air Traffic Management in Europe during the 

Calendar Year 2010. Eurocontrol http://www.centreforaviation.com/files/analysis/52496/PRR_2010.pdf  
7
 Державна політика в галузі організації повітряного руху. Державна авіаційна служба України. 

http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Obslugovuvannja-povitrjanogo-ruxu/30068_2.html  
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В той же час Державіаслужба запевняє, що за вартістю аеронавігаційних зборів Україна стоїть 

на 21 місці серед 38 країн-членів EUROCONTROL 
8
 і тому не є найдорожчою країною в Європі. 

Крім того, двосторонній договір між Украерорухом і EUROCONTROL не може бути розірваний з 

ініціативи третьої сторони. За словами генерального директора Юрія Чередниченка, у 

EUROCONTROL також вважають цей договір «виключно комерційним договором між двома 

комерційними сторонами»
9
.  

Але якщо порівняти кількість авіадиспетчерів в Україні і сусідніх країнах і загальну кількість 

польотів, які вони обслуговують, то позиція України виглядає слабкою: при значно меншій 

кількості польотів в Україні задіяно набагато більше авіадиспетчерів, ніж, скажімо, в Польщі. 

Графік 3: Кількість авіадиспетчерів і польотів, які вони обслуговують у 2009 році 
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Примітка: ППП – Правила Польоту по Приборах 

Джерело: EUROCONTROL  

 

4.3. Зробити конкурентоздатним стан парку повітряних суден українських 
авіакомпаній 

Мережа маршрутів національних авіакомпаній і парк літаків, більшість з яких взято в лізинг, 

невеликі порівняно з основними конкурентами. Жодна з компаній-лідерів не має більше 12 

машин, які відповідають міжнародним стандартам, у своєму парку літаків. Найбільші українські 

авіакомпанії мають в середньому по двадцять машин (причому доволі зношених), тоді як 

                                                 
8
 Госавиаадминистрация: IATA не может повлиять на членство Украины в Евроконтроле. 

«Корреспондент» 07.12.2010 http://korrespondent.net/business/economics/1146455-gosaviaadministraciya-

iata-ne-mozhet-povliyat-na-chlenstvo-ukrainy-v-evrokontrole  
9
 Юрий Чередниченко: если ты не платишь в стране, то завтра тебе закроют возможность полёта за 

рубеж. «Коммерсант-Украина» 21.12.2010 http://www.kommersant.ua/doc/1561850   
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великі європейські гравці – по 300-400
10

. В Україні зареєстровано 727 повітряних суден. З них 

лише 393 мають сертифікат льотної придатності (документ, що свідчить про відповідність 

повітряного судна вимогам льотної придатності і дає право на його льотну експлуатацію). 

Середній знос власних літаків у вітчизняних авіакомпаніях перевищує 70%, а середній термін 

експлуатації (разом з орендованими) становить 22,3 роки. Авіакомпанії також відчувають 

нестачу авіаційних двигунів і запасних частин, що комплектують вузли. 

Графік 4: Рухомий склад літаків і вертольотів 
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Джерело: Держстат. 

Зношеність та моральна застарілість парку літаків – це наслідки нездатності українських 

авіакомпаній ефективно організовувати бізнес-процеси та управляти ними, вважає доцент 

кафедри організації авіаційних перевезень Національного авіаційного університету Артур 

Вінюков-Прощенко. "Навіть маючи всього кілька десятків літаків з середнім віком менше 15 

років, можна ефективно протистояти удвічі більшому флоту, якщо є гнучка мережа маршрутів. 

Наші ж компанії страждають від надлишку персоналу і малоефективних стратегій 

ціноутворення", - зауважує він. 

У вітчизняних авіакомпаній відсутні регіональні літаки невеликої ємності і не розвинена мережа 

маршрутів. Тому європейські компанії зможуть більш ефективно регулювати провізну ємність 

(частоти та кількість крісел) і матимуть кращі конкурентні позиції. 

Проблеми виникають також з відповідністю літаків європейським правилам безпеки. У травні 

2009 року розпочався процес сертифікації на відповідність європейським стандартам JAR та 

європейським спільним авіаційним вимогам OPSO. Зважаючи на високу вартість нової системи 

безпеки, частина вітчизняних перевізників може вийти з ринку через невідповідність їхньої 

техніки, виготовленої ще у радянський період, європейським вимогам. 

Українські авіакомпанії вже зараз, до підписання Угоди про САП, втрачають частку в загальних 

обсягах перевезень на регулярних лініях між Україною та країнами світу (49% у 2010 році проти 

                                                 
10

 Європейські авіакомпанії розорять українські? “Економічна правда» 07.03.2011 

http://www.epravda.com.ua/publications/2011/03/7/275503/  
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57% у 2008). Окрім цього, обсяги перевезень іноземних компаній зростають більш швидшими 

темпами. 

Вітчизняні компанії могли б дозавантажити виробничі потужності за рахунок внутрішніх 

перевезень, але відкриттю регіональних маршрутів заважає непридатна інфраструктура 

багатьох регіональних аеропортів, відсутність пасажиропотоку на рейси та парку маломістких 

повітряних суден, цінова політика у сфері авіаперевезень.  

 

4.4. Лібералізувати сферу наземного обслуговування та постачання палива 

На відміну від європейських компаній, які можуть обирати постачальників наземних послуг або 

здійснювати власне наземне обслуговування, українські компанії не мають альтернативи. Через 

це заправка пальним, наприклад, коштує надто дорого. 

Авіакомпанія Аеросвіт пропонувала створити в аеропорту Бориспіль аеропорт-хаб, 

побудувавши термінал Е. Був розроблений проект багатофункціонального термінального 

комплексу з льотними ангарами, готелями, паркінгом, були проведені державні експертизи і 

узгодження, вирішене питання фінансування з консорціумом іноземних банків, отримана 

ділянка в аеропорту. Але влітку 2010 року цю землю в «Аеросвіту» відібрали для «підготовки до 

Євро-2012». Слід відзначити, що починаючи з 2005 року керівництво аеропорту Бориспіль 

гальмувало проект будівництва терміналу Е, бо його поява зруйнувала б монополію на наземне 

обслуговування літаків і пасажирів. 

Новий Повітряний кодекс України, прийнятий 19 травня 2011 року, дозволяє експлуатантам 

аеропортів передавати права на наземне обслуговування в аеропорту юридичним і фізичним 

особам. Це дозволить створити конкуренцію на ринку наземного обслуговування. 

Ще у 2010 році Мінінфраструктури (тоді Мінтрансзв’язку) підготувало проект постанови 

Кабінету Міністрів «Про затвердження положення про доступ до ринку наземного 

обслуговування в аеропортах». Цей документ мав забезпечити процедуру відбору 

постачальників авіапального на конкурсній основі із врахуванням, зокрема, Директиви Ради ЄС 

№96/67/ЄС від 15.10.1996, передбачити рівні та прозорі умови доступу підприємств, що 

реалізують авіаційне пальне із заправкою повітряних суден, до інфраструктури аеропортів
11

. На 

даний момент постанову не прийнято. Слід нагадати, що АМКУ у 2009 році оштрафував на 255 

мільйонів гривень три компанії-заправники за зловживання монопольним становищем при 

наданні послуг із заправки авіапальним на території аеропорту Бориспіль.  

 

4.5. Реструктурувати підприємства та галузь в цілому  

Для концентрації капіталу і спроможності конкурувати з західними авіакомпаніями необхідно 

створити національного перевізника на українському авіаційному ринку пасажирських та 

вантажних перевезень. Але остаточний варіант консолідації авіакомпаній досі не визначений. В 

Україні є три основні авіаційні перевізники: Міжнародні авіалінії України (МАУ), Аеросвіт та 

Українсько-Середземноморські авіалінії. Кожна з них обслуговує свій напрямок. Наприклад, 

МАУ експлуатує лінії до Західної Європи, Аеросвіт - до Південно-Західної. Але авіакомпанії-

флагману в Україні немає. Створення такого флагману шляхом об’єднання вищезгаданих 

компаній стикається з певними труднощами, пов’язаними з тим, що вони належать різним 

                                                 
11

 Обслуговування літаків та пасажирів в аеропортах врегульовано нормативно. АМКУ. 28.09.2010 

http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article;jsessionid=97DF0F9A3BA9BE8027ABC40A0B78333B?

art_id=186228&cat_id=161084  
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іноземним фінансовим групам і частково державі. Об’єднання Аеросвіту, Донбасаеро і 

Дніпроавіа в альянс Українська авіаційна група, на жаль, не вирішує основної проблеми. 

 

5. Секрет у попередній підготовці: досвід Польщі  

Історія формування європейського «відкритого неба» показує можливі сценарії розвитку. На 

вільному ринку змогли успішно конкурувати переважно ті компанії, які встигли «окріпнути» під 

«крилом» своєї держави. Ті ж країни, які не застосовували розумну протекціоністську політику, 

фактично втратили національну авіацію. Так, на сьогодні перевізники Болгарії і Румунії посунуті 

на задвірки світового ринку перевезень і, по суті, не є серйозними гравцями навіть у своїй 

країні. 

У 2004 році Польща приєдналася до Євросоюзу і договору про «відкрите небо». На жаль, 

польська авіакомпанія LOT не провела достатньої підготовки до відкриття ринку: не була 

виконана програма реорганізації, не застосована стабільна кадрова політика щодо управління 

компанією, не урізані витрати та неприбуткові служби. В результаті кількість пасажирів, яких 

перевозить LOT, збільшилася, але відбулося істотне скорочення частки ринку (з 44% у 2005 році 

до 32% у 2007). Проте пасажиропотік у 2007 році зріс більше ніж вдвічі. На ринок увійшли 

іноземні бюджетні перевізники (Wizz Air, SkyEurope та Ryanair), які захопили більшу частину 

ринку у чотирьох з п’яти провідних національних аеропортах. Деякі польські перевізники, які 

належать до міжнародних стратегічних альянсів Star Alliance, Oneworld і Sky Team, працюють як 

одна мережа і можуть спільно користуватися флотом для створення зручних маршрутів і 

збільшення обсягів продажу. 

Позитивним можна вважати досвід Польщі у використанні бюджетними авіакомпаніями 

регіональних аеропортів. Наприклад, аеропорт Краків – Катовіце у 2004 році перевозив близько 

500 тис. пасажирів на рік, а в 2008 році пасажиропотік збільшився до 2,4 млн. пасажирів. Таке 

зростання відбулося завдяки відкриттю двох нових терміналів, а також зростанню кількості 

чартерних рейсів low cost. Частка рейсів low cost збільшилася з 20% у 2004 році до 80% у 2008
12

. 

 

6. Рекомендації  

Рекомендація 1. Погодити терміни перехідних періодів. Україна потребує перехідного 
періоду для лібералізації ринку авіаперевезень. Такий період дозволить провести 
реорганізацію, поповнити парк літаків та оптимізувати служби 

Лібералізація повітряного простору в ЄС тривала понад 10 років. Україні було б нерозумно 

перескочити усі етапи розвитку спільного авіаційного ринку і не провести підготовки до його 

відкриття. Українському авіаційному ринку потрібна поступова лібералізація, яка дозволить 

зміцнити вітчизняні авіакомпанії і підготувати їх до зустрічі з європейськими конкурентами. 

Наприклад, першим етапом створення спільного ринку в ЄС була лібералізація утворення 

транспортних потужностей на регулярних повітряних лініях, яка закінчилася утворенням 

європейської системи управління повітряним рухом (EUROCONTROL). І лише потім був 

розширений доступ до маршрутів та лібералізація формування тарифів. 

Ще у 2007 році президент Міжнародних авіаліній України Юрій Мірошников висловлювався за 

те, аби українському ринку дали змогу "спокійно, планомірно розвиватися" упродовж п'яти-

                                                 
12

 Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу. Аналітично-дорадчий 

центр Блакитної стрічки. 2010 http://www.undp.org.ua/files/en_76033Transport_System_Reform_Jun2010.pdf  
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десяти років
13

. "У такому разі його обсяги вийшли б на ті масштаби, які мають окремі ринки 

європейських країн, і всі гравці цього ринку - авіакомпанії та аеропорти - могли б без надриву 

наростити свої потужності, оновити флот, побудувати нові термінали, реконструювати злітні 

смуги", - стверджував він. 

Таким чином, запровадження Спільного європейського авіаційного простору мало б складатися 

з трьох етапів:  

перший головним чином пов'язаний із забезпеченням надійності безпеки польотів; 

другий – авіаційна безпека, управління повітряним рухом та економічні питання; 

третій – повне відкриття кордонів: українські компанії зможуть працювати де захочуть у Європі і 

навпаки.  

Тільки в кінці третьої фази українське небо можна буде назвати «європейським». 

Надзвичайно важливо погодити терміни перехідних періодів для України, оскільки впродовж 

цих періодів українські авіакомпанії мають оновити свої авіапарки, завершити будівництво 

нового терміналу F у аеропорті “Бориспіль” і суттєво поліпшити інфраструктуру в аеропортах 

Сімферополя, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Донецька та Харкова. Результатом імовірної 

неспроможності вкластися у визначений термін може бути поразка вітчизняних авіакомпаній в 

умовах жорсткої конкуренції та дедалі більший підрив репутації України як надійного партнера. 

Українські авіакомпанії, в свою чергу, вимагають в якості перехідної міри допустити європейські 

компанії спочатку лише в деякі аеропорти або дозволити працювати тільки на міжнародних 

маршрутах. 

 

Рекомендація 2. Зміцнити національні авіакомпанії, заохотивши їх модернізувати парк 
літаків та розширити географію маршрутів, та лібералізувати наземні послуги в аеропортах 

Перш ніж повністю відкрити небо, необхідно зміцнити національні авіакомпанії, наприклад, 

відмінивши ПДВ для українських авіакомпаній для польотів на внутрішніх маршрутах ЄС. 

Оскільки вітчизняні компанії надто малі, щоб витримати конкуренцію на європейському ринку, 

їм доведеться об’єднуватися в альянси з іншими компаніями. Консолідація може відбуватися у 

вигляді формування національного перевізника-флагмана, злиття з іноземними компаніями 

або об’єднання з вітчизняними гравцями. Такі авіаційні альянси дозволять спільно 

використовувати служби транспортної обробки вантажів в аеропортах, розробляти спільні 

квиткові пропозиції та пропонувати зручний трансфер між рейсами. Можлива навіть інтеграція 

малих і середніх авіакомпаній з мережею та системою служб, якими користуються більші та 

сильніші експлуатанти. За підрахунками аналітиків, таке об’єднання дозволить збільшити 

прибутки на 5-7%
14

. 

Приватизація державних авіаліній та лібералізація наземних послуг в аеропортах дозволить 

модернізувати та розширити пропускну спроможність терміналів, створити додаткові стимули 

для оновлення парку літаків сучасними моделями, а з боку держави – збільшити доходи 

бюджету завдяки більшим обсягам перевезень, поліпшити умови інтеграції в європейські 

структури та впровадити європейські стандарти безпеки й охорони довкілля. Держава також 

може посприяти цьому процесу, скасувавши ПДВ на ввезення нових іноземних літаків, ввівши 

додаткові вимоги до віку транспортних засобів у ліцензіях та ратифікувавши Кейптаунську 
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 Європейські авіакомпанії розорять українські? “Економічна правда» 07.03.2011 

http://www.epravda.com.ua/publications/2011/03/7/275503/ 
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 Європейські авіакомпанії розорять українські? “Економічна правда» 07.03.2011 
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конвенцію (яку Україна підписала у 2004 році), що дозволить ефективніше використовувати 

лізингові схеми придбання техніки. 

 

 

Рекомендація 3. Залучити інвесторів до управління українськими аеропортами та 
аеродромами з урахуванням інтересів держави 

Враховуючи те, що з 46 українських аеропортів та аеродромів більшість укомплектовано 

застарілою технікою та аеронавігаційним обладнанням
15

, необхідно залучити в аеропорти 

інвестиції, наприклад, через проведення тендерів на управління аеропортами. Участь таких 

інвесторів може бути вирішальною: крім транспортної діяльності вони можуть вкладати кошти 

в оточення аеропортів (готелі, конференц-холи, магазини, автостоянки). Такий підхід дозволить 

диверсифікувати доходи аеропортів. 

Українським аеропортам необхідно здійснити додаткові витрати на придбання та модернізацію 

аеропортової інфраструктури, обладнання, програмного забезпечення, збільшити пропускну 

спроможність пасажирських терміналів. 

Оскільки на землю, на якій розташовані злітно-посадкові смуги та аеропортові споруди, 

зберігається державна або комунальна власність, при залученні інвестицій в аеропорти 

держава зможе зберегти право контролю над операціями, де це необхідно, з причин 

національної безпеки. 

 

Рекомендація 4. Структурно відділити служби управління повітряним рухом від управління 
аеропортом 

Служби управління повітряним рухом повинні бути структурно відділені від аеропортових 

органів. Це забезпечить фінансову прозорість авіаційної інфраструктури і дозволить розвивати 

служби управління, не пов’язуючи їх з управлінням аеропортами та необхідністю значного 

інвестування в аеропорти.  

 

Рекомендація 5. Створити транзитний «хаб» на базі міжнародного аеропорту «Бориспіль» 

Унікальне географічне розташування України дає можливість використовувати транзитний 

потенціал України. Аби максимально скористатися з цього, необхідно перетворити 

міжнародний аеропорт «Бориспіль» на сучасний вузловий аеропорт Центральної та Східної 

Європи. 

 

7. Пасажири чи авіакомпанії: чиї інтереси візьмуть гору? 

Найбільше від приєднання до Угоди про Спільний авіаційний простір виграють пасажири, бо це 

- революція сервісу та доступності, оскільки Угода означає забезпечення європейських 

стандартів безпеки польотів, рівня обслуговування пасажирів, збільшення кількості рейсів і 

маршрутів, а також розширення цінового діапазону послуг авіаперевезень. 

Угода про Спільний авіаційний простір має стати рішучим кроком українського уряду, оскільки 

українські авіакомпанії навряд чи зможуть вчасно підготуватися до нових конкурентних умов. 
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 К.Зарембо. Європейська інтеграція згори: наслідки приєднання України до Спільного авіаційного 
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Відкривши своє небо для європейських перевізників, Україна, з одного боку, може втратити 

велику частку доходів авіакомпаній, а з другого, підвищити популярність своїх аеропортів, які 

отримуватимуть платежі і від міжнародних, і від національних перевізників.  

Авіакомпанії отримають можливість здійснювати авіаперевезення в усі держави – члени ЄС без 

обмежень, але існує ризик збільшення цінової конкуренції на ринку, витрат на забезпечення 

стандартів безпеки, зменшення прибутку авіакомпаній через зниження цін на авіаквитки та 

виплату компенсацій, програшу у конкурентній боротьбі.  

Аеропорти отримають стимул до оновлення та будівництва нових терміналів, зросте роль 

України як транзитної держави між Сходом і Заходом, регіональні аеропорти та аеродроми, 

зручні для використання бюджетними чартерними авіарейсами, отримають «нове дихання». 

Нові умови спонукатимуть українські авіакомпанії та аеропорти до залучення інвестицій та 

якісного оновлення. Проте є ризик затримки рейсів через обмежену спроможність їх 

обслуговування, збільшення часу очікування на пункті паспортного контролю, зниження рівня 

безпеки перевезення багажу.  

Провайдер авіанавігаційних послуг, з одного боку, збільшить прибутки від зборів за 

використання повітряного простору України, а з іншого, може відчувати надмірну 

завантаженість у зв’язку зі збільшенням кількості рейсів.  

Сфера авіапрому отримає вихід на нові ринки збуту за рахунок сертифікації української 

продукції в ЄС та усвідомить необхідність підвищення якості продукції для поліпшення її 

конкурентоспроможності. В той же час можливе підвищення цін на продукцію в зв’язку з 

вищими виробничими стандартами.  

Для українського уряду підписання угоди також буде досягненням, бо таким чином він доведе 

свою здатність виконувати обіцянки та впроваджувати реформи. Більше того, вступ до САП 

означає верховенство демократичних засад в Україні, оскільки сигналізує про те, що інтереси та 

безпека українського споживача ставляться вище за інтереси українських підприємств. Захист 

національного виробника, який по суті означає перевагу для меншості за рахунок більшості, не 

повинен стати на заваді об’єднанню європейського неба. 
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

МІСІЯ 

Вироблення альтернативного погляду на ключові проблеми суспільного та економічного розвитку 

України. 

ЦІЛІ 

Надавати висококваліфіковану експертну оцінку у сфері економіки та економічної політики. 

Бути реальним чинником формування громадської думки через організацію публічного діалогу. 

Сприяти розвитку економічних і суспільних наук та стимулювати розвиток дослідницької спільноти в 

Україні. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Місячний економічний моніторинг України (МЕМУ)  

МЕМУ містить місячний огляд і стислий аналіз ключових заходів економічної політики та статистичних 

даних, оприлюднених упродовж попереднього місяця. Додаток до МЕМУ містить розширений аналіз 

однієї важливої події в українській економіці. Виходить 12 випусків на рік, які доступні на умовах 

передплати. 

Макроекономічний прогноз України 

Макроекономічний прогноз України охоплює прогноз ВВП і його компонентів, фіскальних індикаторів, 

платіжного балансу, інфляції, обмінного курсу на поточний і наступні роки. Виходить 12 випусків на рік – 

4 квартальні випуски та 8 оновлень з короткими коментарями, – які доступні на умовах передплати. 

Моніторинг інфраструктури України (МІУ) 

МІУ є щорічним звітом, який містить дані про стан реструктуризації шести секторів інфраструктури в 

Україні. Інформацію представлено у стандартизований спосіб, який дає змогу порівнювати зміни у 

відповідних галузях. Розглянуті показники є якісними та розділені на три загальні категорії: (1) 

комерціалізація, (2) тарифна реформа, (3) регуляторний та інституційний розвиток. Двадцять один 

індикатор дає змогу здійснювати економічний і стратегічний аналіз на різних рівнях узагальнення. У 

вільному доступі. 

Економічні підсумки для України 

Економічні підсумки містять огляд і стислий аналіз ключових економічних показників і заходів 

економічної політики року. Публікується в січні, використовуючи наявні дані та річні оцінки, та 

оновлюється у травні, коли оприлюднюється більшість даних щодо минулого року. Публікація доступна 

на основі передплати. 

Дослідження ділової активності 

Дослідження ділової активності складаються з двох окремих опитувань. Перше дослідження – 

промисловість – здійснюється на основі опитування керівників підприємств переробної промисловості. 

Друге – банки – базується на опитуванні керівників банків. Щороку публікуються чотири випуски для 

кожного з секторів. Доступні на умовах передплати. 

Консультативні роботи 

Консультативні роботи є спільним продуктом Німецької консультативної групи з питань економічних 

реформ в Україні та ІЕД, мета якого – надання рекомендацій щодо економічної політики для українських 

політиків. Рекомендації розробляються на основі детального аналізу ситуації в Україні, сучасної 

економічної теорії та найкращих міжнародних прикладів. Роботи доступні для політиків і – через певний 

час – для громадськості. 
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