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ВСТУП
Для ефективного функціонування економіки країни

необхідна розвинена інфраструктура. Розвиток сучасних
авіаційних підприємств неможливий без залучення інвес*
тиційних ресурсів. Інвестиції виступають важливою умо*
вою здійснення структурної перебудови національної еко*
номіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення
показників господарської діяльності на макро* та мікрор*
івнях. Сучасні інвестори мало зацікавлені вкладати кошти
в українські аеропорти, оскільки висока вартість та довго
строковість авіаційної техніки призводить до тривалої
окупності інвестиційних проектів (не менше ніж 10 років).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання залучення інвестицій різними суб'єктами

господарювання економіки досліджувалась у роботах
таких вчених, як А. Маршала, Ф. Нота, Й. Шумпетера,
К. Маркса, П. Массе, сучасних економістів — В. Берн*
са, І. Бланка, В. Бочарова, В. Іноземцева, Л. Абалкіна,
В. Шарпа, Т. Хачатурова, В. Новожилова, та українсь*
ких науковців: А. Пересада, В. Пономаренко, О. Аре*
ф'єва та інших; в сфері організації і підвищення ефек*
тивності роботи авіаційного транспорту та інших видів
транспорту необхідно виділити наукові праці Є.М. Сича,
Ю.Ф. Кулаєва, О.О. Бакаєва, В.Г. Коби, В.В. Матвєєва,
В.М. Загорулько, Г.М. Юна, В.П. Ільчука, В.І. Щелку*
нова, О.М. Криворучко, В.Г. Шинкаренко, І.П. Сад*
ловської. Проте залишається невизначеним питанням,
як привернути інвестиції для розвитку аеропортів.

МЕТА СТАТТІ
Ціллю статі є обгрунтування необхідності залучен*

ня інвестицій та визначити ряд проблем, які гальмують
залучення інвестицій у розвиток аеропортів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аеропорти відіграють велику роль не тільки у роз*

витку повітряного транспорту, але і також в інших сфе*
рах економічного розвитку країни ( торгівля, туризм,
розвиток міжнародного економічного співробітництва),
та в інтеграції країн в світове економічне співтовариство.
У зв'язку з цим важливою задачею є покращення методів
оцінки ефективності та формування програм розвитку
аеропортів, ринкові механізми залучення інвестиційних
ресурсів в інноваційний розвиток аеропортів. Аеропор*
там необхідно залучати довгострокові інвестиції, оскіль*
ки без них не буде надійно забезпечена пропускна спро*
можність аеропорту, авіаційна безпека та безпека по*
льотів. Бюджетне фінансування аеропортів у наш час
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недостатнє, особливо це стосується країн з нестабільною
економічною та політичною системою. Отже, за допо*
могою тільки державного бюджету ця проблема виріше*
на не буде, необхідне залучення приватних інвесторів, а
для цього необхідні новітні підходи к формуванню та об*
грунтуванню ефективності програм розвитку аеропортів.
В сучасних умовах глобалізації світової економічної си*
стеми проблема нестачі державних джерел фінансуван*
ня, змушує керівників аеропортів знаходити способи та
шляхи залучення приватних інвестицій для забезпечен*
ня ефективного розвитку повітряного транспорту [1].

Пропускна спроможність аеропорту, високі темпи
зростання повітряних перевезень і збільшення конку*
ренції серед аеропортів світу буде стимулювати інвес*
тиції в інфраструктуру аеропорту. Впровадження пере*
дових технологічних рішень в аеропортах є життєво
важливим для максимальної ефективності роботи, пол*
іпшення обслуговування пасажирів і якість послуг, про*
понованих авіакомпаніями (табл. 1).

Приведення інфраструктури аеропортів згідно з
міжнародними стандартами та вимогами є важливою ча*
стиною стратегії держави, спрямованої на забезпечен*
ня конкурентоспроможності України на світовому рин*
ку. Інноваційне спрямування інвестиційних ресурсів за*
безпечить покращення продукції авіатранспортних по*
слуг із новими властивостями, удосконалення якості на*
дання авіаційних та неавіаційних послуг аеропортів.

Іноземним інвесторам зазвичай цікаві всі крупні
аеропорти з високим рівнем пасажиропотоку. Сьогодні
98 відсотків загальних пасажиропотоків та 92 відсотки
пошто* вантажопотоків припадає на 8 основних аеро*
портів України, а саме: Бориспіль, Дніпропетровськ,
Донецьк, Київ (Жуляни), Львів, Одеса, Сімферополь та
Харків. У 2012 році пасажиропотоки в аеропорту Бо*
риспіль зросли порівняно з даними за 2011 рік на 5,5
відсотка, Дніпропетровськ — на 4, 2 відсотки, Донецьк
— на 20,6 відсотки, Київ — на 83,5 відсотки, Львів — на
94 відсотки, Одеса — на 10, 1 відсотки, Сімферополь —
на 15,6 відсотки, Харків — 62, 5 відсотки (рис. 1).

Фінансування інноваційного розвитку аеропортів на
сьогоднішній день залишається важливим питанням.
Існують такі перешкоди забезпечення інноваційної діяль*
ності аеропортів необхідними коштами: відсутність роз*
виненої інфраструктури, постійний дефіцит державно*
го бюджету країни, відсутність власних фінансових ре*
сурсів у багатьох українських авіапідприємств, застарі*
ла техніка та аеронавігаційне обладнання, невисока про*
пускна спроможність пасажирських терміналів, державні
гарантії для інвесторів не мають забезпечення, недостат*
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ня інформованість інвесторів про мож*
ливість вкладання коштів, недостатній
розвиток механізмів страхування фінан*
сових ризиків потенційних інвесторів та
невідповідність законодавства України в
сфері авіації міжнародним та європейсь*
ким вимогам. Низька зацікавленість при*
ватними інвесторами пояснюється тим,
що не розроблені моделі залучення при*
ватних інвестицій для розвитку держав*
ної частки інфраструктури, не розвинуті
механізми управління і контролю за ре*
алізацією подібних проектів.

Найважливіший елемент інвестицій*
ної політики — це формування інвести*
ційних ресурсів за рахунок їх залучення
з усіх доступних джерел. Існують різно*
манітні форми (моделі) залучення інвес*
тицій: прямі інвестиції, оренда, концесія,
створення спільних підприємств, прива*
тизація, фінансування за допомогою об*
лігаційних позик, акціонування (рис. 2).

Шляхами та способами розв'язання забезпечення інно*
ваційної діяльності аеропортів необхідними коштами є:

— розвиток мережі вузлових аеропортів та створен*
ня національного вузлового аеропорту (хабу) на базі
аеропорту "Бориспіль";

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

— оновлення та модернізація об'єктів наземної
інфраструктури, а також будівництво нових терміналів;

— прийняття нової редакції Закону України "Про
державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації";

— забезпечення інтеграції України у європейську аві*
аційну транспортну систему (укладання Угоди між Украї*
ною та ЄС про Спільний авіаційний простір, участь у про*
грамі організації повітряного руху в єдиному європейсь*
кому повітряному просторі (SESAR), адаптація європейсь*
кого законодавства щодо економічного регулювання до*
ступу до ринку перевезень, впровадження європейських
стандартів та вимог у сфері безпеки польотів, поглиблен*
ня участі України у загальноєвропейських авіаційних
організаціях, впровадження основних складових концепції
ЄС щодо Єдиного Європейського неба (SES)); прийняття
нової редакції Повітряного кодексу України. Це призве*
де до поступової інтеграції ринку авіаперевезень та
авіаційної галузі України до внутрішнього ринку ЄС,
у тому числі в межах дії системи глобальної супут*
никової навігації "Галілео";

— розширення авіаційного співробітництва з ЄС
та державами Чорноморського регіону з урахуван*
ням Комунікації Європейської Комісії "Чорноморсь*
ка взаємодія — нова регіональна ініціатива", а також
в рамках транспортної осі від Балтійського моря до
України та інших країн Чорноморсько*Каспійсько*
го регіону; відновити міжобласні перевезення (мо*
жуть здійснюватися регіональними авіакомпаніями);

— упровадження глобальних супутникових сис*
тем СNS/АTМ для обслуговування повітряного руху,
проведення автоматизації та комп'ютеризації авіа*
компаній на рівні міжнародних стандартів [5, c. 148];

— запровадження розвиненої ефективної ком*
п'ютерної мережі для підвищення якості обслуго*
вування;

— створення системи транспортно*логістич*
них комплексів (для скорочення часу доставки,
зниження затрат на перевезення та оптимізації та*
рифів) і подальший розвиток інформаційних та ло*
гістичних технологій;

— розроблення моделі залучення інвестицій;
— залучення фахівців вітчизняних та міжна*

родних авіаційних організацій для розроблення

генеральних планів розвитку аеропортів, визначення оп*
тимальних проектів їх модернізації;

— залучення приватних інвесторів через концесій*
ний механізм та інші форми державно*приватного парт*
нерства;

— розроблення дієвої системи моніторингу та відбо*
ру проектів;

— удосконалити нормативно*правову базу для ство*
рення сприятливих умов щодо діяльності аеропортів та
підтримання їх сертифікаційної придатності, дотриман*
ня вимог антимонопольного законодавства у процесі
організації аеропортової діяльності;

— запровадити систему динамічного інвестування та
бюджетування інноваційних проектів для зростання
прозорості аеропортового бізнесу з метою підвищення
його вартості;

— створення умов для своєчасного оновлення пар*
ку повітряних суден, а це передбачає заміну більшості
повітряних суден національних авіакомпаній на сучасні
літаки з високим рівнем комфорту, паливної ефектив*
ності та зменшеними витратами на їх технічне обслуго*
вування. Потребують активного впровадження механізм
та процедури лізингу вітчизняних та імпортних повітря*
них суден, визначення заходів щодо спрощення проце*
дури митного оформлення під час ввезення імпортної
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Рис. 1. Питома вага провідних аеропортів в загальних обсягах
пасажирських перевезень через аеропорти України

Джерело: власна доробка автора на основі матеріалів Державіас�
лужба України — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.avia.gov.ua/uploads/documents/8704.pdf

Таблиця 1. Аналіз світових інноваційних рішень в області аеропортів
та аеропортової інфраструктури

Джерело: власна доробка автора на основі матеріалів РОСНАНО — [Електрон�
ний ресурс]. — Режим http: //доступу: mindortrans.tatarstan.ru/file/Предло�
жения%20РОСНАНО.ppt
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авіаційної техніки та запасних частин до неї [6, с. 36—
37].

 Найбільш реальним напрямом вирішення проблем
інвестування вбачається посилення ролі держави у вре*
гулюванні державної політики щодо інвестиційних про*
цесів у сфері авіатранспортного господарства та акти*
візації міжнародного співробітництва у цьому напрямі.

ВИСНОВКИ
Аеропорти України мають проблеми, які негативно

впливають на залучення інвестиційних ресурсів на їх інно*
ваційний розвиток. Також існують загальні проблеми в
економічному та політико*правовому становищі країни,
які відлякують зарубіжних інвесторів. Українським аеро*
портам необхідно здійснити додаткові витрати на прид*
бання та модернізацію аеропортової інфраструктури, об*
ладнання, програмного забезпечення, збільшити про*
пускну спроможність пасажирських терміналів. Основ*
ним методом залучення інвестиційних ресурсів на інно*
ваційний розвиток аеропортів є обрання правильної і
найбільш ефективної моделі залучення інвестицій.
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Рис. 2. Моделі (форми) залучення інвестицій на розвиток аеропортів
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