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У статті розглянуто тенденції розвитку 
авіаційної галузі України в період світової гло-
балізації та лібералізації на ринку повітряних 
перевезень. Представлені основні виробничі 
показники та проведений аналіз пасажиро-
потоку дали змогу визначити найбільш ймо-
вірні об’єкти реконструкції та стратегічні 
цілі розвитку аеропортів України.
Ключові слова: авіакомпанії, аеропорти, 
пасажиропотік, пасажиро-кілометри, стра-
тегія розвитку, середній коефіцієнт зайня-
тості пасажирських крісел.

В статье рассмотрены тенденции разви-
тия авиационной отрасли Украины в период 
мировой глобализации и либерализации 
на рынке воздушных перевозок. Представ-
ленные основные производственные пока-
затели и проведенный анализ пассажиро-
потока позволили определить наиболее 

вероятные объекты реконструкции и стра-
тегические цели развития аэропортов 
Украины.
Ключевые слова: авиакомпании, аэро-
порты, пассажиропоток, пассажиро-кило-
метры, стратегия развития, средний коэф-
фициент занятости пассажирских кресел.

The article discusses tends of the aviation 
industry development in Ukraine during  
the period of globalization and liberalization. 
The main production indicators are presented 
and passenger traffic is analyzed. These 
indicators allowed identifying the most impor-
tant objects of reconstruction and to propose  
the future development strategy of airports in 
Ukraine. 
Key words: airlines, airports, passenger traf-
fic, passenger-kilometers, development strat-
egy, load factor.

Постановка проблеми. Транспорт є однією 
з базових галузей національної економіки, ефек-
тивне функціонування якої є необхідною умовою 
для забезпечення обороноздатності, захисту еко-
номічних інтересів держави, підвищення рівня 
життя населення.

Темпи зростання повітряних перевезень виперед-
жають показники інших галузей економіки. Попит на 
авіаперевезення тісно пов’язаний з рівнем еконо-
мічного розвитку, водночас повітряні перевезення 
самі є потужним стимулом до розвитку. Ринок послуг 
цивільної авіації є динамічним і схильним до великого 
впливу загальносвітової економічної кон’юнктури. 
Внесок ринку послуг цивільної авіації в локальну, регі-
ональну і світову економіку складається з прямого 
ефекту та мультиплікаційного ефекту пов’язаних з  
ним галузей. Тому особливо актуальним є аналіз діяль-
ності авіаційного транспорту та аеропортів України  
як стратегічного напряму розвитку економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню розвитку авіаційного транспорту 
та аеропортів присвячені праці вітчизняних та зару-
біжних вчених. Серед них слід назвати таких, як 
О.В. Ареф’єва, А.С. Борисенко, Д.А. Бугайко, 
Т.А. Габріелова, В.М. Загорулько, Е.В. Костро-
міна, Ю.Ф. Кулаєв, Н. Ленуар, К.В. Марінцева, 
І.Г. Михальченко, Н.Є. Полянська, Г.М. Юн.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз розвитку авіаційних підприємств України 
та надання практичних рекомендацій щодо май-
бутньої стратегії розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Упродовж 2016 року на ринку пасажирських 
та вантажних авіаперевезень України працювали 
29 вітчизняних авіакомпаній (рис. 1).

Згідно зі статистичними даними за 2016 рік  
українськими авіакомпаніями виконані 79,5 тис. ко- 
мерційних рейсів (за 2015 рік – 66,3 тис. рей-

сів). Кількість перевезених 
пасажирів збільшилась 
порівняно з попереднім 
роком на 31,3% та склала 
8 277,9 тис. осіб (рис. 2).

Обсяги перевезень  
вантажів та пошти 
зросли на 5,2% та склали 
74,3 тис. тонн, кількість 
перевезених пасажирів  
збільшилась на 2,1% 
та перевищила показник 
«пікового» 2013 року, що 
свідчить про відновлення 
українського ринку пасажир-
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Рис. 1. Кількість українських АК, які здійснювали  
комерційні перевезення пасажирів, вантажів та пошти (шт.)
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Рис. 2. Внутрішній та міжнародний пасажиропотік України (тис. ос.)

ських авіаперевезень після 
спаду 2014–2015 років.

За підсумками 2016 року 
95% загальних обсягів паса-
жирських перевезень вико-
нані 6 провідними авіа-
компаніями, такими як 
«Міжнародні авіалінії Укра-
їни», «Азур Ейр Україна», 
«Роза вітрів», «ЯнЕір», 
«Браво» та «Атласджет 
Україна» (табл. 1) [6].

Авіакомпанією «Міжнародні 
авіалінії України» забезпечено 
зростання обсягів пасажир-
ських перевезень порівняно 
з попереднім 2015 роком 
на 24,9%, авіакомпаніями 
«Азур Ейр Україна» – на 17%, 
«Роза вітрів» – на 75,8%, 
«ЯнЕір» – в 6,8 рази, «Атлас-
джет Україна» – в 10,5 разів 
(здійснює перевезення з вересня 
2015 року). Також слід від-
значити, що п’яту позицію за 
обсягами зайняла авіакомпа-
нія «Браво», яка почала вико-
нувати пасажирські переве-
зення у квітні поточного року 
(табл. 2) [5].

Позитивна динаміка, яка зафіксована 
у 2016 році, пов’язана перш за все з розвитком сек-
тору міжнародних повітряних перевезень. Серед-
ній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на 

Таблиця 1
Діяльність українських авіакомпаній (тис. ос.)

Показники
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Перевезено пасажирів 6 106,5 7 504,8 8 106,3 8 110,4 6 475,2 6 304,3 8 277,8

зокрема, міжнародні 5 144,3 6 328,5 6 820,9 6 900,3 5 828,6 5 679,6 7 475,3

з них на регулярних рейсах 3 046,7 4 324,5 4 693,6 4 388,3 3 924,7 4 019,9 4 944,1

внутрішні 962,2 1 176,3 1 285,4 1 210,1 646,6 624,7 802,5

з них на регулярних рейсах 903,5 1 127,9 1 236,5 1 165,3 629,2 611,5 791,9

Таблиця 2
Виконані пасажиро-кілометри українських авіакомпаній, (млн. пас.-км)

Показники
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Виконані пасажиро-кілометри 10 954,5 13 771,2 14 405,6 12 565,4 11 579,0 11 363,5 15 532,6

зокрема, міжнародні 10 392,6 13 110,5 13 707,5 11 890,2 11 261,1 11 080,5 15 168,4

з них на регулярних рейсах 6 473,7 9 447,0 9 702,7 7 441,5 7 326,1 7 787,5 10 294,8

внутрішні 561,9 660,7 698,1 675,2 317,9 283 364,2

з них на регулярних рейсах 531,9 640,1 675,1 651,7 306,6 274,6 354,8

Рис. 3. Середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел  
на міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпаній
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міжнародних регулярних рейсах українських авіа-
компаній у звітному періоді склав 78,2%, на внут-
рішніх регулярних – 73,3% (проти 79,4% та 71% 
відповідно у 2015 році) (рис. 3) [6].
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Регулярні польоти між Україною та країнами світу 
упродовж 2016 року здійснювали 10 вітчизняних 
авіакомпаній до 42 країн світу та 28 іноземних авіа-
компаній до 27 країн світу, зокрема 2 нові (“SprintAir” 
з Польщі та “AirSerbia” з Сербії). Українськими авіа-
компаніями перевезено 4 944,4 тис. пасажирів, іно-
земними – 3 847,5 тис. пасажирів (зростання на 23% 
та 2,1% відповідно). Впродовж 2016 року, відповідно 
до затвердженого розкладу руху, вітчизняними авіа-
компаніями розпочато експлуатацію на регулярній 
основі 27 міжнародних авіаліній, іноземними авіа-
компаніями – 13 авіаліній [10].

Мало місце значне зростання (на 52,5%) кіль-
кості перевезених пасажирів вітчизняними авіа-
компаніями на міжнародних рейсах на нере-
гулярній основі, за звітний рік 15 українськими 
авіакомпаніями перевезено 2 531 тис. пасажирів. 
Найбільші обсяги таких перевезень (91%) при-
падають на 5 авіакомпаній, таких як «Міжнародні 
авіалінії України», «АзурЕйр Україна», «Роза 
вітрів», «ЯнЕір» та «Браво».

Регулярні внутрішні пасажирські перевезення 
між 9 містами України виконували 5 вітчизняних 
авіакомпанії, перевезено 791,9 тис. пасажирів 
(зростання порівняно з 2015 роком на 29,5%) [6].

Комерційні рейси вітчизняних та іноземних 
авіакомпаній обслуговували 19 українських аеро-

Рис. 5. Оцінка кількості польотів на авіаційному ринку України за 2016 рік

2016 рік Кількість польотів Порівняння 2016 року  
з 2015 роком
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Рис. 4. Відправлено та прибуло повітряних суден з аеропортів України (од.)
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портів та аеродромів. Поштовантажопотоки збіль-
шились на 24,7% та склали 42,9 тис. тонн [9].

За підсумками року кількість відправлених 
та прибулих повітряних суден склала 133,2 тисячі 
(проти 120,7 тисяч за 2015 рік) (рис. 4) [10].

ДП ОПР «Украерорух» упродовж року обслу-
говано 214,3 тис. польотів проти 234,9 тисяч за 
2015 рік. Кількість обслугованих польотів, викона-
них літаками та вертольотами авіакомпаній України, 
збільшилась на 17,6%, кількість польотів, виконаних 
іноземними авіакомпаніями, скоротилась на 19,9%.

Україна, зробивши ставку на залізницю та авто-
транспорт, останні 25 років майже не займалася 
питаннями відродження авіатранспорту.

Фактично з 50 постійно діючих аеропортів станом 
на 1991 рік, які сполучали Україну зі світом, маємо 
сьогодні до 20 аеропортів, з яких 2/3 потребують 
реконструкції та суттєвого переоснащення (рис. 5).

Слід зазначити, що сьогодні близько 98% за- 
гальних пасажиропотоків та поштовантажопотоків 
сконцентровано в 7 провідних аеропортах, таких як 
«Бориспіль», «Київ (Жуляни)», «Одеса», «Львів», 
«Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя». 
Аеропортом «Бориспіль» завдяки вдалій реаліза-
ції вибраної «хабової» стратегії розвитку досягнуте 
зростання кількості обслугованих пасажирів порів-
няно з 2015 роком на 18,8% (табл. 3) [9].
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Зростання пасажиропотоків мало місце 
і в іншому столичному аеропорту «Київ (Жуляни)» 
(на 19,4%), а також майже в усіх регіональних 
аеропортах України. Зокрема, кількість пасажи-
рів, обслугованих аеропортом Рівного, зросла 
у 8,6 разів, аеропортами «Вінниця» – у 6,6 разів, 
«Івано-Франківськ» – у 3,9 разів, «Кривий Ріг» – 
у 6,4 разів, «Запоріжжя» – у 2,2 разів, «Харків» – 
на 60,1%, «Львів» – на 29,4%, «Одеса» – на 8,9%, 
«Херсон» – на 1,6%. Скорочення пасажиропото-
ків за підсумками звітного року спостерігалось 
в аеропортах «Дніпропетровськ» (на 17,7%) 
та «Ужгород» (на 75,7%). Пасажиропотоки через 
аеропорти України зросли на 20,9% та становили 
12 929,9 тис. осіб [9]. За підсумками 2016 року 
кількість відправлених та прибулих повітряних 
суден становила 133,2 тисяч (проти 120,7 тисяч 
за 2015 рік). Поштовантажопотоки збільшились на 
24,7% та склали 42,9 тис. тонн (табл. 4).

За січень-листопад 2017 року обсяги пасажир-
ських перевезень українських авіакомпаній зросли 
порівняно з відповідним періодом 2016 року на 
51,9% та склали 1 235,2 тис. осіб, зокрема між-
народні – на 55,2% та склали 1 105,8 тис. осіб.  
Пасажиропотоки через аеропорти України збіль-
шились на 37,4% та становили 1 948,7 тис. осіб, 
зокрема в міжнародному сполученні зросли на 
39,3% та становили 1 687 тис. осіб [5].

Згідно з даними АСІ українці є однією з най-
менш «літаючих» націй Європи. Послугами авіа-

Таблиця 3
Питома вага провідних аеропортів у загальних обсягах пасажирських перевезень  

через аеропорти України (%)
Назва аеропорту 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Бориспіль 65,3 64,4 60 52,3 63,2 68 66,9

Дніпропетровськ 3,3 3,4 3,1 3 4,1 3,2 2,2

Донецьк 6 6,7 7,1 7,3

Київ (Жуляни) 0,3 3,8 6,1 12,1 10 8,8 8,7

Львів 4,7 2,4 4,1 4,6 5,4 5,3 5,7

Одеса 6,9 6,6 6,4 7,1 7,9 8,9 8

Сімферополь 8,2 7,7 7,9 8

Харків 2,4 2,5 3,6 4 4 3,5 4,6

Таблиця 4
Відправлено та прибуло повітряних суден в аеропортах України

Показник 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Відправлено та прибуло 
повітряних суден 182 958 204 117 217 012 212 713 142 433 120 664 133 189

зокрема, в міжнародному 
сполученні 120 516 136 836 145 922 147 112 107 288 95 023 104 426

з них регулярними рейсами 83 808 99 843 107 047 105 632 81 365 74 968 80 459

у внутрішньому сполученні 62 442 67 281 71 090 65 601 35 145 25 641 28 763

з них регулярними рейсами 41 972 42 853 43 750 36 979 20 944 17 330 21 051

перевезень користується сьогодні менше 5% гро-
мадян. Є принаймні дві причини цього явища:

– слабка економіка, що породжує низькі 
доходи українського населення, як наслідок, 
неспроможність покрити туристичні витрати 
в Європі (оскільки вартість квитка становить 
в середньому 1/10 всіх витрат на подорожі);

– нерозвинена промоція доступних місць для 
відпочинку, зокрема в безвізових (раніше) краї-
нах; українські аеропорти, згідно з даними АСІ, 
є одними з найбільш швидко зростаючих [1].

Метою стратегії розвитку авіаційного тран-
спорту та аеропортів України є формування 
в Україні системи законодавства авіатранспорт-
ної галузі на основі регламентів і директив 
Європейського Союзу, а також створення спри-
ятливих організаційних, податкових, митних, 
інвестиційних та кредитно-грошових умов для 
зростання обсягів перевезень пасажирів, ван-
тажів і пошти на внутрішньому та міжнародному 
ринках вітчизняними авіакомпаніями; організації 
нових робочих місць в авіатранспортній галузі 
та суміжних сферах; розширення географії пові-
тряного сполучення України; реалізації авіа-
ційного транзитного потенціалу України тощо. 
Можна визначити основні стратегічні цілі, які 
представлені на рис. 6 [3].

Для реалізації поставлених цілей визначені 
найбільш ймовірні об’єкти реконструкції в аеро-
портах (рис. 7).
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Рис. 6. Стратегічні цілі розвитку аеропортів України

Джерело: розроблено авторами

Рис. 7. Найбільш ймовірні об’єкти реконструкції в аеропортах

Джерело: розроблено авторами
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З-поміж усіх регіональних аеропортів най-
більшу увагу варто приділяти міжнародним аеро-
портам «Одеса» та «Херсон», адже саме тут 
триває реконструкція. Для розвитку регіональних 
аеропортів критично важливим є також залучення 
бюджетних авіакомпаній.

Розширення сегменту доступних авіапере-
везень є запорукою розвитку авіаційної галузі. 
Лоу-кости, або авіакомпанії, які готові працювати 
в низькому ціновому сегменті, є ключовими фак-
торами, які стимулюватимуть розвиток регіональ-
них аеропортів, а також супутньої транспортної 
інфраструктури в Україні. Лоу-кости – шанс нарос-
тити обсяги перевезень, збільшити надходження 
від неавіаційної діяльності, поліпшити туристичну 
привабливість регіону і, як наслідок, стимулювати 
його економічний розвиток.

Висновки з проведеного дослідження.  
Проведений аналіз вітчизняних авіаперевезень 
показав, що доля України у світовому обсязі неве-
лика (близько 0,23%), а її більшу частину склада-
ють міжнародні авіаперевезення. Водночас темпи 
зростання обсягу авіаперевезень в українському 
сегменті ринку, незважаючи на нестабільність 
військо-політичної та економічної ситуації в кра-
їні, є оптимістичними для прогнозування майбут-
нього розвитку авіаційних перевезень в Україні. 
Ріст основних показників роботи цивільної авіацій 
України демонструє зростаючу зацікавленість до 
авіаційних перевезень. Також з 1 січня 2018 року 
авіакомпанія «МАУ» почала експлуатувати три 
нові напрямки до Канади, Данії та Індії.

Враховуючи вищесказане, можемо дійти 
висновку, що ринок пасажирських авіаційних 
перевезень України має достатні передумови для 
свого успішного розвитку. Насамперед це обумов-
лене значним зростанням обсягів пасажирських 
перевезень авіаційним транспортом, створенням 
нових авіакомпаній в Україні, а саме авіакомпаній 
типу лоу-кост, входженням в авіаційний простір 
України нових іноземних авіакомпаній, відкриттям 
нових повітряних ліній українських перевізниками, 
схваленням безвізового режиму з країнами ЄС, 
модернізацією наявної інфраструктури аеропортів 
та їх розвитку з урахуванням сучасних вимог.
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CURRENT SITUATION ON THE AIR TRANSPORTATION MARKET AND THE FORMATION  
OF THE STRATEGIC AIMS OF THE DEVELOPMENT OF AIRPORTS IN UKRAINE

The air transport industry has experienced a rapid development followed by an average annual growth rate 
equal to almost 10 per cent over the past 55 years. On the Ukrainian air transportation market, the national 
airlines carried 4,944,400 passengers, and the foreign airlines carried 3,487,500 passengers (an increase 
equal to 23% for national airlines and 2.1% for foreign airlines in comparison with 2015). Taking into conside-
ration that Ukraine has temporarily lost two large airports, in particular the Simferopol International Airport and  
the Donetsk International Airport, it is safe to say that the air transportation market has overpowered the crisis. 
29 Ukrainian airlines (19 of which are engaged in passenger transportation) performed 79.5 thousand com-
mercial flights in 2016, compared to 66.3 thousand flights in 2015. 10 Ukrainian airlines are currently perform-
ing scheduled flights to 42 countries and 28 foreign airlines, in turn, to 27 countries. The analysis of the national 
air transportations has shown that the share of Ukraine in the global volume of passenger traffic is not signifi-
cant, namely 0.23%, and most of which are international air transportations. Moreover, despite the instability of 
the military, political and economic situations in the state, the growth rate of air traffic in the Ukrainian segment 
of the global aviation market is optimistic for predicting the future development of air transportation in Ukraine.

The rapid development of the Ukrainian civil aviation has led to the growing interest pertaining to the 
national air transportation market.

Taking into account all mentioned above, we can conclude that the national air transportation market has 
got certain perspectives for successful development. First of all, this contention can be justified by a signifi-
cant growth in passenger transportation by air, the establishment of new airlines in Ukraine, namely low-cost 
airlines, the activities of new foreign airlines in Ukraine’s airspace, the opening of new airways by Ukrai-
nian carriers, the approval of the visa-free regime with the EU countries, modernization and development of  
the existing airport infrastructure in compliance with modern requirements.


