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Постановка проблеми. Незважаючи на зрос-
тання  показників  діяльності  цивільної  авіації  в 
України у 2016 році, вони ще не досягли резуль-
тату  2013  року.  Одним  із  чинників,  що  не  дають 
змогу подальшому розвитку авіації,  є недоскона-
лість та застарілість нормативної бази, що регла-
ментує діяльність аеропортів в Україні, у т.ч. сфері 
встановлення аеропортових зборів.

Незважаючи на можливість  застосування зни-
жувальних коефіцієнтів у аеропортах України для 
стимулювання  авіакомпаній  до  розвитку  переве-
зень, у регіональних аеропортах України вона не 
набула  розповсюдження,  не  застосовується  та 
потребує подальшої розробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Здійснений  аналіз  досліджень  і  публікацій  робіт 
іноземних  та  вітчизняних  вчених  доводить,  що 
питанням економіки аеропортів та взаємодії авіа-
компаній та аеропортів приділено багато уваги. 

Однак,  в  економічній  літературі,  присвяченій 
розвитку  та  управлінню аеропортовими  комплек-
сами, переважна більшість досліджень стосується 
управління  формами  власності  [1,  2],  взаємодії 
управління аеропорту та авіакомпаній [3], інвести-
ційній привабливості [4], тощо. 

Постановка завдання. Незважаючи на велику 
кількість досліджень з питань розвитку ринку авіа-
ційних послуг, взаємодії авіакомпаній та аеропор-
тів,  проблема  стимулювання  авіаперевізників  до 
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розвитку перевезень шляхом запровадження сис-
теми знижувальних коефіцієнтів достатньо не роз-
глянута та потребує подальшого вивчення. Метою 
даної статті є розробка рекомендацій щодо запро-
вадження  системи  знижувальних  коефіцієнтів  в 
аеропортах  України  на  прикладі  Міжнародного 
аеропорту «Запоріжжя».

Виклад основних результатів. У сучасних умо-
вах  глобалізації  людства  ринок  авіаційних  пере-
везень  є  одним  з  найбільш  перспективних  тран-
спортних ринків. За прогнозом ICAO (Міжнародна 
організація цивільної авіації) у період до 2023 року 
щорічне  зростання  попиту  на  авіаційні  переве-
зення у світі становитиме 4 – 5%.

Розвиток ринку цивільної авіації в Україні також 
демонструє значні показники зростання.

Упродовж  2016  року  на  ринку  пасажирських 
та  вантажних  авіаційних  перевезень  працювало 
29 вітчизняних авіакомпаній, які виконали 79,5 тис. 
комерційних  авіарейсів  (за  2015  рік  –  66,3  тис. 
авіарейсів).

Кількість  перевезених  пасажирів  збільшилася 
у порівнянні з 2015 роком на 31,3% та становила 
8  277,9  тис.  пасажирів.  Пасажиропотоки  через 
аеропорти  України  зросли  на  20,9%  та  склали 
12 929,9 тис. пасажирів.

У 2016 році пасажирські перевезення здійсню-
вали 19 українських авіакомпаній. При цьому 95% 
загальних обсягів пасажирських перевезень вико-
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нано 6 провідними вітчизняними авіакомпаніями: 
«Міжнародні  авіалінії  України»,  «Азур-Ейр  Укра-
їна», «Роза Вітрів», «ЯнЕйр», «Браво» та «Атлас-
джет Україна».

Позитивна  динаміка  пов’язана  у  першу  чергу 
з  розвитком  сектора  міжнародних  повітряних 
перевезень.  Регулярні  польоти  між  Україною  та 
країнами  світу  упродовж  2016  року  здійснювали 
10  вітчизняних  авіакомпаній  до  42  країн  світу  та 
28 іноземних авіакомпаній до 27 країн світу.

Комерційні  рейси  вітчизняних  та  іноземних 
авіакомпаній у 2016 році обслуговували 19 укра-
їнських  аеропортів  та  аеродромів.  За  підсум-
ками  2016  року  кількість  відправлених  та  прибу-
лих  повітряних  суден  склала  133,2  тисяч  (проти 
120,7 тисяч за 2015 рік).

Незважаючи на те, що 76% загального пасажи-
ропотоку сконцентровано у столичних аеропортах 
Бориспіль та Київ (Жуляни), зростання пасажиро-
потоку мало місце також майже в усіх регіональ-
них аеропортах України. Зокрема,  кількість паса-
жирів,  обслугованих  аеропортом Рівне,  зросла  у 
8,6 раза, аеропортами Вінниця – у 6,6 раза, Кри-
вий Ріг – у 6,4 раза, Івано-Франківськ – у 3,9 раза, 
Запоріжжя – а 2,2 раза та ін. [5].

Однак,  незважаючи  на  значне  зростання  у 
2016  році,  показники  діяльності  авіаційної  галузі 
України ще не досягли результатів 2013 року, коли 
пасажиропотік  через  аеропорти  України  склав 
15 134,6 тис. осіб.

Розвиток ринку авіаперевезень ускладнюється 
наявністю  проблем,  пов'язаних,  у  тому  числі,  і 
з  незадовільним  станом  та  вартістю  наземного 
обслуговування  та  встановлених  тарифів.  Осно-
вна  причина  такого  стану  аеропортів  України 
пов'язана  з  відсутністю  ефективних  механізмів 
управління аеропортами та політики встановлення 
тарифів і зборів за обслуговування. 

Підхід до формування та реалізації маркетин-
гових  програм  з  метою  стимулювання  польотів 
перевізника є формальним та недостатньо розро-
бленим і не відіграє своєї ролі.

Відповідно  до  Наказу Міністерства  транспорту 
та зв’язку України від 14.04.2008 року № 433 «Про 
встановлення  аеропортових  зборів  за  обслугову-
вання  повітряних  суден  і  пасажирів  в  аеропортах 
України»  встановлені  ставки  аеропортових  зборів 
за  аеропортове  обслуговування  повітряних  суден 
(далі – ПС) і пасажирів, пов'язане із забезпеченням:

•  зльоту – посадки повітряних суден; 
•  обслуговування пасажирів в аеровокзалі; 
•  наднормативної стоянки ПС; 
•  авіаційної безпеки. 
У  додатках  до  зазначеного  Наказу  наведені 

диференційовані аеропортові збори для усіх дію-
чих аеропортів України. 

Найбільший збір  за зліт – посадку для міжна-
родного сполучення встановлений для аеропорту 

Хмельницького і складає 14,5 дол. США за 1 тонну 
МЗМ  (максимальної  злітної маси) ПС, а наймен-
ший – для аеропорту Вінниці – 9,9 дол. США.

Найбільший збір за зліт – посадку для внутріш-
нього  сполучення  встановлений  для  аеропорту 
Суми і складає 11,5 дол. США за 1 тонну МЗМ ПС, 
а  найменший  –  для  аеропорту Одеси  –  3,5  дол. 
США за 1 тонну МЗМ ПС.

Найбільший збір за обслуговування пасажирів 
в аеровокзалі для міжнародного сполучення вста-
новлений для аеропорту Одеси – 16,5 дол. США 
за одного відправленого пасажира, а найменший – 
для аеропорту Вінниці – 10,8 дол. США.

Найбільший  збір  за  обслуговування  пасажи-
рів  в  аеровокзалі  для  внутрішнього  сполучення 
встановлений для аеропорту Маріуполь – 5,5 дол. 
США  за  одного  відправленого  пасажира,  а  най-
менший – для аеропорту Київ – 2,5 дол. США. 

Таким чином різниця тарифів та зборів в аеро-
портах України може становити 1,5 – 2 рази, що 
дуже суттєво впливатиме на вартість авіапереве-
зень для авіакомпаній.

З метою стимулювання та залучення авіаком-
паній,  відкриття  нових  напрямків  та  розширення 
географії  польотів,  за  рішенням  керівника  аеро-
порту  до  встановлених  граничних  ставок  аеро-
портових зборів при виконанні регулярних рейсів 
можуть застосовуватись знижувальні коефіцієнти 
до  0,2,  виходячи  з  економічної  ефективності  та 
з  дотриманням  вимог  законодавства  про  захист 
економічної  конкуренції,  а  також  з  урахуванням 
ціни квитка [6].

Однак, на практиці така можливість майже не 
використовується,  оскільки  досить  складним  є 
обґрунтування надання таких знижок перед контр-
олюючими органами  в  частині  прибутку, що  опо-
датковується,  а  також  стримуючим  фактором  є 
бажання керівництва аеропорту отримати макси-
мальний прибуток від існуючих авіарейсів.

Право керівника аеропорту встановлювати зни-
жувальні коефіцієнти до ставок аеропортових збо-
рів створює умови для більш ефективної співпраці 
аеропорту  та  авіакомпаній  та  залучення  додат-
кових  перевізників.  Застосування  знижувальних 
коефіцієнтів  до  аеропортових  зборів  у  поєднанні 
зі  зниженням вартості  наземного обслуговування 
та  проведення  спільних  маркетингових  заходів 
аеропорту  та  авіакомпанії  створює  можливість 
зниження вартості авіаперевезень для пасажирів, 
тим самим суттєво збільшуючи пасажиропотік. 

Залучення  додаткових  авіаційних  перевізни-
ків  сприятиме  також  покращенню  конкурентного 
середовища та якості обслуговування пасажирів, 
а також призведе до збільшення доходів аеропор-
тів у т.ч. від неавіаційної діяльності.

Відповідно  до  Наказу  №  433,  в  аеропортах 
встановлені  надто  високі  ставки  аеропортових 
зборів, які становлять, наприклад, 20 – 30% собі-
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вартості рейсу низькобюджетних перевізників без 
врахування вартості авіаційного пального.

Провідні  аеропорти  України  (Бориспіль,  Київ, 
Одеса та Львів) почали запроваджувати систему 
стимулювання  авіакомпаній  до  розвитку  переве-
зень через аеропорт, однак, вона не враховує усієї 
специфіки  та  особливостей  авіакомпаній.  У  регі-
ональних  аеропортах  України,  система  знижу-
вальних  коефіцієнтів  зовсім не використовується 
і потребує подальшої розробки.

Враховуючи  вищенаведене,  доцільно  розробити 
та затвердити новий наказ Міністерства інфраструк-
тури України «Про встановлення аеропортових збо-
рів у аеропортах України», в якому необхідно встано-
вити для авіакомпаній чіткі вимоги, при виконанні яких 
надається знижка для аеропорту на обслуговування 
та фіксовані знижувальні коефіцієнти, які стимулюва-
тимуть авіакомпанії до розвитку авіаперевезень.

Система стимулювання авіакомпаній до розви-
тку перевезень через аеропорти України повинна 
бути  спрямована  на  створення  прозорих,  зрозу-
мілих  та  рівних  умов  роботи  на  ринку  для  авіа-
компаній.  Новий  наказ  повинен  встановити  про-
зорість та чіткість критеріїв, недискримінаційність 
умов стимулювання та їх відповідність принципам 
ICAO. У ньому необхідно для кожного аеропорту 
встановити  розмір  знижувального  коефіцієнту  та 
період  часу,  протягом  якого  цей  коефіцієнт  буде 
встановлено.  Крім  того,  доцільно  передбачити 
встановлення знижувальних коефіцієнтів не тільки 
для регулярних, але й чартерних авіарейсів.

Пропонується  встановити  такі  критерії  для 
запровадження знижувальних коефіцієнтів:

•  виконання  нового  маршруту  в  нові  аеро-
порти,  до  яких  раніше  не  виконувалися  переве-
зення принаймні один рік;

•  виконання  перевізником  серії  міжнародних 
чартерних  рейсів,  що  не  виконувалися  з  аеро-
порту, принаймні протягом останніх 2 років;

•  початок  виконання  регулярного  або  серії 
міжнародних  чартерних  рейсів  новою  авіакомпа-
нією;

•  збільшення  кількості  виконаних  рейсів  на 
тиждень на міжнародному регулярному напрямку;

•  збільшення  кількості  виконаних  рейсів  на 
тиждень на внутрішньому регулярному напрямку;

•  збільшення кількості перевезених пасажирів 
(показник  необхідно  встановлювати  окремо  для 
кожного аеропорту).

Запропонована  система  буде  стимулювати 
авіакомпанії  збільшувати  обсяги  перевезень  на 
вже існуючих маршрутах, відкривати нові авіаційні 
маршрути  та  залучати  додаткових  пасажирів  до 
аеропорту.  Нова  розроблена  система  дозволить 
будь-якій авіакомпанії будувати свою діяльність у 
зрозумілих і прогнозованих умовах роботи та спри-
ятиме  збільшенню  пасажиропотоку,  який  раніше 
не літав через аеропорт.

У  той  же  час  аеропорт  разом  із  авіакомпані-
ями в перший рік польотів буде розділяти витрати, 
пов'язані  з  відкриттям  нових  напрямків  та  збіль-
шення частот за існуючими.

Запровадження  системи  стимулювання  авіа-
компаній  до  розвитку  перевезень  буде  актуаль-
ним, зокрема, і для розвитку Міжнародного аеро-
порту «Запоріжжя», який за підсумками 2016 року 
посів 7 місце серед аеропортів України за обсягом 
пасажиропотоку, продемонструвавши зростання у 
2,2 раза у порівнянні із 2015 роком.

На даний час з Міжнародного аеропорту «Запо-
ріжжя»  виконуються  регулярні  та  чартерні  авіа-
рейси  до  м.  Київ,  Турецької  Республіки  (Анта-
лія  та  Стамбул),  Республіки  Білорусь  та  Єгипту. 
Рейси  виконуються  українськими  авіакомпані-
ями  «Мотор-Січ»,  «Міжнародні  авіалінії  Укра-
їни»,  «Роза  Вітрів»,  «Азур  Ейр  Україна»,  «Атлас 
Джет  Україна»  та  іноземними  «Turkish  Airlines», 
«Pegasus Airlines», «Cargo Air» та інші. 

Таблиця 1
Встановлення знижувального коефіцієнта для авіакомпаній у МА «ЗАПОРІЖЖЯ»

№ Критерій
Розмір 

знижувального 
коефіцієнта

Термін дії 
знижувального 

коефіцієнта
1 Початок виконання перевізником нового міжнародного регулярного рейсу  0,7 1 рік
2 Початок виконання перевізником нового внутрішнього регулярного рейсу  0,4 2 роки

3 Початок виконання перевізником серії міжнародних чартерних рейсів, що 
не виконувались з МА «Запоріжжя» протягом останніх 2 років 0,8 3 місяці

4 Початок виконання регулярного або серії міжнародних чартерних рейсів 
новою авіакомпанією 0,6 1 рік

5 Збільшення кількості виконаних рейсів на тиждень на міжнародному 
регулярному напрямку 0,8 3 місяці

6 Збільшення кількості виконаних рейсів на тиждень на внутрішньому 
регулярному напрямку 0,7 6 місяців

7

Кількість перевезених авіакомпанією пасажирів за календарний місяць:
3 000 – 4 999
5000 – 9 999
10 000 і більше

0,8
0,6
0,5

1 місяць наступ-
ний за звітним
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За підсумками 2016 року послугами аеропорту 
скористалися 275 421 пасажирів. Планом роботи 
на  2017  рік  заплановане  зростання  пасажиропо-
току до 360 000 пасажирів та розширення геогра-
фії польотів, у тому числі відкриття авіарейсів до 
Тунісу, Чорногорії та Ізраїлю [7].

У  новому  наказі  Міністерства  інфраструктури 
України доцільно встановити наступні знижувальні 
коефіцієнти  для Міжнародного  аеропорту  «Запо-
ріжжя» (табл. 1).

У  разі  наявності  декількох  з  перерахованих 
критеріїв, за рішенням директора КП «Міжнарод-
ний аеропорт Запоріжжя», можливе встановлення 
найнижчого знижувального коефіцієнту.

Висновки. В аеропортах України відповідно до 
Наказу Міністерства транспорту та зв’язку № 433 
від 14.04.2008 встановлені  граничні  ставки аеро-
портових  зборів.  Незважаючи  на  те,  що  даним 
наказом передбачено право керівника аеропорту 
своїм  рішенням  встановлювати  знижувальні  кое-
фіцієнти,  однак,  на  практиці  це  право  не  засто-
совується. Також не розроблені чіткі критерії для 
запровадження знижувального коефіцієнта.

Враховуючи  вищенаведене,  необхідне  при-
йняття нового наказу Міністерства інфраструктури 
України, який би встановив прозорість та чіткість 
критеріїв,  недискримінаційність  умов  стимулю-
вання та їх відповідність принципам ICAO. У ньому 
необхідно для кожного аеропорту встановити роз-
мір знижувального коефіцієнту та період часу, про-
тягом якого цей коефіцієнт буде встановлено. Крім 
того, доцільно передбачити встановлення знижу-
вальних  коефіцієнтів  не  тільки  для  регулярних, 
але й чартерних авіарейсів.

Запропонована  система  буде  стимулювати 
авіакомпанії  збільшувати  обсяги  перевезень  на 

вже існуючих маршрутах, відкривати нові авіаційні 
маршрути  та  залучати  додаткових  пасажирів  до 
аеропорту.  Нова  розроблена  система  дозволить 
будь-якій авіакомпанії будувати свою діяльність у 
зрозумілих і прогнозованих умовах роботи та спри-
ятиме  збільшенню  пасажиропотоку,  який  раніше 
не літав через аеропорт.
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