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В умовах політичної та економічної кризи, що склалася на території нашої країни, Україні не-
обхідно використати усі можливості та ресурси для активізації галузей промисловості, які здатні ста-
білізувати національну економіку. Саме розвиток машинобудування та співробітництво у цьому на-
прямі з іншими країнами є ефективним, перспективним та забезпечує конкурентні переваги на світо-
вому ринку. Найбільшим потенціалом серед галузей українського машинобудування володіє авіабу-
дування. Розвиток авіаційної галузі не лише сприяє визнанню країни на міжнародній арені, як потуж-
ного промислового виробника, а й приносить надходження до державного бюджету, надає робочі міс-
ця висококваліфікованим кадрам, стимулює розвиток суміжних галузей.

Для оцінки стану авіабудування України доцільно проаналізувати основні показники діяль-
ності найбільшої авіабудівної компанії України ДП «Антонов» (табл. 1).

Таблиця 1 Основні показники  Державного підприємства «Антонов»

Джерело: [1], [2], складено автором
За результатами економічного аналізу діяльності ДП «Антонов», необхідно, в першу чергу, 

зазначити негативну тенденцію у поставках літаків. Компанія у 2013 році випустила лише 7 літаків, а 
у 2014 та 2015 роках українське підприємство зменшило обсяги виробництва до двох літаків щорічно.

Позитивна тенденція спостерігається в отриманні нових замовлень. Зокрема, у 2016 році ДП 
«Антонов» здійснювала будівництво десяти літаків та отримала 18 твердих замовлень. Загалом за 
2016 рік компанія отримала замовлення на поставку трьох літаків моделі Ан-148 для Міністерства 
оборони України, 10 літаків Ан-178 для азербайджанської компанії SilkWay Airlines та 5 літаків (4 – Ан-
148, 1 – Ан-178) для Іраку. Крім цього, компанія уклала попередні угоди на постачання понад 70-ти лі-
таків для авіаліній Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Китаю.

Слід відмітити, що у 2015 році серед торговельних партнерів України у сфері авіації відсут-
ні економічно-розвинені країни, які активно співпрацювали у 2012 році. В той час зацікавленими у 
придбанні вітчизняної техніки є країни, які мають торгові обмеження від країн-світових лідерів (Куба, 
КНДР, Південний Судан). 

Щодо фінансових результатів діяльності компанії, то за 9 місяців 2015 року компанія отрима-
ла дохід в розмірі 2,6 млрд грн. та прибуток – 274 млн грн. Зростання компанії складає 8,72% і забез-
печене, головним чином, за рахунок діяльності підрозділу «Авіалінії Антонова». Рентабельність ви-
робництва компанії у 2015 році знаходилась на рівні 27,7%, що вище, ніж у провідних світових ліде-
рів. Витрати на наукові розробки склали 21,2% від загальної собівартості. На підприємстві спостері-
гається як скорочення кількості працівників, так і зниження продуктивності праці. 

Загалом, компанії «Антонов» для досягнення успіху необхідно подолати ряд важливих про-
блем, серед яких відсутність серійного виробництва, низький рівень інвестиційних вкладень, необхід-
ність організації підтримки експлуатації українських літаків у світі, застарілість виробничих потужнос-
тей, а також відсутність інтересу та попиту на внутрішньому ринку. 

Таким чином, підприємство «Антонов» має потенціал для розвитку і в найближчому май-
бутньому, за умови хоча б часткового подолання вищезазначених проблем та не виникнення нових, 
збільшить обсяги виробництва літаків, їх реалізації, отримає значні прибутки та, завдяки новим роз-
робкам та ідеям, займе високі позиції на світовому ринку авіабудування.
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