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У статті проведено опрацювання вико-
ристання компетенційного підходу як до 
оцінювання, так і до формування стратегічної 
позиції авіаційних підприємств. Сформовано 
переліки ключових компетенцій авіакомпаній 
та аеропортів України, використання яких 
дає можливість визначити конкурентні 
переваги та недоліки авіапідприємства на 
міжнародному ринку авіаційних перевезень. 
Обґрунтовано, що для забезпечення ефек-
тивного стратегічного позиціонування ме- 
неджменту авіаційного підприємства до- 
цільно виходити з наявних та спрямову-
ватись на досягнення як внутрішніх, так і 
зовнішніх ключових компетенцій такого під- 
приємства. За методичного підходу М. Пор-
тера опрацьовано методичні аспекти вияв-
лення стратегічних груп як національних 
авіакомпаній, так і аеропортів на основі вико-
ристання кластерного аналізу. Обґрунто- 
вано принциповий підхід до побудови 
організаційно-економічного механізму забез-
печення ефективного стратегічного пози-
ціонування авіаційних підприємств України.
Ключові слова: авіаційне підприємство, 
авіакомпанія, аеропорт, стратегічне пози-
ціювання, ключові компетенції.

В статье проведена обработка применения 
компетенционного подхода как к оценива-

нию, так и к формированию стратегиче-
ской позиции авиационных предприятий. 
Сформированы перечни ключевых компе-
тенций авиакомпаний и аэропортов Укра-
ины, использование которых позволяет 
определить конкурентные преимущества и 
недостатки авиапредприятия на междуна-
родном рынке авиационных перевозок. Обо-
сновано, что для обеспечения эффектив-
ного стратегического позиционирования 
менеджменту авиационного предприятия 
целесообразно исходить из существующих 
наличия и ориентироваться на достиже-
ние как внутренних, так и внешних клю-
чевых компетенций такого предприятия. 
Согласно методическому подходу М. Пор-
тера обработаны методические аспекты 
выявления стратегических групп как наци-
ональных авиакомпаний, так и аэропортов 
на основе использования кластерного ана-
лиза. Обоснован принципиальный подход 
к построению организационно-экономиче-
ского механизма обеспечения эффектив-
ного стратегического позиционирования 
авиационных предприятий Украины.
Ключевые слова: авиационное предпри-
ятие, авиакомпания, аэропорт, стратеги-
ческое позиционирование, ключевые компе-
тенции.

The article is devoted to the development of the use of a competent approach both to the assessment and to the formation of the strategic position of avia-
tion enterprises. Lists of key competencies of airlines and airports of Ukraine have been formed, the use of which provides an opportunity to determine the 
competitive advantages and disadvantages of the airline in the international air transportation market. It is substantiated that in order to ensure effective 
strategic positioning, the management of an aviation enterprise should be based on the current state of competencies and focus on achieving both internal 
and external key competencies of such an enterprise. According to the methodological approach of M. Porter, the methodological aspects of identifying 
strategic groups of both national airlines and airports based on the use of cluster analysis are developed. Based on a pairwise comparison of the competen-
cies of a leading national airline in a certain strategic group with the competencies of foreign airlines that compete with it in the international air transportation 
market, it is possible to build a table of competitive advantages of such a national airline. This will make it possible to more clearly define the benchmarking 
directions of such a national airline, based on the results of pairwise comparisons with competing airlines, including foreign ones. A similar approach is 
recommended for comparative analysis of domestic airports, but based on a specific list of key competencies. The proposed approach takes into account 
the existing restrictions in Ukraine on the openness of financial and operational performance of enterprises engaged in aviation activities. The use of a 
competent approach allowed forming the stages of building an organizational and economic mechanism to ensure effective strategic positioning of aviation 
enterprises of Ukraine. The proposed launch of the practice of supporting national aviation companies, both airlines and airports, only a target strategic 
group, will strengthen their strategic position in the international market and improve the economic security of both such airlines and Ukraine.
Key words: aviation enterprise, airline, airport, strategic positioning, key competencies.

Постановка проблеми. Специфіка надання 
авіатранспортних послуг визначає як характе-
ристики управління авіаційною галуззю, так і осо-
бливості стратегічного управління авіаційними 
підприємствами. Так, авіаційні перевезення здій-
снюються авіакомпаніями, а відправлення та 
приймання рейсів з пасажирами, вантажами та 
поштою здійснюють аеропорти, які приймають як 
внутрішні, так і міжнародні рейси національних 
та іноземних авіакомпаній. Зазвичай допуск іно-
земних авіакомпаній до виконання міжнародних 
рейсів у певну країну здійснюється на основі укла-
дених двосторонніх угод між двома державами. 
В цих угодах визначаються авіаперевізники з обох 

країн та всі комерційні умови експлуатації повітря-
них ліній. Фактично такі угоди виступають у ролі 
бар’єру входу авіакомпаній на певний авіаційний 
ринок. Звісно, такі угоди суттєво обмежують конку-
ренцію на ринках авіаційних перевезень, тому для 
розвитку ринків приблизно з 1990-х років спочатку 
у США, а потім у Європі та в усьому світі розпо-
чались процеси лібералізації авіаційного прос- 
тору [1; 2]. З огляду на розвиток інтеграційних про-
цесів та спрямованість України до входження в 
Європейський авіаційний простір і поступове при-
стосування вітчизняного авіаційного законодав-
ства до імплементації угоди про «відкрите» небо з 
ЄС проблема забезпечення належного стратегіч-
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ного позиціонування вітчизняних аеропортів, авіа-
компаній, та інших суб’єктів авіаційної діяльності, 
що задіяні у забезпеченні міжнародних авіаційних 
перевезеннях, набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі дослідженню питань вико- 
ристання компетенційного підходу до страте-
гічного позиціонування підприємств присвячені 
роботи С.О. Рекіянова, В.А. Верби, С.К. Праха-
лад, О.В. Вартанової, Дж. Тідд, Ю.В. Погорелова, 
К.Г. Белоусової та інших науковців. Однак авіа-
ційна галузь має свої особливості, пов’язані як із 
формуванням попиту, так і з діяльністю авіаційних 
підприємств, що задіяні у формуванні ринкової 
пропозиції на ринку авіаційних перевезень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
опрацювання методичних питань використання 
компетенційного підходу у стратегічному позиціону-
ванні авіаційних підприємств, визначення їх стра-
тегічних груп для уможливлення розроблення реко-
мендацій щодо покращення їх конкурентної позиції 
на ринку міжнародних авіаційних перевезень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічне позиціонування підприємства уосо-
блює комплекс заходів управлінського характеру, 
розроблення та вжиття яких має на меті забез-
печити досягнення підприємством цільової кон-
курентної позиції на ринку, запланованих резуль-
татів своєї діяльності відповідно до прийнятої 
стратегії розвитку. Інструментарій, що часто про-
понується до використання на підприємствах, 
спирається на застосування SWOT-аналізу (англ. 
S – Strength – сильні сторони; W – Weakness – 
слабкі сторони; O – Opportunities – можливості; T – 
Threats – загрози) задля проведення оцінювання 
поточного стану сильних та слабих сторін його 
бізнесу. Такий підхід дає змогу оцінити ринкову 
позицію певного авіаційного підприємства, напри-
клад авіакомпанії, навіть у динаміці, але залиша-
ється завдання порівняння її позиції щодо інших 
авіакомпанії, тобто з урахуванням динамічного 
конкурентного середовища. У цьому напрямі вва-
жаємо за доцільне зосередитись на використанні 
саме компетенційного підходу як до оцінювання, 
так і до формування стратегічної позиції авіа-
компанії. Як відомо, компетенції підприємства як 
джерела одержання конкурентних переваг вико-
ристовуються у конкурентному та стратегічному 
позиціонуванні підприємства [3, с. 155; 4, с. 26; 
5, с. 80; 6, с. 51; 7, с. 98; 8, с. 213]. Використання 
такого підходу уможливлює визначення стратегіч-
ної позиції авіакомпанії чи аеропорту, дає змогу 
систематизувати їх конкурентні переваги. На 
основі результатів оцінки чинників впливу на стра-
тегічне позиціонування авіаційних підприємств 
України, розроблення спеціалізованих матриць 
СВОТ-аналізу авіакомпаній та аеропортів можна 
сформувати перелік ключових компетенцій авіа-

компаній та аеропортів, що визначають їх кон-
курентні переваги, відповідно до галузевих та 
функціональних особливостей. На основі аналізу 
наукових джерел [4, с. 27; 3, с 155; 9, с. 241], що 
розкривають особливість використання компетен-
ційного підходу та специфіки діяльності авіаційних 
підприємств, сформовані переліки ключових ком-
петенцій авіакомпаній та аеропортів України. Так, 
до основних компетенцій аеропорту слід віднести 
клас аеропорту, розвинену інфраструктуру аеро-
порту, наявність базової авіакомпанії, що забез-
печує трансферний пасажиропотік в аеропорт, 
прозору та гнучку систему мотивації авіакомпаній, 
наявність ефективних бізнес-процесів організа-
ції та обслуговування пасажирів та авіакомпаній, 
високу безпеку та якість обслуговування, наяв-
ність висококваліфікованого персоналу, ефективні 
комунікації, зв’язки з постачальниками, розвиток 
сфери неавіаційної діяльності, наявність надійних 
джерел розвитку аеропорту.

До основних компетенцій авіакомпанії доцільно 
віднести розвинену мережу маршрутів, пунктуаль-
ність виконання рейсів, сучасний парк літаків, мож-
ливість його швидкої заміни та розширення, наяв-
ність ефективних бізнес-процесів, високу безпеку 
та якість обслуговування, розширену мережу про-
дажу перевезень, високу адаптивність, наявність 
висококваліфікованого персоналу, ефективні кому-
нікації, зв’язки з постачальниками, наявність надій-
них джерел розвитку авіакомпанії, активну позицію 
власників у забезпеченні її розвитку. Важливо, що 
для забезпечення ефективного стратегічного пози-
ціонування, менеджменту авіаційного підприємства 
доцільно виходити з наявних та спрямовуватись на 
досягнення як внутрішніх, так і зовнішніх ключових 
компетенцій такого підприємства, використовуючи 
зовнішні сприйнятливі фактори.

На основі проведення порівняння компетенцій 
національної авіакомпанії з компетенціями інозем-
них авіакомпаній, що конкурують з нею на ринку 
міжнародних авіаційних перевезень, можна побу-
дувати перелік конкурентних переваг такої наці-
ональної авіакомпанії. Вона дає змогу визначити 
напрями проведення бенчмаркінгу національної 
авіакомпанії за результатами попарного порів-
няння з авіакомпаніями-конкурентами, зокрема 
іноземними. Аналогічний підхід доцільно викорис-
тати для бенчмаркінгу вітчизняних аеропортів.

В результаті оцінювання компетенцій з’явля-
ється можливість визначити конкурентні переваги 
(недоліки) авіапідприємства на міжнародному 
ринку авіаційних перевезень. Зіставлення роз-
рахункових значень компетенцій авіакомпанії чи 
аеропорту з компетенціями іноземного конкурента 
утворює індекс конкурентної переваги такого 
авіапідприємства (ІС) за певною компетентністю 
[10, с. 315]. Якщо значення такого індексу наці-
ональної авіакомпанії за певною компетенцією 
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перевищує 1, то її наявна компетенція вище від-
повідної компетенції іноземної авіакомпанії-конку-
рента. Така ж послідовність дій здійснюється щодо 
усього переліку компетенцій, визначених для інших 
типів авіаційних підприємств. Якщо ІС становить 
менше 1, то відповідна компетенція авіакомпанії 
має нищу оцінку, ніж у авіакомпанії-конкурента, що 
ослаблює конкурентну позицію такої авіакомпанії. 
Таким чином, формування переліку конкурентних 
переваг авіаційних підприємств дає змогу визна-
чити їх сильні та слабкі сторони діяльності на між-
народному ринку авіаційних перевезень.

Для розроблення регулюючих рішень авіацій-
ною адміністрацією України щодо підтримки наці-
ональних авіаційних підприємств в умовах посту-
пової лібералізації авіаційного простору України на 
основі зняття обмежень у двосторонніх міждержав-
них угодах доцільно напрацювати інструментарій 
аналізу для систематизації усіх вітчизняних авіа-
компаній та аеропортів у певні стратегічні групи.

У міжнародних виданнях опубліковано багато 
статей щодо визначення стратегічних груп під-
приємств, зокрема авіакомпаній [11–13]. Так, 
дослідники Б.П.С. Мурті, А.А. Рашид та І. Голл у 
джерелі [11] розкрили особливості використання 
моделі регресії латентного класу (The Latent Class 
Regression Model) для виявлення стратегічних 
груп американських авіакомпаній. Однак, на жаль, 
з огляду на стан корпоративних відносин такий 
підхід до виявлення стратегічних груп в умовах 
ринку авіаперевезень України не може використо-
вуватись. Це пов’язано з недостатністю публічної 
інформації щодо фінансової звітності авіаком-
паній, адже тільки дві авіакомпанії, такі як ПрАТ 
«Міжнародні авіалінії України» й ПАТ АК «Дніпроа-
віа», є акціонерними товариствами, що публікують 
звітність у відкритому доступі. Інші авіакомпанії за 
своєю організаційно-правовою формою є товари-
ствами з обмеженою відповідальністю і не публі-
кують свою звітність відкрито.

Частіше фахівці транспортної авіаційної інду-
стрії радять використовувати підхід М. Порте- 
ра [8, с. 521], за якого доцільно формувати страте-
гічні групи з конкуруючих фірм, що використовують 
аналогічні конкурентні підходи та позиції на ринку. 
Відповідно до такого методичного підходу про-
вели свої дослідження Дж.А. Кілінг та К.А. Сміт [12]  
щодо визначення стратегічних груп американ- 
ських авіакомпаній.

У нашому дослідженні ми орієнтуємось на 
методичний підхід М. Портера, а також на здій-
снення комплексної систематизації авіаційних 
підприємств України (за видами авіаційної діяль-
ності) на основі використання кластерного аналізу 
для виявлення стратегічних груп як національних 
авіакомпаній, так і національних аеропортів. Клас-
терний аналіз має проводитись на основі величин 
ключових зовнішніх індикаторів, які, безумовно, 

досягаються за рахунок відповідного стану та 
розвитку внутрішнього середовища авіапідпри-
ємства, бізнес-процесів та культури. Ідентифіка-
ція стратегічних груп авіакомпаній та аеропортів 
здійснюється з урахуванням їх місця на ринку авіа-
транспортних послуг України та їх здатності конку-
рувати під час виконання міжнародних перевезень 
з іноземними авіакомпаніями, тому саме ієрар-
хічний кластерний аналіз має бути використаний 
для ідентифікації цих стратегічних груп, у якому 
для визначення відстані між довільними парами 
кластерів використовується метод повного зв’язку, 
Евклідова відстань береться як міра визначення 
однорідності об’єктів. Виокремлення кластерів 
як авіакомпаній, так і аеропортів доцільно про-
водити за допомогою набору dummy-змінних, що 
відображають відсутність або наявність певних 
характеристик для авіапідприємства «0» та «1» 
відповідно. Проведення розрахунків можна здій-
снювати у програмі “Statistics” чи використовувати 
інші аматорські розробки. В результаті мають бути 
отримані кластери аеропортів (авіакомпаній) за 
ступенем гомогенності введених у модель інди-
каторних характеристик, яким притаманні спільні 
ознаки та які мають схожі проблеми в діяльності. 
Вважаємо за доцільне проводити ідентифікацію 
стратегічних груп авіакомпаній (авіапідприємств) 
на основі індикаторів, які доступні з відкритих дже-
рел інформації. Оскільки більшість українських 
авіакомпаній, що працюють на міжнародному 
ринку авіаційних перевезень, за організаційно-
правовою формою є товариствами з обмеженою 
відповідальністю, їх фінансові показники, а також 
показники ефективності витрат не розміщені у від-
критому доступі. У табл. 1 представлено критерії 
для визнання стратегічних груп вітчизняних авіа-
компаній, відповідно, у табл. 2 наведено крите-
рії для визначення стратегічних груп аеропортів 
України на основі кластерного аналізу.

Як представлено у табл. 1, 2, більшість крите-
ріальних індикаторів доступні з відкритих джерел, 
зокрема періодичних звітів Міністерства інфра-
структури України, включаючи пунктуальність. 
Пунктуальність авіакомпаній є зовнішнім індика-
тором ефективності бізнес-процесів та комуніка- 
цій авіакомпанії. Авіакомпанії за рахунок розви-
нутих інтеграційних взаємодій з іншими авіапере- 
візниками можуть забезпечити зростання показ-
ника пунктуальності, використовуючи їх аеро- 
портові слоти.

На основі попарного порівняння компетенцій 
провідної національної авіакомпанії в певній стра-
тегічній групі з компетенціями іноземних авіаком-
паній, які конкурують з нею на ринку міжнарод-
них авіаперевезень, можна побудувати таблицю 
конкурентних переваг такої національної авіа-
компанії. Це дасть можливість чіткіше визначати 
напрями бенчмаркінгу національної авіакомпанії 
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з урахуванням результатів попарних порівнянь з 
конкуруючими авіакомпаніями, зокрема із закор-
донними. Аналогічний підхід слід використовувати 
для порівняльного аналізу внутрішніх аеропортів.

Таким чином, принциповий підхід до побудови 
організаційно-економічного механізму забезпе-
чення ефективного стратегічного позиціонування 
авіаційних підприємств України, на думку автора, 
має включати такі основні етапи:

1) аналіз ринку авіаційних перевезень України 
(внутрішні та міжнародні рейси вітчизняних та іно-
земних авіакомпаній, пасажиропотік в аеропорти 
України);

2) формування набору критеріїв для вияв-
лення стратегічних груп авіаційних підприємств 
України в межах певного виду економічної діяль-
ності в авіа індустрії (стратегічні групи авіакомпа-
ній, стратегічні групи аеропортів);

3) ідентифікація стратегічних груп вітчизняних 
авіаційних підприємств (за видами економічної 
діяльності);

4) визначення провідних авіапідприємств у 
кожній стратегічній групі на основі ключових ком-
петенцій;

5) визначення конкурентних переваг (та слаб-
костей) провідних авіапідприємств порівняно з 
іноземними конкурентами;

6) визначення напрямів бенчмаркінгу авіацій-
них підприємств (за видами економічної діяльності) 
з урахуванням результатів попарних порівнянь їх 
ключових компетенцій з іноземними конкурентами.

Відмінною рисою стратегічного позиціонування 
авіакомпаній України від стратегічного позиціо-
нування іноземних авіакомпаній є його спрямо-
ваність, націленість. Так, цільовою аудиторією 
вітчизняних авіакомпаній є лише дві її категорії, 
а саме споживачі його послуг, тобто пасажири та 
власники вантажів, і партнери по авіаційному біз-
несу (постачальники), тобто туроператори, інші 
авіакомпанії, з якими укладені угоди інтелайну, код 
шерінгу, використання блоку місць. Інтеграційні 
взаємодії з такими партнерами дають можливість 
забезпечити та збільшити пасажиропотік, підви-
щити якість надання авіаційних послуг. Важли-
вим є те, що серед цільової аудиторії вітчизняних 
авіакомпаній відсутні їх власники (власники акцій 
авіакомпанії, тобто інвестиційні та інші фонди) у 
зв’язку з нерозвиненістю вторинного фінансового 
ринку, тобто векторів спрямованості стратегічного 
позиціонування у авіакомпаній України менше, ніж 
у іноземних, а саме лише два: на споживачів та 
на постачальників, тобто партнерів по авіабізнесу. 
Відповідно до відкритої інформації, більшість наці-
ональних авіакомпаній за своєю організаційно-

Таблиця 1
Критерії для визначення стратегічних груп вітчизняних авіакомпаній  

на основі проведення кластерного аналізу
Критерії Значення

Тип пасажирських авіаційних перевезень Регулярні, чартерні, ділова авіація, змішані перевезення,  
усі види, крім регулярних перевезень

Середня кількість рейсів за місяць Відповідно до релевантних діапазонів
Обсягові показники:
− кількість перевезених пасажирів;
− величина виконаних пасажирокілометрів за рік

Відповідно до релевантних діапазонів

Кількість літаків в експлуатації Відповідно до релевантних діапазонів
Пунктуальність авіакомпанії Відповідно до релевантних діапазонів
Наявність інтеграційних взаємодій Наявність код-шерінгових угод, угод інтерлайну тощо
Програми лояльності Наявність чи відсутність
Своєчасність взаєморозрахунків з бізнес-
партнерами та клієнтами Наявність чи відсутність

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Критерії для визначення стратегічних груп серед аеропортів України  

на основі проведення кластерного аналізу
Критерії Значення

Тип аеропорту Міжнародний, внутрішній
Пасажиропотік Відповідно до релевантних діапазонів
Пропускна спроможність Відповідно до релевантних діапазонів
Розвиненість інфраструктури аеропорту Наявність чи відсутність
Наявність базової авіакомпанії, що забезпечує трансферний 
пасажиропотік Наявність чи відсутність

Джерело: розроблено автором
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правовою формою є товариствами з обмеженою 
відповідальністю. Лише чотири з них є акціонер-
ними товариствами, а саме ПрАТ «Міжнародні 
Авіалінії України», ПАТ «Дніпроавіа», авіакомпанія 
ПАТ «Мотор Січ», ПрАТ «Буковина». З огляду на те, 
що вторинний фінансовий ринок в Україні не роз-
винутий, питання зміни котування акцій власників 
та менеджмент авіакомпаній не хвилюють. Однак 
важливості набувають питання забезпечення 
фінансової, економічної безпеки національних 
авіакомпаній. Наприклад, банкрутство провідної 
національної авіакомпанії «Аеросвіт» у 2013 році 
було пов’язане саме із суттєвими обсягами неза-
безпечених фінансових зобов’язань. Молода авіа-
компанія «Скайап» також стикнулась із нестачею 
обігових коштів для оплати послуг контрагентів по 
авіаційному бізнесу в середині літа 2018 року.

Останнім часом у провідних країнах поширю-
ється практика надання державної підтримки авіа-
компаніям зі скрутним фінансовим становищем з 
огляду на вклад авіаційного бізнесу у ВВП країни 
[1]. Такі процеси відбувалися і відбуваються час 
від часу і в США, і в Європейському Союзі [13; 14]. 
Державна підтримка у вигляді субсидій, викупу 
акцій у статутному капіталі надається в періоди 
кризи таких авіакомпаній, що часто асоціюється 
з діями сильніших конкурентів та економічними, 
фінансовими та іншими кризами, іноді глобаль-
ними за своєю природою. Використовуються також 
інші інструменти. Так, у ЄС для часткового нівелю-
вання наслідків вимушених антипандемічних захо-
дів (COVID-19) використовуються певні важелі для 
захисту авіакомпаній від фінансових наслідків гло-
бальної пандемії коронавірусу для забезпечення 
їх фінансової стійкості. Так, «Євроконтроль» при-
йняв рішення перенести оплату рахунків для авіа-
компаній, виставлених протягом лютого-травня 
2020 року, на середину 2021 року [15].

З огляду на обмеженість державних дже-
рел фінансування реального сектору економіки 
України доцільно запровадити практику надання 
фінансової та іншої допомоги авіакомпаніям таких 
стратегічних груп, які є стратегічно вагомими для 
України, забезпечують формування її стратегічних 
позицій у регіоні та відчувають суттєвий конку-
рентний тиск з боку іноземних авіакомпаній. Такі 
дії сприятимуть посиленню стратегічного позиціо-
нування на міжнародному ринку та стану еконо-
мічної безпеки як таких авіакомпаній, так і України. 
Ідентифікацію стратегічних груп аеропортів 
доцільно проводити задля розроблення та впро-
вадження державних і регіональних програм роз-
витку державно-приватного партнерства залежно 
від пріоритетності та економічної доцільності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Опрацювання використання компетенційного 
підходу як до оцінювання, так і до формування 
стратегічної позиції авіаційних підприємств дало 

можливість сформувати переліки ключових компе-
тенцій авіакомпаній та аеропортів України, вико-
ристання яких під час проведення порівняльного 
попарного аналізу дає змогу визначити конку-
рентні переваги та недоліки авіапідприємства на 
міжнародному ринку авіаційних перевезень. Для 
забезпечення ефективного стратегічного позиці-
онування менеджменту авіаційного підприємства 
доцільно виходити з наявних та спрямовуватись 
на набуття провідних як внутрішніх, так і зовніш-
ніх ключових компетенцій. Розроблений методич-
ний інструментарій для проведення ідентифікації 
стратегічних груп як національних авіакомпаній, 
так і аеропортів на основі використання кластер-
ного аналізу враховує наявні в Україні обмеження 
щодо відкритості фінансових та експлуатаційних 
показників підприємств, що займаються авіацій-
ною діяльністю. Використання компетенційного 
підходу дало змогу сформувати етапи побудови 
організаційно-економічного механізму забезпе-
чення ефективного стратегічного позиціонування 
авіаційних підприємств України. Запропоноване 
започаткування практики підтримки національних 
авіаційних підприємств лише цільових стратегіч-
них груп сприятиме посиленню їх стратегічного 
позиціонування на міжнародному ринку та покра-
щенню стану економічної безпеки як таких авіапід-
приємств, так і України загалом.
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