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Більшість авіакомпаній планові регламентні роботи з техніч-
ного обслуговування (ТО) парку повітряних суден (ПС), що екс-
плуатуються, а також супутні логістичні процеси, як правило, не
розглядають як безпосередню операційна діяльність, а є допомі-
жними, інфраструктурними. Тобто авіаперевізник, виходячи із
кількісного та якісного складу парку ПС, інтенсивності його екс-
плуатації, бізнес-стратегії тощо приймає стратегічні рішення у
сфері своєї операційної діяльності щодо організації здійснення
процесів ТО ПС, передаючи ці процеси в аутсорсинг.

В умовах розробки або ревізії операційної стратегії для авіа-
компаній є актуальною проблема обґрунтування доцільності аут-
сорсингу усього спектру або частини планових регламентних ро-
біт з ТО ПС.

Проблеми аутсорсингу бізнес-процесів операційної діяльності
промислових і сервісних підприємств у закордонній літературі
розглядаються через призму вибору однієї із стратегічних альте-
рнатив — «Робити власними силами» чи «Купувати» (англ.
Make-or-Buy Decision).

На разі активно використовується поняття «стратегія аутсор-
сингу» у якості стратегії управління, що дозволяє оптимізувати
функціонування організації за рахунок фокусування на тих видах
діяльності, що є пріоритетними, головними (виходячи з місії, за-
гальнокорпоративних цілей, загальнокорпоративної стратегії та
стратегій бізнесу) [1, 2].

Проблеми стратегічних рішень саме авіакомпаній щодо аутсо-
рсингу планових регламентних робіт з ТО сучасних типів авіа-
ційної техніки є практично не розв’язаними, що і зумовлює акту-
альність теми дослідження.

У структурі ринку ТО цивільних ПС виокремлюють такі сег-
менти (відповідно до основних груп регламентних робіт з авіасе-
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рвісу та авіаремонту): 1) лінійні форми ТО; 2) ремонт і віднов-
лення запчастин та агрегатів (авіаційного технічного майна); 3)
технічне обслуговування та ремонт двигунів; 4) важкі форми ТО,
ремонт і модифікація ПС.

Аутсорсерами планових регламентних робіт з ТО ПС можуть
виступати: 1) авіабудівні об’єднання, які мають у своїх організа-
ційних структурах суб’єкти (сервісні потужності) із здійснення
відповідних робіт; 2) потужні авіакомпанії, що створили відпові-
дну інфраструктуру та отримали необхідні дозволи; 3) так звані
«незалежні» провайдери послуг ТО ПС, що не належать ні до ко-
рпоративних структур авіавиробників, ні до авіакомпаній.

У випадку розгляду авіакомпанією можливостей і доцільності
аутсорсингу процесів ТО ПС, у фокусі уваги знаходяться такі пи-
тання.

По-перше, обґрунтування доцільності передачі в аутсорсинг
лінійних форм ТО як найменш трудомістких і таких, що фактич-
но не потребують вкладень у виробничу (сервісну) інфраструкту-
ру. По-друге, організація логістичного забезпечення поставок
запчастин та агрегатів; у цьому питанні особливу роль відіграє
практика реалізації системи інтегрованої логістичної підтримки
життєвого циклу ПС, у рамках якої авіавиробник має значні
юридичні зобов’язання перед авіакомпанією у сфері сервісного
супроводу експлуатації конкретного ПС. Іншою особливістю ло-
гістики авіаційного технічного майна є запобігання поставкам
контрафактної продукції та витрати на управління поставками та
запасами. По-третє, стратегічне рішення про аутсорсинг плано-
вих регламентних робіт з ТО дозволяє уникнути значних капіта-
льних витрат на створення відповідної виробничої (сервісної) ін-
фраструктури — ангари, склади тощо, а також витрат на
отримання дозвільної документації та навчання персоналу.

При прийнятті стратегічного рішення про аутсорсинг частини
або всіх робіт з ТО ПС виникає низка специфічних додаткових про-
блем і витрат. По-перше, витрати, пов’язані із управлінням взаємо-
відносинами із провайдером послуг ТО. По-друге, витрати на пере-
гін ПС (що у «гонці» за розміщенням замовлень у регіонах із
нижчим рівнем витрат може виявитись критичним). По-третє, ви-
трати на врегулювання спірних моментів із авіавиробником та орга-
нами ліцензування та сертифікації (особливо актуально при аутсор-
сингу робіт з ТО ПС «незалежним» провайдерам). По-четверте,
ключова проблема забезпечення та контролю якості робіт.

Економіко-організаційними факторами, які впливають на ви-
бір авіакомпанією стратегічної альтернативи «Аутсорсинг» або
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«Інсорсинг» щодо робіт з ТО ПС, є такі: 1) необхідність та обсяг
капітальних вкладень; 2) вартість робочої сили; 3) прямі та не-
прямі матеріальні витрати; 4) адміністративні витрати; 4) витрати
на забезпечення якості цих робіт.

Підкреслимо, що окремого дослідження вимагають проблеми
впливу обраної моделі авіаційного бізнесу на прийняття рішення
авіакомпанією про аутсорсинг робіт з ТО ПС; це і є напрямком
наших подальших досліджень.
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Применение компетентностного подхода в управлении персо-
налом является ответом на вызов технологической и информаци-
онной революции в области производства. Проблемы многих
служб управления человеческими ресурсами связанны с разницей
методологических подходов используемых различными направле-
ниями, фрагментарностью и дублированием функций. Отбор, оце-
нка, развитие и вознаграждение персонала процессы глубоко вну-
тренне взаимосвязанные. Благодаря компетентностному подходу
эта связь нашла технологическое воплощение. Единая база дан-
ных, созданная на основе компетенций, совместно используемая
всеми службами человеческих ресурсов даст возможность интег-




