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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи авіаційного 

менеджменту та логістики»  розроблена на основі “Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця з технічної експлуатації сучасної 

та перспективної авіоніки повітряних суден. 

 Метою дисципліни є формування у студентів знань і розуміння 

концептуальних основ менеджменту і логістики як одного із важливих 

інструментів у процесі організації управління системою технічної експлуатації 

авіаційної техніки, сучасного авіаційного підприємства в цілому. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- формування у студентів як у майбутніх працівників та керівників 

інженерно-авіаційної служби основ управлінського та логістичного мислення; 

-  набуття   теоретичних знань  та практичних вмінь з питань виробничого 

авіаційного менеджменту та логістики ; 

- освоєння практичних методів, які дозволяють здійснювати ефективне 

управління процесами технічної експлуатації авіаційної техніки та  запасами 

авіаційно-технічного майна. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 основні поняття та визначення менеджменту; 

 функції управління; 

 підходи в управлінні; 

 типові структури управління організацією; 

 модель раціональної бюрократії та її значення на авіапідприємстві; 

 методи управління в організації; 

 організацію інженерно-авіаційної служби цивільної авіації (ЦА), місце та 

роль інженера з технічної експлуатації авіоніки; 

 основні поняття та визначення логістики; 

 види матеріальних потоків та їх характеристики; 

 логістичні операції та функції; 

 логістичні системи та ланцюги; 

 сутність закупівельної, виробничої логістики та логістики запасів; 

Вміти: 

 формувати місію та цілі організації; 

 проводити аналіз зовнішнього середовища організації; 

 формувати стратегію організації; 

 застосовувати стратегії та методи технічного обслуговування і ремонту в 

процесі експлуатації авіаційної техніки; 
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 здійснювати  планування діяльності менеджера на авіапідприємстві; 

 користуватися експлуатаційною документацією при підготовці до 

проведення та в процесі проведення технічного обслуговування авіаційної 

техніки; 

 здійснювати організаційні заходи щодо інженерно-технічного складу для 

проведення різних видів та форм технічного обслуговування авіаційної техніки; 

 розробляти інструкції з обов’язків та дій інженерно-технічного складу 

відділів, цехів, змін та бригад експлуатаційних підприємств цивільної авіації на 

різних етапах технічного обслуговування авіаційної техніки в умовах виникнення 

певних виробничих ситуацій; 

 розробляти заходи щодо підвищення експлуатаційної технологічності 

авіоніки, ефективності  процесу її технічної експлуатації та використання; 

 проводити аналіз логістичних ланцюгів руху матеріальних потоків; 

 визначати логістичні витрати та шляхи їх скорочення; 

 визначати економічний розмір замовлення; 

 проводити пошук, аналіз та вибір потенційних постачальників; 

 дати оцінку ефективності функціонування логістичної системи. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

 навчального модуля №1 «Основи  авіаційного менеджменту»; 

 навчального модуля №2 «Основи авіаційної логістики», кожен з яких є 

логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 

аналіз результатів її виконання.  

 Навчальна дисципліна «Основи авіаційного менеджменту та логістики» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Інформаційно-вимірювальні пристрої 

та системи авіоніки», «Електропостачання повітряних суден», «Інженера 

психологія, ергономіка та людський чинник в авіації», «Основи авіації», 

«Філософія», «Основи економічної теорії», «Психологія ділового спілкування» 

«Надійність систем авіоніки», «Комп’ютерно-інтегровані системи та комплекси 

ПНО» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Комп`ютерно-інтегровані 

системи та комплекси пілотажно-навігаційного обладнання», «Авіаційні телевізійні та 

мультимедійні системи», «Радіотехнічні системи авіоніки», «Пілотажно-навігаційне 

обладнання регіонального/магістрального літака». 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Основи авіаційного менеджменту» 

Тема 2.1.1. Поняття та сутність менеджменту.  

Історія розвитку менеджменту в авіації. Поняття «менеджмент» та 

необхідність управління організаціями. Складові планування та його принципи. 

Організація як функція управління 
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Тема 2.1.2.  Стратегічне планування. 

Основні складові бізнес-плану. Сутність стратегічного планування та його 

основні компоненти. Особливості планування на авіапідприємстві.  Методика 

SWOT-аналізу,  та його сутність і значення. 

Тема 2.1.3.Основні завдання організації праці. Соціальні завдання 

організації праці.  Структури управління  на авіапідприємствах та в інших 

організаціях. Оперативне управління на авіапідприємстві. 

Тема 2.1.4. Поняття мотивації. Сутність поняття і види мотивації. 

Мотиваційний ланцюг  потреби за  Маслоу. Сучасні теорії мотивації. Мотивація 

як функція управління. 

Тема 2.1.5. Матеріальні потреби як основа мотивації. Система заохочень 

та підвищення продуктивності праці на авіапідприємствах. Планування 

матеріальних потреб. 

Тема 2.1.6. Поняття контролю та їх основні види.  Принципи контролю 

/відповідність, доцільність, законність, ефективність/. Процес контролю та його 

основні етапи. Стратегічна спрямованість. Орієнтація на результат та своєчасність 

контролю. 

Тема 2.1.7. Менеджмент в умовах кризових ситуацій. Види конфліктів та 

їх  психологічний аналіз. Конфлікти в трудових колективах. Методи вирішення 

конфліктів. Основні тенденції та закономірності управління персоналом. 

2.2. Модуль №2 «Основи авіаційної логістики» 

Тема 2.2.1. Поняття та сутність логістики.  

Завдання та функції логістики. Значення логістики в авіації. Інформаційне 

забезпечення в логістики. Поняття маркетингової логістики. 

Тема 2.2.2.Види логістичних операцій. 

Матеріальні потоки та їх характеристики. Економічний ефект від 

використання логістики. 

Тема 2.2.3. Сутність логістичних систем та їх види. 

Логістичні ланцюги. Транспортна логістика. 

Тема 2.2.4. Система управління матеріальними запасами. 

 Логістика складських процесів на авіапідприємстві. 

Тема 2.2.5. Логістична підсистема постачання запасними частинами 

(комплектуючими) на авіапідприємстві.  

Логістика запасів. Види матеріальних запасів. Загальна  характеристика 

систем контролю запасів.     

Тема 2.2.6. Логістичний сервіс.  
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Поняття та значення логістичного сервісу. Об’єкт логістичного сервісу. 

Види логістичного сервісу. Комплекс нематеріальних логістичних послуг.      

Надання інформації та надійність доставки. 

Тема 2.2.7. Параметри і характеристики логістичного обслуговування. 

Показники якості обслуговування. Основні принципи сучасного сервісу. Якість  

сервісу – є ключ до комерційного успіху. 

Тема 2.2.8. Закупівельна логістика в авіації в процесі експлуатації ЛА. 

Завдання і функції закупівельної логістики. Механізм функціонування 

закупівельної логістики. Завдання інтеграції та координації закупівель. Схема 

процесів закупівельної логістики. 

    
. 
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(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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