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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У галузі сільського господарства разом із роз-

витком ремонтно-технічної бази, виникли потре-
би у технічному обслуговуванні сільськогоспо-
дарських товаровиробників та ремонті сільсько-
господарської техніки. Ремонтно-технічна база ут-
ворювалася як на державних ремонтно-обслуго-
вуючих підприємств, так і прямим чином в
сільськогосподарських підприємствах. Отже, сьо-
годні залишається актуальною проблематика
щодо впровадження сучасних форм та методів ре-
монтно-технічного обслуговування виробників
сільськогосподарської продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам забезпечення ремонтного та техн-
ічного обслуговування сільськогосподарських то-
варовиробників, питанням ремонту сільськогоспо-
дарської техніки, пошуку й обгрунтуванню шляхів
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го виробництва та обгрунтувати, які з них най-
більш доцільно застосовувати вітчизняним сіль-
ськогосподарським товаровиробникам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із найбільш гальмуючих чинників роз-
витку аграрного виробництва в Україні є низький
рівень матеріально-технічного забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників, їх низь-
ка капіталоозброєність та капіталооснащеність,
що перешкоджає прискоренню оновлення їх ма-
теріально-технічної бази та не сприяє нарощуван-
ню виробництва конкурентоспроможної сільсько-
господарської продукції, зростанню ефективності
аграрної галузі [1, с. 39].

При формуванні ринкових відносин в аграрно-
му секторі економіки ефективність використання
технічного потенціалу зумовлюється значною
мірою ремонтно-технічним обслуговуванням ви-
робництва в сільськогосподарських підприєм-
ствах. Результати виробничої діяльності аграрних
підприємств та їх обслуговуючих підприємств чи
обслуговуючих господарств зокрема, в істотній
мірі залежать від ефективного управління всією
масою техніки та раціонального її використання.

Чим більшим технічним потенціалом володіє
аграрне підприємство, тим більш складні завдан-
ня воно здатне вирішувати. Разом із тим, реаліза-
ція створеного потенціалу можлива тільки тоді,
коли система використання машин і механізмів
буде грунтуватися на економічно раціональних уп-
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равлінсько-технологічних рішеннях. Саме вони
дозволяють об'єднати всі ресурси і створити
цілісну систему виробництва, що володіє певним
потенціалом. Чим повніше організаційні форми
відповідають рівню розвитку технічних засобів і
новим технологічним принципам виробництва, тим
ефективніше використовується техніка в умовах
конкретного підприємства.

Необхідно враховувати, що структурні елемен-
ти ремонтно-технічного забезпечення істотно
відрізняються за функціональною роллю в процесі
виробництва, а тому не з однаковою активністю
впливають на кінцеві результати господарювання.
За інших однакових умов вищих результатів дося-
гають ті підприємства, які краще оснащені так зва-
ним активним основним виробничим капіталом:
силовими і робочими машинами, транспортними
засобами, продуктивною худобою, багаторічними
культурними насадженнями [2]. Потрібно зазна-
чити, що складовими утримання техніки є капі-
тальний і поточний ремонти, технічне обслугову-
вання в період експлуатації, а також міжсезонне
зберігання машин та витрати на їх відновлення [3,
с. 127].

Зростаюча роль технічного озброєння та пе-
реозброєння сільськогосподарських підприємств
зумовлена значною мірою інтенсифікацією вироб-
ництва в основних і допоміжних галузях сільсько-
го господарства, з одного боку, та підвищенням
вимог до ремонтно-технічного обслуговування, з
іншого.

Дана ситуація викликана тим, що у вироб-
ництві, переробці та реалізації продукції сіль-
ського господарства беруть участь велика
кількість спеціалізованих галузей, які економіч-
но й технологічно пов'язані між собою. Тому в су-
часних умовах потрібно підвищувати рівень взає-
мозв'язку між основним виробництвом і допомі-
жними й обслуговуючими системами, що дасть
змогу зберегти цілісність єдиного ланцюжка ви-
робництва сільськогосподарської продукції. Од-
нією з найбільш забезпечуючих та важливих об-
слуговуючих систем для сільськогосподарського
виробництва є його ремонтно-технічне обслуго-
вування.

На нашу думку, в аграрному секторі економі-
ки система ремонтно-технічного обслуговування
процесів виробництва, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції може проявляти-
ся на таких рівнях функціонування, у залежності
від масштабів та спеціалізації аграрних підпри-
ємств:

— на мікрорівні, тобто безпосередньо у вироб-
ників сільськогосподарської продукції (сіль-
ськогосподарських підприємствах різних органі-
заційно-правових форм господарювання та госпо-
дарствах населення);

— на мезорівні — у спеціалізованих під-
приємствах і організаціях регіонального чи галу-
зевого рівня, які обслуговують аграрні підпри-
ємства;

— на макрорівні — ремонтні заводи, спеці-
алізовані станції державного значення, ремонтно-
технічні підрозділи у державних органах управлі-
ння сільським господарством (рис. 1).

Ми вважаємо, що ремонтно-технічне обслуго-
вування аграрного виробництва на макрорівні слід
відносити до внутрішньої форми обслуговування,
а діяльність на мезо- та макрорівнях — до зовніш-
ньої форми обслуговування сільськогосподарсь-
кого виробництва. Звичайно, якщо враховувати
практику господарювання вітчизняних виробників
сільськогосподарської продукції, то потрібно ви-
окремити також змішану форму обслуговування,
оскільки внутрішній потенціал аграріїв не завжди
відповідає їхнім потребам у ремонтно-технічному
забезпеченню, тому потрібно контактувати із ре-
монтно-технічними відділами інших рівнів функ-
ціонування.

Види та методи ремонтно-технічного обслуго-
вування та ремонту сільськогосподарської техні-
ки відрізняються за організацією, регламентацією
та періодичністю виконання, за етапом та умова-
ми експлуатації.

Ремонтно-технічне обслуговування вироб-
ників сільськогосподарської продукції за орган-
ізацією виконання може бути централізованим
або децентралізованим, може здійснюватися ек-
сплуатуючою або спеціалізованою організацією,
чи підприємством-виробником обладнання. Ре-
монтно-технічне обслуговування може бути рег-
ламентованим, з періодичним або безперервним
контролем, сезонним, плановим або позаплано-
вим.

За етапом експлуатації розрізняють ремонтно-
технічне обслуговування сільськогосподарської
техніки під час використання, транспортування,
зберігання та очікування, а також можливе вико-
нання даних робіт за особливих умов.

Основні види та методи ремонтів сільськогос-
подарської техніки відрізняються за ступенем
відновлення ресурсу (капітальний, середній та по-
точний ремонти), за плануванням (плановий або
неплановий), за регламентацією виконання (рег-
ламентований ремонт або ремонт за технічним ста-
ном), за збереженням приналежності частин, що
ремонтуються, (зберігається чи ні приналежність
відновлювальних складових частин до визначено-
го екземпляру об'єкту) [4, с. 287].

На сучасному етапі функціонування ринко-
вої економіки в Україні сервісні та сільськогос-
подарські підприємства потребують компетент-
ного і оперативного управління. В аграрному
сервісі прояв його загальних рис відбувається
через особливу, специфічну організацію, пов'я-
зану з природним середовищем, сезонністю про-
цесу виробництва і структурою виробничого
обслуговування підприємств в залежності від зе-
мельних і виробничих відносин, місцеположен-
ням земельних ділянок. У цих умовах при уп-
равлінні та регулюванні діяльності агросервіс-
них підприємств слід враховувати існуючий тіс-
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ний зв'язок між обсягом послуг, які
надаються сільськогосподарським
підприємствам та природно-ресур-
сними умовами виробництва. У
зв'язку з цим агросервісним під-
приємствам доцільно мати у своєму
розпорядженні виробничі потуж-
ності, які дадуть можливість збіль-
шити обсяги наданих послуг з метою
підвищення прибутковості даних
формувань. Це дозволить надавати
послуги високої якості, у встанов-
лені терміни, з оптимальним розпо-
ділом ресурсного потенціалу. Слід
зазначити, що виробничі потуж-
ності агросервісних підприємств ви-
користовуються не раціонально, що
призводить до додаткових матері-
альних та фінансових витрат і, як
наслідок, збитковості окремих видів
виробничих послуг та зниження
рівня рентабельності сільськогосподарського
виробництва в цілому [5, с. 130].

Аналізуючи сучасну економічну ситуацію
та загал ьні  тенденці ї  розвит ку рин кових
відносин, можна зробити висновок, що після
появи справжніх господарів підприємств аг-
рарного сектору економіки почнеться їхня
інтенсивна модернізація, зокрема придбання
сучасної сільськогосподарської техніки та
обладнання.

Найімовірніше, що найбільш поширеним за
організацією виконання в сільських районах буде
ремонтно-технічне обслуговування сільськогос-
подарської техніки саме підприємцями-торгі-
вельними посередниками (дилерами). Служби ре-
монтно-технічного обслуговування (або спеціа-
лізовані агросервісні підприємства) сільськогос-
подарських підприємств матимуть також різні
організаційно-правові форми господарювання,
але незалежно від форм власності на кожному
підприємстві, де є сільськогосподарська техніка
та обладнання, повинні бути організовані техні-
чне обслуговування, планово-запобіжні роботи з
підтримання його працездатного стану (або влас-
ними силами, або за договором зі спеціалізова-
ними юридично незалежними підприємствами)
відповідно до вимог чинної нормативно-техніч-
ної документації.
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(сільськогосподарські 

підприємства та господарства 
населення) 

Мезорівень 
(агросервісні підприємства та 
організації регіонального чи 

галузевого рівнів) 

Макрорівень 
(ремонтні заводи, сервісні центри, 

спеціалізовані станції, підрозділи у 
державних органах управління) 

Внутрішня форма 
обслуговування 

Зовнішня форма 
обслуговування 

Змішана форма 

Рис. 1. Рівні функціонування
систем ремонтно-технічного обслуговування

сільськогосподарського виробництва

Розроблено автором.


