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IMPROVING EFFICIENCY USING AGRICULTURAL MACHINERY
У статті розглянуто методичні аспекти оцінки економічної ефективності функціонування машиннотракторно
го парку та надано пропозиції щодо підвищення ефективності використання техніки, прискорення подальшої інтен
сифікації сільськогосподарського виробництва.
The article deals with methodological aspects of assessing the economic efficiency of the tractor fleet and provided
proping to improve the efficiency of vehicles, accelerating in further intensification of agricultural production.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективність у системі виробничих відно
син є узагальнюючим показником поєднання
організаційнотехнічних, економічних, соц
іальних, екологічних та інших характеристик
господарювання в тій чи іншій галузі народно
го господарства. Слід відмітити, що їх єдність,
як особливість об'єктивної дійсності, відби
вається не тільки на господарському механізмі,
а й на нових підходах та методах управління, в
прогнозуванні економічних процесів виробниц
тва з метою виявлення резервів підвищення
його результативності. Ключовим із них у сфері
оптимального забезпечення сільськогоспо
дарського виробництва є використання машин
нотракторного парку, як визначального фак
тора забезпечення і функціонування та струк
турної перебудови аграрного сектора.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми функціонування та підвищення
ефективності використання і технічного обслу
говування машиннотракторного парку знай
шли грунтовне відображення в наукових дос
лідженнях, зокрема: В.Я. Амбросова, В.Г. Ан
дрійчука, Я.К. Білоуська, В.Г. Більського, І.Д. Бур
ковського, В.В. Вітвицького, П.А. Денисенка,
П.І. Гайдуцького, М.І. Геруна, А.О. Заїнч
ковського, В.В. Іванишина, В.В. Калюжного,
О.В. Крисального, М.Г. Лобаса, І.І. Лукінова,
С.І. Мельника, П.О. Мосіюка, Ю.Ф. Наумова,
В.М. Нелепа, Г.М. Підлісецького, В.О. Питуль
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ка, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, В.П.Товстопя
та, В.С. Шебаніна, О.М. Шпичака та інших.
Незважаючи на значимість і наукову цін
ність їх досліджень, ефективне використання
в ринкових умовах матеріальнотехнічної бази,
форм і методів експлуатації машиннотрактор
ного парку і його технічного обслуговування,
не всі аспекти цієї багатопланової проблеми
достатньо глибоко досліджені, а деякі залиша
ються дискусійними.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Без постійного формування і оновлення
основних засобів на оптимальному і якісному
технічному рівні передбачити на найближчу і
більш віддалену перспективу підвищення еко
номічної ефективності виробництва загалом
практично неможливо. Тому актуальність про
блеми постачання аграрному сектору техніч
них засобів на науковообгрунтованому рівні,
оновлення машиннотракторного парку, інших
видів основних фондів на якісно вищій основі в
будьякому випадку є одним з визначальних.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У цьому контексті необхідна подальша робо
та з удосконалення методів визначення і обліку в
плануванні та економічному стимулюванні на
родногосподарського ефекту нової техніки в
сільськогосподарських підприємствах. Особли
во це важливо для ринкових умов формування та
використання машиннотракторного парку та
умов виробництва взагалі. Так, у сучасних умо
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цільно підраховувати в
кінці кожного місяця по
кожній технологічній опе
рації. Їх виявлення дасть
можливість організувати
більш спрогнозований ре
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨзультат не тільки викорис
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
тання техніки в тому або
іншому господарстві, а й
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ȼɢɪɨɛɿɬɨɤ:
ɤɚɞɪɨɜɟ
більш ефективне виробниц
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
-ɺ ɡɦɿɧɧɢɣ
ɬɪɭɞɨɜɢɯ
тво в кожній аграрній га
- ɞɨɛɨɜɢɣ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ
- ɫɟɡɨɧɧɢɣ
лузі.
(ɡɚɝɨɧɿɜ)
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Ми вважаємо, що відоб
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раження затрат в організа
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ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ
ційно управлінському ас
ɪɟɦɨɧɬɧɨɉɆɆ
(ɡɚɝɨɧɿɜ)
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ
пекті використання техніки
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɫɥɭɠɛɚ ɿ ɌɈ
ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɧɹ ɚɝɪɨɬɟɯіз застосуванням елементів
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɧɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɦɟɯɪɨɛɿɬ
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нормативного методу дасть
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ɧɿ ɤɚɪɬɢ
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Ефективне використан
Рис. 1. Схема ефективного використання
ня
машиннотракторного
машинно,тракторного парку
парку, на нашу думку, по
вах кожному аграрному підприємству, на нашу винне будуватися на системній основі і вклю
думку, доцільно повернутися до практики роз чати такі показники: економічні, організаційні,
робки програми виробництва будьякої сільсько управлінські та організаційногосподарські
господарської продукції в комплексі з технолог (рис. 1).
ічною програмою. Необхідно керуватися сього
Економічна складова включає в себе поточ
часною ситуацією і передбачати результати своєї ні експлуатаційні (змінний, добовий, сезонний,
діяльності на перспективу, застосовуючи новітні річний виробіток техніки та дотримання норм
технології та забезпечення їх потрібними ресур витрачання пальномастильних матеріалів) та
сами в оптимальні терміни відповідно до агротех кінцеві (собівартість одиниці механізованих
нічних вимог. Саме такі завдання повинні знахо робіт, кількість виробленої продукції та її со
дитися в центрі діяльності машиннотракторно бівартість, грошові надходження, прибуток)
го парку в кожному підприємстві. З цією метою показники ефективності використання.
облік затрат доцільно здійснювати по відхилен
Організаційна складова — на перше місце
нях за обсягами виконаних робіт, а не відхилен ставить питання формування трудових колек
нях об'ємів виробленої продукції. У рослин тивів механізаторів відповідно до їх призначен
ництві, наприклад, обсяги продукції бувають ня на основі інженерного або соціального підхо
відомі тільки після збирання врожаю і виявлення ду. Інженерний підхід використовують при фор
відхилень у кінці виробничого циклу, що дає мало муванні підрозділів для виконання окремих важ
користі для визначення ефективності викорис ливих робіт, соціальний — для проведення аг
тання машиннотракторного парку та виробниц ротехнічних операцій виробництва продукції.
тва взагалі. На етапах вирощування кожної сіль
Управлінська складова — потребує в кері
ськогосподарської культури відхилення від тех вництві роботою колективів механізаторів усіх
нології здійснення робіт технікою досить суттє важливих функцій: прогнозування, обліку,
во вносить корективи у виробництво продукції.
контролю, стимулювання працівників.
Базою нормативного методу повинні висту
Організаційногосподарська складова пе
пати технологічні карти по кожній сільськогос редбачає кадрове забезпечення, диспетчерсь
подарській культурі. Відхилення від цих нор ку службу, діагностичне та технічне обслуго
мативів визначають на основі первинного об вування, постачання пальномастильних мате
ліку, який необхідно здійснювати на підставі ріалів і запасних частин, заходи із зберігання
облікових аркушів механізатора. Підсумки до машиннотракторного парку.

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɆɌɉ
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У сучасних умовах із наведених складових
ефективного використання машиннотрактор
ного парку в найбільш критичному стані аграр
них підприємств перебуває управлінська. Сіль
ськогосподарські підприємства при розробці
виробничої програми повинні будувати цілісну
сукупність управлінських функцій та методів
виконання програми шляхом прогнозування,
обліку і контролю та відповідного стимулюван
ня працівників машиннотракторного парку за
належне виконання своїх функцій.
Прогнозування на рівні аграрного підприє
мства було і залишається провідною ланкою
управління, без якої досягнення високих ефек
тивних результатів стає проблематичним. Про
гноз — це передбачення перспектив економіч
ного становища машиннотракторного парку і
його розвитку. Встановлений прогноз має бути
обов'язковим для його виконання.
Щодо конкретних інструментів прогнозуван
ня діяльності підрозділів аграрних підприємств, то
слід повернутися до такої практики складання
комплексного технікоекономічного документа,
як технологічна карта виробництва будьякої про
дукції. Їх необхідно розробляти по кожній
сільськогосподарській культурі або тваринницькій
продукції з детальним відображенням технічних
засобів виконання заходів стосовно прийнятої в
підприємстві технології. Технологічна карта —
попередньо розроблена форма базової технолог
ічної документації прогнозування діяльності
підрозділів, в якій обгрунтований весь процес опе
рацій та їх складові частини, потрібні матеріали,
технічні засоби і обладнання, технологічні режи
ми, кваліфікація працівників тощо.
У такий спосіб має реалізовуватися ідея
ефективності кінцевих результатів використан
ня машиннотракторного парку, виконання до
веденого підрозділу завдання з виконання пев
них робіт або виробництва продукції та її со
бівартості. Доцільно застосовувати контроль
та аналіз проміжних експлуатаційних показ
ників — змінної, добової, декадної продуктив
ності, технічної готовності, витрат пальнома
стильних матеріалів тощо.
Вирішальне значення має стимулювання
працівників машиннотракторного парку. Сти
мули повинні бути простими, доступними та
мобілізовувати всіх працівників на досягнення
високих кінцевих результатів. В аграрному
підприємстві необхідно здійснити певні захо
ди щодо забезпечення ефективного викорис
тання машиннотракторного парку та облад
нання. Першочергове значення потрібно нада
вати підготовці відповідних кваліфікованих
кадрів масових професій — трактористівма
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шиністів, а також вищої кваліфікації — інже
нерів і техніків. Ці категорії спеціалістів пра
цюють на постійній основі, аграрні підприєм
ства мають готувати їх у відповідних навчаль
них закладах за свій рахунок.
Ефективне використання техніки потребує
певних матеріальнотехнічних передумов: при
міщень чи майданчиків для утримання машинно
тракторного парку; діагностичних пунктів та ре
монтних майстерень з відповідним устаткуван
ням та обладнанням; приміщень для зберігання
запасних частин; сховищ для зберігання пально
го та мастил і заправки ними агрегатів; транспор
тних засобів для доставки цих матеріалів та ін.
Така сервісна інфраструктура потребує, у свою
чергу, робочих місць, ремонтників, водіїв, охо
ронців тощо. Приміщення мають відповідати тех
нічним, санітарним та соціальним вимогам.
ВИСНОВКИ

Таким чином, проведене нами дослідження
показує, що на ефективність використання ма
шиннотракторного парку впливає цілий ком
плекс факторів, які знаходяться між собою як
у кількісних, так і якісних взаємозв'язках і
співвідношеннях. Окремі з них ми прослідку
вали при оцінці внутрішніх резервів викорис
тання машиннотракторного парку на прикладі
Вінницької області. На нашу думку, вони
цілком можуть трансформуватися і адаптува
тися до ринкової ситуації по Україні загалом.
Поліпшення забезпечення всіх галузей агро
промислового комплексу технічними ресурса
ми, перехід на досконаліші методи господарю
вання потребують ефективного використання
діючих та освоєння нових сучасних високопро
дуктивних технічних потужностей, оснащення
ними сільськогосподарських підприємств до
економічно обгрунтованого рівня і саме на цій
основі прискорення вирішення важливих зав
дань подальшої інтенсифікації сільського гос
подарства і виведення його на якісно вищий кон
курентоздатний рівень у світовому значенні.
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