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The aim of our research was to study the current state of beef cattle production market infrastructure and to determine its 

development priorities. 

To achieve the aim of our scientific research we used the following methods: dialectical, abstract and logical, comparative, 

monographic as well as that of synthesis. 

The study has found that overall global market of beef and veal is sufficiently stable. Thus, global production of beef and 

veal increased by 1.044 m tons. (+ 1.8 %) in 2012–2014, the overall domestic consumption increased by 398 thousand. tons.  

(+ 0.7 %), export – to 1.343.000 tons (+ 17.2 %) within the same period. The leading exporters of lamb and beef in 2014 were 

Brazil (2,03 m t), India (1,875 m t), Australia (1,56 m t) and the leading importers were the USA (1,055 m t), Russian 

Federation (1,02 m t), Japan (760.000 t). [1]. Thus, what is the situation with the beef cattle products in Ukraine? The answer to 

this question is ambiguous. In 1990 beef and veal share in the total meat production (in slaughter weight) in all categories of 

farms amounted to 45.5 % (1,985,400 tons) in 2014 it was 17.5 % (412,700 tons). ). The share of world meat production for 

Ukraine has no more than 1 % (2-2.4 m t), while the share for China, the US and Brazil is 80.41 and 23 % respectively. Almost 

half of the gross meat production in slaughter weight is sold on the Ukrainian domestic market as raw meat products, including 

at least 35–40 % of products from small farms where animals are slaughtered directly at the  farm yards or on private mini 

slaughterhouses. 
Therefore, it is extremely important nowadays to organize wholesale livestock markets on the basis of processing plants and the 

process of their formation can look like follows. It is advisable to take an area of 5-6 hectares for cattle market and parking, to place 
slaughter points, storage fodder facilities, rooms for tendering and paperwork, veterinary service and bank departments. The pens for 
animals should be divided into several groups according to the type of farm animals. The facilities of meat processing plants located in 
cities meet all these requirements. Tendering procedures can be carried out using a terminal (price based on private arrangements or on 
the agreed procedure defined by agreement between the seller and the administration of the market) and auction (the price is 
determined at public auction) forms of trade. To trade a certain type of livestock it is advisable to establish a particular day and to give 
regularly (weekly) special newsletter highlighting the results of bidding as well as forecasts for the nearest perspective. Buyers inspect 
the goods, negotiate the price, and, when the decision has been made, vehicles with cattle drives into the weighhouse where the 
weighted animals are loaded into containers (a vehicle is placed on the trestle). Payments between buyers and sellers is carried out 
directly, the market gets its market fee for every  head, as well as for any vehicle entry. 

Infrastructure of meat livestock products market is an important part in the matters of slaughterhouses certification, which 

requires legislative regulation, veterinary and sanitary rules for slaughterhouses, animals slaughtering in farms are not regulated 

with slaughter points certification mechanisms. The slaughter points certification process should include the following 

components: location and equipment of slaughter points; requirements for farm animals acceptance for slaughter of (acceptance 

of animals for slaughter must be carried out only if there is a permit from the State Veterinary Service, animal identification 

signs and animal passports); requirements for slaughter products (hygiene rules on slaughter are to be introduced on cutting and 

examination, including bonning, cutting, freezing and storage). 

Thus, the problems of beef cattle market infrastructure development are primarily related to legal and financial support. 

Budget deficit and failure to comply with regulations hinder the development of agricultural market infrastructure in general, 

including beef cattle market. 

Priority directions of beef cattle market infrastructure development, in our opinion, is the formation and development of 

livestock markets; organization of slaughter products wholesale; development of certified slaughterhouses network. 

Keywords: infrastructure, beef cattle, live cattle market, wholesale markets. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Стаття присвячена вивченню теоретичних підходів до підвищення ефективності використання машинно-

тракторного парку в агропромислових підприємствах України. Визначено теоретичну суть поняття «економічна ефек-

тивність» та виділено основні методи її оцінки. Також проведено поглиблений аналіз показників ефективності викори-

стання машинно-тракторного парку. Крім того, в статті проаналізовано важливість ефективного використання машин-

но-тракторного парку для результативності агропромислового виробництва. Значна увага приділяється методам оцінки 

ефективності використання машинно-тракторного парку та пошукам резервів її підвищення як на рівні підприємства, 

так і агропромислового комплексу в цілому. 

Ключові слова: ефективність, економічний ефект, чинники ефективності, машинно-тракторний парк, сільського-

сподарське підприємство. 
 

Постановка проблеми. Машинно-тракторний парк (МТП) є важливою складовою ресурсної 

бази сільськогосподарських підприємств, що забезпечує механізацію виробничих процесів і зна-
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чною мірою визначає рівень продуктивності праці та ефективності виробничої діяльності. Сучас-

ні економічні умови характеризуються скороченням кількості основних видів техніки, високим 

рівнем фізичного та морального зносу МТП, внаслідок чого зросло навантаження на сільськогос-

подарські машини, збільшилася тривалість механізованих робіт. Частка матеріальних витрат у 

структурі собівартості продукції досягла 70 %, більше половини яких є витратами на експлуата-

цію машинно-тракторного парку. 

Водночас в останні роки підвищується попит на продукцію сільського господарства, який 

неможливо задовольнити без використання новітніх технологій та сучасної техніки. Однак на 

ефективність оновлення та використання техніки в сучасних умовах впливають і такі фактори, як 

відсутність наукового підходу до планування та організації використання технічних засобів сіль-

ськогосподарських підприємств. Під час вирішення завдань підвищення рівня використання та 

завантаження техніки, а також стратегічного планування майже не використовуються прийоми 

математичного моделювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки й підвищення ефективності ви-

користання машинно-тракторного парку приділяли увагу багато зарубіжних та вітчизняних нау-

ковців. Різні аспекти використання засобів механізації розглядалися у працях  В.Г. Андрійчука, 

В.М. Баутіна, В.Г. Більського, П.І. Гайдуцького, М.І. Грицишина, В.В. Іванишина, М.В. Красно-

щокова, В.А. Левченко, М.Г. Лобаса, М.М. Малиша, М.М. Могилової, В.І. Пастухова, Г.М. Підлі-

сецького, П.П. Руснака, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, В.Л. Товстопята, В.С. Шебаніна та ін. Ними 

розроблені теоретичні засади і науково-практичні рекомендації щодо створення та функціону-

вання технічного потенціалу сільськогосподарського виробництва.  

Питання підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки досліджували 

такі вчені: Я.К. Білоусько, І.Д. Бурковський, А.В. Блоха, В.К. Зімін, Ю.К. Кіртбая, В.М. Петров,  

І.Г. Тивоненко та ін. Незважаючи на велику кількість наукових праць, досліджень і публікацій за 

темою дослідження, недостатньо висвітленими залишаються питання, пов’язані з особливостями 

формування оцінки ефективності використання машинно-тракторного парку, з урахуванням впливу 

різних факторів, зумовлених виробничими умовами сільськогосподарських підприємств. 

Мета і завдання дослідження – розробка теоретико-методичних засад та практичних реко-

мендацій підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в сільськогоспо-

дарських підприємствах.  

Матеріал і методика дослідження. Для реалізації поставлених у дослідженні завдань вико-

ристовувалися такі методи та прийоми: монографічний, статистичних групувань, кореляційно-

регресійного аналізу і графічний – для комплексного вивчення сучасного стану сільськогоспо-

дарського виробництва, технічного забезпечення та визначення факторів, що впливають на ефек-

тивність використання МТП; порівняння – для зіставлення економічних явищ у різні часові пері-

оди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; абстрактно-логічний, розрахунково-

конструктивний та оптимізаційний –  для обґрунтування оптимального складу МТП, організа-

ційних форм використання техніки. 

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що технічні засоби сільськогоспо-

дарського виробництва є найважливішими і невід'ємними елементами цілісної системи матеріа-

льно-технічної бази, тому раціональне їх поєднання та відтворення сприятиме ефективному роз-

витку сільськогосподарських підприємств. Машинно-тракторний парк сільськогосподарського 

підприємства в широкому значенні включає в себе, окрім тракторів, сільськогосподарських ма-

шин, самохідних комбайнів, також автомобілі, стаціонарне силове й технологічне обладнання 

для рослинництва, тваринництва, технічного обслуговування, ремонту та інші засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва, обслуговуючих і допоміжних галузей [1]. У вузькому зна-

ченні МТП – це кількісна сукупність різних марок і модифікацій тракторів, комбайнів, причіпних 

та навісних машин і знарядь, призначених для механізації трудомістких процесів із вирощування 

сільськогосподарських культур і виробництва сільськогосподарської продукції, надання послуг 

та виконання робіт іншим виробництвам.  

Узагальнення підходів до дослідження категорії «ефективність» дало нам можливість виділи-

ти декілька напрямів: «альтеративної вартості» розглядає ефективність як відношення реально 

виробленого (реалізованого) продукту (послуги) до того, що це підприємство могло б виробити 

(реалізувати) за існуючого виробничого потенціалу; «оптимальність Паретто», за якого практич-
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но неможливо поліпшити стан хоча б одного суб’єкта, не погіршуючи при цьому позиції іншого; 

підхід «продуктивності факторів виробництва» передбачає використання мінімальної кількості 

ресурсів для виробництва певного обсягу продукції; ресурсний підхід передбачає одержання пе-

вного результату на одиницю ресурсів, які використовувалися при цьому; витратний та результа-

тивний – розглядають ефективність на основі порівняння результативності діяльності підприємс-

тва щодо витраченої величини ресурсів або обсягу понесених витрат у процесі виробництва; ці-

льовий – розглядає підприємство як систему та її здатність досягати визначених цілей на основі 

раціонального впливу на складові цієї системи. 

Ефективність використання МТП сільськогосподарських підприємств доцільно визначати як до-

сягнення максимально можливого результату від використання техніки, в іншому випадку слід вико-

ристовувати термін «результативність» [2]. Вважаємо, що, окрім результативного підходу за визна-

чення ефективності використання машинно-тракторного парку, можна застосовувати цільовий під-

хід, оскільки результативність визначається саме одержаним результатом, який є основою для визна-

чення системи цілей діяльності підприємства. Оскільки процес використання МТП характеризується 

складністю, багатоетапністю та капіталомісткістю, доцільно залучати витратний підхід до визначення 

ефективності цього процесу [3]. Отже, ефективність використання МТП сільськогосподарських підп-

риємств доцільно розглядати на основі комплексного підходу як синтезу підходів, адаптованих до 

умов використання техніки. Цей процес зумовлює досягнення економічної, соціальної та екологічної 

ефективності, що можливо за умови врахування факторів, які на неї впливають (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Система факторів, що визначають ефективність використання 

сільськогосподарської техніки. 

Джерело: розроблено автором. 
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Доведено, що серед можливих напрямів відтворення сільськогосподарської техніки найбільш 

радикальним засобом усунення морального зносу є впровадження у виробництво нових машин 

на еколого-технологічній основі, що сприятиме реалізації принципів сталого розвитку сільського 

господарства, захисту навколишнього природного середовища і безпеки праці. В умовах обме-

жених фінансових можливостей реалізації процесу повного відтворення сільськогосподарської 

техніки слід забезпечувати часткове відтворення для подовження терміну служби техніки та 

створення умови для її використання у виробничому процесі. 

Інновації у відтворювальному процесі сільськогосподарської техніки та її ефективному викорис-

танні мають охоплювати такі складові: підтримка екологічних технологій, що базуються на власних 

винаходах і розробках; організація спільної з іноземними учасниками розробки та виробництва су-

часної техніки на основі вітчизняних та зарубіжних ліцензій; використання зарубіжного досвіду в 

напрямах, де не сформовано вітчизняний науковий доробок та інноваційний потенціал [4]. 

Важливим показником ефективного використання та відтворення сільськогосподарської тех-

ніки є термін її служби. Термін служби є показником довговічності (надійності), який характери-

зує календарну тривалість від початку експлуатації техніки або її відновлення після ремонту до 

переходу конструкції в граничний стан, коли потрібно припинити експлуатацію внаслідок зни-

ження ефективності експлуатації, морального зносу, вичерпання технічного ресурсу, порушення 

техніки безпеки. 

Аналіз ефективності використання МТП сільськогосподарських підприємств має бути систе-

мним і передбачати здійснення послідовних етапів: аналіз і оцінка ефективності використання 

машинно-тракторного парку; поточний аналіз і оцінка ефективності використання окремих трак-

торів, сільгоспмашин, їх комплексів під час виконання окремих механізованих робіт; оператив-

ний аналіз використання тракторів, комбайнів і окремих агрегатів під час виконання сільськогос-

подарських робіт.  

Основними показниками, що характеризують ефективність використання МТП, є: рівень ви-

конання змінних, денних і річних норм виробітку; рівень технічної готовності, використання 

техніки, робочого часу і тягового зусилля тракторів; рівень механізації виробничих процесів; 

собівартість гектара механізованих робіт; розмір приведених витрат. Під час проведення загаль-

ноекономічної оцінки використання техніки в сільськогосподарських підприємствах доцільно 

застосовувати укрупнені показники: обсяг виконаних робіт, кількість відпрацьованих машино-

змін, машино-днів у розрахунку на еталонний трактор, загальна сума експлуатаційних витрат по 

машинно-тракторному парку. 

Критерієм ефективності роботи МТП підприємства є задоволення потреб галузей рослинниц-

тва і тваринництва в механізованих роботах з мінімумом витрат за оптимальних строків вико-

нання агротехнічних робіт. Із численного переліку показників, які характеризують ефективність 

використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств, доцільно залуча-

ти такі: коефіцієнт використання тракторів; коефіцієнт готовності тракторів; середньорічний ви-

робіток по тракторному парку механізованого підрозділу, ум. ет. га; експлуатаційні витрати, тис. 

грн на один еталонний трактор. 

У сільськогосподарських підприємствах не проводиться належним чином перевірка техніки 

під час її вибору та придбання на відповідність національній системі якості технологій і машин, 

не оцінюється її адаптивність до місцевих умов, якості застосовуваних нафтопродуктів, існуючої 

ремонтно-обслуговуючої бази. Відсутня доступна для широкого кола сільськогосподарських то-

варовиробників вичерпна інформація про нові моделі сільськогосподарської техніки.  

Практика доводить, що ефективне використання техніки можливо тільки за наявності добре 

організованого технічного сервісу. Водночас рівень сервісного забезпечення МТП знизився, про 

що свідчить той факт, що технічна готовність у досліджуваних господарствах по тракторах про-

тягом 2008–2013 рр. становить 70–75 %, зернозбиральних комбайнів – до 50 % за нормативу 85–

92 %. Основний обсяг ремонтних робіт (до 90 %) господарства Київської області виконують вла-

сними зусиллями без застосування спеціалізованого устаткування, необхідних матеріалів, за ная-

вного дефіциту якісних запасних частин, в основному за рахунок перебирання зношених деталей 

зі списаних машин. Водночас господарства, які експлуатують сільськогосподарську техніку іно-

земного виробництва, користуються послугами спеціалізованих підприємств агротехнічного сер-

вісу, що зумовлює розвиток структур технічного сервісу [5]. 
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Технічний сервіс на рівні сільськогосподарських підприємств передбачає організацію ефек-

тивного використання, зберігання, обслуговування і ремонту техніки. Проте більшість сільсько-

господарських підприємств не мають відповідної ремонтно-технічної бази, відсутні посади інже-

нерів-механіків, що вимагає розширення мережі спеціалізованих ремонтних майстерень, регіона-

льних машинно-технологічних станцій (МТС), дилерських та агросервісних центрів із ремонту і 

технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств. 

Нині дилерська служба агротехсервісу є однією з пріоритетних і найбільш ефективних форм 

економічних відносин між сільськогосподарськими організаціями та заводами-виробниками за-

собів виробництва. Проведений аналіз функціонування та розвитку дилерської мережі фірмового 

технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників виявив низку суттєвих не-

доліків в її організації: не завжди об’єктивно визначаються витрати дилерського підприємства на 

передпродажну підготовку та обслуговування машин у гарантійний період експлуатації: не точно 

встановлюється сума збитків сільськогосподарських споживачів, пов’язаних із простоєм гаран-

тійної складної техніки та обладнання; не відпрацьовано дієвий механізм формування економіч-

них взаємовідносин контрагентів системи технічного агросервісу та ін. 

Вивчення досвіду роботи дилерських агросервісних підприємств показало, що головним чин-

ником забезпечення надійної роботи сільськогосподарської техніки в гарантійний період є вико-

нання наступного комплексу заходів: передпродажної підготовки, що включає вхідний контроль 

комплектності та якості машин, що поставляються заводом-виробником, регулювання, обкатка; 

усунення відмов із вини заводу-виробника; виконання роботи по рекламаціях – організація облі-

ку відмов, виявлення причин та їх усунення; створення резервного фонду агрегатів, деталей і 

матеріалів, необхідних для проведення обслуговування в гарантійний період [6]. 

Дієвість системи технічного сервісу на регіональному рівні можливо підвищити на основі ак-

тивізації діяльності науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, дослідних стан-

цій, розташованих на території регіону, в напрямі проведення науково-дослідних робіт, надання 

консультаційних послуг, проведення експертизи науково-дослідних проектів, адаптації новітніх 

технологій організації використання сільськогосподарської техніки до умов регіону. 

З метою оперативного впровадження інноваційних розробок у виробничу діяльність сільсь-

когосподарських підприємств доцільно створити технічну інформаційно-консультаційну службу 

в сільському господарстві та забезпечити її повне державне фінансування. Підвищення якості 

роботи інформаційно-консультаційної служби має бути забезпечено на основі розвитку системи 

страхування відповідальності служби за якість наданих послуг.  

Висновки. Ефективність використання машинно-тракторного парку характеризує його спро-

можність забезпечити підвищення продуктивності суспільної праці в сільському господарстві. 

Обґрунтовано, що критерієм ефективності використання МТП є задоволення потреб галузей рос-

линництва та тваринництва у механізованих роботах із мінімальними витратами за оптимальних 

термінів виконання агротехнічних операцій. Результативність використання сільськогосподарсь-

кої техніки формується під впливом низки факторів: природно-кліматичних, техніко-

економічних, організаційно-управлінських та факторів макросередовища функціонування сільсь-

когосподарських підприємств, цілеспрямований вплив на систему яких дасть можливість реалі-

зувати резерви зростання продуктивності МТП в конкретних умовах. 

Основними показниками, що характеризують ефективність використання машинно-

тракторного парку, є: рівень виконання змінних, денних і річних норм виробітку; рівень техніч-

ної готовності, використання техніки та робочого часу; рівень механізації виробничих процесів; 

собівартість гектара механізованих робіт; розмір приведених витрат.  

З метою ефективного використання техніки доцільно забезпечити розвиток мережі технічно-

го сервісу: ремонтні майстерні сільськогосподарських підприємств; підрозділи з ремонту заводів-

виробників; дилерські агросервісні підприємства; спеціалізовані мережі ремонтних підприємств 

агротехнічного сервісу (машинно-технологічні станції, міжгосподарські асоціації з виробничо-

технічного обслуговування, регіональні технічні центри). Це сприятиме наближенню технічних 

послуг до вимог товаровиробників, скороченню витрат на утримання техніки, якісному виконан-

ню ремонтних робіт, раціональному використанню виробничих потужностей підрозділів техніч-
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ного сервісу. Для захисту інтересів товаровиробників і забезпечення відповідного рівня якості 

ремонтних робіт доцільно створити незалежну систему оцінки якості та систему надання інфор-

маційно-консультаційного забезпечення послуг технічного сервісу.  
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Теоретические аспекты повышения эффективности использования машинно-тракторного парка в сельско-

хозяйственных предприятиях 

Л.М. Сатир, В.Е. Скоцик 

Статья посвящена изучению теоретических подходов к повышению эффективности использования машинно-

тракторного парка в агропромышленных предприятиях Украины. Определено теоретическую сущность понятия «эко-

номическая эффективность» и выделены основные методы ее оценки. Также проведен углубленный анализ показате-

лей эффективности использования машинно-тракторного парка. Кроме того, в статье проанализирована важность 

эффективного использования машинно-тракторного парка для результативности агропромышленного производства. 

Значительное внимание уделяется методам оценки эффективности использования машинно-тракторного парка и поис-

кам резервов ее повышения как на уровне предприятия, так и агропромышленного комплекса в целом. 

Ключевые слова: эффективность, экономический эффект, факторы эффективности, машинно-тракторный парк, 

сельскохозяйственное предприятие. 

 
Theoretical aspects of efficiency of machines and tractors in agricultural enterprises 

V. Skotsyk, L. Satyr 

Means of agricultural production are essential and integral elements of an integrated system of logistics, because the 

rational combination and playback promote effective development of agricultural enterprises. 

Synthesis approaches to the study of the category of "efficiency" made it possible to identify several areas of "alternative 

value"; "Pareto optimality"; approach "factor productivity" unit of resources used at the same time; costly and effective; target. 

Efficiency ICC farm advisable to determine how to achieve the best result possible from the use of technology, otherwise 

you should use the term "efficiency". We believe that in addition to the effective approach in determining the efficiency tractor 

fleet targeted approach can be used as performance is determined by the results, which are the basis for the definition of the 

objectives of the enterprise. 

It is proved that among the possible areas of reproduction of agricultural machinery the most radical means of eliminating 

obsolescence is the introduction of new machines on the ecological and technological basis to facilitate implementation of 

sustainable agricultural development, environmental protection and safety. In terms of limited financial feasibility of the 

process complete reproduction of agricultural machinery should provide partial reproduction, to extend the life of equipment 

and the creation of conditions for its use in the production process. 

Analysis of the efficiency of agricultural companies ICC should provide a system and implementation of successive 

stages: analysis and evaluation of the use of tractor fleet; current analysis and evaluation of the use of certain tractors, 

agricultural machinery, their complexes in the performance of individual mechanized operations; operational analysis of the use 

of tractors, combines and individual units while performing agricultural work. 
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The main indicators of the efficiency of tractor fleet are: the level of implementation of variable daily and annual work 

norms; level of technical readiness, use of technology and work; the level of mechanization of production processes; the cost 

per hectare mechanized operations; size reduced costs. 

With the effective use of technology should ensure the development of a network of technical service, repair shops of 

agricultural enterprises; repair units manufacturers; ahroservise dealer companies; dedicated network of repair facilities agro 

technical service (machine-technological stations, inter-farm association with the production and maintenance of regional 

technical centers). This will facilitate the convergence of technical services to the requirements of producers, reducing cost of 

maintenance engineering, quality repair work, the rational use of production capacities technical service departments. To 

protect the interests of producers and ensure an appropriate level of quality repairs advisable to establish an independent system 

of evaluation and system of information and consultation services providing technical service. 

Keywords: efficiency, economic benefit factors of efficiency, machine-tractor fleet agricultural enterprise. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

Висвітлено сучасний стан та проблеми технічного сервісу в сільськогосподарських підприємствах, доведено доці-

льність відновлення державної системи сертифікації та стандартизації сільськогосподарської техніки за результатами 

випробувань на вітчизняних машиновипробувальних станціях. Проаналізовано структуру проведених ремонтів госпо-

дарствами області за місцями їх здійснення, досліджено залежність впливу розміру витрат, пов'язаних із придбанням 

запасних частин на основні результативні показники господарської діяльності аграрних підприємств. Висвітлено про-

блеми  кількісно-якісного забезпечення аграріїв ремонтно-технологічним обладнанням,  інженерно-технічним персо-

налом і цільового їх використання. Виділено основні напрями подальшого вдосконалення організації системи техніч-

ного сервісу на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Ключові слова: технічний сервіс, організація сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки, машин-

но-тракторний парк, сільськогосподарські машини, ремонтно-технічна база,  система технічного обслуговування і 

ремонту, ефективність використання техніки. 

 

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем аграрного сектору економіки України 

є технічне забезпечення сільськогосподарських виробників на високому кількісно-якісному рів-

нях. Працездатність сільськогосподарської техніки, яка використовується в господарствах, підт-

римується завдяки ремонтам, витрати на проведення яких щороку зростають. Високий ступінь 

зносу техніки, недостатні обсяги придбання нових запасних частин в поєднанні з низькою якістю 

переважної більшості використовуваних ремонтно-технічних матеріалів не дозволяє забезпечити 

належний рівень технічної готовності та надійності машинно-тракторного парку сільськогоспо-

дарських товаровиробників, що в підсумку призводить до суттєвих порушень технологічних 

процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур, негативно впливає на вро-

жайність, якісні характеристики продукції і її собівартість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань організаційно-економічного 

функціонування технічного сервісу сільськогосподарської техніки присвячено багато праць та-

ких відомих вчених: Я.К. Білоусько, В.Г. Більський, А.В. Блоха, О.Д. Витвицька, П.І. Гайдуць-

кий, М.П. Кононенко, М.Г. Лобас, М.М. Могилова, Г.М. Підлісецький, П.П. Руснак, П.Т. Саблук, 

В.П. Ситник, В.Є. Скоцик, Ю.В. Тивоненко, В.Л. Товстопят, В.С. Шебанін та інші. 

Разом з тим слід визнати, що деякі з питань залишаються не повною мірою висвітленими, не 

до кінця дослідженими  та вивченими. 

Мета дослідження – дослідити  сучасний стан технічного сервісу сільськогосподарської тех-

ніки, виявити основні проблеми ефективності функціонування й окреслити організаційні напря-

ми його подальшого вдосконалення. 

Матеріали і методика досліджень. Основою проведення дослідження слугували праці вче-

них за цією тематикою, офіційні дані Управлінь агропромислового розвитку районних держав-
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