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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У галузі сільського господарства разом із розвитком

матеріально-технічної бази виробництва, виникли потре-
би в утворенні технічного обслуговування сільськогоспо-
дарських товаровиробників та ремонті сільськогоспо-
дарської техніки. Матеріально-технічна база утворювала-
ся як на державних ремонтно-обслуговуючих підприєм-
ствах, так і прямим чином в сільськогосподарських підприє-
мствах. Тому актуальною на сьогодні є проблематика щодо
ремонтно-технічного обслуговування виробників сільсько-
господарської продукції.
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У статті розглянуто суть та роль управлінських інновацій у сфері ремонтно-технічного обслу-

говування сільськогосподарських підприємств. На основі системного підходу систематизова-

но та обгрунтовано ключові функції формування, впровадження та забезпечення управлінсь-

ких інновацій у системі ремонтно-технічного обслуговування на аграрних підприємствах. Вис-

вітлено основні засади використання засобів та шляхів удосконалення управлінських форм

ремонтно-технічного обслуговування використання сільськогосподарської техніки з метою

поліпшення оснащення аграрного виробництва.

The article examines the nature and role of administrative innovation in the repair and maintenance

of agricultural enterprises. Based on a systematic approach systematically and reasonably key

functions of formation, implementation and maintenance of administrative innovation system repairs

and maintenance on commercial farms. The basic principles of the use of means and ways to improve

managerial forms of repair and maintenance of agricultural machinery use to improve the equipment

of agricultural production.
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менюка, А. Демка, П. Денисенка, І. Деревця, В.Іванишин,
Ю. Конкіна, А. Коржа, Г. Лісовського, П. Макаренка, М.
Молодика, М. Недбайла, М. Ножнова, В. Плаксієнка, В. Ри-
бицької, В. Рубльова, О. Сидорчука та інших. У працях цих
економістів досить детально розглядаються проблеми за-
безпеченості аграрних підприємств технікою, розроблені
заходи для створення оптимальних умов розвитку інфрас-
труктури сільського господарства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути сутність, роль та значення управлінських

інновацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування аг-
рарних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Система ремонтно-технічного обслуговування

сільськогосподарських підприємств передбачає виконан-
ня комплексу робіт, які проводяться з визначеною періо-
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дичністю і послідовністю, скерованих на забезпечення
справного стану сільськогосподарської техніки, його над-
ійної та економічної експлуатації при оптимальних трудо-
вих і матеріальних витратах. Комплекс робіт, в основно-
му, включає в себе:

— чітко організоване технічне обслуговування сіль-
ськогосподарської техніки;

— встановлення оптимальної періодичності проведен-
ня капітальних ремонтів сільськогосподарської техніки;

— впровадження прогресивних форм організації та уп-
равління ремонтом сільськогосподарської техніки;

— впровадження спеціалізації ремонтних робіт;
— контроль якості виконання робіт в процесі ремон-

ту;
— своєчасне забезпечення ремонтних робіт мате-

ріалами, запчастинами і комплектуючим обладнанням;
— аналіз параметрів технічного стану обладнання до і

після ремонту.
Ремонтно-технічне обслуговування (РТО) сільськогос-

подарської техніки є методом обслуговування, при якому
виконуються всі необхідні роботи комплексу робіт, спря-
мовані на підтримання працездатності та запобігання пе-
редчасному спрацюванню елементів об'єкта сільськогос-
подарської техніки, що досягається оглядами, виконанням
профілактичних перевірок і вимірювань та окремих видів
робіт із заміною спрацьованих деталей та елементів
сільськогосподарської техніки, усуненням пошкоджень.

Забезпечення технічного обслуговування та ремонту
сільськогосподарської техніки, підтримання її у працездат-
ному стані може бути покладено на спеціалізовані сервісні
підприємства (зовнішній аспект) або на ремонтно-технічні
відділи (внутрішній аспект), створені сільськогосподарсь-
кими підприємства.

Ремонтно-технічне обслуговування сільськогоспо-
дарської техніки можуть здійснювати державні, коопера-
тивні та приватні агросервісні підприємства, а також ок-
ремі підприємці за договором підряду.

Цими договорами може передбачатись виконання та-
ких робіт:

— ремонт тракторів, комбайнів, автомобілів, інших
сільськогосподарських машин, двигунів, агрегатів, вузлів
та устаткування;

— технічне обслуговування машинно-тракторного пар-
ку, автомобілів, устаткування тваринницьких ферм, птахо-
ферм, теплиць та ін.;

— спеціалізовані механізовані роботи;
— монтажні, спеціальні будівельні та пусконалагоджу-

вальні роботи;
— перевезення вантажів транспортними засобами ви-

конавця;
— підготовка і перепідготовка механізаторських та

інших кадрів.
Залежно від потреби ці види робіт можуть бути як са-

мостійними, так і комплексними предметами договору у
сфері ремонтно-технічного агросервісу.

Система ремонтно-технічного обслуговування аграр-
них підприємств об'єднує в собі підприємства і організації,
що забезпечують повноцінне здійснення технологічних
операцій і процесів відтворювального циклу в сільському
господарстві.

Виробниче обслуговування сільгосптоваровиробників
— це підсистема в загальній блок-схемі відтворювально-
го процесу, що представлена спектром послуг направле-
них на збереження і відновлення споживчих вартостей
предметів і засобів праці, необхідних для повноцінного
здійснення технологічних операцій в процесі відтворення
сільськогосподарської продукції в основі формування якої
знаходиться підсистема ремонтно-технічного обслугову-

вання, що у складі ієрархічної системи відтворення
сільськогосподарської продукції, розвивається відповід-
но до її кінцевої мети.

Найрозвиненішими ланками сфери ремонтно-техні-
чного обслуговування аграрних підприємств є: забезпе-
чення технікою, запасними частинами, іншими виробни-
чими ресурсами, ремонт і технічне обслуговування трак-
торів і сільгоспмашин, їх прокат, лізинг і оренда, скупка
і продаж уживаних машин, агрохімічне і транспортне об-
слуговування, вивчення і інформаційно-комерційне за-
безпечення учасників ринку, сервісне обслуговування
техніки, кооперація з використанню складної техніки і
обладнання, групове і сумісне використання потужнос-
тей ремонтних майстернь; підвищення надійності і без-
відмовності роботи обладнання; скорочення його про-
стоїв; збільшення ресурсу і терміну служби обладнан-
ня; впорядкування планування, виробництва і розподі-
лу запасних частин: уточнення номенклатури і обсягу при
скороченні їх запасів на складах; повторне використан-
ня вузлів і деталей.

 У процесі роздержавлення сільськогосподарські то-
варовиробники втратили потенціал існуючої інфраструк-
тури постачання і ремонтно-технічного обслуговування.
Більшість господарств перейшла на самостійний ремонт
техніки і обладнання, що привело до втрати технічного і
кадрового потенціалу спеціалізованих служб, викликало
передчасний вихід техніки з ладу, збільшення витрат на її
утримання.

Для виконання капітальних ремонтів і складних техні-
чних обслуговувань тракторів, комбайнів і сучасних
сільськогосподарських машин необхідним є наявність до-
роговартісних верстатів, стендів, засобів діагностування
та складного сучасного технологічного устаткування. Крім
того, потрібні досвідчені інженерно-технічні працівники та
висококваліфіковані фахівці робочих професій. Тому ство-
рення ремонтно-технічного підприємства, яке буде спро-
можним виконувати усі види ремонтів і технічних обслуго-
вувань сільськогосподарської техніки, потребує великих
інвестицій і значного оборотного капіталу.

У зв'язку з цими обставинами в перспективі вважаємо
за доцільне формування системи ремонтно-технічного об-
слуговування здійснювати шляхом створення сервісних
підприємств трьох типів:

— спеціалізовані фірмові ремонтно-технічні підпри-
ємства, які створюють заводи і підприємства-виробники
техніки для обслуговування машин, які вони виробляють;

— ремонтно-технічні підприємства загального призна-
чення, які створюються кооперативами сільськогоспо-
дарських товаровиробників для обслуговування техніки пе-
реважно вітчизняного виробництва;

— спеціалізовані ремонтно-технічні підприємства, які
створюють великі кооперативні структури для обслугову-
вання переважно зарубіжної сільськогосподарської тех-
ніки.

Україна вживає заходів із запозичення позитивного
світового досвіду. Так, Законом України "Про стимулюван-
ня розвитку вітчизняного машинобудування для агропро-
мислового комплексу" передбачено, що машинобудівні за-
води повинні забезпечувати надійну роботоздатність ма-
шин протягом як гарантованого періоду, так і всього стро-
ку служби. Для виконання цих завдань доцільним є ство-
рення техсервісних підприємств фірмами-виробниками
техніки для обслуговування машин, які вони випускають.
Мережу таких фірмових підприємств слід розповсюдити
по всій території країни.

У ринкових умовах вертикально інтегровані виробни-
ки сільськогосподарської продукції закуповують техніку
кращих світових фірм, елітне високоякісне насіння, забез-
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печують повну систему удобрення у відповідності до по-
треб рослин протягом всього вегетаційного періоду, вико-
ристовують інтегровану систему захисту рослин від
шкідників і хвороб і застосовують найсучасніші інноваційні
агротехнології.

Для підтримання машинно-тракторного парку в робо-
тоздатному стані потужним господарюючим суб'єктам по-
трібна власна система ремонтно-технічного обслуговуван-
ня, сервісні підприємства, які необхідно раціонально роз-
містити по обслуговуємій території. Слід мати на увазі, що
це може бути територія області, декількох областей або
територія всієї країни.

Великим корпоративним структурам для ремонтно-
технічного обслуговування машинно-тракторного парку
доцільним є створення спеціалізованих сервісних
підприємств, орієнтованих переважно на сільськогоспо-
дарську техніку виробництва зарубіжних фірм.

У сучасних умовах, як наголошує В.С. Шебанін, "доц-
ільно формувати районні агротехсервісні комплекси, ство-
рювати об'єднання ремонтних заводів з наступним фор-
муванням великомасштабних виробничо-обслуговуючих
структур [1, с. 276].

Ремонтно-технічне обслуговування — це одна зі сфер,
де досить давно застосовуються аутсорсингові відносини,
які сьогодні розглядаються як нова форма управління
бізнесом. У сучасних умовах недостатньо досліджені саме
проблеми та процес обгрунтування доцільності виведення
на аутсорсинг ремонтно-технічного обслуговування
сільськогосподарської техніки.

Обслуговуючі підприємства представляють окремий
блок-підсистему відтворювальної агропромислової систе-
ми. Від ступеня структурної збалансованості і досконалості
зв'язків і відносин агросервісної підсистеми істотно зале-
жать кінцеві результати агропромислового виробництва:
обсяги виробництва, якість, собівартість сільськогоспо-
дарської продукції, її ринкова ціна, рентабельність. Тому
удосконалення виробничо-технічного обслуговування при-
зведе до підвищення ефективності агропромислового ви-
робництва в цілому.

Можна виділити три основні напрями формування
організаційної структури виробничого агросервісу в краї-
нах з розвинутим сільськогосподарським виробництвом:

— у порядку приватної ініціативи і на основі капіталу
сервісних підприємств;

— на основі промислового капіталу фірм-виробників
сільськогосподарських машин і інших виробничих ре-
сурсів;

— на основі капіталу самих сільськогосподарських то-
варовиробників.

Реалізація перших двох напрямів призвела до форму-
вання системи, основою якої є дилери і дилерські пункти,
а третього — до формування різних типів кооперативних
агросервісних підрозділів.

Зниження витрат на виконання ремонтних робіт —
одна з цілей ефективного ведення ремонтного господар-
ства на промисловому підприємстві. Для цього треба виз-
начити оптимальні обсяги ремонтних робіт, для яких доц-
ільно залучати підрядників, а які треба виконувати силами
власного ремонтного персоналу. Розподіл обсягу ремонт-
них робіт у бік збільшення долі участі в їх виконанні підряд-
ною організацією, звичайно, полегшує завдання ремонт-
них підрозділів, проте слід мати на увазі, що утримання
потрібної кількості працівників, у власному штаті обходить-
ся, як правило, дешевше, ніж оплата послуг такого ж чис-
ла фахівців за договором з підрядною організацією. У той
же час прагнення до виконання всіх ремонтних робіт влас-
ними силами починаючи з певного обсягу вимагає
збільшення штату ремонтного персоналу, підвищення рівня
кваліфікації працівників.

Виконання вищеперелічених вимог може викликати
значні додаткові витрати, які в результаті призведуть до
перевищення сумарних витрат на роботи в порівнянні з оп-
тимальним співвідношенням обсягів послуг між сторонні-
ми організаціями і власним ремонтним персоналом. Таким
чином, у процесі організації та планування всіх видів ре-
монтних робіт перед керівництвом підприємства стоїть про-
блема раціонального розподілу обсягів ремонтних робіт
між власною ремонтною службою і підрядними організа-
ціями, забезпечуючи потрібну завантаженість персоналу
ремонтного господарства та мінімізуючи ремонтні витра-
ти. Зменшення витрат суспільної праці на ремонтне обслу-
говування виробництва повинне бути досягнуте не штуч-
ним витісненням сфери ремонту зі складу машинобудів-
ного комплексу, а докорінною зміною рівня управління,
організації і технічного розвитку ремонтного виробницт-
ва, що склався, підвищенням якості проектування і надій-
ності техніки, що випускається.

На нашу думку, управлінські інновації у сфері ремонт-
но-технічного обслуговування сільськогосподарських
підприємств повинні здійснюватись у всіх напрямах та фун-
кціях управління (рис. 1).

Планування інновацій у системі ремонтно-технічного
обслуговування (РТО) аграрного виробництва полягає у пе-
редбаченні дій, які можуть виникнути в майбутньому, а та-
кож визначення шляхів зміцнення і подальшого розвитку
системи РТО.

У плані впровадження та розвитку інновацій визна-
чається, що потрібно зробити сьогодні, що завтра і як
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Рис. 1. Напрями впровадження та розвитку управлінських інновацій у сфері ремонтно-
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те, що планується, ефективно реалізувати. При плану-
ванні конкретно визначається мета управлінських інно-
вацій, напрями дій, програми і способи їх реалізації.
Планування інновацій є первинною функцією управлінсь-
ких інновацій.

Керівництво сервісним підприємством або спеціальним
відділом повинно знайти відповіді на такі запитання:

— оцінити слабкі та сильні сторони у сфері РТО
сільськогосподарського підприємства;

— оцінити можливості та загрози в навколишньому се-
редовищі: конкуренція, екологічні умови, постачання, яки-
ми повинні бути цілі та як їх досягти;

— як вони збираються досягти цих цілей.
Складовими планування управлінських інновацій є про-

гнозування, програмування і безпосередньо саме плану-
вання.

Прогнозування управлінських інновацій — це встанов-
лення потенціалу об'єкта, його розрахунок у часі й про-
сторі. Зовні воно здається непрактичним, але якщо уявити
собі певний об'єкт, на який воно розраховане, то ця визна-
чальність стає очевидною. Прогнозування тим відповідаль-
ніше, чим відповідальнішим є об'єкт планування.

Програмування управлінських інновацій — це ви-
значення магістральних шляхів і завдань розвитку об'єк-
та, що виникають на їх основі в часі і просторі. Це можуть
бути програми: нововведень, сільськогосподарського ви-
робництва, планово-попереджувальних ремонтів, капіталь-
них ремонтів, навчальні програми тощо. Безпосередньо
саме планування управлінських інновацій у системі РТО —
досить поширена управлінська дія — розрахунок реалі-
зації шляхів і завдань розвитку об'єкта підведення під них
розрахункових гарантій реалізації (матеріальних та управ-
лінських).

Організація виконання управлінських інновацій за-
безпечує спільність дій членів сервісних підприємств та
(або) ремонтно-технічного відділу агроформування в до-
сягненні мети. До сфери цієї функції належить широкий
спектр проблем, необхідних для реалізації управлінських
інновацій, починаючи з прийняття рішення, підбору відпо-
відних людей, розподілу завдань, визначення засобів і
умов праці. Організація управлінських інновацій РТО
сільськогосподарських підприємств — це процес встанов-
лення порядку і послідовності погодженої в часі і просторі
цілеспрямованої взаємодії частин цілого як системи для
досягнення за конкретних умов і у визначений термін по-
ставленої мети відповідно до розроблених для цього ме-
тодів і наявних засобів з найменшими ресурсними витра-
тами.

У процесі виконання плану впровадження управлінсь-
ких інновацій потрібно координувати діяльність ремонт-
но-технічних відділів та їх працівників, тобто узгоджува-
ти їх дії, встановлювати гармонію між частинами систе-
ми.

Мотивація впровадження та розвитку управлінських
інновацій у сфері РТО полягає в пошуку таких засобів впли-
ву на людей, щоб вони свідомо, добровільно, без нагаду-
вань і підказок докладали всіх зусиль для реалізації по-
ставлених перед підприємством завдань.

Регулювання сприяє усуненню диспропорцій, які мо-
жуть виникнути в ході роботи, дає можливість вчасно вра-
ховувати і зосередити основні сили. Цьому значною мірою
сприяє оперативне розпорядження керівника сервісного
підприємства або відповідного підрозділу, використання
матеріального й морального стимулювання.

Важливою функцією управлінських інновацій є облік,
який дає можливість бачити ефективність вжитих заходів,
дати кількісну і якісну оцінку результатів навчально-вихов-
ного процесу.

Контроль за здійсненням та розвитком управлінських
інновацій передбачає встановлення відхилень від встанов-
лених норм у ремонтно-технічному обслуговуванні та ви-
роблення механізму, який би виключав подібні відхилен-
ня в майбутньому. Контроль вимагає максимального вра-
хування особливостей конкретної ситуації: характеру роз-
в'язуваних задач (важливість, терміновість, складність уп-
равлінської інновації тощо), рівня організаційних аспектів
(термін експлуатації сільськогосподарської техніки, мо-
рально-психологічний клімат, цінності робітників та ін.) та
соціальних характеристик окремих виконавців управлінсь-
ких інновацій (кваліфікація, досвід, ставлення до праці).
Найбільш ефективним і об'єктивним контроль буде тоді,
коли вироблено систему нормативів (стандартів) викону-
ваних ремонтно-технічних робіт і кінцевих результатів
(цілей).

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах господарювання прийняття управ-

лінських рішень повинно здійснюватись на альтернативній
основі, тобто враховувати всі можливі варіанти вирішення
будь-якого завдання (проблеми). Метою власника підприє-
мства є забезпечення працездатності обладнання з
мінімальними витратами, відповідно він зацікавлений пла-
тити підрядній організації по мінімуму. А метою підрядної
організації є отримання найбільшого прибутку. Тому, за-
лучаючи підрядні організації для виконання ремонтних
робіт на підприємстві, потрібно замовляти тільки дійсно
необхідні обсяги переважно складних робіт.
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