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Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем вітчизняно-

го аграрного сектора є технічне забезпечення сільськогосподарських 

виробників. Темпи вибуття сільськогосподарської техніки зі складу 

машинно-тракторних парків випереджають їх оновлення і, як наслі-

док, загальна кількість технічних засобів з кожним роком зменшуєть-

ся. Забезпечення сільськогосподарських підприємств технічними за-

собами далеке від рівня, який дав би їм змогу ефективно функціонува-

ти в конкурентному середовищі [1]. 

 Отже, в умовах нестачі фінансових ресурсів, враховуючи висо-

кий рівень морального й фізичного зносу машинно-тракторних парків 

сільськогосподарських підприємств, гостро постає проблема якнай-

більш раціонального та ефективного їх використання.  

Питома вага тракторів і сільськогосподарських машин у вартос-

ті всіх основних засобів виробничого призначення складає в сільсько-

господарських підприємствах  приблизно 30%. Тому високопродукти-

вне і ефективне використання машинно-тракторного парку має велике 

народногосподарське значення [2,3].  

Аналіз останніх досліджень. Сучасний стан МТП сільськогос-

подарських підприємств України супроводжується постійним скоро-

ченням їх кількісного та якісного складу.  



Упродовж 1991- 2012 років було втрачено близько 70% енерге-

тичного потенціалу сільського господарства. У сільськогосподарських 

підприємствах з 2000 до 2011 рр. кількість тракторів зменшилася на 

65 %, зернозбиральних комбайнів – на 66 %, кукурудзозбиральних 

комбайнів – на 75 %. Щорічно збільшується кількість техніки, яка пі-

длягає ремонту. Низький технічний стан МТП негативно впливає на 

продуктивність і надійність техніки, а відтак на ефективність і прибу-

тковість сільськогосподарських підприємств [4]. 

 Із кожним роком зменшується кількість придбаної аграріями 

техніки, виробленої в Україні та країнах СНД. Натомість поступово 

збільшується кількість придбаної нової техніки, виробленої в країнах 

далекого зарубіжжя. Певним попитом користується техніка зарубіж-

ного виробництва, що була у використанні, однак кількість її прид-

бання зменшується. Однією з основних проблем сучасних сільського-

сподарських товаровиробників є фінансування придбання сільського-

сподарської техніки. У 2012 р. 95% технічних засобів було придбано 

за рахунок власних коштів господарств, що свідчить про низький рі-

вень розвитку аграрного ринку технічних засобів. [4] 

Сучасний стан машинно-тракторного парку характеризується 

критичним станом, однак його відтворення в найближчі 10 років мож-

ливе лише за умови щорічного придбання сільськогосподарської тех-

ніки на суму близько 22 млрд. грн. [5] 

Формулювання цілей статті. Визначення  показників ефектив-

ності використання МТП господарств.  

Основна частина.  Одним з найважливіших показників ефекти-

вності роботи машинно-тракторного парку (МТП) є собівартість умо-

вного еталонного гектара. Він відображає всі сторони роботи машин-

но-тракторних агрегатів (МТА). У цьому показнику співвідносяться 

експлуатаційні витрати і безпосередній ефект (обсяг виконаних робіт).  

Експлуатаційні витрати на роботу МТП визначаються по фор-

мулі 1: 

 

пммпn

і

n

і

n

і

ісрзмтрkнзkм

n

і

ітр

гаетум ЦQ

U

nККSS

U
тр

м тртр





















 



 

.

..

1

1 1

.....

1

.

..



,     (1) 

 

 

де ітрS . , kмS . - відрахування на утримання, відповідно, тракторів    

і - марки і сільськогосподарських машин k - марки, 

грн., 



      зК - коефіцієнт, що враховує нарахування на заробітну плату, 

грн., 

       мтр nn .,
- кількість тракторів та сільськогосподарських машин, 

відповідно, од., 

      kнК . - коефіцієнт, що враховує надбавку до заробітної плати 

за класність, грн., 

       ..змтрn - загальна кількість запланованих на рік тракторозмін    

для тракторів і-марки, тр.змін., 

      іср. - змінна тарифна ставка механізатора, грн., 

      U – загальний обсяг тракторних робіт, ум.ет га  

пQ  - питома витрата палива по парку тракторів, кг./ум.ет.га, 
      пммЦ - комплексна ціна паливо-мастильних матеріалів, 

грн./кг. 
 

Досить повну і об'єктивну оцінку використання тракторного па-

рку можна дати за допомогою техніко-економічних показників, що 

характеризують ступінь екстенсивного і інтенсивного завантаження 

МТП. [6] 

Показники екстенсивного завантаження характеризують ступінь 

використання робочого часу машин. Вони можуть бути як абсолют-

ними: 

- відпрацьовано днів, змін і годин одним трактором за аналізо-

ваний період часу; 

- середня тривалість зміни. 

Так і відносними: 

- коефіцієнт використання тракторів (відношення кількості від-

працьованих днів тракторами до кількості машино-днів перебування в 

господарстві); 

- коефіцієнт змінності (відношення кількості відпрацьованих 

змін до кількості відпрацьованих днів тракторним парком); 

- коефіцієнт корисного використання робочого часу за день, 

зміну (відношення корисного часу роботи до часу перебування в на-

ряді). 

 Показники інтенсивного завантаження МТП - середньорічний, 

середньоденний, середньозмінний і середньогодинний наробіток тра-

ктора. Вони підраховуються розподілом обсягу виконаних робіт в ум. 

ет. га на середньорічну кількість тракторів, кількість відпрацьованих 

за рік днів, змін і годин відповідно. 

Показники інтенсивності характеризують напруженість викори-

стання тракторного парку протягом року і є вихідними у формуванні 

показників його продуктивності, а тому розглядаються як істотні фак-

тори зниження витрат на одиницю тракторних робіт. Чим більше від-



працьовано кожним трактором машино-днів і виконано нормо-змін, 

чим вищий коефіцієнт змінності, тим більшим буде за інших однако-

вих умов його річний наробіток в умовних еталонних гектарах, і на-

впаки. [7] 

Залежність продуктивності тракторів за показником річного на-

робітку від інтенсивності їх використання можна зобразити у вигляді 

виразу 2: 

                          .... змздмр UКnU  ,                (2)  

 

де   рU   - річний наробіток тракторів;   

     ..дмn - кількість відпрацьованих одним трактором машино-

днів;  

      зК  -  коефіцієнт змінності;  

..змU  - наробіток умовно-еталонних гектарів за одну машино-

зміну. 

 

 За допомогою цієї формули можна визначити вплив кожного 

множника (фактора) на зміну річного виробітку у звітному році порі-

вняно з базовим і завдяки цьому розкрити причини підвищення (зни-

ження) продуктивності тракторного парку. 

Продуктивність напряму впливає на обсяг виконаних робіт, 

який  значною мірою впливає на величину експлуатаційних витрат. 

Тому першочергово необхідно установити вплив факторів на обсяг 

тракторних робіт, який залежить від середньорічної кількості тракто-

рів і середньорічного наробітку одного трактора (середньорічний на-

робіток умовного трактора 1200…1400 ум. ет. га), що визначається кі-

лькістю відпрацьованих днів за рік одним трактором і середньорічним 

наробітком. 

Середньорічний наробіток трактора, у свою чергу, залежить від 

величини коефіцієнту змінності і середньогодинного наробітку. 

Для розрахунку впливу даних факторів на обсяг робіт МТП не-

обхідний аналіз спрямований на вивчення причин надпланових ціло-

добових і внутрішньозмінних простоїв, зміни коефіцієнта змінності і 

середньогодинний наробіток тракторів. [8,9] 

На жаль, на рівень ефективності використання МТП впливають 

як об’єктивні так і суб’єктивні фактори. Так величина коефіцієнта 

змінності, в основному, залежить від ступеня забезпеченості, механі-

заторами та організації роботи, а наробіток тракторів від їхньої поту-

жності, терміну служби, наявності достатньої кількості робочих ма-

шин, кваліфікації трактористів-машиністів, організації праці, розміру 

полів, природних умов. 



В кожному господарстві повинна бути розроблена та пропоно-

вана до впровадження система заходів щодо раціонального викорис-

тання МТП, яка буде спрямована на виконання змінних, денних, се-

зонних і річних норм наробітку, підвищення продуктивності, знижен-

ня експлуатаційних і приведених витрат, підвищення культури земле-

робства. 

Напрямками підвищення ефективного використання МТП є: 

- скорочення цілодобових простоїв тракторів; 

- підвищення коефіцієнта змінності; 

- скорочення внутрішньозмінних простоїв тракторів; 

- збільшення середньогодинного наробітку тракторів. 

А це можливо за рахунок: планування обсягу механізованих ро-

біт на основі технологічних карт, розподілу механізованих робіт по 

марках тракторів з урахуванням їх специфіки, забезпечуючи рівномі-

рне завантаження у найбільш напружені періоди, раціонального ком-

плектування машинно-тракторних агрегатів, підготовки робочих 

місць, розбивки загінок, визначення способів руху техніки, годинних 

графіків, планів-маршрутів,  посилення матеріальної зацікавленості і 

відповідальності механізаторів застосування економічних швидкісних 

і широкозахватних агрегатів, групового методу, застосування нових 

технологій вирощування сільськогосподарських культур, використан-

ня високопродуктивної і надійної техніки іноземного виробництва 

Поліпшення показників використання МТП у кожнім господар-

стві - одна з головних умов росту продуктивності праці і зниження со-

бівартості.  

  Висновки. 

1. Підвищення рівня використання МТП господарств повинно 

здійснюватись на основі організаційно технічних правил їх роботи і 

технологічних карт. 

2. Необхідна структурна перебудова сільськогосподарського ви-

робництва направлена на зменшення частки культур, вирощування 

яких ґрунтується на підвищеній потребі в техніці. 

3. Необхідне впровадження нових прогресивних технологій ви-

рощування сільськогосподарських культур з урахуванням досягнень 

науки, техніки та передового досвіду. 

4. Комплектування МТА, які передбачають виконання багатьох 

технологічних операцій в комплексі, що зменшує потребу в техніці за 

запобігає руйнуванню структури ґрунту.  

5. Необхідно підвищувати змінну продуктивність тракторних 

агрегатів за рахунок таких факторів, як повне використання конструк-

тивної ширини захвату агрегату, раціональне формування середньо-

змінної швидкості його руху і робочого часу зміни. 



6. Підвищення рівня кваліфікації всіх ланок сільськогосподар-

ського виробництва. 

7. Більш якісний підхід до питань зберігання техніки та її техні-

чного обслуговування, як однієї із передумов високої надійності. 
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