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Вступ 

 

У дослідженнях по вдосконаленню методів організації інженерно-

технічної служби для різних типів сільськогосподарських товаровиробників 

основне значення приділяється розробці принципів її побудови, визначенню 

оптимального складу спеціалістів та чіткому розподілу між ними функцій і 

обсягів робіт, вдосконаленню технології процесу інженерно-технічного 

управління. 

Інженерний менеджмент інженерно-технічних спеціалістів 

господарства полягає у виконанні ними управлінських функцій, направлених 

на ефективне використання, технічне обслуговування та зберігання засобів 

механізації, якими здійснюється виробництво і переробка 

сільськогосподарської продукції. 

Основними показниками для визначення чисельності інженерно-

технічних спеціалістів служить: 

- інженерів-механіків – кількість енергетичних засобів (фізичних 

тракторів, комбайнів з двигунами, самохідних шасі і землерийних машин); 

- інженерів (техніків) - електриків – число наявних умовних 

енергетичних одиниць; 

- інженерів-автомеханіків та інших спеціалістів автопарку – 

кількість автомобілів усіх марок; 

- інженерів (техніків) по механізації трудомістких процесів у 

тваринництві – число умовних голів великої рогатої худоби; 

- інженерно-технічних спеціалістів з ремонту – наявність у 

господарстві ремонтно механічної майстерні та обсяги ремонтних робіт (тис. 

грн.), що в ній виконуються. 

Зміст інженерно-технічних функцій по управлінню та обслуговуванню 

не змінюється від розмірів господарства, кваліфікації і досвіду спеціалістів. 

Тут мають місце значні розбіжності в організації та затратах праці на їх 

виконання.    
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ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

Навчальна мета: навчитися визначати оптимальну чисельність 

інженерно – технічних спеціалістів та організовувати їх роботу, оволодіти 

основними показниками для визначення чисельності інженерів-механіків, 

інженерів електриків, інженерів-автомеханіків, інженерів по механізації 

трудомістких процесів у тваринництві, інженерно-технічних спеціалістів з 

ремонту. 

Виховна мета: розвивати вміння масштабно мислити, якості 

відповідальності, дисциплінованості, порядності, стриманості, толерантності 

у прояві власного індивідуального стилю діяльності. 

Методи навчальної діяльності: бесіда, диспут, інструктування, 

демонстрування, самостійна робота студентів. 

Види самостійної роботи:  виступи студентів, аналіз виступів колег, 

опрацювання дидактичного матеріалу. 

Обладнання: 

 а) навчальні посібники - дана методична розробка; 

 б) роздатковий матеріал - поданий в ній понятійний матеріал з теми; 

 с) технічні засоби навчання – комп’ютер, зошити для практичних занять, 

ручки, олівці, лінійки. 

Актуалізація опорних знань: відновити в пам’яті вказані в навчальній 

меті поняття і усвідомити необхідність їх засвоєння на рівні фахових якостей 

для використання в практичній діяльності. 

Мотивація навчальної діяльності: мотивація – це процес спонукання, 

стимулювання себе чи інших (окремої людини чи груп людей) до 

цілеспрямованої поведінки або до виконання певних дій, спрямованих на 

досягнення власної мети або цілей організації.  Тому  інженери  мають добре 

володіти знаннями з питань визначення оптимальної чисельності інженерно-

технічних спеціалістів та організації їх роботи.  
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Хід навчальної діяльності: 

1.Поставити мету навчальної діяльності і усвідомити її зміст ( тема заняття, 

навчальна мета, виховна мета, методи навчальної діяльності, види 

самостійної роботи студентів ). 

2. Пригадати опорні знання з теми і актуалізувати їх на закріплення на 

науковому рівні та застосування для опанування теми заняття. 

3. Провести інструктаж з послідовності опанування теми заняття. 

4. Шляхом самостійного читання освоїти понятійну базу теми заняття. 

5. Провести закріплення освоєної понятійної бази шляхом побіжного 

опитування. 

6. Заслухати виступи з розкриття змісту теми заняття. 

7. Дати домашнє завдання: повторити законспектований матеріал і закріпити 

розуміння оптимальної чисельності інженерно-технічних спеціалістів. 

 

 

Визначення оптимальної чисельності інженерно – технічних 

спеціалістів для  підприємства 

 

У дослідженнях по вдосконаленню методів організації інженерно-

технічної служби для різних типів сільськогосподарських товаровиробників 

основне значення приділяється розробці принципів її побудови, визначенню 

оптимального складу спеціалістів та чіткому розподілу між ними функцій і 

обсягів робіт, вдосконаленню технології процесу інженерно-технічного 

управління. 

Основним показником для визначення чисельності інженерно-

технічних спеціалістів служить: 

• інженерів-механіків - кількість енергетичних засобів (фізичних 

тракторів, комбайнів з двигунами, самохідних шасі і землерийних машин); 

• інженерів (техніків) - електриків - число наявних умовних 

енергетичних одиниць; 

• інженерів-автомеханіків та інших спеціалістів автопарку - кількість 
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автомобілів усіх марок; 

• інженерів (техніків) по механізації трудомістких процесів у 

тваринництві – число умовних голів великої рогатої худоби; 

• інженерно-технічних спеціалістів з ремонту - наявність у господарстві 

ремонтно - механічної майстерні та обсяги ремонтних робіт (тис. грн), що в 

ній виконуються. 

Посади: 

• завідуючого нафтогосподарством; 

• інженера (техніка) з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 

дорожнього руху; 

• механіка з матеріально-технічного постачання - вводяться з 

розрахунку один чоловік на господарство. 

Відповідні інженерно-технічні посади спеціалістів з теплотехнічного та 

холодильного обладнання, гідротехніки, газових установок передбачаються в 

господарствах, де діють ці потужності. 

Інженерний менеджмент інженерно-технічних спеціалістів 

господарства полягає у виконанні ними управлінських функцій, направлених 

на ефективне використання, технічне обслуговування та зберігання засобів 

механізації, якими здійснюється виробництво і переробка 

сільськогосподарської продукції. 

 

Рекомендована штатна чисельність спеціалістів 

внутрігосподарської інженерно-технічної служби 

 

 

Найменування посад 

 

Умови для внесення посад 

Головний інженер Понад 50 енергетичних засобів 

Старший інженер на правах 

головного 

До 50 енергетичних засобів 

Завідуючий машинним двором Від 25 енергетичних засобів 

Завідуючий ремонтною майстернею  При наявності ремонтної майстерні 

Технік нормувальник Один на ремонтну майстерню 
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Завідуючий нафтогосподарством Один на господарство 

Завідувач автопарку Від 10 автомобілів 

Диспетчер автопару  Від 10 автомобілів 

Інженер з механізації трудомістких 

процесів у тваринництві 

При наявності в господарстві 

понад 1500 умовних голів тварин 

Технік з механізації трудомістких 

процесів у тваринництві 

Один на господарство, що має від 

500 до 1500 умовних голів тварин 

Інженер-електрик При наявності 501 ….1000 умовних 

енергетичних одиниць 

Старший технік електрик  До 500 умовних енергетичних 

одиниць 

Старший інженер з охорони праці, 

техніки безпеки і організації 

пожежної охорони 

При наявності в господарстві 

понад 500 середньорічних 

працівників 

Інженер-теплотехнік  При наявності в господарстві 

теплиць і парників на технічному 

обігріві від 15 до 30 га, або 

котельної потужності від 42 до 100 

гкал-год. 

Інженер гідротехнік  При наявності в господарстві до 

500 га зрошувальних земель або від 

350 га осушених земель 

 

Характеристика функцій інженерно – технічних спеціалістів. 

 

Головний (старший на правах головного) інженер господарства є 

керівником і організатором роботи з механізації, електрифікації та 

автоматизації процесів у внутрішньогосподарському виробництві. 

Основне завдання головного (старшого на правах головного) інженера 

полягає у впровадженні у виробництво нової техніки, прогресивних 

технологічних процесів, комплексної механізації та електрифікації в усіх 

галузях господарства, у забезпеченні ефективного використання технічних 

засобів з метою подальшої інтенсифікації аграрного виробництва. 

Головний (старший на правах головного) інженер господарства 

забезпечує розробку та виконання бізнес-планів по механізації, 

електрифікації та автоматизації виробничих процесів у господарстві; 

розробляє та здійснює заходи з підвищення продуктивності праці, економії 

трудових і матеріальних затрат на виконання у встановлені строки 
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запланованих обсягів механізованих робіт; забезпечує продуктивне 

використання техніки в господарстві, вживає заходи щодо скорочення 

простоїв агрегатів і машин з організаційних і технічних причин; забезпечує 

впровадження у господарстві планово-запобіжної системи ремонту і 

технічного обслуговування машинно-тракторного і автомобільного парків та 

обладнання на тваринницьких фермах і переробних цехах; організовує 

професійне навчання технічних кадрів, впровадження в аграрне виробництво 

прогресивних досягнень науки і практики; складає поточні та річні звіти з 

питань механізації та електрифікації внутрішньогосподарського виробництва 

і представляє технічні інтереси господарства у вищестоящих організаціях. В 

підпорядкуванні головного (старшого на правах головного) інженера 

знаходяться всі технічні спеціалісти господарства. 

Інженер (технік) по механізації трудомістких процесів у тваринництві є 

керівником і організатором робіт з монтажу, налагодження і експлуатації 

обладнання тваринницьких ферм господарства. 

Головне його завдання полягає в забезпеченні безперебійної роботи 

засобів механізації в тваринництві, виконання передбачених бізнес-планом 

заходів по комплексній механізації виробничих процесів, спрямованих на 

збільшення виходу тваринницької продукції і скорочення виробничих витрат. 

Він розробляє плани і заходи із впровадження нової техніки і прогресивних 

технологій та комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів у 

тваринництві; забезпечує постійну технічну готовність та ефективне 

використання машин і обладнання на тваринницьких фермах; розробляє 

графіки проведення ремонтів, технічних та профілактичних доглядів за 

машинами і обладнанням у тваринництві, забезпечує своєчасне і якісне їх 

виконання; контролює витрачання ремонтних матеріалів і коштів, 

передбачених бізнес-планом на експлуатацію та ремонт машин і обладнання 

у тваринництві; контролює вихід на роботу механізаторів ферм та оформляє 

наряди на виконані роботи; складає плани підготовки та перепідготовки 

механізаторів тваринницьких ферм і сприяє їх виконанню; проводить 
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інструктажі з правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежної охорони і фіксує це у відповідних документах; проводить 

аналіз техніко-економічних показників експлуатації машин і обладнання 

ферм; складає і подає звіти про стан механізації виробничих процесів у 

тваринництві. У безпосередньому підпорядкуванні інженера (техніка) з 

механізації трудомістких процесів у тваринництві знаходяться слюсарі-

ремонтники ферм. 

Інженер (технік) - електрик є керівником і організатором робіт з 

електрифікації виробничих процесів та експлуатації електрообладнання 

господарства. 

Головне завдання інженера (техніка) - електрика полягає в розробці та 

здійсненні заходів комплексної електрифікації виробничих процесів, 

спрямованих на дальше зростання економічної ефективності виробництва 

господарства. Він розробляє бізнес-план по електрифікації виробничих 

процесів і об'єктів, графіки проведення ремонтів і профілактичних оглядів 

електроустаткування та електрообладнання і забезпечує їх виконання; 

впроваджує заходи по електрифікації виробничих процесів у господарстві, 

організовує ефективне використання електрообладнання та електро-

установок, забезпечує їх нормальний технічний стан, забезпечує економне 

витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, виділених на 

електрифікацію виробничих процесів і об'єктів господарства; здійснює 

правильне ведення первинного обліку використання електроенергії, 

установок і обладнання; веде облік роботи електриків і оформляє наряди на 

виконані роботи, проводить інструктажі з правил експлуатації 

електроустановок і техніки безпеки, фіксує це у відповідних документах; 

своєчасно інформує електропостачальні організації про технічні несправності 

електромережі; впроваджує у господарство досягнення науки і передового 

досвіду з експлуатації та ремонту електрообладнання і електроустановок; 

складає звіти, здійснює аналіз ефективності використання електрозасобів і 

електроенергії на виробничі потреби; організовує підвищення ділової 
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кваліфікації і технічне навчання електриків. У безпосередньому 

підпорядкуванні інженера (техніка) - електрика знаходяться електромонтери. 

Завідуючий ремонтною майстернею є керівником і організатором робіт 

по ремонту сільськогосподарської техніки. 

Інженерний менеджмент він здійснює згідно з головним завданням - 

своєчасним забезпеченням якісного ремонту засобів механізації. Завідуючий 

ремонтною майстернею розробляє бізнес-план роботи ремонтної майстерні; 

визначає потребу в запасних частинах, ремонтних матеріалах, обладнанні та 

інструментах; бере участь у розробці графіків проведення ремонтів техніки; 

впроваджує наукові досягнення, передовий досвід, раціоналізаторські 

пропозиції з технології ремонтів техніки; забезпечує роботою працівників 

ремонтної майстерні, відповідно до їх кваліфікації розподіляє між ними 

завдання, створює нормальні умови для роботи; забезпечує працівників 

майстерні спецодягом, захисними засобами, інструментом та ремонтними 

матеріалами; контролює якість ремонтних робіт і вживає заходи щодо 

своєчасного усунення виявлених недоліків; проводить інструктажі з правил 

охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та запобігання пожеж і 

фіксує це у відповідних документах; забезпечує раціональне витрачання 

матеріальних ресурсів, передбачених нормами і лімітами на виконання 

ремонтних робіт; складає поточні і річні звіти по ремонтній майстерні; 

організовує регулярне підвищення кваліфікації працівників майстерні. 

Завідуючому ремонтною майстернею безпосередньо підпорядковані технічні 

кадри майстерні. 

Завідуючий автогаражем є керівником і організатором робіт по 

експлуатації і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту 

господарства. 

Основне завдання завідуючого автогаражем полягає в забезпеченні 

ефективного використання автотранспорту та утримання його в стані 

постійної технічної готовності. Він розробляє бізнес-план використання 

автопарку; складає графіки експлуатації і ремонтів автомобілів; організовує 
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обкатку автомобілів і закріплює їх за водіями; контролює ведення обліку 

роботи автотранспорту господарства, витрат запчастин, паливо - мастильних 

матеріалів; зберігає технічну документацію на кожний автомобіль і державні 

номерні знаки; забезпечує надійне зберігання автомобілів і автопричепів з 

дотриманням правил паркової служби; контролює виконання розпорядку 

робочого дня працівників гаражу, проводить інструктаж водіїв та ремонтних 

працівників автопарку з правил техніки безпеки і безпеки руху та фіксує це у 

відповідних документах; організовує технічне навчання водіїв та підвищення 

їх кваліфікації; подає звітність про експлуатацію та ремонти автотранспорту. 

В безпосередньому підпорядкуванні завідуючого автопарком знаходяться 

шофери та інші працівники автотранспорту. 

Інженер (технік) з техніки безпеки є організатором розробки і 

впровадження заходів з питань техніки безпеки, охорони праці та виробничої 

санітарії. 

У своїй роботі керується Статутом господарства, діючим 

законодавством, установленими інструкціями і положеннями з питань 

техніки безпеки та охорони праці. Він перевіряє стан техніки безпеки та 

виробничої санітарії, розслідує причини нещасних випадків на виробництві, 

бере участь у прийманні з ремонту техніки, обладнання, введення в 

експлуатацію споруд і будівель, розслідуванні причин виробничого 

травматизму, реєстрації їх та розробці заходів для їх усунення; забезпечує 

працівників господарства необхідною літературою, інструкціями, наочною 

агітацією з техніки безпеки, охорони праці і виробничої санітарії, організовує 

кімнату та куточки з техніки безпеки, впроваджує у виробництво досягнення 

науки і передового досвіду щодо поліпшення охорони праці та експлуатації 

техніки; організовує курси і проводить семінари з техніки безпеки, охорони 

праці і виробничої санітарії з працівниками господарства та перевіряє їх 

знання з цих питань, складає поточні та річні звіти про виконання заходів з 

техніки безпеки і виробничої санітарії, інформує відповідні органи про 

випадки виробничого травматизму в господарстві. 
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Вказівки інженера (техніка) з техніки безпеки обов'язкові для всіх 

працівників господарства. 

Завідуючий нафтогосподарством є організатором і керівником робіт із 

приймання, зберігання та видачі нафтопродуктів в господарстві. 

Основним завданням завідуючого нафтогосподарством є безперебійне 

забезпечення внутрішньогосподарських виробничих споживачів необхідними 

для їх роботи нафтопродуктами. Він визначає потребу господарства в 

нафтопродуктах і складає план їх завезення; готує матеріали для укладання 

договорів з нафтопостачальними організаціями на постачання 

нафтопродуктів; організує своєчасне завезення нафтопродуктів у 

господарство та його виробничі підрозділи; складає ліміт витрачання 

нафтопродуктів для виробничих підрозділів та служб; організовує правильне 

перевезення, зберігання, приймання та видачу і заправку нафтопродуктів; 

здійснює контроль за правильним витрачанням нафтопродуктів; складає 

графіки перевірки, технічного огляду та ремонту обладнання 

нафтогосподарства; організовує збір, зберігання і здавання відпрацьованих 

мастил на регенерацію; контролює експлуатацію обладнання 

нафтогосподарства; проводить технічний інструктаж працівників 

нафтогосподарства. 

Завідуючому нафтогосподарством безпосередньо підпорядковані 

комірник і заправники нафтоскладу. 

Завідуючий машинним двором є організатором і керівником робіт із 

технічного обслуговування та зберігання техніки в господарстві. 

Його головне завдання полягає в забезпеченні подовження 

міжремонтних строків роботи машин та зниження затрат на утримання 

машинно-тракторного парку. Завідуючий машинним двором здійснює 

приймання нової сільськогосподарської техніки, оформлення відповідних 

документів, контроль за збиранням і комплектування машин; організовує і 

контролює приймання машин з експлуатації на машинний двір для 

подальшого зберігання; організовує технічне обслуговування та зберігання 
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енергетичних і робочих машин, окремих вузлів і агрегатів; контролює 

дотримання механізаторами-ремонтниками правил техніки безпеки, 

виробничої санітарії і протипожежних заходів; складає звітну документацію з 

технічного обслуговування та зберігання машинно-тракторного парку. У 

безпосередньому підпорядкуванні завідуючого машинним двором 

знаходяться слюсарі-наладчики МТП. 

Диспетчер інженерно-технічної служби є, по суті інженерним 

менеджером. Завдання його полягає в тому, щоб забезпечити постійний 

контроль за ходом робіт на виробничих ділянках, зібрати необхідну 

інформацію про технічний стан машинно-тракторного парку і стаціонарного 

обладнання і спільно з керівниками виробничих служб забезпечити 

високоорганізовану їх експлуатацію, оперативність ремонту деталей та вузлів 

машин, звести до мінімуму простої техніки.  

Основні обов’язки диспетчера інженерно-технічної служби 

господарств полягають у сприянні забезпечення потрібного темпу здійснення 

ремонтних робіт, підтримання високого виробничого ритму засобів 

механізації, безперебійного постачання підрозділів запасними частинами і 

матеріалами. Матеріальну основу інженерно-технічного диспетчерського 

пункту господарства повинні складати телефонний радіозв’язок, стенди 

обліково-контрольної і технічної документації та комп’ютерне обладнання. 

Спеціалісти інженерно-технічної служби господарств поєднують 

інженерно-управлінські функції в розрізі окремих виробничих підрозділів: 

ремонтної майстерні та машинного двору; автопарку; тваринницьких ферм і 

допоміжних виробництв. 

Звести до мінімуму непродуктивні затрати інженерно-технічної 

служби, досягти злагодженої, чіткої роботи всіх її підрозділів - це невирішена 

проблема багатьох господарств. 

Вивчення та аналіз структури фонду робочого часу інженерно-

технічних спеціалістів колективних сільськогосподарських підприємств 

дозволяють розкрити шляхи і можливості покращення змісту праці та 
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технології виконання інженерно-управлінських функцій, вдосконалити 

структуру інженерно-технічної служби і тим самим підвищити ефективність 

організації використання машин та виробничої діяльності господарств. 

Індустріальний розвиток сільського господарства пред'являє нові 

підвищені вимоги до управління внутрішньогосподарським виробництвом. 

Сьогодні праця Інженера господарства не обмежується виконанням 

тільки своєї специфічної роботи, він повинен знати і вміти застосувати 

"наскрізні" функції управління, як наприклад, техніко-економічне 

планування, організація праці, аналіз виробництва, облік та фінансування. 

Щоб ефективно керувати підрозділами інженерно-технічної служби в 

умовах роботи колективним підрядом, інженерно-технічні спеціалісти 

повинні досконало володіти методами економічного управління і перш за все 

- господарським розрахунком; спільно з плановиками розробляти і 

реалізувати економічні заходи щодо високопродуктивного використання 

техніки. 
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Питання для закріплення та самоконтролю 

 

1. Які спеціалісти відносяться до інженерно – технічних? 

2. Як визначається кількість необхідних спеціалістів? 

3. Що є основним показником для визначення чисельності інженерно-

технічних спеціалістів ? 

4. Яка рекомендована штатна чисельність спеціалістів внутрігосподарської 

інженерно-технічної служби? 

5. Які функції головного інженера? 

6. Які функції старшого інженера на правах головного? 

7. Які функції завідуючого машинним двором? 

8. Які функції інженера з механізації трудомістких процесів у тваринництві? 

9. Які функції інженера-електрика? 

10. Які функції завідуючого ремонтною майстернею? 

11. Які функції завідуючого авто гаражем? 

12. Які функції інженера з техніки безпеки? 

13. Які функції завідуючого нафтогосподарством? 

14. Які функції диспетчера інженерно-технічної служби? 
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