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Автомобільний транспорт є не від’ємною складовою транспортного комплексу 

країни та відіграє важливу роль при перевезенні вантажів. Як підсистема різноманітних 

виробничих систем, автомобільний транспорт в значній мірі визначає ритмічність 

роботи та собівартість продукції основного виробництва. В той же час автотранспортні 

засоби є споживачами значної частини ресурсів, що припадають на долю транспорту в 

цілому. Тому на сьогоднішній день приділяється значна увага пошукам додаткових 

шляхів для підвищення  ефективності його роботи. 

На даний час більшість автотранспортних підприємств працюють в умовах 

виробництва, що характеризується жорстокою конкуренцією як з боку вітчизняних, так 

і іноземних підприємств. У цих умовах автотранспортним підприємствам для 

«виживання» на ринку і збереження конкурентоспроможності потрібно пожвавлення 

ділової активності, пошук нових форм і методів управління діяльністю.  

Очевидно, що якість надання транспортних послуг є одним з ключавих факторів, 

що характеризує результативність ринкової діяльності автотранспортних підприємств. 

Якісна транспортна послуга може бути надана з використанням надійного 

рухомого складу, який визначає можливість перевізника виконати своєчасну доставку 

вантажу. Підтримка автотранспортних засобів в працездатному стані вимагає 

вдосконалення роботи не лише служб, зайнятих технічним обслуговуванням і 

ремонтом, але і системи матеріально – технічного забезпечення. 

Парадоксальність сьогоднішнього стану більшості автотранспортних 

підприємств полягає в тому, що, не дивлячись на ліквідацію дефіциту запасних частин 

в товарній мережі, простої автомобілів через їх відсутність не зменшилися в порівнянні 

з тим періодом, коли в умовах планової економіки діяв лімітно-розподільний механізм 

постачання.  

Причинами ситуації, що склалася, в першу чергу можуть бути високі ціни на 

запасні частини і агрегати, які не дозволяють підприємствам зберігати на складах 

запчастини в достатній кількості; збільшення різноманітності автомобільного парку та 

багаточисельність фірм – постачальників, які розташовуються на значній відстані від 

підприємства.  

Крім цього, ціни на запасні частини інтегрально відображають ті зміни, які 

сталися в господарстві: збільшення числа посередників від заводу-виготівника до 

споживача; зростання числа підприємств з невеликою кількістю автомобілів; 

збільшення різноманітності автомобільного парку; старіння рухомого складу. 



Забезпеченню автотранспортних засобів запасними частинами постійно 

приділяється велика увага. Це пояснюється тим, що створити абсолютно надійний 

об'єкт неможливо й для підтримки його в працездатному стані завжди потрібні запасні 

частини. Запасні частини застосовуються для усунення випадкових відмов і заміни 

деталей, що зносилися і виробили свій ресурс. 

Крім того, система матеріально – технічного забезпечення на автомобільному 

транспорті суттєво впливає на технічну готовність рухомого складу та тривалість його 

простоїв під час ремонту через відсутність необхідних запасних частин. Тому 

вдосконалення організації забезпечення запасними частинами рухомого складу 

автотранспортного підприємства є одним із напрямків підвищення ефективності його 

технічної експлуатації 

Не дивлячись на досягнуті результати, розроблені підходи по визначенню 

необхідної номенклатури та кількості запасних частин  підприємства не в повній мірі 

відповідають вимогам сьогодення. Непреривна зміна економічної ситуації в країні 

вимагає подальшого дослідження ряду теоретичних та практичних проблем, пов’язаних 

з розвитком і вдосконаленням моделей та методів управління запасними для 

забезпечення ефективного функціонування автотранспортного підприємства. 

Збільшення парку та номенклатури вантажних машин вимагає зміну підходів 

щодо організації та проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування під 

час експлуатації. Крім того, збільшення часу ремонту та обслуговування підвищує 

матеріальні збитки автотранспортних підприємств. 

Для підвищення оперативності та зменшення витрат на ремонт різноманітного 

парку вантажних автомобілів доцільно удосконалити метод формування номенклатури 

та кількості запасних частин для ремонту засобів транспорту. 

Таким чином розробка та реалізація методики прогнозування раціональної 

номенклатури та кількості запасних частин, що дозволить підвищити коефіцієнт 

технічної готовності рухомого складу автотранспортного підприємства та покращити 

економічні показники діяльності підприємства є актуальною. 
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