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1. Загальна характериститка роботи. Реалії сьогодення такі, що, в 

переважній більшості випадків, під час експлуатації сільськогосподарських 

машин, в супереч заходів з підвищення надійності як до нових, так і 

відремонтованих машин, існують, з одного боку, значні в часі їх простої з 

технічних причин, з другої – трудомісткі, передчасні або запізнілі технічні 

обслуговування, які необґрунтовані за видами, кількістю та послідовністю 

проведення технологічних операцій. Це все обумовлює значні витрати 

трудових і фінансових ресурсів на підтримання працездатності наявних 

сільськогосподарських машин. На сьогодення для усунення відмічених 

недоліків пропонується застосувати ряд радикальних заходів: зміни системи 

технічного обслуговування (в області підвищення ймовірності безвідмовної 

роботи) та усунення несправностей в польових умовах (підвищення 

міжремонтного ресурсу). Світові тенденції і стратегія European Green Deal 

розроблення системи технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин, на даний час проводиться, в основному, з використанням практичних 

рекомендацій, експертних оцінок та, обмежено, емпіричних залежностей, що 

в суб’єктивній мірі вирішує нагальні задачі. Відсутні конкретні розроблені 

або уточнені моделі взаємодії, оптимізації чи моделі відповідних 

технологічних процесів, обґрунтовані методики їх розрахунку, недостатньо 

використані для оцінки технічного рівня сільськогосподарських машин, 

керування технологічними параметрами процесів. Застосування багатьох 

прогресивних конструкцій технічних засобів технічного обслуговування 

стримується недостатнім рівнем технологічного забезпечення їх уніфікації 

для різних марок сільськогосподарських машин. Чільне місце серед них 

посідають задачі оптимального керування, за якого основними показниками 

виступають вимоги до системи технічного обслуговування за показниками 

технічного стану складальних одиниць, вузлів, агрегатів і машин в цілому, а 

також види і періодичність їх контролю. Звужуючи чи розширюючи діапазон 

допустимих при технічному обслуговуванні величин показників технічного 

стану і міжконтрольного періоду, існує можливість керувати працездатністю 

машин, прогнозуючи показники безвідмовності, довговічності, 

ремонтопридатності, збережуваності, витрату запасних частин, 

експлуатаційні витрати на машину. Широке коло взаємопов’язаних задач 

підвищення ефективності сучасного сільськогосподарського виробництва 

вимагає використання сучасних методів постановки і розв’язку задач на 



основі уніфікації формалізованого опису. Моделювання та оптимізація 

відповідних процесів та технічних засобів, що передбачають високий рівень 

використання програмного забезпечення, та реалізації принципів системного 

підходу на всіх етапах. Крім того, теоретичні основи розрахунку та 

проектування системи технічного обслуговування, як виду забезпечення 

працездатності сільськогосподарських машин, не в достатній мірі 

враховують специфіку сільськогосподарського виробництва зі збирання 

врожаю, багатокритеріальність оптимізаційних задач, в яких одним із 

найважливіших критеріїв є вимоги агротерміну. Сучасні результати наукових 

досліджень Green Recovery вітчизняних, європейських та північно-

американських науковців створюють вихідний базис даних про методологію 

обґрунтування технологічних процесів, структури й якості функціонування 

процесів забезпеченості працездатності сільськогосподарських машин на 

нормативних рівнях надійності експлуатації машин на етапі виробництва 

сільськогосподарської продукції. За цим вважається актуальним подальше 

вирішення наукової проблеми з розробки комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин. Такий напрямок потребує наукового втручання за ради досягнення 

конкретної практичної значимості. 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Роботу виконано згідно з науково-дослідною тематикою: де здобувач був 

керівником проектів: “Обґрунтувати форми і структуру виробничої бази та 

розробити технології і універсальне обладнання для технічного 

обслуговування автотракторної техніки і сільськогосподарських машин в 

сільськогосподарських підприємствах” (номер державної реєстрації 

0102U000233), ”Методичні і технологічні основи підвищення надійності 

сільськогосподарських машин при реалізації системи їх технічного 

обслуговування” (номер державної реєстрації 0106U000885), “Розробка 

комплекту засобів технічного обслуговування машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських підприємств (на базі господарств Київської області)” 

(номер державної реєстрації 0104U009453), „Розроблення Національних 

стандартів України за напрямком: „Машини сільськогосподарські. Технічне 

обслуговування.” (номер державної реєстрації 0105U005163), „Розроблення 

стандарту організації України. Трактори і машини сільськогосподарські. 

Засоби технічного обслуговування. Загальні технічні вимоги.” (номер 

державної реєстрації 0106U007237); „Обґрунтувати параметри технічного 

стану сільськогосподарської техніки і режими функціонування систем 

ремонтно-технологічного і технічного обслуговування” (номер державної 

реєстрації № 0113U007633); „Обґрунтування методів підвищення 

виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах інтенсифікацією 

інженерного менеджменту” (номер державної реєстрації 0120U102086); де 

здобувач був виконавцем проектів: „Розробити прогнози розвитку технологій 

і технічних засобів виробництва продукції рослинництва на період до 2015 

року” (номер державної реєстрації 0196U018932); „Науково-методичне 



обґрунтування паспортизації земельних та майнових паїв, а також умов 

виробництва аграрного сектору та функціонування об’єктів соціально-

культурного призначення сільських територій” (номер державної реєстрації 

0107U006996); де здобувач був відповідальним виконавцем проєкту 

„Обґрунтувати параметри і режими функціонування системи технічного 

обслуговування сільськогосподарської техніки” (номер державної реєстрації 

0115U003464). 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформованих у дисертації. Отримані дисертантом теоретичні 

та експериментальні дані науково обгрунтовані на підставі використання 

загальної методики досліджень, що передбачала теоретичне обґрунтування з 

використанням методів математики, теоретичної механіки, теорії коливань, 

диференціального та інтегрального числення, теорії ймовірності, теорії 

пружності і суцільного середовища. На основі загальноприйнятих та окремих 

методик, розроблених автором, проводилися виробничі та лабораторні 

експериментальні дослідження. При проведенні теоретичних досліджень 

використовували методи механіки, математичної фізики, математичного 

аналізу. При проведенні експериментальних досліджень використовували як 

стандартні методи досліджень у галузі механізації сільськогосподарського 

виробництва, так і розроблені автором оригінальні методики. Широке 

застосування знайшли методи вимірювань параметричних величин. При 

аналізі результатів теоретичних і експериментальних досліджень широко 

використовувалися прикладні комп’ютерні пакети. 

За загальною сукупністю використаних автором методів можна 

зробити висновок про достатній рівень обґрунтованості сформульованих 

висновків та отриманих наукових положень. 

 

4. Наукова новизна і достовірність одержаних результатів та 

висновків. Вперше на основі формули Байеса описано аналітичні моделі зі 

встановлення прикладної залежності достовірності періодичності проведення 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану 

сільськогосподарських машин для виявлення працездатності або 

непрацездатності з врахуванням зміни з наробітком помилок першого і 

другого роду. Удосконалено аналітичну модель визначення через функцію 

Лапласа ймовірності першого виходу параметра технічного стану 

сільськогосподарської машини за межу допуску з врахуванням випадкової 

функції наробітку. Вперше отримано аналітичну модель визначення моменту 

наробітку проведення регулювань параметрів технічного стану 

сільськогосподарської машини за розподілом випадкової величини із 

зростаючою інтенсивністю відмов без апріорної інформації за коефіцієнтом 

варіації. Удосконалено модель стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин за відхиленням параметра технічного стану 

(рис. 6), в якій чутливість підвищено за рахунок зменшення кількості 

можливих станів в процесі експлуатації, достовірність підвищено за рахунок 



розширення кількості інженерного моніторингу параметрів технічного стану 

з двох до трьох і розширена область ефективного застосування за рахунок 

врахування ймовірності випадкового процесу виникнення несправності і її 

розвитку до відмови. Вперше встановили аналітичні моделі залежності 

математичних очікувань сезонного наробітку і частоти позаштатних та 

сезонного наробітку і частоти нормативних періодичностей інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин. 

Вперше встановили аналітичні моделі визначення ймовірності 

працездатності та коефіцієнта готовності сільськогосподарських машин для 

удосконаленої моделі стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин за відхиленням параметра технічного стану. 

Дістало подальший розвиток і виявлено, що показники експлуатаційної 

довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності сільськогосподарських 

машин за запропонованою стратегією підвищення працездатності не 

суперечать диференціальній функції теоретичного закону розподілу: 

логнормальний – інтенсивність відмов, інтенсивність відновлень, кількість 

відмов, міжремонтний ресурс, параметр потоку відмов; Гамбеловський – 

ймовірність безвідмовної роботи; коефіцієнт готовності, наробіток між 

відмовами; нормальний – міжремонтний ресурс, наробіток між відмовами; 

параметр потоку відмов, тривалість відновлень; Вейбула-Гнєденко – 

інтенсивність відмов, тривалість відновлень; гама – тривалість відновлень. 

Достовірність одержаних результатів підтверджено методикою 

оцінювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності і 

стохастичності процесів та їх співставленням з теоретично отриманими 

залежностями. 

 

5. Практичне значення одержаних результатів, що отримані 

дисертантом. Науково-технічні рекомендації і технологія технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин, рекомендовано до 

впровадження у виробничий цикл агропідприємств (Департамент технічної 

політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

акт від 21.11.2016 р.). Рекомендації із запровадження комплексних 

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин, технічні засоби технологічного оснащення, технологія технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин і її паспортизація умов 

виробничого циклу, рекомендовано до впровадження у виробничий цикл 

агропідприємств (Департамент інженерно-технічного забезпечення 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, акт від 

16.04.2014 р.). Перелік параметрів технічного стану машинно-тракторного 

парку та склад комплекту засобів технічного обслуговування, рекомендовано 

до впровадження у виробничий цикл агропідприємств (Департамент науково-

технічної політики Міністерства аграрної політики України, від 3.12.2004 р.). 

Науково-технічні рекомендації і технологія технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин, впроваджено у виробничих циклах 

підприємств Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» 



(Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», акт від 23.11.2016 р.). 

Розроблена система технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин практично реалізована у виробничих циклах в умовах 

сільськогосподарських підприємств Київської області (Агрокомбінат 

«Тарасівський», акт від 30.09.2005 р.; ВАТ «Кагарлицький бурякорадгосп», 

акт від 25.11.2003 р.; ВАТ «Западинське», акт від 10.05.2005 р.; ВАТ 

«Обухівська сільськогосподарська машино-технологічна станція», акт від 

10.10.2005 р.; СВК «Пінчуки», ТОВ «Агроспілка Нова», ВАТ «Устимівка», 

акт від 10.10.2005 р.; НВП «Зерноінвест», Маслівський ДАТ, ТОВ імені А. Г. 

Бузницького, акт від 10.10.2005 р.; ПОСП «Дніпро»» Агрофірма 

«Переселенська», СТОВ «Леонівське», ДП «Слобідське», акт від 10.10.2005 

р.) і Вінницької області (ДГ «Артеміда», акт від 12.09.2003 р.; ДГ 

«Корделівське», акт 16.09.2003 р.). Розроблений комплект пристроїв для 

визначення технічного стану сільськогосподарських машин встановлено на 

виробництво (ВАТ «Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка», акт від 

10.09.2003 р.; СВАТ «Скадовське РТП», акт від 15.11.2002 р.). 

Авторське алгоритмічно-програмне забезпечення та інформаційна 

технологія «AgroTechMaintenance» із формування оптимальної періодичності 

обслуговування, мінімізації часу простоїв, оптимальних режимів 

безвідмовної роботи і розрахунку економічних критеріїв оцінки якості 

функціонування технічного обслуговування із урахуванням підвищення рівня 

працездатності сільськогосподарських машин, які апробовано в дилерській 

мережі ТОВ «Titan Machinery Ukraine» (ТОВ «Titan Machinery Ukraine», акт 

від 17.07.2019 р.). Основні методичні положення дисертаційних досліджень 

впроваджені в навчальному процесі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (акт від 19.07.2019 р.). 

 
6. Відображення наукових положень в публікаціях. Результати 

досліджень за обраною темою дисертаційної роботи опубліковані в 146 
наукових працях, з них: 40 статей у наукових фахових виданнях України, 19 
статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 
наукометричних баз даних, 9 статей у наукових виданнях інших держав, 
національний і 2 галузеві стандарти України, 5 патентів України на корисну 
модель та патент України на винахід, 3 статті в інших наукових виданнях 
України, 10 науково-методичних рекомендацій, 56 тез наукових доповідей. 

 
7. Мова та стиль роботи. Дисертація та автореферат написані 

державною мовою. Стиль і виклад роботи логічний, послідовний і відповідає 
вимогам до наукових праць. Зміст роботи повністю висвітлює наукові 
результати і їх використання у виробництві. При викладенні тексту 
застосовується наукова лексика і термінологія. 

 
8. Аналіз дисертаційної роботи. На рецензування подана дисертаційна 

робота, яка складається із анотацій, вступу, 7 розділів, висновків, списку 



використаних джерел (485 найменувань) і 9 додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 584 сторінки, вона містить 32 таблиці та 87 рисунків. 

 
Вступ. Обґрунтовано актуальність теми дисертації, наведено зв’язок 

роботи з програмами, планами темами, сформульовані мета і завдання 
досліджень, викладено наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів, а також особистий внесок здобувача в опублікованих працях. 
Подана інформація щодо апробації результатів дисертаційних досліджень. 

 
Перший розділ «Аналіз сучасних методологічних основ і техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 
машин». Автором проведено: аналіз сучасних методологічних підходів з 
підтримання працездатності сільськогосподарських машин; аналіз сучасних 
аналітичних підходів до побудови моделей технічного стану 
сільськогосподарських машин; узагальнення сучасних методологій розробки 
системи відновлення працездатності сільськогосподарських машин; аналіз 
втрати працездатності сільськогосподарських машин з врахуванням розвитку 
станів; аналіз сучасних систем відновлення працездатності 
сільськогосподарських машин за технічним обслуговуванням; аналіз форм 
процесу технічного обслуговування сільськогосподарських машин. 

 
Другий розділ «Аналітичне дослідження моделей комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 
машин». Автором приведено: узагальнена математична модель індексу 
технічного стану сільськогосподарської машини при втраті її працездатності; 
узагальнена математична модель адитивності сільськогосподарської машини 
при втраті її працездатності; регламентування профілактичних заходів 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин; аналітичне 
визначення факторів впливу на коефіцієнт готовності сільськогосподарських 
машин в системі їх технічного обслуговування. 

 
Третій розділ «Загальні методичні підходи і методика 

експериментальних досліджень комплексних техніко-технологічних заходів 
підвищення працездатності сільськогосподарських машин». Автором 
обґрунтовано та узагальнено: методичні підходи до систем відновлення 
працездатності сільськогосподарських машин; методику визначення процесу 
відновлення працездатності сільськогосподарських машин за сумарних 
витрат на забезпечення безвідмовності; методичні підходи до стохастичних 
процесів підвищення рівня працездатності сільськогосподарських машин; 
методичні підходи до стохастичних процесах відновлення працездатності 
сільськогосподарських машин; методичні положення оцінювання 
пристосованості до технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин. 

 
Четвертий розділ «Експериментальні дослідження сезонних показників 

експлуатаційної довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності і 



комплексного показника надійності сільськогосподарських машин». Автором 
приведено: показники довговічності сільськогосподарських машин; 
показники безвідмовності сільськогосподарських машин; сезонні показники 
експлуатаційної безвідмовності і ремонтопридатності сільськогосподарських 
машин; показники збережуваності сільськогосподарських машин; оцінку 
безвідмовності і заходи при технічному обслуговуванні 
сільськогосподарських машин; безвідмовність складальних одиниць 
сільськогосподарських машин при поступових відмовах; фактична 
періодичність проведення технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин. 

 
П’ятий розділ «Експериментальні дослідження оцінювання 

пристосованості до технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин». Автором приведено результати: дослідження структури і 
трудомісткості технологічних операцій технічного обслуговування; 
дослідження процесу групування та регламентації періодичності проведення 
технологічних операцій технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин; дослідження поля допуску на періодичність проведення 
технологічних операцій технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин; оцінювання пристосованості до технічного обслуговування 
зернозбирального комбайну; оцінювання пристосованості до технічного 
обслуговування кормозбирального комбайна; оцінювання пристосованості до 
технічного обслуговування бурякозбиральних машин; експериментальна 
перевірка розробленої методики з прогнозування норм витрат запасних 
частин для відновлення працездатності сільськогосподарської машин при їх 
технічному обслуговуванні. 

 
Шостий розділ «Виробнича ефективність комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 
машин». Автором приведено результати: оцінки нормативності системи 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин; формування 
ступенів операцій ефективності заходів підвищення працездатності 
сільськогосподарських машин; оцінювання ефективності прогнозування 
підвищення працездатності сільськогосподарських машин; оцінювання 
ймовірності співпадіння прогнозованих і фактичних технічних обслуговувань 
сільськогосподарських машин; встановлення класифікаційних ознак засобів 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин; ефективності 
спеціалізації технічного обслуговування сільськогосподарських машин; 
оцінювання обґрунтування періодичності технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин. 

 
Сьомий розділ «Техніко-економічний аналіз комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 
машин». Автором приведено: нормативна документація з системи техніко-
технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 
машин; формування методології управління комплексних техніко-



технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 
машин; ІT комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 
працездатності сільськогосподарських машин; технічні вимоги до 
гарантійного технічного обслуговування сільськогосподарських машин; 
методичні підходи формування зацікавленості техобслуговуючих 
працівників в сільськогосподарських підприємствах; методологія настанов з 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин; рекомендації з 
впровадження комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 
працездатності сільськогосподарських машин. 

 
9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до вимог оформлення наукових праць. 
Достовірність отриманих результатів підтверджується логічним аналізом 
стану питання, теоретичними розрахунками, системно спланованими 
дослідженнями та комп’ютерною обробкою результатів досліджень. Зміст 
дисертаціної роботи логічно викладений з послідовно увязаною структурою. 
Результати роботи в повній мірі висвітлюють рішення сформульованих 
завдань у визначеній області досліджень. 

Результати досліджень представлені на конфереціях та обговорені на 
семінарах, повністю представлені в опублікованих фахових працях.  

Висновки узагальнюють отримані результати по суті наукових положень 
та практичних рекомендацій з впровадження. 

 
Зауваження та пропозиції щодо змісту та оформлення дисертаціної 

роботи. 
1. У першому розділі автором не в повній мірі розшифровано одиниці 

вимірювання складових аналітичних виразів (1.3), (1.4), що ускладнює їх 
подальший аналіз. 

2. У другому розділі здобувач не в повній мірі розкрив аналітичність 
підходу до обґрунтованості повної вихідної інформації задачі 
регламентування профілактичних заходів технічного обслуговування для 
нерезервованої технічної системи із заданими законами розподілу наробітки 

на відмову    tPtF   . 

3. У третьому розділі здобувач не в повній мірі розкрив аналітичність 

підходу до обґрунтованості кількості типів подій відмови 

сільськогосподарської машини m за виразом 

. 

4. У четвертому розділі здобувач не в повній мірі розкрив аналітичність 
підходу до обґрунтованості зміни параметра технічного стану в процесі 
експлуатації сільськогосподарської машини за нестаціонарною випадковою 



функцією наробітку  tx , всі реалізації якої проходять через одну 

невипадкову точку  00 , tx . 

5. У п’ятому розділі здобувач не в повній мірі розкрив аналітичність 
підходу до обґрунтованості конструктивних факторів, які визначають 
особливості машин, стабільність їх показників в процесі технічного 
обслуговування, прийнятність конструкції на техобслуговуючі профілактичні 
заходи. 

6. У шостому розділі здобувач не в повній мірі розкрив аналітичність 
підходу до обґрунтованості досягнення граничного стану елементами, 
сільськогосподарську машину на операції O1, O2, O3, в моменти 
напрацювання l1, l2, l3. 

7. У сьомому розділі здобувач не в повній мірі розкрив аналітичність 
підходу до обґрунтованості авторського алгоритмічно-програмного 
забезпечення та інформаційної технології «AgroTechMaintenance». 

 

10. Висновок. 

Дисертаційна робота Роговського Івана Леонідовича проведена за 

актуальною темою наукового пошуку, основні результати достатньо 

обгрунтовані, узагальнені наукові положення зрозуміло адаптовані для 

використання на практиці. Нові рішення запропоновані здобувачем добре 

аргументовані та об’єктивно оцінені у порівнянні з уже відомими. Дисертація 

підготовлена автором особисто, істотний особистий внесок здобувача у 

розв’язання наукового оптимізаційного завдання з підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин шляхом розробки системи, 

нормативів, технологій та технічних засобів їх технічного обслуговування і 

вивчення показників надійності цих машин в умовах експлуатації. Рівень 

системності досліджень свідчить про достатню наукову зрілість автора, його 

здібностей до логічного та послідовного ведення досліджень для отримання 

об’єктивних даних та формулювання з них висновків теоретичного та 

практичного значення. Основні результати досліджень в повній мірі були 

опубліковані автором у фахових наукових виданнях України та іншої 

держави, пройшли належну апробацію та були схвально оцінені науковцями. 

Матеріали докторської дисертації Роговського Івана Леонідовича не 

містять матеріалів його кандидатської дисертації. 

Надані зауваження носять дискусійних характер і не принципові. 

Дисертаційна робота Роговського Івана Леонідовича на тему 

«Розробка комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин» являє собою завершену 

наукову працю і за своїм рівнем та практичною цінністю, змістом і 

оформленням повністю відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями), щодо дисертацій на 

здобуття наукового ступень доктора технічних наук за спеціальністю 



05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва». 

На підстві цього вважаю, що Роговський Іван Леонідович заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 

05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва». 
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