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1. Загальна характеристика роботи 

В зв’язку з недостатньою кількістю існуючого парку 

сільськогосподарських машин щодо технологічної потреби, низькими 

темпами оновлення – все більш важливого значення набуває підвищення 

сезонного наробітку на машину і ймовірності безвідмовної роботи, 

практична реалізація останнього в значній мірі залежить від застосування 

ефективної системи технічного обслуговування машин. Однак 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). 

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. 

Недостатня увага власників сільськогосподарських машин, а під час і 

їх необізнаність або необґрунтований щабель, який занесли заводи-

виробники в питанні періодичності проведення профілактичних заходів 



технічного обслуговування, в кінці кінців призвів до ситуації, коли при 

експлуатації відбувається передчасне надходження машин до ремонту. До 

того ж відсутність технологічних контрольно-регулювальних заходів, 

забезпечує переважну частку в причинно-наслідковому ланцюгу прояву 

відмов. За таких обставин аграрне виробництво вимагає систематичного 

аналізу всіх його ланок, на всіх рівнях. Особливо, це стосується методичного 

обґрунтування періодичності проведення технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин. Існуючі методичні підходи дозволяють 

визначити періодичність проведення технічного обслуговування машин 

ґрунтуючись на вимозі забезпечення або лише максимальної ефективності за 

рахунок підвищення коефіцієнта готовності сільськогосподарської машини 

або лише за рахунок зменшення питомих витрат на проведення технічного 

обслуговування на протязі заданого проміжку часу. При цьому не відзначено 

вирішення задачі із дослідження впливу умови мінімуму величини витрати 

коштів при технічному обслуговуванні на періодичність проведення 

обслуговувань машини в динаміці її наробітку. 

На сучасному етапі ефективне використання сільськогосподарських 

машин в агропромисловому комплексі невідривно пов’язано із станом 

системи їх технічного обслуговування. Витрати на відновлення 

роботоздатності за поточний рік саме сільськогосподарських машин зросли 

на 25-30%. За цим дотримання концептуальності системи технічного сервісу 

тільки за рахунок технічного обслуговування дозволить підвищити на 35-

40% безвідмовність і на 25-30% довговічність сільськогосподарських машин, 

що дозволить, в цілому, зменшити відсоток витрат в непродуктивному 

аспекті – недовикористання ресурсу машин і їх складових елементів 

(складальних одиниць, вузлів, агрегатів). Сільськогосподарські машина 

характеризуються значними розсіюванням середніх показників 

довговічності, безвідмовності і ремонтопридатності навіть для однієї марки і 

на однакових умов експлуатації. Тому термін постановки і час проведення 

технічного обслуговування характеризуються як випадкові величини із 

значними довірчими межами. В зв’язку з цим ймовірність співпадіння 

прогнозованої кількості технічних обслуговувань з фактичним може мати 

істотні розбіжності. Такий напрямок потребує наукового втручання за ради 

досягнення конкретної практичної значимості. 

 

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

Дисертаційна робота є узагальненням наукових досліджень, 

проведених автором: “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 

Завдання дисертаційної роботи достатньо обґрунтовані, прийняті 

вихідні положення та допущення є аргументованими. Наукові положення, 

отримані дисертантом є новими і забезпечують істотний внесок у розвиток  

та вдосконалення методів моделювання і розробки комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин з метою підвищення ефективності галузі технічного сервісу 

агропромислового комплексу і забезпечення конкурентоспроможності 

національної продукції рослинництва на світовому ринку. 

Теоретичні та експериментальні висновки обґрунтуванні з 

використанням теоретичної та аналітичної механіки, гідравліки, теорії 

механізмів і машин, математичного моделювання, дерева цілей, теорії 

ймовірності, марківських і напівмарківських процесів, теорія ризику, теорії 

масового обслуговування, нелінійного програмування, числових методів 

розв’язку задач з використанням комп’ютерних програм; експериментальні 

дослідження проводились з використанням методів планування 

експерименту, множинного кореляційного та регресійного аналізів, алгебри 

логіки, тензометрії, методів математичної статистики, інженерної психології, 

ергономіки, інфологічного і імітаційного моделювання. Аналітичні 

розрахунки, оброблення експериментальних даних, моделювання та графічне 

відтворення залежностей виконано з використанням прикладного 



програмного забезпечення MS Excel,. При проведенні експериментальних 

досліджень використовували як стандартні методи досліджень у галузі 

надійності машин для посівних робіт, так і розроблені автором оригінальні 

методики. При аналізі результатів теоретичних і експериментальних 

досліджень широко використовувалися прикладні комп’ютерні пакети, 

зокрема, Mathematica, Statistica, MathCad 

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 

Автором 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. При цьому п. 1 висновків базується на узагальненні сучасного 

стану наукового і технічного забезпечення, а також досвіду ефективного 

розвитку галузі технічного сервісу агропромислового комплексу; пп. 2-9 

обгрунтовані дослідженнями, проведеними безпосередньо автором 

дисертації, а п. 10 підтверджується даними виробничої апробації результатів 

проведених досліджень. 

 

5. Практичне значення одержаних результатів, що отримані 

дисертантом 

Полягає в розробці науково-технічних рекомендацій і технології 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин, якф 

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 
Основний зміст, результати теоретичних і експериментальних 

досліджень опубліковано у 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. 

 
У вступі 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. 



 
У першому розділі «Аналіз сучасних методологічних основ і техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності 
сільськогосподарських машин» на основі проведеного аналізу визначені 
основні фактори, що впливають на якість технічного обслуговування машин: 
автоматизація і механізація виробничих процесів; технічна оснащеність 
типовим обладнанням; забезпеченість експлуатаційною документацією; 
кваліфікація інженерної служби; методи оцінки якості технічного 
обслуговування машин; своєчасний аналіз і корегування процесу технічного 
обслуговування з урахуванням виявлених недоліків; своєчасне матеріально-
технічне забезпечення запасними частинами і агрегатами; необхідні 
професійні якості спеціалістів з технічного обслуговування машин; стан 
дисципліни; наукова організація праці; система оплати праці і застосування 
методів морального і матеріального стимулювання. 

Визначено, що особливе місце при розробці наукових основ технології 
технічного обслуговування займають роботи з обґрунтування періодичності 
технічного обслуговування, які повинні базуватись на виявленні основних 
закономірностей зміни технічного стану і визначення допустимих параметрів 
стану деталей, спряжень і вузлів. 

Сучасні наукові підходи базуються на спрощених моделях, які не 
враховують імовірнісний характер функціонування сільськогосподарських 
машин в структурно-неоднорідному середовищі з багатопараметричними 
механічними процесами, яким властива випадковість і значна мінливість у 
часі й просторі. У цьому зв'язку дослідження, що присвячені підвищенню 
надійності сільськогосподарських машин з використанням нових підходів 
для оцінки ефективності їх функціонування в сільському масиві з 
невизначеними властивостями й розробки ресурсозберігаючих способів 
технічного обслуговування, є актуальними, і такими що спрямовані на 
розв’язання проблеми, яка має важливе наукове й практичне значення. 

Зниження коефіцієнта готовності сільськогосподарських машин 
обумовлює порушення агротехнічних термінів і, втрати врожаю 
сільськогосподарських культур. 

Суть проблеми, яка виникла, полягає у невідповідності функціонально-
структурної будови системи технічного обслуговування організаційно-
технологічним вимогам аграрних підприємств і сільського населення: 
нерівномірність розподілу аграрних підприємств та приватних фермерів за 
площею угідь спричинює вимоги до адаптивності системи технічного 
обслуговування сільськогосподарських машин; різномарочність парку 
техніки на різні площі угідь спричинює адативність методів виконання 
системи технічного обслуговування сільськогосподарських машин; 
оновлення парку техніки відбувається за домінування зарубіжного 
сільськогосподарського машинобудівника з паритетом в 70% з вторинного 
ринку спричинює розвиток системи технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин; існуючий парк сільськогосподарських машин 
є багатомарочний, з 80 % у яких завершився термін амортизаційних 
відрахувань; існуючий парк є надзавантажений і кількісно недостатній для 



виконання механізованих процесів в агротехнічні терміни з виробництва 
продукції агропромислового комплексу; існує монопольна система 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин – фірмами 
виробниками техніки; не розвинута альтернатива фірмового технічного 
обслуговування сільськогосподарських машин у післягарантійний період; 
вторинна техніка поставляється без документального супроводу та засобів 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин; збільшення у 
латифундистів та зменшення механізованих робіт у середніх і дрібних 
аграрних підприємств. 

 
У другому розділі «Аналітичне дослідження моделей комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 
сільськогосподарських машин» формалізовано фізичне поняття технічного 
стану сільськогосподарської машини в математичних поняттях теорії 
нечіткої множини за допомогою індексу технічного стану і може знаходитись 
в довільному технічному стані в множині від 0 до 1 (справний стан). Нечітка 
модель надійності сільськогосподарської машини, як складної технічної 
системи, дозволяє здійснити структурно-параметричний аналіз і систем 
системи та ідентифікувати її технічний стан. Запропоновано модель оцінки 
технічного стару сільськогосподарської машини – нечітка модель надійності 
– дозволяє вирішити проблему непорівнянності машин між собою. Автором 
встановлено факт, що навіть при умові різної кількості параметрів, за якими 
відбувається оцінка технічного стану сільськогосподарської машини, з 
допомогою системи індексів наявна можливість порівняння (ранжування) 
сільськогосподарських машин по узагальнюючому признаку – технічному 
стані. 

 
У третьому розділі «Загальні методичні підходи і методика 

експериментальних досліджень комплексних техніко-технологічних 
заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин» 
розроблена математична модель сумарних витрат дозволяє визначити 
цільовий рівень підв ищення безвідмовності при мінімальних сумарних 
витратах. Дослідження гіперповерхні сумарних витрат в комплексу заходів 
підвищення працездатності сільськогосподарських машин за допомогою 
матриці Гессе показало, що поверхня витрат є увігнутою, отже метод 
визначення оптимальної ймовірності запобігання подій відмов при 
експлуатації сільськогосподарських машин є коректним. 

Розроблений метод розрахунку оптимальної ймовірності запобігання 
подій відмов передбачає формування переліку заходів щодо зниження 
ризиків подій відмов з бази даних з мінімальними сумарними витратами, 
відповідними оптимальної ймовірності запобігання подій відмов, що є 
важливим в процесі управління факторами ризику. 

Отримана в роботі формула ризику реалізації подій відмов, враховує всі 
види подій, інтенсивності потоку подій, збитки, ймовірність запобігання 
подій відмов, що дозволяє виявити ефективність заходів щодо зниження 
рівня ризиків подій для всього парку літаків. 



Виявлена залежність фінансових витрат на впровадження заходів, що 
знижують ризики, від ймовірності запобігання подій відмов дозволяє 
визначити ефективність вкладених в заходи з підвищення безвідмовності 
коштів за принципом граничної ефективності інвестування. 

 
У четвертому розділі «Експериментальні дослідження сезонних 

показників експлуатаційної довговічності, безвідмовності, 

ремонтопридатності і комплексного показника надійності 
сільськогосподарських машин» представлені результати 
експериментальних досліджень показників експлуатаційної довговічності і 
безвідмовності сільськогосподарських машин; сезонні показники 
експлуатаційної безвідмовності і ремонтопридатності сільськогосподарських 
машин. Автором проведено оцінку безвідмовності і заходи при технічному 
обслуговуванні сільськогосподарських машин. Представлені результати 
експериментальних досліджень показників безвідмовності складальних 
одиниць сільськогосподарських машин при поступових відмовах. Оцінена 
фактична періодичність проведення технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин. 

 
У п’ятому розділі «Експериментальні дослідження оцінювання 

пристосованості до технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин» представлені результати експериментальних досліджень структури і 
трудомісткості технологічних операцій технічного обслуговування. Автором  
представлені результати експериментальних досліджень процесу групування 
та регламентації періодичності проведення технологічних операцій 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин. Дисертантом 
представлені результати експериментальних досліджень поля допуску на 
періодичність проведення технологічних операцій технічного 
обслуговування сільськогосподарських машин. Ним проведено оцінювання 
пристосованості до технічного обслуговування зернозбирального комбайну. 
Автором проведено оцінювання пристосованості до технічного 
обслуговування кормозбирального комбайна. Здобувач провів оцінювання 
пристосованості до технічного обслуговування бурякозбиральних машин. 
Ним виконано експериментальну перевірка розробленої методики з 
прогнозування норм витрат запасних частин для відновлення працездатності 
сільськогосподарської машин при їх технічному обслуговуванні. 

 
У шостому розділі «Виробнича ефективність комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності 
сільськогосподарських машин» представлені результати оцінки 
нормативності системи технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин. Дисертант представив формування ступенів операцій ефективності 
заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин. Ним 
проведено оцінювання ефективності прогнозування підвищення 
працездатності сільськогосподарських машин. Ним виконано оцінювання 
ймовірності співпадіння прогнозованих і фактичних технічних 



обслуговувань сільськогосподарських машин. Здобувачем встановлено 
класифікаційні ознаки засобів технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин. Ним оцінена ефективність спеціалізації 
технічного обслуговування сільськогосподарських машин. Проведено 
оцінювання обґрунтування періодичності технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин. 

 
У сьомому розділі «Техніко-економічний аналіз комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 
сільськогосподарських машин» представлено результати за синтезом 
нормативної документації з системи техніко-технологічних заходів 
підвищення працездатності сільськогосподарських машин. Здобувачем 
сформовано методологію управління комплексних техніко-технологічних 
заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин. Дисертант 
представив ІT комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 
працездатності сільськогосподарських машин. Ним розроблено технічні 
вимоги до гарантійного технічного обслуговування сільськогосподарських 
машин. Автором розроблено методичні підходи формування зацікавленості 
техобслуговуючих працівників в сільськогосподарських підприємствах. 
Розроблено методологію настанов з технічного обслуговування 
сільськогосподарських машин. Здобувачем розкрито 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. 

Матеріали докторської дисертації Роговського Івана Леонідовича не 
містять матеріалів його кандидатської дисертації. 

 

Зауваження та пропозиції щодо змісту та оформлення дисертаціної 

роботи 
Стосовно дисертаційної роботи та автореферату вважаємо за доцільне 

відмітити такі зауваження та побажання: 
- не до кінця чітко розкрита суть порівняльного аналізу моделей відмов 

сільськогосподарських машин за розподілами, вимогами фізичності, 



адекватності, можливості розрахунку надійності, універсальності і 
практичної придатності; 

- не до кінця чітко розкрита суть показників, які визначають сукупну 
надійність робочого процесу сільськогосподарських машин: середній 

наробіток на відмову cpT , ймовірність безвідмовної роботи  tP , щільність 

ймовірності відмов  t ; 

- не до кінця чітко розкрита суть як зі статистичних даних слід отримати 

для даного чинника середню 

величину; 
- слід чіткіше пояснити компромісне вирішення математичного 

очікування коефіцієнта a  в 
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; 

- не до кінця розкрита суть характеру впливу математичного розподілу 
часу відновлення сільськогосподарської машини на показники надійності, 
оскільки наробіток до першої відмови елементів будь-якої системи машини 
значно більший тривалості усунення несправності; 

- слід чіткіше пояснити оцінки абсолютної (Δ) і відносної (δ) похибок 

, , через прогнозуємий і дійсний інтервали 

наробітку до настання очікуваної події, а саме відмови сільськогосподарської 

машини; 

- слід чіткіше пояснити компромісне вирішення з вибором крейт-

контролера і встановлення до 7-х вимірювальних модулів вимірювального 

комплексу моніторингу стану працездатності сільськогосподарських машин. 

 

Відмічені та деякі інші зауваження, все ж таки, не є принциповими і 

тому не заперечують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи.  

 

10. Висновок 

Матеріали докторської дисертації Роговського Івана Леонідовича не 

містять матеріалів його кандидатської дисертації. 

Дисертаційна робота Роговського Івана Леонідовича проведена за 

актуальною темою наукового пошуку, основні результати достатньо 

обґрунтовані, узагальнені наукові положення зрозуміло адаптовані для 

використання на практиці. Нові рішення запропоновані здобувачем добре 

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

держав, пройшли належну апробацію та були схвально оцінені науковцями. 



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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