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Анотація. Досвід роботи з підтримки техніки в праце-

здатному стані показує, що раціональна організація цієї роботи 

дозволяє скоротити простій  машин на 20-30%, витрати запасні 

частини на 25-30%, скоротити витрати ГСМ на 10%. 

Роль технічного сервісу підтримувати технічні об'єкти в 

працездатному стані весь період її експлуатації та мінімізувати 

кошти на покупку й експлуатацію, оскільки це впливає на со-

бівартість продукції.  

Щоб визначити, які з цих послуг мають найбільший по-

пит у сільськогосподарського виробника була проведена екс-

пертна оцінка необхідності в цих послугах. 

Технічне обслуговування і ремонт техніки в господарс-

твах різних груп характеризується достатньо складним спле-

тінням використання технічного сервісу з самообслуговуван-

ням для досягнення мінімуму витрат на підтримку техніки в 

працездатному стані.  

Практично всі види ТО техніки господарства здійсню-

ють самостійно. Створення пересувної лабораторії для експрес 

аналізу стану робочих масел з метою більш повного викорис-

тання їх ресурсу. 

 

Ключові слова: технічний сервіс, працездатний стан, 

номенклатура послуг, технічне обслуговування і ремонт техні-

ки, експертна оцінка. 

 

Постановка проблеми. Комплексного технічного серві-

су в Україні ні, його необхідно створювати. Технічного сервіс 

характеризується значним різноманіттям його організаційних 

форм і методів. Проте в основі цього різноманіття перебуває 

ряд загальних принципів, які зложилися в практиці організації 

технічного сервісу. Треба визначити, які з послуг  мають най-

більший попит у сільськогосподарського виробника 

Метою дослідження є удосконалювання розвитку тех-

нічного сервісу в мелітопольському регіоні. 

Основна частина. У Мелітопольский регіон умовно 

включини Мелітопольский, Приазовський, Якимівський і Ве-

селівський райони. Наявність техніки й земельна площі госпо-

дарств представлені тільки по Мелітопольскому району. За-
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гальна площа земель Мелітопольського району складає 

90587,7 га. В тому числі : 

89243,9 га - с.-г. угіддя; 

81817,6 га - рілля;  

2429,6 га - багаторічні     

насадження; 

1075,5 га - сіножаті; 

3922,8 га - пасовища; 

544,3 га - ліси. 

 
Рисунок 1 - Кількість господарств за площею сільсько-

господарських угідь, шт  

 
Рисунок 2 - Кількість тракторів в цих господарствах 
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Роль технічного сервісу підтримувати технічні об'єкти в 

працездатному стані весь період її експлуатації та мінімізувати 

кошти на покупку й експлуатацію, оскільки це впливає на со-

бівартість продукції. 

 

Таблиця 1 – Кількість техніки в господарствах за  

площею сільськогосподарських угідь 

Кількість Усього 
До 

1000га 

До 

2000га 

До 

3000га 

До 

4000га 

До 

5000га 

Господарств 166 142 8 10 3 3 

Тракторів 363 62 42 118 72 69 

Комбайнів 73 12 12 21 21 7 

 

 
Рисунок 3 - Техніка за географічним розташуванням по 

сільрадам 

 

Досвід роботи з підтримки техніки в працездатному 

стані показує, що раціональна організація цієї роботи дозволяє 

скоротити простій  машин на 20-30%, витрати запасні частини 

на 25-30%, скоротити витрати ГСМ на 10%. 
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Рисунок 4 – Номенклатура послуг технічного сервісу  

  

В інженерній діяльності часто потрібно здійснювати 

ранжування напрямків виробничої діяльності за їх значущістю. 

З численних методів упорядкування множин найбільш прида-

тними для встановлення пріоритетів у інженерії є експертні 

методи попарного порівняння. 

Технічний сервіс машин  на стадії експлуатації включає 

послуги: 

1. Організація й виконання ремонту машин у гарантій-

ний і після гарантійний періоди експлуатації; 

2. Зберігання машин; 

3. Відновлення деталей; 

4. Утилізація машин; 

5. Доставка машин у ремонт і з ремонту; 

6. Організація використання машин у споживача; 

7. Навчання персоналу споживача правилам експлуата-

ції машин; 

8. Забезпечення споживачів нормативно-технічною до-

кументацією й ремонтно-технологічним устаткуванням; 

9. ТО. 
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Щоб визначити, які з цих послуг мають найбільший по-

пит у сільськогосподарського виробника була проведена екс-

пертна оцінка необхідності в цих послугах. П’ять експертів 

оцінили значущість кожної з послуг в відсотках. Результати 

наведені в табл. 2 

 

Таблиця 2 - Анкета опитування фахівців по визначенню 

значущості послуг технічного сервісу. 

Послуги технічного 

сервісу 

Поз-

на-

чення 

Фахівці Сума 

від-

сотків 

Се-

редній 

відсо-

ток 
1 2 3 4 5 

Ремонт X1 40 30 34 46 45 195 21,7 

Зберігання машин X2 3 8 10 4 6 31 3,4 

Відновлення деталей X3 30 40 35 29 27 161 17,9 

Утилізація машин X4 3 3 2 1 1 10 1,1 

Доставка машин у 

ремонт і з ремонту 
X5 1 2 5 3 6 17 1,9 

Організація викори-

стання машин у 

споживача 

X6 3 4 3 2 6 18 2,0 

Навчання персоналу 

споживача правилам 

експлуатації машин 

X7 5 4 3 5 3 20 2,2 

Забезпечення спо-

живачів норматив-

но-технічною доку-

ментацією й ре-

монтно-

технологічним 

устаткуванням 

X8 5 5 3 4 4 21 2,3 

ТО X9 10 4 5 6 2 27 3,0 

Разом  100 100 100 100 100 500 100 

Графічно результати опитування фахівців показані на 

діаграмі (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Розподіл значущості послуг технічного 

сервісу 

 

Встановлення пріоритетів на основі незалежних експер-

тних оцінок є суб’єктивним, зумовленим неадекватною оцін-

кою ситуації, вольовими чинниками, упередженістю та особи-

стими інтересами. 

Для отримання об’єктивних результатів використаємо 

метод попарного порівняння. Цей метод дає можливість здійс-

нити не лише ранжування критеріїв, але й встановити числові 

значення коефіцієнтів їх значущості. 

Достатню точність оцінок забезпечує встановлення 

пріоритетів за шкалою коефіцієнтів: 

 

      ;aa5,0k;aa0,1k;aa5,1k jiijjiijjiij  ⇒=≈⇒=⇒=      (1) 

 

При попарному порівнянні будується матриця, в якій на 

перетині рядка і стовпчика проставляють коефіцієнти переваг  

ijk  елемента і-го рядка ( ia ) у порівнянні з елементом j-го стов-

пчика ( ja ). Параметр Рі визначається як сума добутків кожно-

го елемента і-го рядка на елементи вектор-стивпчика ∑ ijk , 
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тобто у розгорнутому варіанті має вигляд: 

 

∑ ∑ ∑ ∑++++= nn1ij12211111 kk...kk...kkkkP  

……………………………………………………………… 

∑ ∑ ∑ ∑++++= nn2ij22221212 kk...kk...kkkkP  

……………………………………………………………… 

         ∑ ∑ ∑ ∑++++= niniij21j1iji kk...kk...kkkkP  

……………………………………………………………… 

∑ ∑ ∑ ∑++++= nnninj22n111n kk...kk...kkkknP  

……………………………………………………………… 

 

Коефіцієнти значущості iλ  визначається за відношенням 

 
∑

=
i

i

i
p

P
λ  при ∑ = 1λi                            (2) 

Ранг окремого критерію встановлюється за значенням кое-

фіцієнту значущості. Розрахунки виконаємо в вигляді таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Матриця встановлення пріоритетів 

Ф-я 
Коефіцієнт переваг 

∑К Р Л Ранг 
 21,7 3,4 17,9 1,1 1,9 2,0 2,2 2,3 3,0 

X1 21,7 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 13 115 0,17 1 

X2 3,4 0,5 1 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11 91 0,14 3 

X3 17,9 0,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 12 102 0,15 2 

X4 1,1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 43 0,06 9 

X5 1,9 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 6 48 0,07 8 

X6 2,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 7 55 0,08 7 

X7 2,2 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 8 62 0,09 6 

X8 2,3 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 0,5 9 71 0,11 5 

X9 3,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 10 80 0,12 4 
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Для наочності зображення результатів будуємо діагра-

му рангів значущості послуг технічного сервісу для сільсько-

господарського робітника.  

 

 
 

Рисунок 6 – Діаграма значущості послуг технічного 

сервісу 

 

Таблиця 4 - Встановлення пріоритетів 

Послуги ТС Ф-ція Л Ранг 

Ремонт X1 0,17 1 

Відновлення деталей X3 0,15 2 

Зберігання машин X2 0,13 3 

ТО X9 0,12 4 

Забезпечення споживачів НТД й ре-

монтно-технологічним устаткуванням 
X8 0,11 5 

Навчання правилам експлуатації машин X7 0,09 6 

Організація використання машин у спо-

живача 
X6 0,08 7 

Доставка машин у ремонт і з ремонту X5 0,07 8 

Утилізація машин X4 0,06 9 
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Стан ТС у регіоні. В Мелітополі і районі працює багато 

(до 90) підприємств різніх форм власності. Вони займаються 

виробництвом деталей, вузлів та агрегатів до різних моделей 

тракторів, виробляють деталі та вузли до різних с.-г. машин; 

ремонт і ТО машин та тракторів с.-г. призначення (сервісні). 

На ТОВ Укрсельхозмаш створена й функціонує служба 

гарантійного обслуговування по всіх виробниках техніки. 

«БЕЛОЦЕРКОВМАЗ» «Херсонский машиностроительный за-

вод» та інш. Окремою групою виступають торгові підприємст-

ва (дилери), які займаються продажем готової (тобто повноко-

мплектної) продукції та запасних частин до тракторів, сівалок, 

культиваторів тощо. 

 

 
Рисунок 7 - Спеціалізація  підприємств м. Мелітополя 

та району 
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Технічне обслуговування і ремонт техніки в господарс-

твах різних груп характеризується достатньо складним спле-

тінням використання техсервісу з самообслуговуванням для 

досягнення мінімуму витрат на підтримку техніки в працезда-

тному стані. Найбільш розповсюдженим методом ремонту те-

хніки після гарантії у господарств - агрегатний. Відремонтова-

ні вузли чи нові  купують у сервісних підприємств, а дефектні 

здають за залишковою вартістю. Практично всі види ТО техні-

ки господарства здійснюють самостійно. 

Висновок. Таким чином на підставі виконаних дослі-

джень можливо сформулювати слідуючі напрямки розвитку 

технічного сервісу в Мелітопольскому районі: 

-здіснити детальний аналіз потреб послуг ТС; 

-вивчити досвід ремонту й лізингу відновленої техніки; 

-освоїти перспективні ТП ремонту: балансування, віднов-

лення швидкозношуваних деталей( робочих органів ), шліфуван-

ня, розточення й тд., застосування полімерів, напилювання; 

-вивчити питання з утилізації миючих розчинів при по-

становці на зберігання техніки працюючої з отрутохімікатами; 

утилізації техніки; створення ТОП на базі утилізаційних май-

данчиків. 

- створити пересувну лабораторію для експрес аналізу 

стану робочих масел з метою більш повного використання їх 

ресурсу; устаткування мобільних діагностичних транспортних 

засобів, що дозволяють проводити складні види ТО. 

- вивчити можливість використання комплектів 

комп'ютерних  додатків для діагностики. 
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IMPROVEMENT AND PROSPECTIVE OF MAINTENANCE 

DEVELOPMENT IN MELITOPOL REGION 

 

V.A. Didur, Yu.G.Sorvanidi, O.Yu. Novik  

 

Summary 

Experience of agricultural machines maintenance shows 

that rational organization of this work allows to reduce downtime 
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of these machines on 20-30%, expenses on spare and ware parts on 

25-30%, fuel costs on 10%. The role of maintenance is to keep 

technical objects in working conditions during the whole period of 

their exploitation and minimize costs on buying and operation. In 

order to determine the services that are mostly demanded by agri-

cultural producers we carried out expert evaluation of the necessity 

of such services. 

Technical maintenance and machines repair in households 

of different groups is characterized by a pretty complex plexus of 

using technical services and self-services in order to keep agricul-

tural machines in a good working condition.  

The most widely spread method of agricultural machines 

repair after the expiry of guarantee period is the aggregate one. Re-

paired or new parts are bought from the service companies, and de-

fective ones are sold by the residual value.  

 

Key words: maintenance, working condition, range of ser-

vices, technical inspection, equipment repair, expert evaluation.  
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Аннотация. Раскрываются особенности текущего и ка-

питального ремонта машин и доказывается необходимость ка-

питального ремонта машин и агрегатов, как важного пути эко-

номии живого овеществленного труда и ресурсосбережения. 
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