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Hartley are used, the level of complexity of the changed states of the control system is taken into account. 
The scheme of connections of classical and generalized formulas which reflect functions of density of 

the diagnostic information on a condition of technical and transport systems is constructed. 
A universal numerical method and tools for it have been developed, which allows to perform 

information calculations on the basis of diagnostic data of the state of the studied objects. Numerical calculation 
refers to the sensitivity of the state (sensitivity factor) of technical and transport systems. The level of system 
organization of transport and technical systems and their management as active objects is considered. It is noted 
that the principle of correspondence is fulfilled, which is mandatory for a more general information theory. The 
system modification is implemented using the Hartley formula, and the modification in the classical case is the 
Kharkevich formula. 

It is determined that the semantic information model allows for small samples and comparison of partial 
criteria to well substantiate the interpretations of object state recognition, developed by the vectors of their 
classes. 

It is revealed that the semantic information model combines the advantages of meaningful and statistical 
models created for the implementation of the automated system of cognitive analysis of transport and technical 
systems. The behavior of systems is revealed when they are completely deterministic and completely random, 
which is important in predicting their state. 
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Вдосконалення технічного сервісу автотракторної 
техніки в умовах агропромислового виробництва 
 

Розглянуто стан технічного сервісу автотракторної техніки на підприємствах агропромислового 
виробництва Кіровоградської області. Визначено тенденції розвитку забезпеченості 
сільськогосподарського виробництва різноманітною автотракторною технікою. Розглянуто методику 
підвищення якості надання операцій технічного обслуговування та ремонту автотракторної техніки, 
поліпшення її технічного стану. Зазначено, що наявний стан, якість техніки, її продуктивність та 
оперативність не знаходиться на належному рівні, а отже потребує трансформації системи технічного 
сервісу. 

Запропоновано перспективну організацію технічного сервісу на підприємствах різного рівня, в 
якій враховується попит та пропозиції на техніку, особливо закордонну. Зазначено, що фірмовий 
технічний сервіс проводиться заводом-виробником через центри сервісного обслуговування, головним з 
яких є торгівельно-накопичувальне координуюче підприємство в системі заводу виробника. 

Показано, що схема технічного сервісу повинна базуватися на існуючій ремонтно-обслуговуючій 
базі, вказані основні напрямки, за яким здійснюється організація робіт. 

Сформульовані основні положення модернізованого технічного сервісу, а також зазначено 
необхідність побудови повної структури управління системою технічного сервісу. Показано, що в 
сучасних умовах для підвищення ефективної системи технічного сервісу зростає роль і значення 
оперативного управління і інформаційного забезпечення, запропоновано в систему управління 
інженерною службою ввести інформаційний відділ, загальний для всього підприємства. З'ясовано 
основні етапи оперативного управління на підприємствах технічного сервісу. 
технічний сервіс, технічне обслуговування і ремонт, інформаційне забезпечення, автотракторна 
техніка, система 
___________ 
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Постановка проблеми. Моніторинг функціонування інженерно-технічної 
системи свідчить про те, що технічне оснащення підприємств агропромислового 
виробництва (АПВ) залишається нижчим за необхідний рівень і продовжує 
знижуватися. В той час парк машин поповнюється зарубіжними зразками техніки. 
Щорічне оновлення парку машин з традиційних до 1991р. 9...11% від наявності 
скоротилося до 0,3...3%. Це позначається на відставанні від досягнутого в 1990р. об'єму 
валового виробництва сільськогосподарської продукції та на зменшенні споживання 
населенням основних видів вітчизняних продуктів. Формування парку машин 
підприємств АПВ відбувається різнопланово і з різними зразками автотракторної 
техніки (АТТ). яка потребує реалізації різних операцій технічного обслуговування і 
ремонту (ТО і Р). 

Тому увага сьогодні зосереджена на розробці сучасних методів підтримки парку 
машин в працездатному стані і ефективного використання наявної техніки, тобто 
основним питанням є вдосконалення технічного сервісу і матеріально-технічного 
забезпечення АПВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні ведуться дослідження по 
підвищенню технічного рівня наявних машин та подовження їх ресурсу до рівня нових 
шляхом модернізації при ремонті і організації вторинного ринку уживаної техніки [1-
3], а також дослідження технічного сервісу як єдиного процесу його частин і взаємодії 
між ними. 

До проведення обслуговуючих і ремонтних заходів слід проводити повне 
діагностування деталей і вузлів сільськогосподарської і транспортної техніки [4-6]. На 
думку В.І.Черноіванова, А.Є.Сєверного, Ю.Н. Сидиганова та інших ця процедура 
повинна проводитися з використанням ресурсозберігаючих технологій, що 
передбачають безрозбірне діагностування й дозволяє збільшити напрацювання на 
відмову в 1,5…2,0 рази вище за норму [7-10]. 

Організацію сервісних і ремонтних заходів неможливо проводити без ремонтно-
обслуговуючої бази, яка являє собою сукупність служб і підприємств, що забезпечують 
весь обсяг робіт по підтримці парку машин в працездатному стані відповідно до 
існуючих нормативів. Важливість організації сервісного і технічного обслуговування 
парку машин на підприємствах АПВ обумовлена ще і тим, що в даний час відбувається 
зниження темпів виробництва сільськогосподарських машин і, як наслідок, 
спостерігається зростання їх вартості, а це призводить до того, що багато господарств 
не в змозі придбати нову техніку і вимушені експлуатувати ту, що є, проводячи 
регулярні її ремонти [11-15]. 

Для успішної реалізації програми вдосконалення системи технічного сервісу 
АТТ необхідний новий підхід до її організації [16-25]. Виробнича база технічного 
сервісу повинна зазнати зміни на всіх рівнях. У роботах А.Є. Сєверного визначено 
наукові основи реструктуризації і побудови ремонтно-обслуговуючої бази АПВ [8]. 

У зв'язку з цим Черноівановим В.І. запропоновано нову форму організації ТО і Р 
техніки в АПВ на основі створення дилерської служби, а також ним  розроблено 
концепцію розвитку мережі машинно-тракторних станцій (МТС) як структури, що 
найбільше сприяє науково-технічному прогресу в АПВ [2,26]. Питанням організації 
технічного сервісу на МТС присвячені роботи багатьох учених [27,28]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз системи технічного сервісу 
автотракторної техніки агропромислових підприємств, є методів її реалізації та 
ефективності проведення технічного обслуговування та ремонту. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи стан автотракторної техніки 
Кіровоградської області можна відзначити, що, починаючи з 1990р. щорічно 
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господарствами списувалося в середньому 9…10% одиниць АТТ, а з 1998р. ця цифра 
скоротилася до 3%. Якщо розглядати загальну картину наявності тракторів і комбайнів 
в господарствах Кіровоградської області, то можна відзначити, що їх кількість за 
останні 10 років різко скоротилося (автомобілів 27%, тракторів на 32%, а комбайнів на 
37%). Що стосується забезпеченості виробників сільськогосподарської продукції 
основними видами АТТ, то починаючи з 2002 р господарства не були забезпечені 
технікою на 100%. В табл. 1 представлені дані по забезпеченості основною 
сільськогосподарською технікою господарств Кіровоградської області сьогодні.  

 
Таблиця 1 – Забезпеченість Кіровоградської області основною АТТ на 

01.01.2021р. 
Найменування Наявність Потреба 
Автомобілі 5630 7360 
Трактори 8930 12237 
Комбайни 540 620 

Джерело: розроблено автором 

Ці дані свідчать про те, що через таку нестачу техніки значно зростає 
навантаження на кожну її одиницю. Крім того, викликає турботу і  віковий склад парку 
автомобілів і тракторів, оскільки 78% з них має вік більше 10 років (при нормативному 
терміні 10 років); 17% мають термін служби 6…10 років і лише 5% техніки можна 
вважати відносно новою – їх термін складає від одного до п'яти років. Доцільно 
зазначити і те, що останніми роками спостерігається тенденція зростання використання 
в  підприємствах АПВ  іноземної техніки. Наведені факти свідчать про необхідність і 
доцільність розробки цілого комплексу заходів, як по проведенню ремонтних робіт, так 
і по підтримці парку машин в працездатному стані, планування яких потребує чітко 
відлагодженої інформаційної системи. 

Основними функціями системи технічного сервісу в сучасних умовах є: 
– вивчення потреби і платоспроможного попиту сільських товаровиробників на 

машини і послуги; 
– збір інформація про техніку, що випускається (реклама машин); 
– постачання машин і механізмів; 
– монтаж і наладка реалізованої техніки; 
– виконання ТО і Р техніки, підтримка її в працездатному стані протягом всього 

терміну експлуатації; 
– забезпечення ремонтно-технологічним устаткуванням, запасними частинами, 

обмінними агрегатами і матеріалами; 
– забезпечення споживачів нормативно-технічною документацією; 
– інформаційно-консультаційне забезпечення споживача з питань експлуатації 

машин; 
– навчання персоналу експлуатаційників і ремонтників. 
Однією з основних частин технічного сервісу є система ТО і Р, яка являє собою 

цілий комплексом організаційно-технічних заходів, що забезпечують найбільш 
економічними способами підтримку техніки у нормальному стані протягом всього 
терміну служби, аж до їх списання. Науково-обґрунтована система заходів щодо ТО і Р 
машин враховує закономірності прояву їх загальних властивостей. Ця система 
відповідно до технічних і конструктивних параметрів машин, особливостям їх 
експлуатації передбачає перелік робіт по ТО з метою профілактики, а також 
запобіганню аварійному зносу, поломкам, порушенню регулювань, що  впливають на 
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якість роботи машин. 
Ремонтно-обслуговуюча база АТТ підприємств АПВ, використовується в 

середньому на 15...20% своєї потужності, тоді, як потреба в ремонтних роботах 
постійно зростає. Це привело до зниження технічної оснащеності сільського 
господарства на 40%, а отже й до зниження внутрішнього валового продукту АПВ на 
42%. У зв'язку з цим є нагальна необхідність вдосконалювати існуючі технології 
технічного сервісу.  

На сьогодні, як правило, ремонтні підприємства самі не виходять на 
машинобудівні та інструментальні заводи, а використовують в основному торгово-
провідну мережу. 

Необхідно зазначити, що структура, яка здійснює забезпечення всім необхідним 
для проведення ремонту машин на підприємствах АПВ, містить ряд фірм і організацій  
матеріально-технічного забезпечення які відрізняються між собою по видах 
пропонованих послуг, номенклатурі, обслуговуванні окремих категорій замовників і 
багатьох інших параметрів. Проте всіх їх об'єднує сфера діяльності, що полягає в 
обробці потоків інформації, яка надходить, як від нижчестоячих організацій 
(підприємств сервісу, ремонту), так і від підприємств, які безпосередньо займаються 
виробництвом запасних частин і агрегатів до сільськогосподарських машин і 
механізмів. 

Основний обсяг робіт по ТО і Р та зберіганню автотракторної техніки 
виконується її власниками. У зв'язку з цим навіть в дрібних господарствах необхідно 
створювати виробничу базу для дрібного ремонту, а складні види ТО і Р необхідно 
проводити в ремонтних майстернях великих господарств і ремонтних підприємств. 
Районні сервісні підприємства можуть включати станції ТО тракторів, автомобілів, 
комбайнів, майстерні загального призначення, технічні обмінні пункти та інші. Вони 
вивчають попит і пропозиції на техніку, забезпечують господарства запасними 
частинами і іншими матеріально-технічними засобами. 

Обласні підприємства технічного сервісу продовжуватимуть виконувати функції 
спеціалізованих підприємств по ремонту машин і агрегатів, виконуючи при цьому 
багатомарочний знеособлений ремонт. Фірмовий технічний сервіс проводиться 
заводом-виробником через центри сервісного обслуговування. 

Регіональні центри технічного сервісу організовуються на базі обласних 
ремонтних сервісних підприємств. Зона діяльності таких центрів – область, частина 
області або декілька областей у складі України. Регіональний центр вивчає 
кон’юнктуру ринку; організує рекламу, продаж і доставку машин, запасних частин, 
матеріалів; координує діяльність сервісних підприємств і дилерів, а також виконує 
багато інших функцій. 

Головний центр технічного сервісу – це торговельно-накопичувальне 
координуюче підприємство в системі заводу виробника. Воно організує збут, ТО і Р, 
вивчає кон’юнктуру ринку, складає прогнози і координує діяльність підприємств. 

За статистичними даними, стан технічного сервісу АТТ наступний: на 8…12% 
скорочується час на ТО і Р; на 20...28% збільшується напрацювання на трактор і на 
34…46% підвищується його продуктивність; на 12...15% збільшується навантаження на 
автомобіль і на 20...25% збільшується його продуктивність. 

Розглянута схема технічного сервісу повинна базуватися на існуючій ремонтно-
обслуговуючій базі, а організація робіт здійснюватися за такими напрямками: 

– оптимальне розміщення підприємств з надання послуг з ТО і Р; 
– спеціалізація і концентрація підприємств технічного сервісу, створення 

міжрайонних їх об'єднань; 
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– ремонт розглядається як рух системи, ланцюг перетворень  стану техніки; 
– підвищення якості операцій ТО і Р на спеціалізованих підприємствах за 

рахунок покращення ремонтного фонду. 
В основі функціонування модернізованого технічного сервісу слід враховувати 

наступні основні положення: 
– пріоритетність сільськогосподарського товаровиробника, тобто організація ТО 

і Р та матеріально-технічна база спрямовані на продуктивну та ефективну діяльність; 
– урахування регіональних особливостей сільськогосподарського виробництва, 

формування парку автотракторної техніки, комплексу операцій, що виконує АТТ у 
АПВ; 

– враховуються всі учасники процесів сільськогосподарського виробництва, 
техніко-економічні інтереси, незалежно від форм власності і типу фірм, підприємств; 

– в організації операцій ТО і Р перевага надається власникам АТТ; 
– підтримується раціональне співвідношення між виробництвом нових машин, 

обсягом запасних частин до них, рівень матеріально технічної бази і підприємства, що 
надають технічний сервіс; 

– забезпечується логістичний підхід до розв'язання завдань технічного сервісу; 
– враховуються новітні технології та розробки у сферах логістики та 

інформаційних технологій. 
Для дотримання перерахованих положень виникає необхідність побудови повної 

структури управління системою технічного сервісу [28]. Через те, що в сучасних 
умовах для підвищення ефективності системи технічного сервісу особливо зростає роль 
і значення оперативного управління і інформаційного забезпечення, то запропоновано в 
систему управління інженерною службою ввести інформаційний відділ, загальний для 
всього підприємства АПВ, і ввести фахівця з інформатизації у відділі головного 
інженера. 

Це дозволить ефективно обробляти оперативну інформацію, особливо в пікові 
періоди (посівна, жнива) і мати повну статистичну інформацію про стан машино-парку 
машин підприємств АПВ, потребах в запасних частинах, здійсненні ремонтно-
обслуговуючих робіт, а також багато інших аспектах, пов'язаних з ремонтно-
технічними заходами на підприємствах АПВ. 

Оперативне управління при цьому повинне містити такі етапи: 
– збір інформації про функціонування об'єктів управління і протікання 

виробничого процесу; 
– методи і засоби передачі інформації;  
– математично статистичні методи обробки інформації на ПК з подальшим її 

аналізом згідно поставлених завдань; 
– корегування оперативних планових завдань; 
– складання оперативних планів. 
Висновки. Аналіз системи технічного сервісу підприємств АПВ показав, що 

нагальною постає трансформація її структури і методів ТО і Р. Успішної реалізації 
прогресивних перетворень в цій системі не можливо без використання сучасних засобів 
зв'язку і засобів обчислювальної техніки, які, у свою чергу, припускають використання 
обчислювальних мереж і відповідних математичних методів і моделей прийняття 
рішень щодо організації і оперативного управління виробництвом. 
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Improving the Technical Service of Motor Vehicles in Terms of Agro-industrial 
Production 

The state of technical service of tractor equipment at the enterprises of agro-industrial production of 
Kirovograd region is considered. The tendencies of development of provision of agricultural production with 
various autotractor equipment are determined. The method of improving the quality of maintenance and repair of 
tractor equipment, improving its technical condition is considered. It is noted that the current condition, quality 
of equipment, its productivity and efficiency is not at the proper level, and therefore requires the transformation 
of the technical service system. 

The perspective organization of technical service at the enterprises of various level in which demand 
and offers for technics, especially foreign is considered is offered. It is noted that the branded technical service is 
carried out by the manufacturer through service centers, the main of which is the trade and accumulation 
coordinating enterprise in the system of the manufacturer. 

It is shown that the scheme of technical service should be based on the existing repair and maintenance 
base, the main directions in which the organization of works is carried out are specified. 

The main provisions of the modernized technical service are formulated, as well as the need to build a 
complete management structure of the technical service system. It is shown that in modern conditions to increase 
the effective system of technical service the role and importance of operational management and information 
support grows, it is offered to enter the information department common to all enterprise into the management 
system of engineering service. The main stages of operational management at technical service enterprises are 
clarified. 
technical service, maintenance and repair, information support, tractor equipment, system 
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