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1. Загальна характеристика роботи. За роки реформування 

сільського господарства в незалежній Україні майже всі підприємства 

ремонтно-технічної бази занепали, чинними залишилася лише третина з них. 

Вона визначала потреби у кількості і видах ремонтів, технічних 

обслуговувань, у кількості й спеціалізації підприємств технічного сервісу 

тощо. Постала гостра потреба у технічному обслуговуванні та ремонті 

техніки сільськогосподарських товаровиробників, що привело до зміни 

структури ринку сільськогосподарської техніки, яка вимагає інноваційних 

підходів до формування системи її технічного обслуговування та ремонту. 

Успішний розвиток сільського господарства неможливий без 

забезпечення його належним технічним обслуговуванням та технікою. Таким 

чином, можна стверджувати, що рівень розвитку сервісних підприємств 

опосередковано визначає ефективність сільськогосподарських виробників. 

Враховуючи це, галузь машинобудування, ремонту і технічного 

обслуговування техніки та виробники сільськогосподарської продукції тісно 

взаємопов’язані. Система технічного обслуговування залежить від попиту на 

її послуги. Цей попит визначають споживачі – сільськогосподарські 

товаровиробники. 

Створення ринкової інфраструктури в аграрному секторі дало поштовх 

для створення системи забезпечення матеріально-технічного обслуговування 

через фірмові технічні центри, лізингові компанії, спеціалізовані 

підприємства. Лише законодавчо визначені права споживачів промислової 

продукції на відшкодування машинобудівниками втрат від поломок і 

простоїв техніки, від її безпечності можуть створити економічні підвалини 

для відтворення матеріально-технічної бази технічного сервісу. 

Відставання вітчизняних машинобудівників у якості, надійності і 

безпечності продукції значною мірою зумовлені саме відсутністю прямих 

контактів з користувачами та економічної залежності виробників від 

кількості претензій споживачів щодо відшкодування втрат від поломок та 

простоїв техніки, від шкоди здоров’ю робітників тощо. Тому повернення до 

минулої системи недоцільне. Слід формувати систему на зразок західної, 

критично пристосованої до наших умов, яка до цього часу демонструє 

позитивні ознаки. 

 

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

Напрям наукових досліджень, виконаних за темою дисертації, належить до 



основних наукових напрямів Львівського національного аграрного 

університету та є складовою частиною наукових досліджень з комплексних 

науково-дослідних робіт: «Організаційно-технологічна взаємодія в системі 

ремонту та експлуатації»; «Розробка, впровадження енергозберігаючих 

механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва й 

технічних засобів їх реалізації»; «Розробка технічних засобів та 

ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві»; 

«Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних 

технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його 

енергозабезпеченні». 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформованих у дисертації. Отримані дисертантом теоретичні 

та експериментальні дані науково обґрунтовані на підставі використання 

загальної методики досліджень, що передбачала теоретичне обґрунтування з 

використанням методів математики, теоретичної механіки, диференціального 

та інтегрального числення, теорії ймовірності, нормування ремонтних робіт; 

статистичного оброблення інформації; регресійного, дисперсного та 

кореляційного аналізу; теорії графів; теорії розкладів; комп’ютерного 

моделювання; умовної та безумовної оптимізації. 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. Автором вперше отримано залежності між параметрами і 

показниками ефективності технологічний процес технічного обслуговування 

тракторів ХТЗ і показано, що задану продуктивність пункту технічного 

обслуговування можна забезпечити для різних співвідношень значень 

кількості постів f, кількості робітників u і обладнання різних типів Kr, серед 

яких існує раціональне значення продуктивності пункту технічного 

обслуговування. Автором вперше обґрунтовано метод визначення 

спеціалізації пункту технічного обслуговування, який враховує структуру 

міжремонтного циклу тракторів і динаміку зміни їх кількості в зоні 

обслуговування й дозволяє підвищити точність розрахунку показників 



організаційно-технологічної сумісності, як для різних рівнів завантаження 

ПТО за продуктивністю, так і для окремих виробничих структур ПТО. 

Удосконалено метод проєктування технологічного процесу технічного 

обслуговування за допомогою синтезу оптимальних розкладів виконання 

операцій, застосування якого дає можливість системно враховувати 

взаємозалежності між параметрами та показниками ефективності 

технологічного процесу і формувати параметричні ряди виробничих 

структур пункту технічного обслуговування різної продуктивності. 

Отримали подальший розвиток теоретичні положення становлення 

предметної та технологічної гнучкості пункту технічного обслуговування на 

підставі порівняльного аналізу витрат на реалізацію різних технологічних 

процесів технічного обслуговування у спільному потоці. 

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 полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальному 

підтвердженні економічної доцільності методики автоматизованого 

проєктування технологічного процесу технічного обслуговування тракторів 

ХТЗ, а також програмного забезпечення їх реалізації (для систем 

автоматизованого проєктування технологічного процесу технічного 

обслуговування, які виконуються на стаціонарних постах). В обґрунтуванні 

параметричних рядів пункту технічного обслуговування тракторів ХТЗ 

класів 0,9 і 4,0 як монопредметної, так і багатопредметної спеціалізації, а 

також рекомендацій стосовно інженерного оперативного керування їх 

роботою в умовах коливань річної програми технічного обслуговування, 

сезонної нерівномірності надходження замовлень. В обґрунтуванні 

рекомендацій стосовно доцільності поєднання в спільному потоці 

технологічного процесу різних технічних обслуговувань тракторів ХТЗ 

різних класів на пункті технічного обслуговування різної продуктивності. 

Результати роботи знайшли відображення в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету для підготовки фахівців зі 

спеціальності «Агроінженерія». 

Окремі розроблення, моделі, методики та залежності використовуються 

у виробничому циклі підприємства ПАТ «Харківський тракторний завод». 

 
6. Відображення наукових положень в публікаціях. Основні 

положення дисертації викладено у 18 наукових працях, зокрема 11 у фахових 
наукових виданнях України, 4 у міжнародних наукових виданнях, 3 у 
збірниках праць і тез науково-практичних конференцій та форумів, патент 
України на корисну модель. 

 



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, 5 розділів, висновків, списку 
використаних джерел (135 найменувань) і 6 додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 218 сторінки, вона містить 13 таблиць та 43 рисунки. 

 
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 стану питання в теорії та практиці» виконано 

аналіз стану технічного обслуговування тракторів ХТЗ в Україні. Проведено 
огляд досліджень у галузі технічного обслуговування і ремонту тракторів. 
Узагальнено існуючі технології технічного обслуговування тракторів у 
сільському господарстві за кордоном. Обґрунтовано сформульована 
постановка задач досліджень. 

 
У другому розділі «Теоретичні підстави дослідження» представлені 

результати дослідження, що чинна методика інженерного розрахунку пунктів 
технічного обслуговування тракторів не орієнтована на фірмовий технічний 
сервіс і не повною мірою враховує структурні особливості технологічних 
процесів, а тому потребує суттєвого вдосконалення. 

На підставі загальних положень дослідження процесів технічного 
сервісу розроблена часткова методика розрахунку параметрів та показників 
ефективності технологічних процесів технічного обслуговування на основі їх 
моделювання з використанням теорії графів і розкладів, яка уможливлює 
урахування структурних особливостей технологічного процесу технічного 
обслуговування – обмежень на черговість виконання операцій, розміщення 
робочих зон об’єкта обслуговування. 

Запропонована методика аналізу організаційно-технологічної 
сумісності технологічного процесу технічного обслуговування, які 
виконуються на стаціонарних постах, передбачає врахування 
непропорційності зміни часткових програм (W1, W2) технічного 
обслуговування відповідно до співвідношень їхньої тривалості. Як наслідок, 
загальна програма технічного обслуговування (Wk) є змінною. 

Застосування цієї методики для аналізу процесів технічного 
обслуговування тракторів ХТЗ дало змогу підвищити точність розрахунку 
показників організаційно-технологічної сумісності, як для різних рівнів 



завантаження пункту технічного обслуговування за продуктивністю, так і для 
окремих виробничих структур пункту технічного обслуговування загалом. 

Виробнича структура пункту технічного обслуговування залежить від 
спеціалізації (функціонального призначення), яка може бути моно- чи 
поліпредметною (за об’єктом обслуговування) та монотехнологічною чи 
політехнологічною (за видом технічного обслуговування). Спеціалізація 
пункту технічного обслуговування обґрунтовується на підставі аналізу 
організаційно-технологічної сумісності різних технологічного процесу у 
спільному потоці. 

 
У третьому розділі «Методика експериментальних досліджень» 

застосований метод теорії графів дає змогу відобразити особливості 
виробничо-технологічних процесів технічного обслуговування тракторів 
ХТЗ, які належить враховувати під час проєктування технологічного 
процесу. Побудова невпорядкованих моделей технологічного процесу 
технічного обслуговування, різних видів технічного обслуговування 
тракторів ХТЗ, вершини яких символізують елементарну технологічну 
операцію, а ребра вказують на характер часових та орієнтувальних зв’язків 
між ними, забезпечує відповідний опис структури технологічного процесу 
(визначення переліку елементарних технологічних операцій, можливої 
послідовності їх виконання з урахуванням особливостей проведення 
технічного обслуговування та параметрів обладнання). 

За результатами аналізу впорядкованих моделей технологічного 
процесу технічного обслуговування встановлено, що збільшення кількості 
обладнання і постів зменшує тривалість технологічного процесу при 
незмінній кількості операцій та працівників. Доцільним є залучення до 
технологічного процесу технічного обслуговування більшої кількості 
обладнання тих типів, тривалість роботи яких є найбільшою. Максимальна 
кількість залучених робітників до технологічного процесу різних видів 
технічного обслуговування є різною та залежить від виду технічного 
обслуговування, кількості обладнання, постів та робочих зон. 

Процес моделювання створює умови для забезпечення: реалізації 
важливих теоретичних положень про взаємозалежність різних параметрів 
технологічного процесу технічного обслуговування (фронту технічного 
обслуговування f, кількості робітників u і обладнання різних типів Kr), а 
також взаємозалежності різних показників ефективності технологічного 
процесу (тривалості технологічного процесу коефіцієнтів використання 
фондів робочого часу робітників ƞu і обладнання ƞr); автоматизованого 
розрахунку параметрів і показників ефективності технологічного процесу та 
техніко-економічних показників; отримання початкових даних для синтезу 
параметричних рядів виробничих структур різної продуктивності, 
визначення максимальної та оптимальної продуктивності. 

Важливим напрямом досліджень є обґрунтування виробничої 
структури пунктів технічного обслуговування мобільних енергетичних 
засобів. На підставі загальних положень дослідження процесів технічного 
сервісу розроблена часткова методика розрахунку параметрів та показників 



ефективності технологічних процесів технічного обслуговування на основі їх 
моделювання з використанням теорії графів і розкладів. Представлена 
методика уможливлює урахування таких структурних особливостей 
технологічного процесу технічного обслуговування, як обмеження на 
черговість виконання операцій і розміщення робочих зон об’єкта 
обслуговування. Важливим результатом досліджень є отримана модель 
формування параметричних рядів виробничих структур пунктів технічного 
обслуговування різної продуктивності та залежності між параметрами і 
показниками ефективності ТП технічного обслуговування монопредметної 
(для тракторів) та монотехнологічної (відповідно технологічного процесу 
технічного обслуговування) спеціалізації. 

 
У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень та їх 

аналіз» здобувач показав, що Порівняльна характеристика структури 
технологічного процесу однойменних технічних обслуговувань тракторів 
ХТЗ різних класів дає підстави стверджувати, що суттєвої різниці між ними 
для різних моделей тракторів ХТЗ немає, змінюється кількість робочих зон. 
Однак суттєвий вплив на структуру технологічного процесу має власне вид 
технічного обслуговування. Таким чином, об’єднання в спільному потоці 
процесів технічного обслуговування доцільніше проводити не за предметною 
ознакою – подібністю конструкції тракторів, а за технологічною – видом 
технічного обслуговування. За результатами моделювання встановлено, що 
найвагомішим чинником скорочення тривалості процесів технічного 
обслуговування тракторів ХТЗ (в 3,6…4,8 рази) і, відповідно, підвищення 
значень коефіцієнта їх технічного використання, є збільшення кількості 
залучених робітників u. 

Певного скорочення тривалості процесів технічного обслуговування 
(на рівні 5…15 %), а тому й підвищення значень коефіцієнта технічного 
використання, можна також досягнути за рахунок збільшення кількості 
основного ремонтно-технологічного обладнання Kr, однак лише в разі 
дотримання для всіх типів обладнання очевидної умови u ≥ Kr. 

Встановлено, що, окрім зміни кількості робітників та основного 
ремонтно-технологічного обладнання всіх типів, додатковим ресурсом 
впливу на показники ефективності технологічних процесів технічного 
обслуговування є збільшення кількості постів (фронту технічного 
обслуговування). Збільшення кількості постів пункту технічного 
обслуговування тракторів не впливає на тривалість процесів технічного 
обслуговування, а тому не може розглядатись як чинник підвищення значень 
коефіцієнта готовності. Водночас збільшення кількості постів уможливлює за 
певних умов скорочення тривалості технологічного циклу і, відповідно, 
збільшення продуктивності пункту технічного обслуговування. 

Стосовно досліджених технологічних процесів технічного 
обслуговування тракторів ХТЗ, які виконуються на стаціонарних постах, 
отримали підтвердження фундаментальні положення про те, що збільшення 
кількості будь-якого ресурсу (кількості робітників, обладнання та постів) не 
покращує показників використання цих ресурсів (відповідно коефіцієнтів 



використання фондів часу робітників, обладнання та постів), однак не 
погіршує показників ефективності використання інших ресурсів. 

Отримані результати є підставою для формування параметричних рядів 
виробничих структур фірмових пунктів технічного обслуговування тракторів 
ХТЗ різної продуктивності. 

Показники сумісності є найвищими для пункту технічного 
обслуговування з елементарною виробничою структурою, які 
характеризуються мінімальною продуктивністю QP. Об’єднання в спільному 
потоці щораз більшої кількості різних технологічних процесів не підвищує 
показників організаційно-технологічної сумісності. 

Отримані значення показників організаційно-технологічної сумісності 
дали змогу обґрунтувати доцільність створення пункту технічного 
обслуговування поліпредметної політехнологічної спеціалізації для тракторів 
ХТЗ класів як 0,9, так і 4,0. 

 
У п’ятому розділі «Оцінка ефективності впровадження результатів 

дослідження у виробництво» здобувач показав, що об’єднання технологічних 
процесів різних видів технічного обслуговування однієї моделі трактора ХТЗ 
(монопредметна політехнологічна спеціалізація) дасть нам змогу отримати 
від 30 до 50 % економії затрат на проведення технічного обслуговування. 
Сподіваний економічний ефект від впровадження поліпредметної 
політехнологічної спеціалізації залежно від кількості тракторів N у зоні 
обслуговування коливатиметься у межах від 203238,7 грн до 1273893,2 грн. 

 
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 
дисертаційної роботи логічно викладений з послідовно ув’язаною 
структурою. Результати роботи в повній мірі висвітлюють рішення 
сформульованих завдань у визначеній області досліджень. 

Результати досліджень представлені на конференціях 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 дисертаційної 
роботи. 

1. У вступі номер державної реєстрації 0106U002075 приведено до двох 
науково-дослідних робіт «Розробка технічних засобів та ресурсоощадних 
технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві», 2005–2010 рр.; 
«Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних 
технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його 
енергозабезпеченні», 2010–2014 рр. 



2. У першому розділі автором не в повній мірі розшифровано одиниці 
вимірювання складових аналітичних виразів (1.2), (1.3), що ускладнює їх 
подальший аналіз. 

3. У другому розділі п. 2.2 здобувач в повній мірі не розкрив 
аналітичність підходу до обґрунтованості, що структура технологічного 
процесу, описана невпорядкованою моделлю GТП (XТП, YТП), для будь-якого 
співвідношення значень параметрів f, u і Kr однозначно визначає раціональні 
розклади Sqf

rat, SqU
rat і SqR

rat виконання елементарних технологічних операцій, 
на підставі яких можна визначити Тц, а також розрахувати показники його 

ефективності (значення коефіцієнтів використання фондів часу постів f
rat, 

фондів робочого часу робітників u
rat і обладнання різних типів r

rat.  
4. У другому розділі здобувач не обґрунтовано уникає графічних 

інтерпретацій отриманих аналітичних виразів (2.10), (2.11), (2.12), (2.13), 
(2.14). 

5. У третьому розділі п. 3.5 здобувач приводить не обґрунтоване 
обмеження представлення викладки алгоритму роботи програми розрахунку 
та побудови параметричних рядів виробничих структур пунктів технічного 
обслуговування. 

6. У четвертому розділі у п. 4.3 здобувач не приділив належної уваги 
аналізу впливу факторів досліджень залежностей параметрів та показників 
ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів 
класу 0,9. 

7. У п’ятому розділі у п. 5.2 здобувач не приділив належної уваги 
аналізу сподіваного економічного ефекту від впровадження поліпредметної 
політехнологічної спеціалізації тракторів ХТЗ порівняно з монопредметною 
політехнологічною спеціалізацією. 

8. Список використаних джерел містить дещо обмежену кількість 
посилань на джерела п’ятирічної давності, з них більшість це праці автора 
або його наукового керівника; при необґрунтованому посиланні на джерела 
[10], [23], [24] і [28], відповідно, 1979, 1976, 1974 і 1968 років видання. Це 
дещо зменшує рівень проведеного аналізу і об’єктивність оцінювання 
сучасних досягнень науки з обраної проблематики. 

 
10. Висновок. 
Дисертаційна робота Барабаша Руслана Івановича 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. Дисертація 
підготовлена автором особисто, істотний особистий внесок здобувача у 
розв’язання наукового оптимізаційного завдання з підвищення ефективності 
тракторів ХТЗ за рахунок обґрунтування раціональної виробничої структури 
та спеціалізації фірмових пунктів технічного обслуговування. 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. 

Надані зауваження носять дискусійних характер і не принципові. 

Дисертаційна робота Барабаша Руслана Івановича на тему 

«Обґрунтування виробничої структури пунктів технічного 

обслуговування тракторів ХТЗ» 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 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва». 

На підстві цього вважаю, що Барабаш Руслан Іванович заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва». 

 

 


