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Завдання підтримання на нормативному рівні показників експлуатаційної 

надійності озброєння та військової техніки (далі ОВТ), з одночасним 
скороченням матеріальних, трудових та фінансових витрат залишається 
актуальним для Збройних Сил (ЗС) України. Останні дослідження вказують на 
недосконалість і недоліки чинної системи ТО і Р ОВТ. Таким чином, виникає 
потреба виконання досліджень щодо удосконалення її на основі визначеного 
діагностування фактичного технічного стану ОВТ.  

Метою завдання є покращення методів технічного обслуговування  
і ремонту (далі ТО і Р) в частині різновиду характеристик і сфер застосування 
різних видів ТО і Р ОВТ. 

Відомі такі основні види ТО і Р : 
– технічне обслуговування “за напрацюванням”, для якого перелік, 

періодичність та обсяг операцій визначаються значенням напрацювання виробу 
з початку експлуатації або після капітального (середнього) ремонту; 

– технічне обслуговування “за станом”, за яким перелік, періодичність  
та обсяг виконання операцій визначаються фактичним технічним станом 
об’єкта на момент початку технічного обслуговування; 

 – ремонт “за напрацюванням”, під час якого обсяги демонтажу  
та дефектація складових об’єктів призначаються єдиними для їх парку залежно 
від напрацювання з початку експлуатації або після капітального (середнього) 
ремонту, при чому, перелік операцій відновлення визначається  
з урахуванням результатів дефектації; 

– ремонт “за технічним станом”, визначається за результатами 
діагностування об’єктів на момент початку ремонту. 

Отже, ТО і Р “за станом” істотно відрізняються від виду  
“за напрацюванням”. Тобто, вид ТО і Р “за станом” спрямований  
на удосконалення конструкцій об’єктів, на розвиток чинної виробничо-
технічної бази. Вид ТО і Р “за напрацюванням” спрямований, переважно,  
на розвиток виробничої бази і не сприяє досягненню необхідного рівня 
ремонтної технологічної конструкції об’єктів. 

Висновок. Роздільний аналіз видів ТО і Р вказує на їх невисоку 
універсальність щодо видів експлуатації ОВТ. Впровадження цих видів  
у практику військ потребує їх відповідного обґрунтування і комплексного 
взаємопоєднання, тобто створення нового змішаного виду ТО і Р.  
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