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Яковлєв А.І. Маркетингові засоби забезпечення споживачів за-
пасними елементами. 

Розглядаються методичні підходи визначення необхідної вели-
чини запасів обладнання та їх елементів при виході з ладу засобів 
праці при настанні раптових відмов в різних видах виробництв. 
Визначено склад капітальних та поточних витрат, необхідних для 
формування необхідної величини запасу. На основі статистичних 
методів і використання теорії ймовірності побудовані відповідні 
економіко-математичні моделі, які сприяють визначенню 
оптимальної величини запасу, що розглядається, з урахуванням 
витрат на забезпечення певної величини запасу і економічних 
витрат при відмовах складних технічних систем з відповідною 
гарантійною імовірністю їх безвідмовної роботи. 

Ключові слова: імовірність безвідмовної роботи, запаси, 
витрати та ефект, після продажне сервісне обслуговування, 
технологічне обладнання  

 

Яковлев А.И. Маркетинговые средства обеспечения по-
требителей запасными элементами. 

Рассматриваются методические подходы определения 
необходимой величины запасов оборудования и их элементов при 
выходе из строя средств труда при наступлении внезапных отказов 
в различных видах производств. Определен состав капитальных и 
текущих затрат, необходимых для формирования требуемой 
величины запаса. На основе статистических методов и 
использования теории вероятности построены соответствующие 
экономико-математические модели, которые способствуют 
определению оптимальной величины запаса, рассматривается, с 
учетом расходов на обеспечение определенной величины запаса и 
экономических затрат при отказах сложных технических систем с 
соответствующей гарантийной вероятностью их безотказной 
работы. 

Ключевые слова: вероятность безотказной работы, запасы, 
затраты и эффект, послепродажное обслуживание, технологическое 
оборудование 

 

Yakovlev A.I. Marketing backer-ups of consumers of spare 
elements. 

Methodical approaches of determination of necessary size of 
supplies of equipment and their elements in case of failure of facilities 
of labor upon the occurrence of a sudden bounce in various types of 
production are examined. Composition of capital and current costs 
necessary for forming of necessary size of supply is determined. On the 
basis of statistical methods and the using of probability theory 
corresponding economic and mathematical models, that assist 
determination of optimal size of supply that is examined, are built, 
taking into account costs on providing of certain size of supply and 
economic costs at the refuses of the difficult technical systems with 
corresponding warranty probability them faultless work. 

Keywords: probability of faultless work, supplies, costs and effect, 
after-sales service, manufacturing equipment  

 умовах ринку найбільш доцільним уяв-
ляється організація сервісного після 
продажного обслуговування споживачів 
з боку підприємств – виготовлювачів за-

собів праці. Такий характер обслуговування дає 
можливість зменшити витрати та поліпшити 
якість відновлюваних операцій за рахунок викори-
стання переваг централізованого виробництва у 
порівнянні з виробництвом запасних елементів у 
ремонтних цехах споживачів. У цьому зв’язку в 
експлуатації слід передбачити певну величину за-
пасу елементів засобів праці на ремонтно-екс-
плуатаційні потреби (РЕП). В ряді випадків потре-
бує заміна зношених засобів праці, наприклад, 
електродвигунів малої потужності, апаратури уп-
равління і т. ін. в цілому. Це значно зменшує час 
простоїв технологічного обладнання, оскільки за-
міна деталей та вузлів, які відмовили, запасними, 
працездатними потребує в середньому у 5-15 разів 
менше витрат часу, аніж їх відновлення. У свою 
чергу, це сприятиме збільшенню обсягу продукції, 
що випускається, і відповідно зростанню прибутку 
в діяльності суб’єктів підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Проблеми теорії запасів і методи їх розрахунку 
розглянуті у ряді робот відомих спеціалістів у 
цьому напрямку [1, 2, 3]. Однак у більшості робіт, 
в т.ч. опублікованих нещодавно висвітлюються 
переважно питання встановлення величини запасу 
матеріальних ресурсів, які за характером роботи 
відрізняються від засобів праці [4, 5, 6]. 

Втілення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Матеріальні ресурси, споживаються, як 
правило, на протязі одного виробничого циклу. У 
той же час, для засобів праці, котрі використо-
вуються багаторазово, величина запасу визна-
чається необхідністю їх утримання в робото здат-
ному стані, що обумовлюється характеристиками 
надійності та довговічності засобів праці у кон-
кретних умовах експлуатації. При цьому ще не 
одержала певної уваги проблема організації відно-
влення обладнання при наявності раптових від-
мов, які, як слідує з теорії надійності, завжди 
мають місце в експлуатації. 

Формування основного матеріалу дослідження. 
Мета даної статті полягає у розробці методів вста-
новлення величини поточних і строкових запасів 
на усунення раптових відмов обладнання та їх 
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економічного обґрунтування при сервісному обс-
луговуванні споживачів. 

Виклад основного матеріалу 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід 
відзначити, що розгляду даного питання прис-
вячено ряд робіт спеціалістів технічного профілю, 
в т.ч. вітчизняних. Однак в них не вистачає від-
повідного економічного обґрунтування [7, 8] та ін. 
Розглядаються принципи їх розрахунку для ди-
скретного та автоматизованого безперервного ви-
робництва. Дослідження виконані на прикладі фу-
нкціонування систем автоматизованого електро-
приводу управління технологічними агрегатами. 
Однак оскільки розглядаються принципи визна-
чення величини запасу на РЕП, розроблені реко-
мендації можуть бути використанні і для інших 
видів засобів праці. 

Подібні розрахунки виконуються на етапі роз-
робки інвестиційних проектів і корегуються в про-
цесі експлуатації. При цьому відмови елементів 
системи автоматизації незалежні і кожне з них 
призводить до зупинки технологічного облад-
нання. Слід відзначити, що наявність запасів еле-
ментів обладнання не змінює надійність системи 
автоматизації, але сприяє збільшенню коефіцієнту 
її готовності за рахунок швидкої заміни аналі-
зованих засобів праці які вийшли із ладу. 

Задача, яка аналізується, має імовірнісний ха-
рактер. З природи виникнення раптових відмов 
випливає, що неможливо встановити точну часову 
характеристику потреби запасу засобів автома-
тизації на їх усунення. Однак має місце мож-
ливість описати його на основі застосування імові-
рнісних методів, інакше, визначити закони розпо-
ділення випадкових величин та обчислити їх 
параметри. В свою чергу, це дозволяє підготувати 
вихідні данні вирішення задачі встановлення оп-
тимальної величини запасу елементів засобів пра-
ці на ремонтно-експлуатаційні потреби. При 
цьому маються на увазі відмови, котрі викликають 
необхідність заміни електротехнічних виробів та 
їх елементів, які вийшли з ладу. Для вирішення 
аналізованої задачі необхідно мати наступну ви-
хідну інформацію: 

1) Данні про кількість і види відмов аналі-
зованої техніки за період, що досліджується. Як 
показали проведені нами дослідження, для одер-
жання репрезентативної вибірки даних такий пер-
іод накопичення фактичного матеріалу повинен 
становити два роки. 

2) Найменування і тип електротехнічних за-
собів автоматизації та їх елементів, що відмовили. 

3) Данні про характер експлуатації аналізо-
ваної техніки. 

4) Економічні витрати при виході з ладу еле-
ктротехнічних засобів автоматизації та їх елемен-
тів у конкретних видах виробництв. Такі питання 
розглядаються нами нижче. Як довели проведені 
нами дослідження, потік відмов виробів та їх еле-
ментів мав пуасонівський закон розподілення. У 
той же час, в практиці можуть мати місце ви-

падки, коли виходи з ладу виробів засобів праці та 
їх елементів підлягатимуть іншим законам статис-
тичних розподілень. Це, в принципі, не змінює по-
становку задачі, а впливає тільки на характер її 
рішення. На сьогодні розроблено достатню кіль-
кість методів, за допомогою яких можна побуду-
вати відповідні залежності з указуванням фактич-
ного розподілення потоку відмов засобів праці. 

Слід відзначити, що величина запасу з ко-
нкретних елементів не залежить від його значення 
для інших елементів. Така обставина пов’язана з 
тим, що вихід із ладу певних елементів облад-
нання не може бути усунений шляхом їх заміни 
іншими елементами. Оскільки такі розрахунки ви-
конуються на попередньому етапі розробки від-
повідних проектів, у якості показника визначення 
економічної ефективності вибору оптимальної ве-
личин запасів елементів обладнання використо-
вується мінімум річних приведених витрат. Їх ве-
личина аналогічна мінімізації ціни виробництва 
(інтернаціональної вартості), яка широко викори-
стовується в системі світового ринкового господа-
рства. Такий процес пов'язаний з тим, що за су-
часних умов інтернаціоналізації виробництва у 
більшості компаній виникають необмежені мож-
ливості перекачування капіталу й утворення сере-
дньої норми прибутку не лише на внутрішньому, а 
й на світовому рівні. Має місце тенденція перека-
чування капіталу у галузі, що мають значну норму 
прибутку [9]. В решті-решт, як зазначив відомий 
американський економіст Стіглер, за умов конку-
ренції «норми прибутку тяжіють до усереднення» 
[10]. При цьому механізм утворення середньої но-
рми прибутку у сучасному світі більш сприятливу 
базу, ніж раніше [11]. З огляду на це показник 
інтернаціональної вартості (ціни виробництва) має 
реальне підґрунтя і може використовуватись на 
стадії вибору варіантів. 

Цільова функція вирішення задачі будується на 
основі співставлення витрат на утворення величи-
ни запасів елементів обладнання і величини мате-
ріальних збитків при виході його з ладу при різ-
ному рівні запасів. Останні визначаються як сума 
двох складаючих: а) часу монтажу змінних еле-
ментів та чекання їх заміни; б) нестачі запасного 
обладнання за певний період при прийнятій гаран-
тійній імовірності безперервної роботи системи. 

У загальному вигляді цільова функція вирі-
шення вказаної задачі приймає вигляд 

minCЦЗ ПPТМ  jtjоj TЕZ   (1) 

де Цoj – продажна ціна одиниці обладнання або 
його j-го елементу, грн./шт.; 

Стм – витрати на транспортування та монтаж 
запасних елементів, грн/шт. (ця величина може 
бути прийнята у розмірі 10÷15 відсотків від відпо-
відної продажної ціни); 

Zj – обрана розрахункова кількість j-го запасу, 
шт.; 

Et – коефіцієнт дисконтування, відносні оди-
ниці (в. о.); 
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Тпрj – час простою обладнання в результаті від-
мов j-их елементів при обраній їх кількості го-
дин/рік; 

α – економічні витрати від часового простою 
технологічного обладнання, грн./год. 

При побудуванні моделі постає також задача 
вибору кількості елементів запасу, які вводяться у 
модель для одночасного її вирішення. В цілому 
наявна номенклатура обладнання – значна. Тому, 
на перший погляд, більш раціональними уяв-
ляється укрупнення елементів запасу при вирі-
шенні задачі з послідуючою її розробкою для 
одержання значення величини запасів з конкрет-
них елементів, тобто агрегування і декомпозиції 
змінних. Однак, як свідчить досвід, їх використан-
ня не дає суттєвих переваг у швидкості вирішення 
задачі. Більш раціональним виявляється розгляда-
ти задачі одержання оптимальної величини запа-
су, як одно номенклатурні для кожного зміню-
ваного вузла або деталі. 

Розглянемо докладно структуру цільової функ-
ції для умов аналізованої задачі. В одночасних 
витратах пропонується врахувати також вартість 
виробничих площ, призначених для зберігання 
запасів деталей, вузлів, блоків засобів праці. Це 
пов’язане з тією обставиною, що при підвищенні 
рівня їх надійності площі, що вивільняються, мо-
жуть бути використанні для складування в цехах 
та на дільницях необхідних запасів матеріальних 
цінностей інших видів. 

Слід також враховувати поточні витрати по 
підтримці аналізованого запасу у робото-здатному 
стані (огляди, освітлення, опалення приміщень і т. 
ін.). Цей вид витрат за рахунками, виконаними на 
основі спостережень, приймається укрупнено у 
розмірі 20 відсотків від ціни відповідних елемен-
тів. 

Часові витрати при виході з ладу аналізованої 
техніки полягають у збільшенні капітальних та по-
точних витрат у порівнянні з відсутністю перерв 
при виконанні технологічних процесів з розра-
хунковою продуктивністю технологічних агре-
гатів. При цьому ми керуємось правилом тотож-
ності величини ефекту за варіантами. Тому для ва-
ріанту, в якому спостерігається певний недо-
випуск продукції при даному рівні запасу, до-
дається відповідна величина одночасних витрат з 
метою вирівнювання варіантів до величини випу-
ску у передбачуваному обсязі. 

У цьому зв’язку у складі витрат враховуються 
умовні додаткові капіталовкладення ∆К, оскільки 
при різному рівні забезпечення запасами елемен-
тів обладнання може виявиться неоднаковою ве-
личина його простоїв і, відповідно, обсягів випус-
ку продукції. 

Величину ∆К можна розрахувати за формулою 

д

обПP

Ф

Ц ijT
К   (2) 

де Тпрj – кількість годин простою і-го техно-
логічного обладнання на рік у зв’язку з його від-
мовами, год./рік; 

Цобі – ціна одиниці і-го технологічного облад-
нання, грн./рік; 

ФД – дійсний річний фонд роботи обладнання, 
год./рік. 

У свою чергу 





К

1
1yв

і
ijПР tnТ , (3) 

де nвj – середня кількість відмов j-го елементу 
електротехнічного обладнання у році, од./рік; 

tуі1 – середній час усунення однієї відмови, 
год./од.; 

К – кількість видів відмов аналізованої техніки, 
од. 

Дана величина може бути також розрахована 
як 

ПРд1 ТПКК  , (4) 

де К1 – питомі капітальні витрати на виробниц-
тво одиниці продукції (сталі (т); нафти (т);елек-
троенергії (кВт) та ін.) грн./од; 

Пд – годинна продуктивність технологічних аг-
регатів, т/год., кВт/год. 

Величина ∆К в ряді випадків при недоста-
тньому завантаженні виробничих потужностей 
може виглядати умовною. Однак у безперервному 
процесі виробництва вихід з ладу електротехніч-
них засобів автоматизації призводить до зупинки 
технологічних агрегатів, що вимушує мати резер-
вні потужності для виконання поставлених зав-
дань, в т.ч. міжнародних зобов’язань. Така ситуа-
ція має місце, зокрема, при використанні зану-
рюваних асинхронних електродвигунів ЗАТ 
«ХЕМЗ-ІРЕС» м. Харків, що використовуються 
при видобуванні нафти в Російський Федерації. 
Демонтаж бурової установки при відмові еле-
ментів електродвигуна і послідуючий монтаж і на-
ладка нового двигуна займають дві доби. Тому 
тільки для одного електродвигуна при його від-
мовах витрати прибутку за нашими розрахунками 
складають 312,50 тис. російських рублів, величина 
∆К – 7,6 млн. руб. 

В разі використання в машинобудуванні авто-
матичних потокових ліній величина додаткових 
капіталовкладень розраховується як величина до-
даткових виробничих заділів Пзд для компенсації 
витрат від простоїв обладнання за формулою 





m

i
iCZ

1
зд11зд КП , (5) 

де Z1 – величина нормативного заділу по про-
дукції і-го найменування, шт./рік; 

С1і – собівартість одиниці і-ої продукції, 
грн./шт.; 

Кзд – коефіцієнт збільшення нормативного за-
ділу в результаті відмов засобів праці, в.о.; 

m – номенклатура продукції, що випускається 
у даному виробничому підрозділі, од. 
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При відмовах аналізованої техніки матиме міс-
це також збільшення поточних витрат, в т. ч. пито-
мих умовно-постійних та адміністративних витрат 
∆УП та амортизаційних витрат ∆А. Їх величину 
пропонується розраховувати за формулами 







m

1 д

ПРдг1

Ф

ТФПРУП С
 УП
i

іii
, (6) 

де С1 – собівартість одиниці і-ої продукції, 
грн./шт.; 

γ∆УПі – питома вага умовно-постійних та адмі-
ністративних витрат у собівартості і-ої продукції, 
%; 

ПРГі – година продуктивності по випуску і-ої 
продукції, шт./год.,т/год., кВт/год.; 

m – кількість видів продукції, од. 







K

1 д

ПРа1об

Ф

ТНЦ
А

i

іi i
, (7) 

К – кількість видів обладнання, од. 
З урахуванням наведених вище міркувань, ці-

льова функція задачі, що вирішується, матиме на-
ступний вигляд 

  ПС

мjплТМ

ТАУП К)(

)1(Ц2,0)CСЦ(З 2





t

jjtjі

Eyx

PEZS
, (8) 

де Sплj – виробнича площа, яку займає одиниця 
j-го запасу елементів обладнання, м2/шт.; 

Cм2 – вартість 1 м2 виробничих площ, грн./ м2; 
(1 – Рj)(x ≤ y) – імовірність того, що на протязі 

інтервалу часу, що розглядається, кількість відмов 
обладнання j-го типу та їх елементів (x) не 
перевищує кількість запасних елементів (y) для 
кожного їх типу, в.о.; 

Zj – кількість обраних запасних елементів j-го 
типу, од.; 

Тпс – час поставки запасних елементів спожи-
вачеві у днях. На основі фактичних умов поста-
чання, приймаємо величину Тпс для поповнення 
поточного запасу рівною одному місцю, для по-
повнення страхового запасу – у 5 робочих днів. 

Порядок вирішення задачі наступний. Спочат-
ку розраховується середнє число елементів, які 
вийшли з ладу. Їх відповідна величина запасу роз-
раховується за формулою (9), яка наводиться ниж-
че. Далі визначається відповідний час простою 
обладнання і значення цільової функції. На основі 
перебору варіантів встановлюється мінімум цільо-
вої функції, який відповідає оптимальному зна-
ченню запасу аналізованої техніки у відповідному 
виробничому підрозділі. 

З цього впливає необхідність знати залежність 
між величиною запасу, що передбачається і часом 
його дефіциту. Аналітичне представлення такої 
залежності вкрай утруднено в зв’язку з багатова-
ріантністю вирішення задачі. 

Для того, щоб зробити модель практично 
реалізує мою, слід моделювати не моменти над-
ходження окремих заявок, а сумарну потребу у 
запасі на відповідний період. При розподіленні 
потоку відмов за законом Пуасона і послідовному 
з’єднанні елементів з точки зору надійності, що 

характерно для електротехнічних засобів автома-
тизації, які функціонують на технологічному обла-
днанні, середня величина запасу для кожного j-го 
елементу знаходяться як 

ПС' TK jj , (9) 

де Kj – кількість встановлених електротехніч-
них виробів j-го типу, шт.; 

λ'j – інтенсивність відмов, які потребують замі-
ни виробів та їх елементів j-го типу, од/год. 

При цьому імовірність виникнення х відмов, 
що потребують заміни при К встановлених виро-
бах, Рj, при пуасонівському характері розподілен-
ня відмов виявиться рівною 







x

j

K
x

jj
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jje
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0

TПС ПС
)T'( 

, (10) 

В розрахунках враховується, що імовірність 
настання двох протилежних подій, згідно поло-
ження теорії імовірності, дорівнює одиниці на цій 
основі знаходяться імовірність появи дефіциту для 
кожного значення величини обсягу запасу, що 
обирається згідно виразу (1 – Pj). Обчислений час 
перерви в роботі технологічного обладнання у 
зв’язку з відсутністю запасу Тпр визначається як 
імовірність появи більшої кількості відмов, ніж 
величина наявного запасу змінних елементів і ви-
робів з певного виду їх номенклатури з такого ви-
разу 

ПCПР Т)1(Т jP , (11) 

В даному випадку Pj являє значення накопи-
ченої імовірності, яка відповідає потреби запасних 
елементах j-го типу. Підставляючи ряд значень ве-
личини запасу Zj і відповідних йому величин часу 
дефіциту у формулу (8), можна визначити мінімум 
приведених витрат, а, відповідно і оптимальну ве-
личину запасу засобів праці на обраний розрахун-
ковий період протягом в один місяць. 

В формулі (11) співмножник (1 – Pj) являє 
собою імовірність того, що система є непрацезда-
тною в зв’язку з відсутністю j-го елемента наявної 
номенклатури. Відповідно Pj виражає імовірність 
того, що обрана кількість елементів забезпечує 
умови працездатності технологічного обладнання 
у виробничому підрозділі, який розглядається. 
При цьому використовуються накопичені імовір-
ності функціонування певної виробничої ланки 
при різній величини запасу. 

Для обладнання що функціонує у дискретних 
виробництва, розрахунки величини запасу на 
цьому закінчуються. У безперервних автоматич-
них виробництвах на другому етапі з метою під-
вищення коефіцієнта готовності роботи технологі-
чних агрегатів виділяється частина номенклатури 
запасу за слідкуючими ознаками: 1) елементи, що 
відмовляють найбільш часто; 2) найбільш дешеві 
за ціною елементи. У зв’язку з цим виявляється 
потреба забезпечення певного резерву, розра-
хованого раніше запасу. При його відсутності кі-
лькість змінного запасу, що розрахована вище, 
може виявлятись фактично більшою. Про-
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понується, для елементів, що у ввійшли до обраної 
множини, виконувати збільшення величини запа-
су за формулою: 

 
 


m

j

m

j
jj ZZ

1 1
12 2,1 , (12) 

Z2j і Z1j – відповідно скорегована і раніш 
встановлена величина запасу j-го елементу за фор-
мулою (8), шт./рік; 

1,2 – коефіцієнт коригування, пов'язаний з по-
грішністю розрахунку величини економічного 
ефекту на 15-20 відсотків. 

Як показали дослідження, додання запасу еле-
ментів і електротехнічних виробів у кількісному 
відношенні у межах 20 відсотків для найбільш 
дешевих елементів вносить несуттєве збільшення 
величини цільової функції, розрахованої без та-
кого додатку. У той же час, потрібне збільшення 
запасу зменшує імовірність простою технологіч-
них агрегатів і величину відповідних збитків від їх 
виходу з ладу, що виглядає економічно доцільним. 

Для вибору відповідних елементів, що входять 
до сукупності, яка розглядалась вище, будуємо 
тримірний графік (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графік корегування запасу АНН в системах автоматичного устаткування 
 

 
В ньому на осі х відкладається збільшувана за-

лежність витрат та змінювані елементи та вироби, 
а по осі у – залежність зменшення їх інтенсивності 
відмов. Сукупність елементів та виробів від-
кладається по осі z. Елементам та засобам праці 
присвоюються номери від 1 до N, де N – їх кі-
лькість за номенклатурою. З метою спрощення ви-
конання подальших розрахунків на осі N викорис-
товується єдина нумерація елементів та єдиний 
масштаб їх відкладення на графіку по плоскостях 
L та H. У той же час, кожний номер такої сукуп-
ності фактично відповідає двом відкладеним еле-
ментам в залежності від зростання їх чисельних 
значень за ціною та зменшення величини інтенси-
вності відмов, які у загальному випадку не спів-
падають. 

Проводимо плоскість Q на рівні 20 відсотків 
від максимальних значень інтенсивності відмов і 
мінімальних значень елементів за їх ціною по усієї 
номенклатурі систем автоматизованих агрегатів. 
На перетині кривих y = f(N) та х = f(N) опускаємо 
перпендикуляри на осі х та у. точки їх перетинан-
ня з осями х та у позначаємо, відповідно, через А1 
та А2. при цьому, якщо варіації кожної з функцій 
x(N) та у(N) прийняти за одиницю, то за допомо-
гою точок А1 та А2 знаходяться значення дрібних 
коефіцієнтів. Вони являють собою, відповідно, 

деякі середні значення λ та Ц0, які характери-
зують, відповідно, область найменших величин 
витрат по заміні різних видів обладнання і най-
більших значень інтенсивності відмов по всій но-
менклатурі агрегатів для даної сукупності. Зви-
чайно, для кожної конкретної сукупності агрегатів 
в автоматизованому виробництві матимуть місце 
різні види кривих і, відповідно, числові значення 
дрібних коефіцієнтів виявляться різними. Відпо-
відно, розрахунки величини запасу провадяться по 
групам однорідних виробництв. Це дозволяє ви-
значити потреби запасу у різних видах вироб-
ництв та галузей, диференціювати їх, що важливо 
у ринкових умовах господарства. 

Аналогічно може бути розрахована величина 
запасу і в інших видах виробництв. Слід зупини-
тися ще на одному аспекті проблеми. В сучасних 
умовах важливим є забезпечення прибутковості 
роботи як виробників, так і споживачів промисло-
вих виробів. Запасні частини матимуть вищу 
якість, якщо вони вироблятимуться на спеціалі-
зованих підприємствах, наприклад,по випуску тих 
же електротехнічних виробів. Однак, як правило, 
період випуску товару на машинобудівному, в т.ч. 
на електротехнічному підприємстві, удвічі переви-
щує період його експлуатації у споживача. Це ви-
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кликає необхідність на підприємстві  вигото-
влювачі тримати оснастку, складські виробничі 
площі і т. ін. Для виготовлення запасних частин 
знятих з виробництва товарів, які становлять не-
значний обсяг у загальному випуску продукції. У 
цьому зв’язку на таких підприємствах доцільно 
встановлювати ціни на відповідні запчастини з 
підвищеною рентабельністю, щоб стимулювати 
виробників і забезпечувати організацію сервісного 
обслуговування у споживачів. 

З іншого боку, на сьогодні ціни виробників на 
виготовлення запчастин бувають завищені. У 
цьому зв’язку виникає питання, що доцільніше – 
закуповувати запчастини зовні або виготовляти їх 
у себе. В другому випадку враховується тільки со-
бівартість власного виготовлення запасу С3ч. У 
першому випадку споживач повинен заплатити 
ціну запчастин Ц3ч з урахуванням їх тран-
спортування. Враховуються також витрати від від-
мов запчастин різної якості виготовлені у себе – 
Втвл на стороні =Вст. Доцільність вибору варіантів 
виготовлення запчастин знаходяться із співвід-
ношення 

сттр3чвл3ч ВтКЦВтС  , (13) 

Аналогічним чином визначається також доці-
льність придбання запасних частин, які вигото-
вляються на спеціалізованому ремонтному під-
приємстві. 

В ряді випадків у споживачів є потреба в про-
веденні капітальних ремонтів складної техніки, 
наприклад, електродвигунів великої потужності з 
боку спеціалізованих організацій. Найбільш ра-
ціональною при цьому є система знеособленого 
ремонту. При цьому споживачеві на заміну ви-
робу, який потребує ремонту, зразу видається для 
користування аналогічний працездатний виріб. Це 
зводить до мінімуму простої у споживача від за-
міни несправної техніки. У цьому зв’язку на спе-
ціалізованому ремонтному підприємстві з метою 
безперебійного сервісного обслуговування спожи-

вачів повинен знаходитись певний запас виробів, 
які поставлятимуться по першій вимозі замовника. 
В разі усунення несправностей, викликаних зно-
сом техніки, відповідний запас Ззн може бути роз-
рахований за формулою 
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де Aj – кількість j – виробів, що потребують 
капітального ремонту, од.; 

tкрj – час капітального ремонту j-ої техніки, 
год.; 

K0i – коефіцієнт, який враховує можливий час 
відхилення виконання ремонтів від запланованого, 
в.о.; 

Tсрj – середній час роботи j-го виробу у році, 
год/рік; 

Tпj – періодичність доставки на ремонт j-их 
виробів, дні; 

Tсj – середній чс роботи до капітального 
ремонту і – го виробу, роки; 

n – кількість виробів, що ремонтуються. 

Висновки 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напряму. Розробле-
ні організаційні та методичні засади удосконален-
ня виконання сервісного обслуговування складної 
техніки у споживачів. Запропоновані економіко-
математичні моделі, застосування яких сприяє ви-
значенню оптимального запасу змінних виробів та 
їх елементів на зменшення величини втрат від ра-
птових відмов техніки в експлуатації. Це дозво-
лить підвищити ефективність роботи промислових 
ланок.  

Подальші розробки полягатимуть у розширен-
ні визначення числових величин запасу засобів 
праці та їх елементів у різних видах виробництв. 
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