
«Розробка методів та технологій інформаційної підтримки життєвого циклу продукції 
авіаційних виробництв на базі ISO/CALS-стандартів» 

 
Основні наукові результати 
Вперше розроблено систему методів управління процесами життєвого циклу виробів 

промислових виробництв, яка базується на комплексному використанні функціональних, орга-
нізаційних та інформаційних моделей ЖЦВ, аналітичному та імітаційному моделюванні, а са-
ме: метод оптимального динамічного управління процесами життєвого циклу промислових ви-
робів; метод аналізу та оцінки інформаційних і матеріальних потоків ЖЦВ; метод управління 
конструкторськими й технологічними проектами в інтегрованому інформаційному середовищі 
автоматизованих систем. 

Запропоновано нові принципи та методологію побудови комплексної системи інформа-
ційної підтримки етапів ЖЦВ, схеми ефективної взаємодії фахівців підприємства та інжинірин-
гових фірм при використанні та впровадженні розроблених методів і технологій. Розроблено 
типові діаграми процесів ЖЦВ та структуру інтегрованого інформаційного простору для побу-
дови і впровадження комплексної системи інформаційної підтримки етапів ЖЦВ промислових 
підприємств. 

Вперше створена принципово нова технологія побудови інтегрованої автоматизованої 
системи (для найбільш слабо формалізованого етапу ЖЦВ − технологічної підготовки вироб-
ництва), яка базується на інструментальних засобах універсальної PDM-системи та розроблених 
авторами методах автоматизованого управління ЖЦВ промислових підприємств. Отримані мо-
делі, методи, методики та розроблені програмні засоби, що їх реалізують, досліджувались екс-
периментально в умовах діючих виробництв при автоматизації інформаційної підтримки відпо-
відних етапів ЖЦВ. Достовірність та коректність промислової апробації підтверджена відпові-
дними актами.  

Отримані результати роботи не мають аналогів, відповідають світовому рівню, так як ба-
зуються на технічних вимогах сучасних ІSО-стандартів, виконаних розробках інструменталь-
них засобів провідних світових розробників CALS-технологій та PLM-рішень (корпорація ІВМ 
(США) та компанія Dassault Systemes (Франція)). 

Виконані розробки відносяться до наукової спеціальності 05.13.06 „Інформаційні техно-
логії” і вносять значний вклад у розвиток вітчизняного напрямку „Програмна інженерія” та 
розділу науки І.105.05 „Інформатика та кібернетика” (відповідно до класифікації видів науково-
технічної діяльності). 

Практична цінність 
Розроблена технологія побудови комплексної системи інформаційної підтримки етапів 

життєвого циклу виробів авіаційних підприємств в основу якої покладено нові проектні рішення з 
архітектури програмного та технічного забезпечення, нові методи аналізу і оцінки інформаційних 
та матеріальних потоків виробництва, метод оптимального динамічного управління процесами 
життєвого циклу промислових виробів та метод управління конструкторськими та технологічни-
ми проектами в інтегрованому інформаційному середовищі автоматизованих систем. 

Розроблена методика використання багатоагентних технологій для формування PLM рі-
шень в інформаційному середовищі підтримки етапів життєвого циклу виробів та методика 
впровадження технологій інформаційної підтримки етапів життєвого циклу виробів, які є типо-
вими для промислових підприємств України і які повинні використовуватись фахівцями під-
приємств як методичне забезпечення при впровадженні інтегрованих автоматизованих систем 
виробничого призначення. 

Результати даної роботи покладені в основу автоматизованої системи технологічної під-
готовки виробництва яка знаходиться в стадії розробки та дослідної експлуатації, а також в ос-
нову подальшої розробки по створенню наукових та методичних основ побудови інтегрованого 
інформаційного середовища промислових підприємств згідно вимог сучасних ISO стандартів та 
CALS-технологій. 

Отримані в роботі результати є інвестиційно привабливими для міжнародних та вітчизня-
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них інвесторів, зацікавлених в підвищенні технічного рівня виробів науковомістких українських 
підприємств. Автори підготували інформаційні матеріали, необхідні для створення інноваційних 
проектів по комплексній автоматизації ЖЦВ промислових підприємств шляхом поетапного ство-
рення інтегрованого інформаційного середовища підприємства, впровадження сучасних PLM рі-
шень на базі CAD/CAM/CAE, PDM, CRM та ERP систем та побудови комплексної системі інфо-
рмаційної підтримки етапів ЖЦВ конкретного промислового підприємства України. 

Розроблені методи і технології впроваджено  на підприємствах України, зокрема на ВАТ 
“Мотор Січ” (м. Запоріжжя) та ВАТ “Сумське науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” 
(м. Суми), а також використовуються у навчальному процесі Національного авіаційного універ-
ситету (м. Київ), Хмельницького національного університету (м. Хмельницький), Вінницького 
національного технічного університету (м. Вінниця). 
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