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Вступ 

Комп’ютеризація інженерних задач – один з головних напрямків 

підвищення продуктивності виробництва промислового підприємства. 

CAD/CAM/CAE системи, які використовуються для конструювання 

спеціального обладнання та засобів технологічного оснащення на основі 

об’ємного моделювання, розробки креслярської документації, підготовки 

управляючих програм для обладнання з числовим програмним керуванням 

(ЧПК) та дозволяють виконувати аналіз та оптимізацію проектних рішень, 

знайшли широке застосування практично у всіх галузях промисловості, і за 

останнє десятиріччя накопичений достатньо великий досвід їх використання. 

Однак в сучасних умовах жорстких вимог ринку щодо скорочення 

строків проектування та підготовки виробництва необхідно виходити на новий 

рівень комп’ютеризації та автоматизації. Цей рівень забезпечується створенням 

ІІС підприємства і реалізується впровадженням CALS технологій. 

Процес впровадження CALS технологій на конкретному промисловому 

підприємстві (або групі підприємств) приводить до створення інтегрованого 

інформаційного середовища (ІІС), яке є розподіленим сховищем даних і 

поєднує інформаційні системи (ІС): системи управління маркетингом, 

CAD/CAM/CAE, PDM, ERP (MRP, MRPII), які автоматизують окремі етапи 

життєвого циклу (ЖЦ) виробу в рамках комп’ютерної мережі підприємства. 

Слід зазначити, що створення ІІС промислового підприємства виходить 

далеко за межі установки програмного забезпечення і передбачає великий 



об’єм попередніх робіт, пов’язаних з детальним аналізом, реінжинірингом та 

удосконаленням бізнес-процесів та ІС. 

Принцип спільного використання та обміну інформацією між різними 

етапами ЖЦ виробу, який декларується у рамках загальної методології CALS, 

вимагає і робить актуальним розробку єдиної методики побудови ІІС 

промислового підприємства, в рамках якої буде здійснюватися інформаційна 

інтеграція різноманітних CAD/CAM/CAE, PDM, ERP (MRP, MRPII) додатків. 

Актуальність досліджень визначається тією обставиною, що існує 

велика кількість підходів, методів та технологічних рішень, які безпосередньо 

або опосередковано відносяться до робіт по створенню ІІС. Однак вони не 

інтегровані на рівні методологій і, як результат, можна спостерігати велику 

кількість методологій, де основний акцент зроблено на побудову ІІС 

підприємства з нуля або ж розглянуті часткові задачі автоматизації окремих 

етапів ЖЦ, а як вже зазначалося,  більшість сучасних вітчизняних підприємств 

вже використовують частково автоматизовані за допомогою CAD/CAM/CAE 

систем бізнес-процеси, які, як правило, мають розрізнені бази даних,  що 

створює певні проблеми щодо їх інтеграції в ІІС з ядром на базі систем класу 

PDM, ERP (MRP, MRPII). 

Етапи створення інтегрованого інформаційного середовища 

підприємства 

Принцип спільного використання та обміну інформацією між різними 

етапами життєвого циклу виробу, який декларується у рамках загальної 

методології CALS, вимагає створення методів і засобів, які забезпечують 

інформаційну інтеграцію різноманітних додатків, які реалізують зазначені 

етапи життєвого циклу. Процес впровадження CALS технологій на 

конкретному промисловому підприємстві (або групі підприємств) приводить до 

створення ІІС, яке поєднує автоматизовані системи (АС), які автоматизують 

окремі етапи ЖЦ виробу: системи управління маркетингом, CAD/CAM/CAE, 

PDM, ERP (MRP, MRPII), і т.ін. 



Методика створення ІІС підприємства (рис. 1) представлена у вигляді 

діаграми IDEF3, як послідовність кроків, які реалізують методологію  CALS 

щодо інформаційної підтримки ЖЦ виробу [1–7] . Розглянемо детально кожний 

з етапів, запропонованої методики. 

Етап №1. Формування робочої групи. Початковий етап побудови ІІС на 

підприємстві–формування і підготовка робочої групи впровадження. Дуже 

важливим під час створення групи впровадження враховувати те, що фахівці 

відповідних спеціальностей, які ввійдуть до складу групи, повинні працювати 

постійно, до кінця побудови ІІС, для збереження спадкоємності рішень. Фахівці 

групи повинні пройти навчання для підвищення кваліфікації в галузі CALS 

технологій та володіти загальною концепцією створення ІІС та орієнтуватися в 

питаннях загального реінжинірингу підприємства, реінжинірингу 

інформаційних систем, математичного моделювання, методів аналізу та синтезу 

складних систем і т. ін. Приблизний склад групи може бути таким (рис. 2) [8]: 

- Керівник проекту. Як правило це керівник підприємства, який 

здійснює загальне керівництво проектом та контролює терміни виконання робіт 

по кожному етапу впровадження. 

- Зовнішній консультант. Консультант є представником консалтингової 

компанії, яка спеціалізується і має великий досвід щодо впровадження CALS 

технологій на промислових підприємствах. Зовнішніх консультантів може бути 

декілька, якщо крім консалтингової компанії, в роботі групи приймає участь 

представник компанії розробника програмного забезпечення (PDM, ERP, 

CAD/CAM/CAE системи).  

- Координатор проекту. Головне завдання координатора - здійснення 

загальної координації (синхронізації)  роботи групи впровадження, погодження 

строків виконання окремих етапів. В англомовній літературі можна зустріти 

назву “менеджер проекту”. 

- Керівник робочої групи. Як правило, це головний інженер 

підприємства, якій відповідає за своєчасність та якість виконання всіх етапів 

побудови ІІС. 



 
 

Рис.1. IDEF3-діаграма методики побудови ІІС промислового підприємства  

- Володарі процесів. Заступник головного інженера по підготовці 

виробництва, фахівці конструкторських бюро за напрямками виробництва, 

директора виробництв, начальник управління фінансів та збуту, начальник 

матеріально-технічного забезпечення є відповідальними за побудову ІІС за 



своїми напрямками роботи і організовують роботу своїх підлеглих, які входять 

до групи впровадження і також є учасниками групи. 

- Фахівці відділу інформаційних технологій, на яких покладаються 

задачі реінжинірингу інформаційних систем підприємства: модернізація 

(збільшення функціональності) інформаційних систем, які існують на 

підприємстві; інтеграція PDM, ERP систем з CAD/CAM/CAE системи, які 

існують на підприємстві. Діяльність фахівців відділу інформаційних технологій 

здійснюється з допомогою зовнішнього консультанта компанії, яка є 

розробником програмного забезпечення, або дистриб’ютором на вітчизняному 

ринку. 

 

Рис. 2. Склад робочої групи 

Очевидно, що ключовими фігурами є керівник робочої групи, який несе 

відповідальність за організацію робіт по побудові ІІС та координатор проекту 

(менеджер проекту), від якого залежить координація роботи всіх фахівців 

робочої групи та зв’язок з зовнішніми консультантами.  



Етап №2. Навчання фахівців робочої групи та персоналу підприємства. 

Дуже відповідальний етап з погляду підготовки висококваліфікованих фахівців 

як для побудови ІІС підприємства, так і для подальшої ефективної його 

експлуатації та удосконалення. 

Слід відмітити, що навчання охоплює не тільки фахівців робочої групи, а 

також фахівців підприємства, які будуть безпосередніми користувачами 

програмного забезпечення, на основі якого реалізується ІІС. У зв’язку з цим 

навчання та перепідготовка здійснюється протягом всього періоду побудови ІІС 

підприємства і є безперервним довгостроковим процесом (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл етапів побудови ІІС підприємства в часі 

На початок експлуатації ІІС підприємства всі фахівці повинні пройти 

відповідну підготовку. Слід зазначити, що навіть після впровадження CALS 

технологій на підприємстві, навчання не припиняється. Це пов’язано, по-перше, 

з тим, що експлуатація ІІС починається не одразу у всіх підрозділах 

підприємства, а відповідно до стратегії впровадження в найбільш критичних з 

точки зору конкурентноздатності виробництвах, по-друге, навіть після 



впровадження ІІС у всіх підрозділах, необхідна постійна перепідготовка 

фахівців, особливо з інформаційних технологій, оскільки програмне 

забезпечення розвивається дуже швидко. 

Виходячи з концепції CALS, можна виділити декілька груп фахівців, 

підготовка та перепідготовка яких за відповідними напрямками (рис. 4) 

необхідна для побудови та ефективної експлуатації ІІС підприємства. 

 
Рис. 4. Підготовка фахівців підприємства 

Слід відмітити, що підготовка програмістів здійснюється для надання їм 

знань щодо методів інтеграції програмного забезпечення, яке вже існує і 

експлуатується на підприємстві тривалий час з новими системами, на основі 

яких будується ІІС. 

Етап №3. Побудова комплексної моделі підприємства. Цей етап є 

підготовчим до наступного етапу – етапу аналізу підприємства. Головне 

завдання цього етапу побудова комплексу моделей підприємства “як є”, які 

адекватно описують процеси з погляду їх взаємодії, взаємодії з зовнішнім 

середовищем (постачальники і т. ін.), дають змогу зробити кількісний аналіз 

розподілу матеріальних потоків, оцінити ефективність технологічних ліній і т. 



ін. Дуже важливим на цьому етапі є правильне  визначення границь 

моделювання та глибини декомпозиції, що і визначає точність та адекватність 

моделей. На третьому етапі робоча група отримує: 

- повний перелік функцій підприємства; 

- послідовність виконання цих функцій у часі; 

- внутрішні та зовнішні зв’язки підприємства під час функціонування; 

- організаційна модель підприємства (перелік підрозділів, структура 

кожного підрозділу; 

- початковий стан програмно-технічної бази підприємства (наявність 

апаратних та програмних засобів в кожному підрозділі, кваліфікація 

користувачів); 

- архітектура локальної обчислювальної мережі, наявність баз даних та 

їх структура. 

Наступні два етапи:  

4. Аналіз бізнес процесів та технологічних процесів підприємства, 

5. Аналіз інформаційного середовища підприємства, представляють 

собою детальний аналіз функціонування підприємства. В деяких роботах [1–4, 

9] цей етап називається попереднім дослідженням підприємства та поєднується 

з попереднім етапом побудови моделі. В роботі пропонується розділити етапи 

розробки моделі та аналізу і, в свою чергу, в етапі аналізу виділити два етапи: 

аналіз бізнес процесів та технологічних процесів і аналіз інформаційного 

середовища. Це пов’язано з тим, що однією з задач аналізу є дослідження 

поточного стану програмно-технічної бази підприємства та існуючих баз даних, 

які як правило є розрізненими. Це дуже суттєве питання оскільки від нього 

залежить подальше формування концепції інформаційної інтеграції та стратегії 

впровадження ІІС на підприємстві, що пов’язано з реінжинірингом існуючих 

інформаційних систем. Слід відмітити також необхідність постійного вивчення 

стану ринку збута та вимог споживачів (відділ маркетингу) для можливості 

виявлення бізнес-процесів, які потребують докорінних змін у зв’язку, 

наприклад, з частими невідповідностями замовлень строкам виконання, що 



може бути пов’язане з несвоєчасною поставкою матеріалів, браком і т. ін. Дія 

“Вивчення ринку збуту” не введена в діаграму IDEF3 (рис. 2), оскільки ця 

функція повинна виконуватися маркетологами постійно.  Таким чином, по 

закінченню четвертого та п’ятого етапів робоча група повинна мати наступну 

інформацію: 

- перелік процесів, які підлягають реінжинірингу (як внутрішніх для 

збільшення ефективності виробництва, так і зовнішніх для урахування 

змін та попиту на ринках збуту); 

- перелік технологічних процесів, які підлягають удосконаленню з 

точною ідентифікацією “вузьких” місць. 

Етап №6. “Розробка концепції інформаційної інтеграції підприємства”. 

Розробка концепції здійснюється на основі інформації, отриманої на попередніх 

етапах і передбачає формування наступних документів: 

- цілі побудови ІІС; 

-  економічне обґрунтування можливих варіантів реінжинірингу та 

удосконалення процесів; 

-  витрати на підготовку та перепідготовку фахівців підприємства; 

- попередній розрахунок коштів на придбання нового апаратного та 

програмного забезпечення для реалізації ІІС підприємства з 

урахуванням змін у процесах; 

- попередній розрахунок збільшення показників виробництва від 

побудови ІІС. 

Цілі побудови ІІС як правило, визначаються поточним станом процесів 

та станом, який планується отримати після побудови ІІС, засновуються на 

аналізі вартості ЖЦ виробу до і після реінжинірингу. Тобто мова йдеться про 

зменшення часу проектування нових виробів для зменшення їх собівартості, 

шляхом створення єдиної нормативної бази технічної документації в 

електронному вигляді, що дасть змогу користувачам більш швидко знаходити 

та обробляти потрібну інформацію. Можлива докорінна зміна деяких процесів, 



що приведе до структурних та кількісних змін в організаційній моделі 

підприємства та послідовності виконання самих процесів. 

Економічне обґрунтування можливих варіантів удосконалення процесів 

залишається доволі складним питанням і потребує детального вивчення та 

розробки методології його здійснення. Можливий варіант попереднього 

розрахунку витрат на закупівлю нового обладнання з урахуванням його 

характеристик та структури технологічного процесу, але такий розрахунок є 

загальним і потребує уточнення.  

Попередній розрахунок коштів на придбання нового апаратного та 

програмного забезпечення для реалізації ІІС підприємства здійснюється з 

урахуванням даних щодо кількості бізнес-процесів, які потребують 

реінжинірингу та удосконалення. Мова йдеться про попередній аналіз тому, що 

більш точний розрахунок можливо здійснити після побудови моделі ІІС за 

принципом “як повинно бути” в процесі реінжинірингу процесів  та 

інформаційних систем, а також удосконаленню технологічних процесів. 

Розрахунок витрат на підготовку та перепідготовку фахівців 

підприємства здійснюється на основі даних, отриманих на третьому етапі щодо 

кваліфікації фахівців кожного структурного підрозділу. 

Попередній розрахунок збільшення показників виробництва від побудови 

ІІС передбачає експертну оцінку фахівців консалтингової компанії щодо 

збільшення ефективності виробництва. 

Наступні два етапи: етап №7 “Здійснення реінжинірингу бізнес-процесів” 

та етап №8 “Удосконалення технологічних процесів” передбачають побудову 

моделі підприємства за принципом “як повинно бути” з урахуванням 

інформації, отриманої на попередніх етапах: етап №3 “Побудова комплексної 

моделі підприємства”, яка здійснюється за принципом “як є” та етапи 

детального аналізу поточного стану підприємства №№4,5. Відмінність 

реінжинірингу процесів від удосконалення має суттєве значення для 

промислових підприємств. 



На етапах №№7,8 фахівці робочої групи розробляють оновлену 

функціональну та організаційну модель підприємства з урахуванням всіх змін, 

передбачених у бізнес процесах та можливих кількісних або структурних змін у 

технологічних процесах. Зазначені вище зміни у процесах підприємства 

призводять до необхідності корегування структури інформаційного середовища 

(структура локальних обчислювальних мереж, структура баз даних, програмне 

забезпечення і т. ін.). 

Етап №9 “Розробка архітектури ІІС підприємства”. Даний етап є логічним 

завершенням попередніх двох етапів, які дозволяють розробити загальну 

архітектуру ІІС підприємства, яке будується по принципу “як повинно бути” в 

процесі здійснення реінжинірингу та удосконалення технологічних процесів. 

Перш за все розробка архітектури ІІС передбачає побудову загальної моделі 

даних підприємства. Для цього в відповідності до інформаційної моделі 

(зв’язок з етапом №5) необхідно визначити типи інформаційних об’єктів, їх 

залежності та атрибути. Після розробки архітектури ІІС фахівці робочої групи 

можуть зробити більш детальні і точні розрахунки коштів на придбання нового 

апаратного та програмного забезпечення для реалізації ІІС з урахуванням 

необхідності переоснащення або  нарощування потужностей і функціональності 

конкретних структурних підрозділів підприємства. Розробка архітектури ІІС є 

відправним етапом для початку етапів №10-12, які починаються, як правило, 

одночасно і виконуються паралельно.  

Етап №10 “Розробка стратегії впровадження ІІС на підприємстві”. В 

умовах функціонування сучасних вітчизняних виробництв практично не 

можливо побудувати ІІС відразу на всьому підприємстві, що пов’язано з 

великими фінансовими та матеріальними витратами, а також обмеженнями в 

часі. У зв’язку з цим процес побудови ІІС підприємства розбивають на окремі 

етапи. Розбивка на етапи здійснюється шляхом ранжирування бізнес процесів 

підприємства, тобто визначення приоритетних бізнес-процесів, які мають 

стратегічне значення для підприємства з урахуванням їх поточного стану та 

можливостей удосконалення. Початок побудови ІІС починається саме з цих 



бізнес-процесів. Для визначення ключових (приоритетних) бізнес-процесів 

розглядаються показники оцінок їх ефективності такі, як [8]: 

- кількість споживачів продукції того чи іншого типу; 

- кількість типових операцій, яку необхідно здійснити при виробництві 

продукції за певний інтервал часу; 

- тривалість виконання процесів та операцій; 

- капіталовкладення в виробництво і т. ін. 

Також до уваги беруть розрахунок витрат щодо побудови ІІС в окремих 

структурних підрозділах в рамках загальної ІІС підприємства.  

Етап №11. “Вибір PDM, ERP та CAD/CAM/CAE систем”.   

На ринку програмного забезпечення представлена велика кількість 

промислових систем, які відрізняються кількістю функцій управління, як 

підтримуються; засобами аналізу інформації, спеціалізацією на окремих типах і 

видах виробництва, відповідністю стандартам і концепціям, наявністю засобів 

розробки та інтеграції з іншими системами. Тому даний етап передбачає 

здійснення так би мовити “передпроектного” дослідження, використовуючи 

інформацію попередніх етапів, метою якого є “рання” діагностика проблем, які 

можуть виникнути під час реалізації проекту побудови ІІС підприємства. В 

результаті дослідження визначаються системи PDM та ERP, на основі яких буде 

створюватися ІІС, кампанії, які будуть поставляти та впроваджувати визначені 

системи, можливі проблеми впровадження проекту розробки ІІС та шляхи їх 

вирішення. 

В якості основних критеріїв вибору ERP системи розглядають наступні 

[10]: 

1. Система повинна відповідати вимогам загальноприйнятих стандартів 

управління підприємством, за яким здійснюється планування та контроль 

різних стадій виробничого процесу: потрібність у сировині, закупок, 

завантаження потужностей, розподіл ресурсів і т. ін. 

2. Система повинна максимально відповідати галузевим стандартам 

(стандартам промислових підприємств). Очевидно, що в кожній галузі 



виробництво має свою специфіку. Якщо система має  необхідну для 

підприємства галузеву направленість – це ідеальний варіант з точки зору 

простоти впровадження. Оскільки можливо зберегти час та ресурси, які будуть 

необхідні для “підгонки” системи під стандарт підприємства. 

3. Не менш важливим є наявність в системі стандартних засобів 

розробки, які дають змогу добавляти нову функціональність або змінювати 

існуючу з мінімальними зусиллями і витратами. Це дозволить експлуатанти 

обрану систему достатній термін враховуючи всі структурні та технологічні 

зміни на підприємстві. Окрім галузевих стандартів, необхідно пам’ятати, що 

кожне підприємство має свої корпоративні стандарти, які під стандартне ядро 

системи не підійдуть і необхідно буде здійснювати роботу по їх інтеграції. 

Таким чином, необхідно щоб ERP система була модульною і володіла такими 

складовими, які дозволять урахувати всі особливості підприємства. 

Грамотний підхід до реалізації проекту впровадження ERP системи 

допомагає змінити в кращу сторону показники загальної ефективності ведення 

бізнесу: 

- покращити якість обслуговування клієнтів та замовників, взаємодію з 

постачальниками, збільшити кількість клієнтів та постачальників (за рахунок  

більш оперативного виконання замовлень); 

- збільшити ефективність всього виробничого процесу в цілому за 

рахунок оптимізації функцій прогнозування та планування виробничої 

діяльності (закупівля матеріалів, завантаження потужностей): 

- скоротити строки випуску нової продукції за рахунок оптимізації 

виробничих процесів та операцій; 

- знизити витрати, пов’язані з управлінням виробництвом,  скоротити 

непродуктивні витрати та зменшити собівартість продукції; 

- оптимізувати управління оборотними засобами за рахунок значного 

зменшення складських запасів, збільшити оборот товарів та доходи 

підприємства. 



Під час вибору PDM систем необхідно враховувати наступне [11, 12]: 

1. На ринку представлені PDM системи двох типів: 

- системи, з номенклатурою типів об’єктів, яку практично не можливо 

змінювати; 

- системи, які надають можливість роботи зі структурою інформації. 

При формуванні моделі реалізації в першому випадку практично не 

можливо уникнути різного роду неточностей в визначені тих чи інших понять, 

оскільки приходиться робити прив’язку об’єктів реального світу (виріб, 

технологічний процес і т. ін.) до вже існуючих об’єктів PDM системи. 

Системи другого типу дозволяють фахівцям групи впровадження 

самостійно сформувати номенклатуру типів об’єктів, визначити залежності між 

ними,  задати та призначити атрибути об’єктів, що дає змогу отримати 

максимально точну інформаційну модель процесів виробництва. 

2. В залежності від PDM системи загальна модель функціонування 

підприємства може включати або не включати модель потоків робіт, тобто 

підтримувати управління потоками робіт (workflow) або ні. 

Взагалі використання PDM систем, які не підтримують управління 

потоками робіт (workflow) не дає змогу створити ІІС підприємства з погляду 

CALS методології, особливо, якщо мова йдеться про її інтеграцію в ІІС з ERP 

системою, що робить неприйнятним такий варіант вибору системи. 

3. Основними цілями впровадження PDM систем в рамках загальної  

концепції створення ІІС підприємства є [11–14]: 

- прискорення процесів проектування за рахунок паралельного 

виконання робіт та електронного обміну даними між фахівцями в 

інтегрованому інформаційному середовищі; 

- підвищення якості та достовірності інформації за рахунок прозорості 

системи та взаємного контролю учасників процесів проектування; 

- збереження інформації в електронному вигляді. 

Що до вибору CAD/CAM/CAE систем слід зазначити, що більшість 

сучасних підприємств вже користується в більшій або меншій мірі зазначеними 



системами. Таким чином, вибір додаткових систем в рамках розробленої 

концепції інформаційної інтеграції для нарощування функціональності та 

потужності повинен здійснюватися з урахуванням існуючих систем та 

можливості їх інтеграції в ІІС на основі PDM та ERP систем. 

В любому випадку фахівці робочої групи павині усвідомлювати, що 

закупівля PDM, ERP та CAD/CAM/CAE систем – це не тільки закупівля 

програмного  забезпечення, а й цілого комплексу послуг, тому слід враховувати 

не тільки якість систем, але й можливість розробника (або ділера) забезпечити 

їх супровід, модернізацію та адаптацію до вимог підприємства. 

Етап №12. “Розробка стандартів підприємства”. Досвід роботи по 

побудові ІІС промислових підприємств [1, 8] показує, що найбільш суттєвими 

проблемними питаннями на шляху впровадження ІІС є стан нормативно-

довідкової бази. Нормативно-довідкова база підприємства – комплекс 

первинних документів, які представляють інформацію про продукцію, 

матеріали, виробничі операції, стандарти врахування матеріальних ресурсів з 

погляду управління–необхідна для забезпечення нормального функціонування 

PDM, ERP та CAD/CAM/CAE систем. 

Таким чином, розробка комплексу нормативної документації, яка 

регламентує порядок введення та змін інформації про виріб в  PDM, ERP та 

CAD/CAM/CAE системи на основі міжнародних, державних, галузевих та 

корпоративних стандартів з урахуванням архітектури ІІС та можливостей 

зазначених систем є комплексною задачею, яка розпочинається після створення 

моделі (архітектури) ІІС та вибору відповідного програмного забезпечення.  

Слід відмітити, що для рішення задачі інтеграції PDM та ERP систем 

організацією ISO в середині 90-х років був розроблений набір стандартів ISO 

10303 STEP, який включав різноманітні прикладні протоколи інтеграції, мову 

розробки Express для описання моделей даних, механізми тестування і т. ін. [8–

12]. Слід відмітити, що етап є довгостроковим і продовжується навіть в процесі 

експлуатації ІІС підприємстві, оскільки передбачає великі обсяги роботи по 

наповнення PDM та ERP систем інформацією про нові та вже створенні вироби. 



Етап №13 “Реінжиніринг інформаційних систем”. Поняття, методи та 

технології реінжинірингу інформаційних систем детально були описані у 

третьому розділі, тому розглянемо лише деякі аспекти цього етапу. 

Використання методів реінжинірингу інформаційних систем викликано тим, що 

процес інтеграції PDM та ERP систем та систем, які вже існують на 

підприємстві, вимагає здійснення кардинальних змін в структурі 

інформаційного середовища.  Інтеграція PDM систем з системами 

CAD/CAM/CAE забезпечується за допомогою прикладних модулів 

CAD/CAM/CAE та PDM систем та конверторів форматів, які доволі добре 

розвинені розробниками програмного забезпечення. Складнішою є задача 

коректної інтеграції PDM та ERP систем в єдиному інформаційному 

середовищі оскільки тільки така інтеграція може забезпечити ERP систему 

актуальною нормативною інформацією для планування та суттєво скоротити 

данні та витрати часу на передачу виробу з розробки в виробництво. 

Для реалізації повного циклу підготовки, планування та виробництва 

продукції, необхідно як мінімум інтегрувати  ERP з PDM та CAM системами. 

Після інтеграції відповідних модулів зазначених систем в ІІС за 

допомогою прикладних модулів та конверторів форматів, починається етап 

налагодження ERP та PDM систем в відповідності до розробленої архітектури 

ІІС за принципом “як повинно бути”.  

Приведений алгоритм налагодження PDM системи (рис. 5) є доволі 

загальним та потребує уточнення, оскільки кожна система налагоджується 

унікальним способом [11, 12]. 

Налагодження ERP системи здійснюється поетапно модуль за модулем. 

Розглянемо найбільш значимі модулі ERP систем [10]. Назви модулів можуть 

дещо відрізнятися в залежності від компанії розробника. 

Модуль “Планування виробництва” включає такі задачі, як довгострокове 

та середньострокове планування та прогнозування продажу та виробництва, 

потреб в сировині та потужностях. Розробка достовірного плану потребує 

врахування великої кількості вхідних параметрів (строки поставки та 



споживання матеріалів, наявність необхідних виробничих потужностей, їх 

завантаження та пропускну здатність, необхідність ремонту обладнання, 

потреби ринку і т. ін.). 

Модуль  “Облік” вимагає налагодження великої кількості параметрів, які 

необхідні для обліку матеріальних засобів, баз даних постачальників, 

замовників, обладнання, інструментів, персоналу і т. ін. 

Модуль “Контроль” вимагає інтеграції не тільки з  PDM системою, але й 

безпосередньо з CAM системою для здійснення контролю за виконанням 

виробничих операцій. 

Модуль “Аналіз” дозволяє реалізувати діяльність компанії в 

відповідності до її стратегії та прогнозувати ситуацію по принципу ”що, 

якщо...?”. Аналітичні ресурси ERP систем в даному випадку використовують 

бази даних створені для модуля “Облік”. 

Перед вводом в експлуатацію PDM та ERP систем їх необхідно 

протестувати, для чого ще на етапах налагодження необхідно розробити 

ефективні методи тестування. Весь комплекс методів тестування повинен 

охоплювати всі ключові моменти функціонування системи. Для проведення 

тестування необхідно передбачити спеціальний тестовий набір об’єктів, 

документів, шаблонів потоків робіт, файлів обміну між PDM, ERP та 

CAD/CAM/CAE системами. 

Етап №14 “Експлуатація ІІС підприємства”. Даний етап включений до 

методики побудови ІІС підприємства оскільки передбачає продовження робіт по 

створенню нормативно-довідкової бази підприємства та створення  робочих 

інструкцій в цілях удосконалення організації труда, чіткого розмежування робіт, 

які виконуються користувачами. Роботи по створенню нормативно-довідкової 

бази підприємства можуть продовжуватися на етапі експлуатації оскільки після 

реінжинірингу інформаційних систем, який передбачає адаптацію та настройку  

PDM та ERP систем, може виникнути необхідність щодо внесення деяких 

коректив в нормативно-довідкову базу підприємства. 

 



 
Рис.5. Алгоритм налагодження PDM системи 

Інструкції повинні описувати роботу з програмним забезпеченням. 

Структура робочої інструкції повинна відображувати послідовність дій, які 

виконуються в системі. В загальному вона визначає [11–14]: 

- призначення і адресата інструкції; 

- місце співробітника в загальній схемі процесів підприємства; 

- перелік програмних засобів та систем, які використовуються; 

- принципи формування назв, позначень та відображень в рамках системи; 

- принципи ідентифікації та аутентифікації при роботі в рамках системи; 

- перелік процесів, в яких задіяний конкретний співробітник; 

- в рамках кожного процесу – перелік задач, які виконуються співробітником; 



- для кожної задачі – вихідні дані, очікує мий результат, схему і зміст робіт.  

Робоча інструкція розробляється, з однієї сторони, з метою допомогти 

користувачу в роботі з системою, з другої сторони, вона є додатковим 

інструментом для забезпечення нормального функціонування системи. 

Таким чином, запропонована методика побудови ІІС підприємства 

складається з чотирнадцяти етапів, кожний з яких вимагає відповідної фахової 

підготовки фахівців робочої групи та підприємства, чіткої координації дій під 

час безпосередньої реалізації етапів впровадження (реінжинірингу 

інформаційних систем) та відповідних ресурсів. 

Висновки 

1. В результаті аналітичного дослідження зазначених технологічних 

процесів було виявлено “вузькі” місця в технологічних лініях та здійснено  

збільшення інтенсивності процесу обробки заготовок шляхом структурних змін в 

технологічних процесах. Результати аналітичного дослідження надали змогу 

оптимізувати структуру технологічних процесів з погляду максимального 

завантаження обладнання та мінімального простою станцій обслуговування. 

2. Запропоновано формулу для попереднього економічного 

обґрунтування структурних змін з метою збільшення інтенсивності всього 

процесу обробки заготовок. Попереднє рішення щодо закупівлі нового більш 

продуктивного обладнання для повної або часткової заміни старого, або ж 

встановлення додаткового однотипного з існуючими показниками 

продуктивності приймається після здійснення розрахунків коефіцієнта 

ефективності структурних змін ЕК , запропонованого авторами. Коефіцієнт 

розраховується для двох варіантів за розробленою формулою. Слід відмітити, 

що при розрахунках враховується технічні характеристики обладнання, 

потрібна інтенсивність обробки та гарантований термін нормального 

функціонування обладнання. 

3. Розроблено методику побудови ІІС промислового підприємства, яка 

складається з чотирнадцяти етапів, послідовність виконання яких представлена 

IDEF3 діаграмою (рис. 1). 



4. Найбільш складні етапи, які передбачають побудову моделей 

підприємства, аналітичне дослідження технологічних процесів, реінжиніринг 

інформаційних систем, створення баз даних, що робить розроблену методику 

побудови ІІС підприємства цінною з погляду її практичного застосування. 

5. Розроблена методика побудови ІІС підприємства дозволить зробити 

процес впровадження ІІС на промислових підприємствах прозорим і 

зрозумілим для всіх його учасників за рахунок чіткої формалізації всіх етапів та 

розмежування границь між ними, що дає змогу керівнику проекту та групи 

впровадження розробляти коректну стратегію інформаційної інтеграції 

підприємства з урахуванням його ресурсів та цілей. 
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	Грамотний підхід до реалізації проекту впровадження ERP системи допомагає змінити в кращу сторону показники загальної ефективності ведення бізнесу:
	Під час вибору PDM систем необхідно враховувати наступне [11, 12]:
	При формуванні моделі реалізації в першому випадку практично не можливо уникнути різного роду неточностей в визначені тих чи інших понять, оскільки приходиться робити прив’язку об’єктів реального світу (виріб, технологічний процес і т. ін.) до вже існ...
	Системи другого типу дозволяють фахівцям групи впровадження самостійно сформувати номенклатуру типів об’єктів, визначити залежності між ними,  задати та призначити атрибути об’єктів, що дає змогу отримати максимально точну інформаційну модель процесів...

	Взагалі використання PDM систем, які не підтримують управління потоками робіт (workflow) не дає змогу створити ІІС підприємства з погляду CALS методології, особливо, якщо мова йдеться про її інтеграцію в ІІС з ERP системою, що робить неприйнятним таки...

