
«Методи та засоби побудови інтегрованого інформаційного середовища життєвого циклу 
виробів промислових підприємств України» 

 
Основні наукові результати 

1. Системно обґрунтовано та формалізовано взаємозв’язок між функціональними, органі-
заційними, інформаційними та математичними моделями процесів життєвого циклу виробів 
промислового підприємства.  

2. Отримано математичне формулювання критерію ефективності структурних змін для 
прийняття рішень по удосконаленню технологічних процесів промислового підприємства.  

3. Розроблено аналітичні математичні моделі технологічних процесів промислового під-
приємства та механізм їх удосконалення з урахуванням конкретної структури технологічних 
ліній та ділянок. 

4. Запропоновано комплексний метод побудови інтегрованого інформаційного середовища 
автоматизованих систем життєвого циклу виробів промислового підприємства.  

Практична цінність 
1. Розроблені методика, методичне та програмне забезпечення апробовані та впрова-

джені на ВАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (м. Суми) і в 
навчальному та науковому процесах НАУ. 

2. Розроблена методика побудови інтегрованого інформаційного середовища автомати-
зованих систем життєвого циклу виробів підприємств може бути впроваджена на підприємст-
вах машинобудівної, авіаційної, автомобільної та в інших галузях промисловості України. 

3. Впровадження розробленої автоматизованої системи інформаційної підтримки жит-
тєвого циклу виробів забезпечує формування єдиного інформаційного простору підприємства, в 
якому працюють усі фахівці, які мають відношення до даних про виріб. Економічний ефект від 
впровадження забезпечується за рахунок скорочення  часу: на розробку виробу, на внесення 
змін до проекту виробу, на технічну підготовку виробництва порівняно з традиційними проце-
сами життєвого циклу виробів. 

4. Отримані результати є інвестиційно-привабливими для міжнародних і вітчизняних 
інвесторів, керівників проектних і промислових підприємств, зацікавлених у підвищенні техні-
чного рівня й конкурентоспроможності своєї продукції та виводу її на міжнародний ринок. 
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