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У статті аналізуються теоретичні знання, які здобувають студенти Лозівської філії Харківського державного 
автомобільно-дорожнього коледжу, для ефективного використання інформаційних систем і технологій при 
автоматизації підприємства машинобудівного напрямку. 
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Постановка проблеми. Інформаційна сис-
тема – це організований комплекс організацій-
но-технічних заходів (сукупність підприємств, 
підрозділів і фахівців), а також безпосередньо 
інформаційних технологій і інформаційних ре-
сурсів, призначених для функціонування ін-
формаційних процесів, зокрема створення, по-
ширення, використання, систематизації, збере-
ження і знищення інформації [1]. Сучасні під-
приємства використовують у своїй роботі ін-
формаційні технології, які сприяють вирішен-
ню різних задач: від оперативного управління 
підприємством до автоматизації виробничого 
процесу. Сьогодення потребує підвищення ефек-
тивності протікання трудового процесу за раху-
нок його автоматизації. Проблема впроваджен-
ня комп'ютерних технологій в промисловість 
України і їх ефективного використання пов'яза-
на з вирішенням завдання відповідного інфор-
маційно-методичного і кадрового забезпечен-
ня. Однак через нестабільну економічну 
ситуацію, а також недостатній кваліфікованості 
кадрів впровадження комп'ютерних технологій 
здійснюється повільними темпами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Рішенням проблеми формування сучасних ме-
ханізмів управління  та автоматизації в промис-
ловому виробництві займались і займаються 
відомі українські та закордонні учені: Амоша 
О.І., Бельтюков Є.А, Буркинський Б.В., Валуєв 
Б.І., Гончарова Н.П., Мельник Л.Г., Редькін 
О.С., Чумаченко М.Г, Грузнов І.І., Захарченко 
В.І., Кузьмін О.Є., Осипов В.І., Вудкок Д., Дейт 
К., Дика В., Друкер П., Мескон М. та інші.  
Однак залишається багато невирішених теоре-
тичних і практичних питань по підготовці висо-

кокваліфікованих спеціалістів по впровадженню 
та використанню нових інформаційних техноло-
гій в управлінні промисловими підприємствами 
та автоматизації виробничого процесу. 

Мета статті. Метою даної статті є формуван-
ня необхідних теоретичних знань у галузі функ-
ціонування інформаційних систем і технологій та 
можливостей їх використання при автоматизації 
підприємства машинобудівного напрямку. 

Основні результати дослідження. Зростан-
ня обсягу інформації особливо стало помітно в 
середині XX ст. У результаті спостерігається 
інформаційний вибух, що має такі прояви: з'яв-
ляються протиріччя між обмеженими можли-
востями людини зі сприйняття і переробки 
інформації та існуючими великими масивами і 
потоками інформації. Так, наприклад, загальна 
сума знань мінялася спочатку дуже повільно, 
але вже з 1900 р. вона подвоювалася кожні 50 
років, до 1950 р. подвоєння відбувалося кожні 
10 років, до 1970 р. – уже кожні 5 років, з 1990 
р. – щорічно, у нинішній час – ще швидше [2]. 

Сучасні інформаційні технології поряд із про-
гресивними технологіями матеріального вироб-
ництва дозволяють суттєво підвищити продук-
тивність праці і якість продукції, що випуска-
ється, значно скоротити терміни проектування, 
виготовлення і постачання виробів, які відпові-
дають запитам і очікуванням споживачів. 

Бурхливий розвиток інформаційних систем і 
технологій, вдосконалення технічної платфор-
ми і поява принципово нових класів програм-
них продуктів призвів в наші дні до зміни під-
ходів до автоматизації управління виробницт-
вом. Динамічний розвиток світового ринку 
інформаційних технологій здійснює значний 
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вплив на розвиток світового господарства, роз-
робка та втілення нових інформаційних техно-
логій оптимізує процеси виробництва, дозволяє 
більш ефективно використовувати ресурси, 
сприяє прискоренню обміну інформацією. 

Основними цілями автоматизації діяльності 
підприємства є: 

– збір, обробка, аналіз, зберігання і 
представлення даних про діяльність організації, 
його зовнішнє середовище у вигляді, зручному 
для ухвалення управлінських рішень;  

– автоматизація виконання бізнес-опера-
цій, складових цільової діяльності підприємства;  

– автоматизація виробничих процесів, що 
забезпечують виконання основної діяльності.  

Загальною проблемою, що стоїть перед ке-
рівником сучасного підприємства є вибір вироб-
ника інформаційного продукту. Нинішній стан 
ринку інформаційно-комп'ютерних систем в Ук-
раїні зумовлений передусім історичним розвит-
ком українських інформаційних систем, прихо-
дом західних розробників і партнерів на ринок 
та активною експансією російських систем. Бі-
льшість інформаційних систем почала з'являти-
ся в Україні на рубежі 90-х років XX ст., коли ви-
никла потреба комп'ютеризації виробничих про-
цесів на підприємствах. З об'єктивних причин 
ринкової економіки першими змогли виділити 
необхідні фінансові кошти підприємства торгів-
лі і сфери послуг. Промисловість значно відста-
вала через більш тривалий цикл оборотності ка-
піталу та інші причини [3]. 

Інформаційні технології в машинобудуванні 
– це нові інтелектуальні інструменти для об-
робки інформації, яка формується при проекту-
ванні і виробництві виробів машинобудування. 
Вони не тільки змінюють традиційні форми 
роботи інженера, але і пред'являють вищі вимо-
ги до його професійної підготовки: користувач 
повинен уміти не тільки працювати з різними 
проблемно-орієнтованими системами автома-
тизованого проектування, але і розуміти мето-
дологію вирішуваних завдань. 

Застосування сучасних інформаційних техно-
логій корінним чином змінило машинобудуван-
ня і металообробку на всіх етапах: маркетингу, 
проектування деталей, виготовлення дослідних 
зразків, технологічної підготовки виробництва, 
обслуговування в період експлуатації і ремонту, 
постачання запасних частин і утилізації.[4] 

Застосування САПР і CALS-технологій доз-
воляє істотно зменшити час на виготовлення 
проекту і випуск виробів, зменшити можливі 
помилки, підвищити якість конструкторської 
документації, а при використанні програмно-

керованого устаткування – готувати необхідні для 
цього дані в потрібному форматі. Впровадження 
комп'ютерних технологій позитивно позначить-
ся на операційних і фінансових показниках ви-
робництва, як наприклад скорочення виробни-
чого циклу, збільшення кількості оброблюваних 
замовлень при тій же кількості працівників, 
зростання середнього розміру прибутку. Пов-
ний спектр завдань, які вирішуються з 
допомогою САПР і CALS-технологій великий. 

Сучасний ринок машинобудування пред'являє 
все більш жорсткі вимоги до термінів і вартості 
проектних робіт. Проведення конструкторських 
робіт, націлених на створення якісної, конкуренто-
здатної продукції, пов'язане з підготовкою точних 
математичних моделей вузлів і агрегатів, а також з 
виконанням величезного об'єму математичних 
розрахунків, необхідних для інженерного аналізу 
конструкцій. Основний шлях підвищення конку-
рентоспромож-ності підприємства пов'язаний з 
різким скороченням термінів створення моделей і 
прискоренням розрахунків математичних пара-
метрів на всіх етапах розробки продукції. На 
сьогодні широко застосовуються високопро-дук-
тивні системи автоматизованого проектування, 
технологічної підготовки виробництва і інженер-
ного аналізу [5]. Це стало ключовим елементом 
бізнесу підприємства, що працює на сучасному 
ринку машинобудування. 

Отже, впровадження інформаційних техно-
логій в машинобудівне виробництво має нас-
тупні позитивні ефекти: 

– забезпечення гнучкості, здатності до швид-
кого переходу з випуску одного виду виробу на 
інший при мінімальних простоях устаткування та 
забезпечені стабільної якості продукції; 

– можливість розв'язувати складні інтелек-
туальні задачі як то вибір оптимальних режимів 
обробки, виявляти несправності та вчасно усу-
вати їх, автоматично переходити на нову про-
дукцію, що раніше не випускалася, при цілко-
витому керування всіма функціями електрон-
но-обчислювальними машинами; 

– ведення найскладніших інтелектуальних 
процесів, що організують виробництво, швид-
кий обмін інформацією з підприємствами – 
партнерами завдяки використанням можливос-
тей обчислювальних мереж. 

Лозівська філія Харківського державного 
автомобільно-дорожнього коледжу випускає 
молодших спеціалістів за спеціальністю «Тех-
нологія обробки матеріалів на верстатах і авто-
матичних лініях». Отримана спеціальність дає 
можливість випускникам використовувати 
отримані знання при: 
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– проектуванні технологічних процесів 
механічно обробки деталей машин з 
оформленням відповідної документації; 

– забезпеченні виконання технологічних 
процесів обробки деталей на дільницях; 

– проектуванні операційної технології для 
верстатів з ЧПК; 

– встановленні норм та розцінок робіт; 
– організації підготовки випуску продукції; 
– контролі якості виготовлених деталей; 
– організації виробництва продукції; 
– управлінні етапами виробництва. 
Базові теоретичні та практичні знання, в 

напрямі ефективного використання автомати-
зації виробництва, студенти отримують при 
вивченні дисциплін природничо-наукового та 
професійного циклу. А саме: 

– Інформатика і обчислювальна техніка; 
– Комп'ютерна графіка; 
– Системи ЧПК в механообробці; 
– Металорізальні верстати та автоматичні лінії; 
– Системи автоматизованого проектування 

технологічних процесів; 
– Технологічні основи програмування для 

верстатів з ЧПК; 
– Системи автоматизованого проектування 

для верстатів з ЧПК; 
– Навчально-технологічна практика; 
– Професійно - прикладна практика 

(переддипломна). 
Але на разі постає певна проблема у тому, 

що комп'ютерне та програмне забезпечення  у 
навчальному закладі не завжди співпадає з 

забезпеченням на підприємствах машинобудів-
ного напрямку, що ускладнює процес якісної та 
ефективної підготовки сучасного фахівця. 

Висновки та пропозиції. Отже, необхід-
ність успішного функціонування промислових 
підприємств в умовах жорсткого конкурент-
ного середовища світового ринку диктує вкрай 
високі вимоги до оперативності виконань за-
мовлень і якості продукції. Вирішення завдань 
скорочення термінів технічної підготовки ви-
робництва і підвищення якості виробів безпосе-
редньо пов'язане із забезпеченням ефективної 
інформаційної підтримки всіх основних 
процесів підприємства. 

Тому сьогодні в машинобудуванні очевидною є 
важливість і практична цінність створення достат-
ньо розвиненої комп'ютерної інфраструктури як 
невід'ємній частині сучасного проектування і ви-
робництва за умови комплексного вирішення, на 
базі мережевих технологій і інтегрованих автома-
тизованих систем що забезпечують колективний 
характер роботи і можливість створення єдиного 
інформаційного простору підприємства із  забез-
печенням безперервного інформаційний супрово-
ду всього життєвого циклу продукції і виробничою 
його складовою, пов'язаною з конструкторською і 
технологічною підготовкою виробництва.  

Наразі для отримання висококваліфікованих 
спеціалістів та отримання максимального ефекту 
від автоматизації виробництва машинобудівного 
напрямку необхідно між підприємствами та 
навчальними закладами «скоротити відстань» за 
рахунок дуальної системи навчання. 
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