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РОЗРОБКА ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНИХ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИХ ВИРОБІВ 

В. В. Карнаух, С. С. Коваль 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, г. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: kovalsvitlanakremenchuk@gmail.com 
Детально розібрано процес формування технічного завдання (ТЗ) для нестандартного багатономенклатурного 

виробу. Першим етапом був аналіз та проектування передпроектних робіт з урахуванням подальшої реалізації в 

підсистемі «Формування ТЗ», яка вирішує і оптимізаційні задачі процесу. Було використано нотації IDEF0 та 

UML-діаграма активності. Виконаний спектр робіт дозволив перейти до другого етапу ‒ розробка програмного 

забезпечення підсистеми «Формування ТЗ», що включає приклад формалізації вимог для машинобудівного пі-

дприємства ЗАТ «Кредмаш» і розроблену логічну структуру БД підсистеми. При формуванні ТЗ замовником, він 

може вказати такі вимоги як: вибір базової конструкції та вузлів, які будуть виключені; вибір загальних вимог до 

конструкції виробу; вимоги щодо вибору замовника; додаткові вузли і запчастини; унікальні вимоги і побажання; 

визначення пріоритетності критеріїв відбору.  

Ключові слова: автоматизація виробництва, машинобудівне підприємство, індивідуальне замовлення, фо-

рмування технічного завдання. 
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ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В. В. Карнаух, С. С. Коваль 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского  

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: kovalsvitlanakremenchuk@gmail.com 

На основе анализа потребностей украинского рынка в нестандартной многономенклатурной продукции и 

существующих систем комплексной автоматизации предприятия, проведено проектирование процесса форми-

рования ТЗ для индивидуального заказа. Это позволило всесторонне разобраться в процессе формирования ТЗ 

для нестандартного многономенклатурного изделия и провести в дальнейшем его программную реализацию. 

Функциональное моделирование процесса формирования нестандартного состава изделия было выполнены с 

помощью инструментальной среды BPWin. Проведено функциональную декомпозицию первого уровня биз-

нес-процесса «Автоматизированное формирование нестандартного состава многономенклатурного изделия» и 

декомпозиции второго уровня бизнес-процесса «Определение требований и приоритетности критериев отбора». 

Для дальнейшего понимания процесса формирования ТС и детализации особенностей алгоритмической и ло-

гической реализации операций было проведено UML-моделирование с помощью диаграммы активности. 

UML-моделирование позволило всесторонне понять реализацию процесса определения характеристик и кри-

териев отбора будущего нестандартного изделия. Последним этапом работ стало создание логической структуры 

базы данных подсистемы «Формирование ТЗ» и программная реализация модуля формирования ТЗ по требо-

ваниям заказчика с учетом возможностей и загруженности производства. Таким образом предложено ориги-

нальное решение автоматизации предпроэктных работ производства многономенклатурных изделий по требо-

ваниям заказчика с учетом выпускаемой продукции на предприятии и загруженности производства. Данное 

решение задачи позволило создать удобный, легкий в использовании и понятный модуль для перекомпоновки 

уже существующих изделий предприятия под требования заказчика с учетом текущих особенностей работы 

производства. 

Ключевые слова: автоматизация производства, машиностроительное предприятие, индивидуальный заказ, 

формирование технического задания. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сучасному етапі 

розвитку великих машинобудівних підприємств, для 

українських виробників виникає питання утримання 

замовників будь-якими шляхами. Одним з них є ін-

дивідуалізація замовлень. Тобто, з існуючої номен-

клатури стандартних виробів підприємства відділ 

маркетингу пропонує замовнику різні варіанти ком-

бінацій або за вимогами останнього намагається 

підібрати такий склад виробу, щоб максимально 

виконати всі його вимоги [1–4]. 

В таких умовах позамовного виробництва бага-

тономенклатурної продукції необхідно дуже рете-

льно підійти до процесу формування ТЗ. Саме від 

цього етапу, в подальшому залежить вирішення та-

ких завдань як: зменшення часу технічної підготовки 

виробництва, зменшення кількості суб'єктивних 

помилок технічного проектування на всіх етапах, 

оперативне оновлення номенклатури індивідуаль-

них замовлень і максимальне завантаження вироб-

ництва. Таким чином, завдання формування ТЗ пе-

ретворюється в багатокритеріальну, яку вирішити 

без застосування інформаційних технологій прак-

тично неможливо. 

Для вирішення завдань технічної підготовки ви-

робництва використовуються технології PLM, PDM, 

CAD / CAM / CAE. Ці технології в останнє десяти-

ліття набули широкого поширення і на українських 

підприємствах. Найпопулярнішими програмними 

продуктами, які закуповуються заводами, є: 

«Siemens PLM Software», «Dassault Systemes», 

«IT-Enterprise» «Аскон», «1С: Машиностроение», 

«Галактика Машиностроение», «Парус», «Интер-

мех» та інші [5–7]. Такі програмні продукти дозво-

ляють зменшити кількість осіб, які керують склад-
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ним циклом розробки і виробництва продукції, 

уникнути помилок, врахувати багато чинників, які 

раніше не враховувалися через складність розрахун-

ків.  
Інформаційна підтримка і автоматизація процесів 

управління проектними вимогами врахована в про-

відних PDM-системах як одна з функціональних 

завдань PLM-рішення на підприємстві. Рішення 

таких завдань, наприклад, пропонує Siemens – мо-

дуль «Teamcenter» або Dassault Systemes – модуль 

«SmarTeam» [8]. Дані модулі працюють в кілька 

етапів: формування структури вимог, побудова фу-

нкціональної структури виробу, логічна схема вза-

ємодії, трасування вимоги, зв'язка вимог з парамет-

рами, валідація вимог.  

Однак ці модулі функціонально слабо корелюють 

з завданнями, які ставлять на виробництві, ‒ немає 

типового бізнес-процесу формування конструктор-

ського складу виробу на основі вимог для будь-якої 

галузі машинобудування, утруднений процес нала-

годження процесу підготовки виробництва і самого 

виробництва. Крім того, немає системи підтримки 

прийняття рішень, яка б оцінювала і пропонувала 

можливі варіанти з уже сформованих на підприєм-

стві готових рішень подібного типу. Та й до того ж 

всі існуючі модулі автоматизації процесів обробки 

вимог замовника, формування ТЗ і підготовки всієї 

технічної документації функціонально пов'язані зі 

створенням нової наукомісткої продукції. А зруч-

ного, легкого у використанні і зрозумілого модуля 

для перекомпонування вже існуючих виробів підп-

риємства під вимоги замовника на даний момент не 

розроблено. 

Таким чином, ефективність реалізації біз-

нес-процесів виробництва при мінімумі витрат, як 

тимчасових, так і інтелектуальних, пов'язана безпо-

середньо з оптимізацією технічних, технологічних і 

адміністративних рішень на етапі постановки не-

стандартної продукції на виробництво. Фактично це 

означає, що ці роботи проводяться всім комплексом 

пошукових і дослідно-конструкторських робіт. Це, в 

свою чергу, вимагає створення і модернізації інфо-

рмаційного і програмного забезпечення. Вирішення 

цих завдань може забезпечити об'єднання розрізне-

них процедур формування складу нестандартної 

продукції в єдину систему. У зв'язку з цим постав-

лена задача є актуальною. 

Мета роботи ‒ аналіз процесів формування ТЗ 

для нестандартного багатономенклатурного виробу, 

проектування нової бізнес-логіки передпроектних 

робіт і її програмна реалізація. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 

проектування і програмної реалізації процесу фор-

мування ТЗ для нестандартного багатономенклату-

рного виробу нами було проведено аналіз роботи 

великого машинобудівного заводу в центральній 

Україні ЗАТ «Кредмаш».  

Формування попереднього складу нестандарт-

ного виробу відбувається на стадії передпроектних 

робіт після аналізу технічного завдання, узгодже-

ного з замовником. Бізнес-логіку цих процесів мо-

жна описати таким чином. На підставі інформації 

про базові вироби і їх модифікаціях замовник, разом 

з представником маркетингового відділу підприєм-

ства, формує попередній варіант ТЗ. Відділ марке-

тингу передає цей документ в конструкторський 

відділ. Відповідальний за даний вид робіт констру-

ктор, на підставі проаналізованого ТЗ і виробничої 

ситуації підбирає відповідний варіант конструкції 

виробу. Тобто, на підставі вимог замовника, даних о 

незавершеному виробництві, про завантаженість і 

готовності виробництва конструктор формує опти-

мальний склад виробу, необхідний для клієнта. 

Сформований склад нестандартного виробу пере-

дається в планово-економічний відділ, де прово-

диться попередній розрахунок вартості виробу. По-

тім представник маркетингового відділу на підставі 

ТЗ, специфікації на виріб і вартості формує остато-

чний варіант контракту на виготовлення. Після пі-

дписання контракту обома сторонами одна його 

копія залишається у замовника, а інша передається в 

конструкторський відділ для початку процесу 

конструкторської та технологічної підготовки ви-

робництва. 

Функціональне моделювання процесу форму-

вання нестандартного складу виробу було виконано 

за допомогою інструментального середовища 

BPWin. BPWin з використанням  IDEF0 методології 

(функціональна модель) дозволяє наглядно уявити 

обрану систему як сукупність взаємодіючих функцій 

і завдань. Це дозволяє більш чітко змоделювати ло-

гіку і взаємодію процесів організації. На рисунках 1 і 

2 показана функціональна модель процесу форму-

вання нестандартного складу виробу згідно з мето-

дологією IDEF0 (ICAM Definition) [9]. 

Проектування процесу формування ТЗ для не-

стандартного виробу проводилося з урахуванням 

подальшої реалізації в інформаційній підсистемі 

передпроектних робіт. Тому блок 1 (рис. 1) включає 

механізм визначення вимог і пріоритетності крите-

ріїв відбору згідно багатокритеріальної моделі і ал-

горитму, описаного в статтях 2, 10 і 11. Результатом є 

сформований ТЗ від замовника. Декомпозиція да-

ного блоку представлена на рис. 2, де поетапно по-

казані всі кроки процесу «Визначення вимог і пріо-

ритетності критеріїв відбору». 

Для подальшого розуміння процесу формування 

ТЗ і деталізації особливостей алгоритмічної і логіч-

ної реалізації виконуваних системою операцій було 

проведено проектування за допомогою діаграми 

активності (activity diagram).  Така схема акцентує 

увагу на послідовності виконання певних дій або 

елементарних операцій, які в сукупності призводять 

до отримання бажаного результату. На рис. 3 пред-

ставлена діаграма активності «Формування ТЗ» ‒ 

реалізація процесу визначення характеристик і кри-

теріїв відбору майбутнього нестандартного виробу. 

Особливістю алгоритму є визначення пріоритетності 

критеріїв відбору, які дозволяють оптимальним чи-

ном підібрати надалі конструкцію нестандартного 

виробу.  
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Рисунок 2 – Функціональна декомпозиція другого рівня бізнес-процесу  

«Визначення вимог і пріоритетності критеріїв відбору» 

 

Рисунок 1 – Функціональна декомпозиція першого рівня бізнес-процесу  

«Автоматизоване формування нестандартного складу багатономенклатурного виробу» 
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Рисунок 3 – Діаграма активності процесу  

«Формування ТЗ» 

 

Після всебічного проектування процесу форму-

вання ТЗ для нестандартного багатономенклатур-

ного виробу була здійснена програмна реалізація. 

Першим кроком другого етапу було створення ло-

гічної структура бази даних підсистеми «Форму-

вання ТЗ». На основі аналізу сутностей предметної 

області побудований перелік таблиць бази даних, 

визначені атрибути та з’єднання. Далі було побудо-

вано візуальну модель логічної структури бази даних 

(рис. 4), яка дозволяє швидко проаналізувати існу-

ючі з’єднання і знайти оптимальні шляхи отримання 

необхідної інформації. За даною схемою, кожної суті 

предметної області відповідає власна таблиця, по-

лями якої є характеристики даної суті. Структура 

бази даних приведена до третьої нормальної формі, 

що передбачає відсутність надмірності даних. 

Програмна реалізація підсистеми «Формування 

ТЗ» представлена на рис. 5...8. Процес формалізації 

вимог замовника представлений чотирма етапами. 

1) Вибір загальних вимог до конструкції ви-

робу проводиться при натисканні на кнопку «Вибір 

загальних вимог до конструкції виробу» (рис. 5). 

Вимоги, що ставляться до даного виду перераховані 

в статті [10, 11]. 

2) Якщо необхідно уточнити конструкцію і 

характеристики деяких вузлів майбутнього виробу, 

проводиться натискання на кнопку «Вимоги на вибір 

замовника» (рис. 6). Ці вимоги можуть не вказува-

тися замовником або вказуватися частково. Вимоги, 

що ставляться до даного виду, перераховані в статті 

[12, 13]. 

Після зазначення всіх необхідних пунктів даного 

вікна «Формування ТЗ» та натискання кнопки «За-

твердити» проводиться перевірка на логічну суміс-

ність і несуперечливість. При відсутності супереч-

ностей проводиться перехід на головне вікно. 

3) При необхідності вибору додаткових ком-

понентів і запасних частин, які можуть встановлю-

ватися на всі або деякі різновиди виробу на замов-

лення споживача, проводиться натискання на кнопку 

«Додаткові вузли та запчастини» (рис. 7). 

Вибір комплекту запасних частин може прово-

дитися за двома методами. Вибирається розмір і, 

відповідно, цінова шкала комплекту запасних частин 

«Стандартний комплекс запасних частин», «Розши-

рений комплекс запасних частин». В даному випадку 

складу комплекту запасних частин формується вже 

на останньому етапі формування конструкції, на 

підставі певного варіанту складу виробу. Замовник 

може вручну вибрати кожен вузол, бажаний в ком-

плекті запасних частин.  

При виборі додаткових вузлів можна вказати 

тільки вид обраного вузла. Якщо використовується 

такий вид додаткового вузла у замовника, в інших 

установках можна ще вказати додатково позначення 

вузла. Якщо замовник не знає позначення, але знає 

необхідні технічні характеристики майбутнього 

компонента, вказуються характеристики додатко-

вого вузла. 

4) Якщо з переліку запропонованих вище ви-

мог замовнику необхідно уточнити ще додаткові, то 

після натискання кнопки «Унікальні вимоги і поба-

жання» (рис. 8) він може записати всі необхідні ха-

рактеристики майбутніх ДСЕ для конструктора, що 

формує технічну пропозицію. Даний вид вимог спо-

вільнить процес формування технічної пропозиції, 

підготовки виробництва і випуску продукції, тому 

заповнення даного пункту ТЗ вимагає додаткових 

погоджень. 

При необхідності, в програмі доступні функції 

перегляду технічних характеристик що випуска-

ються на підприємстві моделей конструкцій та їх 

модифікацій, а також запасних частин і додаткових 

вузлів. При затвердженні обраних вимог відбува-

ється перевірка на наявність замовника в БД підп-

риємства, його підтвердження або додавання нового 

клієнта 
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Рисунок 4 – Логічна структура бази даних підсистеми «Формування ТЗ» 
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Рисунок 5 – Вікно вибору загальних вимог при формуванні ТЗ  

нестандартного виробу 

Рисунок 6 – Вікно визначення вимог на вибір замовника 
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Рисунок 7 – Вікно вибору комплекту запасних частин і додаткових вузлів 

Рисунок 8 – Вікно вказівок унікальних вимог від замовника 
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ВИСНОВКИ. Таким чином, був детально розіб-

раний процес формування ТЗ для нестандартного 

багатономенклатурного виробу. Першим етапом був 

аналіз і проектування передпроектних робіт з ура-

хуванням подальшої реалізації в підсистемі «Фор-

мування ТЗ», яка вирішує і оптимізаційні задачі 

процесу. Були використані нотація IDEF0 та 

UML-діаграма активності. Виконаний спектр робіт 

дозволив перейти до другого етапу ‒ розробка про-

грамного забезпечення підсистеми «Формування 

ТЗ» тому числі приклад формалізації вимог для 

машинобудівного підприємства ЗАТ «Кредмаш» і 

розроблену логічну структуру БД підсистеми. При 

формуванні ТЗ замовником, він може вказати такі 

вимоги як: вибір базової конструкції та вузлів, які 

будуть виключені; вибір загальних вимог до конс-

трукції виробу; вимоги щодо вибору замовника; 

додаткові вузли і запчастини; унікальні вимоги і 

побажання; визначення пріоритетності критеріїв 

відбору. Можна зробити висновок що, підсистема 

дозволяє скоротити час складання ТЗ, описувати всі 

необхідні вимоги замовника з урахуванням можли-

востей виробництва і врахувати пріоритети замов-

ника при підборі складу виробу. 
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DEVELOPMENT AND SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE FORMATION PROCESS 
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Purpose. Analyze the process of forming a technical assignment for a non-standard multi-product product, design the 

business logic of pre-design work and implement its software implementation. Methodology. Based on the analysis of 

the needs of the Ukrainian market for non-standard diversified products and existing systems of complex automation of 

the enterprise, we have designed the process of forming a technical task for an individual order. This made it possible to 

comprehensively understand the process of forming a technical task for a non-standard multi-product product and to carry 
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out its software implementation in the future. Results. Functional modeling of the process of forming a non-standard 

product composition was performed using the BPWin tool environment. The design of the process of forming a technical 

task for a non-standard product was carried out taking into account the subsequent implementation in the information 

subsystem of pre-design work. The functional decomposition of the first level of the business process "Automated for-

mation of a non-standard composition of a multi-product product" and the decomposition of the second level of the 

business process "Determination of requirements and priority of selection criteria" were carried out. To further under-

stand the process of forming a technical task and detailing the features of the algorithms and the logic of the operations 

performed, UML modeling was carried out using an activity diagram. UML modeling made it possible to comprehen-

sively understand the implementation of the process of defining characteristics and selection criteria for the future 

non-standard product. The last stage of work was the creation of the logical structure of the database of the subsystem 

"Formation of technical specifications" and software implementation of the module for the formation of technical spec-

ifications according to customer requirements, taking into account the capabilities and workload of production. Origi-

nality. An original solution for the automation of pre-design work for the production of multi-product products according 

to customer requirements, taking into account the products manufactured at the enterprise and the workload of produc-

tion, is proposed. Practical value. This solution of the problem made it possible to create a convenient, easy-to-use and 

understandable module for re-assembling the existing products of the enterprise according to the customer's require-

ments, taking into account the current peculiarities of the production. References 13, figures 8. 

Key words: production automation, machine-building enterprise, individual order,  formation of technical specifica-

tions. 
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