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Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства змінює умови функціо-

нування і вимагає нового підходу до створення і використання вже розроблених інфор-
маційних систем. Різноманітність функцій і велике коло учасників систем пояснює ви-
соку інтенсивність потоків інформації на всіх етапах їх життєвого циклу. В даний час 
все більш активно інформаційні системи впроваджуються в процеси проектування, 
створення програми по обробці і розрахунку електронних моделей елементів складних 
виробів, його виробництва (використання новітнього обладнання). Більша частина жит-
тєвого циклу виробів доводиться саме на етап експлуатації. Різноманітність технічних 
систем в цілому і транспортних засобів зокрема, приводить до великого різноманіття 
інформаційних систем, які в загальному відрізняються своєю функціональністю. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кінець ХХ, початок ХХІ століття, 

пов'язаний зі стрімким розвитком інформаційних технологій, поклав початок принци-
пово новому підходу в застосуванні інформаційних систем, який полягає в створенні 
технічних систем, що містять в собі всі відомості про майбутній або вже реалізований 
проект. В [1–4] визначено основні технології формування інтегрованої логістичної під-
тримки технічних виробів, управління комп’ютерними технологіями на етапах життє-
вого циклу виробу. В [5–7] висвітлені основні підходи, що використовуються для існу-
вання інформаційних технологій. 

 
Метою даної роботи є аналіз існуючих систем інформаційної підтримки екс-

плуатації технічних систем для їх класифікації. 
 
Виклад основного матеріалу досліджень. 
Поняття інформаційної системи в українському законодавстві відсутнє, тоді як в 

Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” 
міститься декілька похідних понять за видами систем, як: інформаційна (автоматизова-
на) система – організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки 
інформації з використанням технічних і програмних засобів; інформаційно-
телекомунікаційна система – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, 
які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле[13].  

Що стосується галузей промисловості, таких як транспорт, експлуатація війсь-
кової техніки, авіація, то інформаційну систему необхідно розглядати як середовище, в 
якому впроваджено автоматизовану обробку інформації. Тому що, без певного рівня 
автоматизації інформаційна система фактично не існує [14]. 

В загальному, така технічна система складається з трьох компонентів: 
1. Технічна система; 
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2. Система експлуатації і управління; 
3. Сервісне обслуговування. 
Такі системи мають загальні елементи, до яких відноситься: управління основ-

ними даними (Master Data), тобто каталог обладнання, облік руху обладнання і вузлів, 
архів документів, карти технічного обслуговування; управління обладнанням (Asset 
Performance Managment), а саме управління заявками, періодичне обслуговування, об-
слуговування по стану, наряд допуску, розбір аварійних ситуацій, облік і аналіз просто-
їв; менеджмент ресурсів (Resource Planing), включає управління складами, закупка і 
списання інструментів та обладнання, управління персоналом. Також, в систему мо-
жуть бути включені специфічні модулі, які будуть висвітлювати і допомагати контро-
лювати певну область діяльності. 

В світі, вже більше 30 років існує клас інформаційних систем для автоматизації 
управління процесами технічного обслуговування та ремонту (ТО і Р). Їх поділяють на 
два види. Системи CMMS (Computerized Maintenance Management System) – автомати-
зовані системи управління ТО і Р – достатньо нескладні інформаційні системи, які на-
цілені на управління тільки процесами ТО і Р. Такий комплекс програмного забезпе-
чення, включає базу даних виробничого обладнання підприємства, модулі планування 
проведення технічного обслуговування та ремонту. 

Авіація ПС оснащена складними технічними системами, які потребують регуля-
рної підтримки справності та обслуговування. Будь-який складний виріб, потребує на-
лежного обслуговування, проведення періодичного, щоденного огляду, паркові дні та 
регламентні роботи. Їх виконання пов’язано з цілою низкою процесів, які необхідно 
проводити вчасно, для того щоб гарантувати підтримку якості експлуатації. Для цього і 
слугують системи CMMS, вони дозволяють зберігати всю необхідну інформацію про 
кожен вид ПС, і дають можливість контролювати обслуговування і ремонт. 

Системи EAM (Enterprise Asset Management) – управління активами підприємст-
ва – системи спеціального призначення, які надають можливість автоматизувати весь 
процес ТО і Р і процеси , що його забезпечують – такі як, управління ремонтним персо-
налом, матеріальну базу, поставки. Модулі ТО і Р в ERP – системах – самостійні 
об’єднані модулі в ERP пакетах. Головна перевага – це інтеграція зі всіма іншими мо-
дулями. Як правило, вони мають обмежену функціональність в управлінні ТО і Р. 

Такі системи допомагають зробити діяльність будь якого ремонтного підприємс-
тва, в тому числі авіаційного, систематичною, скоординованою, націленою на оптима-
льне управління фізичними активами і режимами їх роботи, ризиками і витратами 
упродовж усього життєвого циклу ПС для досягнення і виконання стратегічних планів 
[12]. Вони широко застосовуються на автомобільному транспорті на повітряних суднах, 
і в авіації багатьох країн, таких як Норвегія, Великобританія, Франція, Греція, Південна 
Африка, а також у компаніях-виробниках авіаційної і космічної техніки, таких як аеро-
космічний концерн Saab, компанія Sіkorsky Aіrcraft Australіa, міжнародний консорціум 
Eurofіghter і інші. 

В зв’язку з цим, представляється інтерес розробити класифікацію, з використан-
ням характерних кваліфікаційних ознак, що дозволить розробити структуру для нових і 
раніше розроблених складних технічних систем (табл. 1). Основними класифікаційни-
ми ознаками складних технічних систем можна вважати: область функціонування 
об’єкта, структурні елементи та технічне обслуговування. 

Що стосується області функціонування, то першочергово необхідно враховува-
ти: галузі, де використовується інформаційна система, сфера та види діяльності. За різ-
номаніттям структурних елементів системи, брати до уваги те, які модулі включені в 
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систему, настільки вона є розгорнутою та функціональною. В залежності від необхід-
ного технічного обслуговування, необхідно розрізняти кількість систем, види їх обслу-
говування, різноманітність видів робіт та наявності рекомендацій щодо застосування 
таких систем. 

Такого роду ознаки стосуються переважно функціонально зумовлених властиво-
стей і мають велике значення для подальшого вибору системи, яка буде застосовувати-
ся на підприємствах чи організаціях будь-якої сфери діяльності, в тому числі і в авіації. 

 
Таблиця 1 – Класифікація інформаційних систем підтримки експлуатації склад-

них технічних виробів 
 

 
 
Висновки. Актуальність розглянутого питання полягає в тому, що в Україні 

практичного використання інформаційної системи підтримки експлуатації повітряних 
суден не має в авіації ПС. 

В результаті створення та впровадження в практику  інформаційної системи під-
тримки експлуатації повітряних суден буде підвищена ефективність експлуатації жит-
тєвого циклу повітряного судна за рахунок ідентифікації дійсного технічного стану та 
оптимізації планування технічних оглядів і ремонтів , матеріально-технічного забезпе-
чення. Це дасть можливість знизити витрати на логістичне забезпечення, дозволить ав-
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томатизувати планування потреб та підвищить ефективність логістичних процесів. А 
також, з урахуванням розробленої класифікації, з’являється можливість використовува-
ти її при розробці нових систем, можливо визначати структуру і номенклатуру всіх не-
обхідних елементів в залежності від області функціонування системи. А також, при си-
нтезі нових систем визначати елементи, які входять до неї. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ І АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

ПІДТРИМКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СУДНА 
 

В даній статті розглянуто і визначено класифікацію структури інформаційних 
систем підтримки експлуатації складних технічних виробів. Визначено поняття та ком-
поненти інформаційної системи в загальному, та для таких галузей як транспорт і авіа-
ція. Також приведена загальна характеристика технічних систем, які використовуються 
у всьому світі, їх можна поділити на два види: Computerized Maintenance Management 
System – автоматизовані системи управління технічного огляду і ремонту та Enterprise 
Asset Management – управління активами підприємства. У зв’язку з широким застосу-
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ванням таких систем на ремонтних підприємствах, в тому числі підприємствах авіацій-
ної промисловості, розроблено структуру систем підтримки експлуатації для складних 
виробів. Основними ознаками яких є область функціонування об’єкта, його структурні 
елементи та технічне обслуговування. 

Ключові слова: інформаційна система, життєвий цикл, експлуатація, CMMS, 
EAM, технічний огляд, ремонт, класифікація. 
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КЛАСCИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 
В данной статье рассмотрена и определена классификация структуры информа-

ционных систем поддержки эксплуатации сложных технических изделий. Определено 
понятие и компоненты информационной системы в общем, и для таких отраслей как 
транспорт и авиация. Также приведена общая характеристика технических систем, ко-
торые используются во всем мире, их можно разделить на два вида: Computerized 
Maintenance Management System – автоматизированные системы управления техничес-
кого осмотра и ремонта и Enterprise Asset Management – управление активами предпри-
ятия. В связи с широким применением таких систем на ремонтных предприятиях, в том 
числе предприятиях авиационной промышленности, разработана структура систем по-
ддержки эксплуатации для сложных изделий. Основными признаками которых являют-
ся область функционирования объекта, его структурные элементы и техническое об-
служивание. 

Ключевые слова: информационная система, жизненный цикл, эксплуатация, 
CMMS, EAM, технический осмотр, ремонт, классификация. 
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CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE  
INFORMATION SYSTEM OF MAINTENANCE OPERATION OF AIRCRAFT 

 
In this article the classification of the structure of information systems of support of 

operation of complex technical products is considered and defined.  The concepts and compo-
nents of the information system in general, and for such fields as transport and aviation are 
defined. The general description of the technical systems used worldwide can be divided into 
two types: Computerized Maintenance Management System – Enterprise Asset Management 
and Enterprise Asset Management. Due to the widespread use of such systems, maintenance 
support systems for complex products have been developed at repair facilities, including those 
in the aviation industry. The main features are the area of operation of the object, its structural 
elements and maintenance. 

Keywords: information system, life cycle, operation, CMMS, EAM, technical 
inspection, repair, classification. 
 


