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ВСТУП 

Постійно зростаюча потреба населення в різноманітному і, головне, красивому та 

якісному одягу - може бути задоволена за умови високої продуктивності виробництва на всіх 

етапах його створення. Прискорення процесу створення сучасних моделей одягу, можливе за 

умови постійного удосконалення виробничих процесів, особливо, за рахунок скорочення 

часового інтервалу між проектуванням та запуском у виробництво нових моделей [1]. 

Головні сьогоденні проблеми галузі легкої промисловості України – незначна кількість 

сучасних потужних виробництв, низька конкурентоспроможність на міжнародному ринку 

товарів і брак висококваліфікованих фахівців. 

Значною мірою вирішення проблем конкурентоспроможності виробів швейної галузі та 

зниження їх собівартості, пов’язано з автоматизацією проектних робіт на стадії 

конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. У всьому світі сучасні виробники 

чітко розуміють нагальну потребу в широкому застосуванні спеціалізованих програмних 

засобів (САПР), які надають широкі можливості автоматизації різних етапів процесів 

проектування. Адже саме завдяки використанню САПР, підприємства можуть вижити в умовах 

жорсткої ринкової конкуренції. Якщо недавно запорукою успіху будь-якої компанії була якість 

власної продукції, то нині, поруч з якістю, не менш важливі - швидкість та частота оновлення 

асортименту, його різноманітність, широкий розмірний діапазон продукції. Організувати такий 

процес в умовах швидкозмінних технологій – практично не можливо без використання САПР. 

Сучасна швейна САПР (система автоматизованого проектування) – це комплекс програм 

та технічних засобів, призначених для автоматизації робіт з художнього проектування моделей 

одягу, побудови базових і модельних конструкцій, розмноження лекал за розміро-зростами, 

виготовлення розкладок лекал тощо. 

Вимоги до сучасних САПР 

1. Інтегрованість. Сучасна САПР має реалізовувати спеціалізовані CAD-технології – 

автоматизація всіх видів робіт, пов’язаних з обробкою графічної інформації. Насамперед, це 

створення технічних ескізів, розробка нових моделей, одержання зросто-розмірного ряду 

моделей, створення креслеників деталей та лекал, раціональних розкладок та всієї 

супроводжуючої технологічної документації на виріб. Також важливим є забезпечення CAM-

технологій – автоматизація технологічних послідовностей та схем розподілу праці тощо. 

Останнім часом спостерігається розвиток СIM-технологій, які об’єднують в єдиній системі 

забезпечення всього життєвого циклу виробів – від створення та виробництва до кінцевої 

експлуатації виробів. 

2. Відкритість. Сучасна інтегрована САПР – це відкрита система. ЇЇ інформаційна база 

даних має легко інтегруватись з існуючими на виробництві програмами, навіть пов’язаними з 

бухгалтерським обліком, логістикою тощо, забезпечуючи єдине інформаційне середовище 

підпреємства. Створення такого середовища дозволить вирішувати задачі комплексної 

оптимізації виробничих процесів та оперативного планування та управління. 

3. Модульність. Сучасна САПР здатна забезпечити потреби різних виробництв – від 

малих ательє до великих фабрик. Це можливо за рахунок модульної структури, яка дозволяє 

вибирати конфігурацію різних підсистем (модулів) САПР у відповідності з виробничими 

потребами підприємства та фінансовими можливостями. При цьому будь-яка конфігурація має 

зберігати всі характеристики відкритої системи. До того ж, модульність забезпечує можливість 

поетапного впровадження системи у виробництво, що дає змогу пройти період впровадження з 

мінімальними витратами. 




