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У роботі запропоновано опис основних понять та видів інженерного 

консалтингу. Після цього розглянули методологію інженерного консалтингу, 

яка передбачає послідовні етапи модернізації виробництва, а саме: 

експериментальний проект на базі створюваної електронної моделі 

виробництва, потім проект впровадження в дослідне виробництво 

конкретного виду виробів, пов'язане в тому числі з освоєнням нового 

обладнання і програмного забезпечення і, нарешті, індустріальний проект, 

який реалізує повномасштабне виробництво. Таким чином, стратегічна мета 

інженерного консалтингу це домогтися того, щоб підприємство могло 

обходитися власними силами. 

Далі було розглянуто технологічне переозброєння виробництва, яке 

пропонує відмовитися від традиційного обладнання та забезпечити його 

збірку для використання в технологічних процесах шляхом розбирання 

раніше встановленого обладнання на складові частини (рухливі штанги, 

платформа - підстава, платформа вузла мотора шпинделя) з наступною 

збіркою необхідного технологічного обладнання з паралельною 

кінематикою. Особливістю обладнання з паралельною кінематикою дозволяє 

відмовитися від важких верстатів, замінивши їх мобільним обладнанням, яке 

має металоємність і вимоги до площ. Також розглянули, яким чином 

відбувається система управління верстатом – роботом на онові нейронних 

мереж. 
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The paper offers a description of the basic concepts and types of 

engineering consulting. After that reviewed the methodology of engineering 

consultancy, which provides successive stages of modernization of production, 

namely, the pilot project on the basis of created e-production model, then the 

implementation of the project in pilot production of a particular type of product-

related including the development of new equipment and software, and finally, 

industrial project which implements full-scale production. Thus, the strategic goal 

of this engineering consultancy to ensure that the company could do on its own. 

It was further considered technological re-equipment, which proposes to 

abandon the traditional equipment and to ensure its assembly for use in industrial 

processes by dismantling the previously installed equipment into its component 

parts (movable rods, the platform - the base, the spindle motor assembly platform) 

followed by the assembly of the necessary technological equipment parallel 

kinematics. Highlights from the parallel kinematics eliminates the heavy machines, 

replacing them with mobile equipment which has metal consumption and space 

requirements. Also considered, how is the machine control system - robot based on 

neural networks. 
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