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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ПОЛЬСЬКОМУ ГІРНИЦТВІ –  
ВІД ІДЕЙ ДО ПРАКТИЧНОЇ  

РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

У статті виконано аналіз впровадження інформаційних технологій у гірничо-
добувну промисловість Польщі. Запропоновано інформаційну систему, що 
дає можливість значно розширити область моделювання виробничих проце-
сів, моніторингу технологічною ситуацією та прийняття відповідних рішень у 
цьому секторі економіки. 

В статье выполнен анализ внедрения информационных технологий в горно-
добывающую промышленность Польши. Предложена информационная сис-
тема, которая дает возможность значительно расширить область моделиро-
вания производственных процессов, мониторинга технологической ситуаци-
ей и принятие соответствующих решений в этом секторе экономики.  

In the article the analysis of information technologies introduction is executed in 
mining industry of Poland. The informative system which enables considerably to 
extend the area the production processes design, monitoring, the technological 
situation and acceptance the proper solutions in this sector of economy are of-
fered. 
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