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АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються питання стандартизації про-
цесів управління вищим навчальним закладом, концепція ство-
рення інформаційно-аналітичної системи управління університе-
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Постановка проблеми. Освіта покликана дати новому поко-
лінню знання, формуючи в кожній особі поведінку життя і допо-
магаючи у виборі можливої ролі в суспільстві. Система освіти ті-
сно пов’язана з соціально-економічними відносинами і державно-
політичним устроєм країни. В зв’язку з цим глибоке реформу-
вання суспільного життя, що здійснюється в Україні, приводить
до необхідності значного оновлення системи і змісту освіти,
впровадження інноваційних технологій в освітньому просторі.
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В освітньому процесі важливе місце займає вища освіта, яка
сьогодні не тільки здійснює підготовку науково-виробничих кад-
рів, проводить наукові дослідження, але і виконує широкі куль-
турно-освітні функції у процесі становлення суспільства. Вихо-
дячи з глобальних завдань, що стоять перед вищою освітою,
актуальними на сьогодні залишаються проблемними питання ви-
значення функцій і структури вищого навчального закладу у від-
повідності зі статусом і ліцензованими напрямами його діяльнос-
ті, стандартизації процесів управління згідно діючих законо-
давчих і нормативних актів, запровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес і безпосередньо
для управління вищим навчальним закладом, тощо.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Дослідженню про-
блемних питань організації комп’ютерних технологій у вищих
навчальних закладах присвятили свої роботи ряд авторів
[В. Афанасьєв, Н. Бунькина, Е. Зусман, С. Жарков, Н. Карпухина,
В. Пархоменко, О. Меньков, І. Роберт, А. Соколов, О. Філатов,
В. Чернільовський]. В їх роботах висвітлені, як правило, окремі
питання з автоматизації функцій управління навчальним закла-
дом, не зроблений системний підхід до створення єдиних інфор-
маційних баз чи сховищ даних, єдиного інформаційного просто-
ру, за умов росположення структурних підрозділів навчального
закладу на території України, не комплексно охоплені функції в
систему інформування та підтримки прийняття управлінських
рішень.

Як показують дослідження, застосування комп’ютерів для ав-
томатизації функцій управління в деканатах і на кафедрах зво-
диться, в більшості навчальних закладів, до використання текс-
тових редакторів і табличних процесорів для складання текс-
тових документів і звітів. В деяких випадках застосовуються ін-
дивідуальні програми для автоматизації окремих функцій управ-
ління. Ці технології охоплюють лише незначну частину робіт, що
виконують деканати і кафедри, тому необхідно з позиції систем-
ного підходу визначити комплекс задач для автоматизації усіх
функцій управління навчальним закладом та технології їх роз-
в’язання з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Це
дасть змогу проводити узагальнення показників на локальних та
загальному рівнях управління. Необхідно також запровадити
електронний документообіг між кафедрами і деканатами та ін-
шими підрозділами, для чого сьогодні є усі можливості.
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Основними недоліками функціонуючих програмних комплек-
сів є те, що вони зорієнтовані на використання індивідуальних
баз даних, які формуються для кожного комплексу задач. Крім
того, ці програмні комплекси розроблені на основі використання
програмних засобів, які безпосередньо несумісні з перспектив-
ними програмними продуктами.

Мета й основні завдання. Метою створення інформаційної
системи управління саме економічним університетом є підви-
щення ефективності управління навчальним процесом, науковою
діяльністю та впровадження сучасних ІКТ для автоматизації фу-
нкцій управління фінансово-економічною та господарською дія-
льністю.

Основні завдання, вирішення яких покладається на інформа-
ційно-аналітичну систему управління університетом, наступні:

⎯ створення центральної бази даних на основі одноразового
введення первинних даних та використання сучасних інформа-
ційних технологій для їх підтримки й використання;

⎯ здійснення обміну даних між підрозділами університету
через комунікаційні мережі;

⎯ формування необхідних довідок і первинних документів та
виведення їх у зовнішній формат;

⎯ моніторинг стану (облік та аналіз) навчального процесу та
підтримка його засобами ІКТ;

⎯ застосування ІКТ в управлінні науковими дослідженнями;
⎯ автоматизація функцій управління господарською діяльністю;
⎯ підготовка та видача документів, необхідних для управлін-

ня кафедрами й деканатами у відповідності з положенням про
факультет, кафедру; створення системи підтримки прийняття рі-
шень в ректораті;

⎯ контроль виконання рішень Вченої ради та ректорату, на-
казів і розпоряджень;

⎯ запровадження електронного документообігу;
⎯ підтримка інтерфейсу з відокремленими структурними

підрозділами університету, Міністерством освіти і науки та ін-
шими державними і недержавними установами;

⎯ підвищення ефективності управління університетом.
Виклад основного матеріалу. Як показали попередні дослі-

дження, організаційною формою застосування інформаційних
технологій найбільш ефективною є інтегрована інформаційно-
аналітична система. Створення та удосконалення такої системи
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згідно нормативних документів, що є чинними в Україні [1], ви-
конують у п’ять етапів: перед проектні роботи, технічний проект,
розроблення робочої документації, дослідна експлуатація систе-
ми, уведення в дію. На передпроектній стадії здійснюються орга-
нізаційні роботи, обстеження об’єкта, розроблення концепції і
технічного завдання, визначення неохідних фінансових ресурсів і
виконавця робіт.

На основі аналізу функціональної структури університету та
стану застосування ІКТ в усіх сферах діяльності навчального за-
кладу розробляється концепція створення інформаційно-аналі-
тичної системи управління університетом у відповідності з зага-
льними вимогами стандартів зі створення автоматизованих сис-
тем управління, Національної програми інформатизації та досві-
ду створення інформаційних систем в споріднених навчальних
закладах. Основоположними питаннями розроблення концепції є
визначення загальних вимог до інформаційн-аналітичної системи
і обґрунтування її структури.

Загальні вимоги до інформаційно-аналітичної системи управ-
ління університетом (ІАСУУ) закладаються в основні принципи
її функціонування, до яких належать:

1. Інтегрованість. Система повинна надавати можливості
збереження і опрацювання даних за всіма функціональними про-
цесами в єдиному інформаційному просторі, а також можливості
ефективної взаємодії з усіма елементами системи.

2. Адаптивність. Система повинна мати засоби адаптації фу-
нкціональних підсистем що повинно підтримувати технологію
процесу прийняття нових рішень і забезпечувати передачу їх із
однієї бази даних до другої.

3. Маштабуємість. Цей принцип передбачає тиражування
проектних рішень для однорідних структурних підрозділів — де-
канатів, кафедр тощо.

4. Життєвість. Загальний досвід розроблення і запроваджен-
ня інформаційних систем такого типу підтверджує термін їх жит-
тєздатності не менше 20 років.

5. Якість. Сучасні інформаційні системи повинні будуватись з
урахуванням сучасних відомчих та міжнародних стандартів.

6. Ефективність. Архітектура і технологія побудови системи
повинна забезпечити ефективність вкладених інвестицій.

Обґрунтування структури ІАСУУ доцільно проводити почи-
наючи з дослідження вищого навчального закладу як складної
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організаційної системи, що містить функціональні та забезпечу-
ючи підсистеми.
Функціональні підсистеми об’єднують задачі та їх комплек-

си, що здійснюють автоматизацію певних функцій управління.
Як показує досвід, в інформаційні системі управління універ-
ситетом доцільно передбачити чотири типи функціональних
підсистем:

1. Підсистеми управління навчальним процесом, зокрема
управління факультетами, управління центрами післядипломної
освіти та магістерської підготовки, управління навчальним
центром, управління дистанційним навчанням, управління навча-
льно-методичною та видавничою діяльністю, управління набо-
ром абітурієнтів, управління бібліотекою, ведення бази даних ви-
пускників.

2. Підсистеми управління науковими дослідженнями, зокрема
управління науково-дослідним інститутом економічного розвит-
ку, управління відділом науки та аспірантури.

3. Підсистеми управління фінансово-господарською діяльніс-
тю, зокрема підсистема «Бухгалтерія», підсистема «Фінанси»,
підсистема «Кадри», підсистема «Маркетинг», підсистема
«Управління головним центром інформаційних систем», підсис-
тема «Управління інженерно-технічними службами», підсистема
«Управління господарською службою».

4.  Інтегруюча інформаційно–аналітична СППР, до якої вхо-
дять наступні комплекси задач: «Ректорат», «Електронний доку-
ментообіг та контроль виконавської дисципліни», «Електронний
архів», «Управління міжнародними зв’язками», «Стратегічне
управління та бюджетування», «Обмін даними з Міністерством
освіти і науки та іншими державними і недержавними устано-
вами».

Структура інформаційно-аналітично системи університету та
інформаційні зв’язки між елементами системи показані на Рис. 1.
Забезпечувальні підсистеми є складовими технологічного

процесу збирання, оброблення та видачі даних користувачу. Це
підсистеми, що забезпечують ресурсами функціонування інфор-
маційної системи. До них належать: інформаційне, технічне, про-
грамне забезпечення, підтримка мережі Intranet, безпека системи.
За даними проведеного дослідження до забезпечувальних підсис-
тем інформаційно-аналітичної підсистеми управління універси-
тетом необхідно висовувати відповідні вимоги.
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Рис. 1. Структура інформаційно-аналітично системи університету

Організація інформаційного забезпечення має визначати: сис-
тему класифікації та кодування освітніх та адміністративно-
господарських даних; єдину систему уніфікованої первинної до-
кументації; систему збирання та фіксації первинних даних; орга-
нізацію бази даних; захист інформації.

Головною передумовою ефективного функціонування інфор-
маційно-аналітичної системи університету є раціональна органі-
зація бази даних. В основу організації бази даних повинна бути
покладена реляційна модель під управлінням сучасної професій-
ної системи керування базою даних (СКБД), яка підтримує тех-
нологію «клієнт-сервер» з урахуванням особливостей централі-
зованого підходу.

Як показав аналіз, різні підрозділи університету можуть пра-
цювати з одними і тими ж даними, але структурувати її по різно-
му. Так, наприклад, багатьом підрозділам університету потрібні
«свої» дані про студента. Приймальна комісія вводить особисті
анкетні дані про абітурієнтів і дані про результати тестування та
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приймає рішення про зарахування студентів. Деканати відпові-
дають за «рух» уже зарахованих студентів: переведення з курсу
на курс, відрахування і поновлення студентів, зміну спеціальнос-
тей, надання академічних відпусток, тощо. Деканати ведуть облік
успішності студентів, контролюють виконання навчального пла-
ну. Відділ кадрів контролює всі зміни особових даних студентів.
Обліково-аналітичний підрозділ навчального центру аналізує всю
інформацію про студентів, формує різні звіти і статистику, про-
водить моніторинг успішності з метою контролю якості освіти.
Якщо кожен з цих підрозділів буде працювати з окремою базою
даних, то це призводить до дублювання введення одних і тих же
даних і як наслідок створюється надлишкове дублювання, що
вимагає перевитрат пам’яті ЕОМ. Крім того це може призвести
до неузгодженості даних та порушення їх актуальності і цілісно-
сті. Виходячи з того, що університет можна розглядами як своє-
рідну корпорацію, що управляє освітнім процесом, пропонується
інноваційний підхід до створення бази даних університету, який
би був орієнтований на використання новітніх ІКТ і дозволив би
в майбутньому інтегруватися інформаційній системі університе-
ту з галузевою інформаційною системою Міністерства освіти та
науки України та в перспективі закласти можливості створення
загальнодержавної корпоративної мережі для управління сферою
освіти.

База даних системи має бути централізованою і працювати за
трирівневою технологією «клієнт-сервер», тобто база даних сис-
теми та сервер застосувань (додатків) розташовуються в єдиному
підрозділі університету — Центрі автоматизації управління уні-
верситетом. Клієнтські автоматизовані робочі місця — АРМи ко-
ристувачів повинні виконувати суто функції шлюзу до ІАСУУ і
не повинні мати власних баз даних (за винятком, можливо, допо-
міжних технологічних структур даних).

Застосування такої технології дозволить мінімізувати витрати
на технічне облаштування робочих місць клієнтів, які будуть ви-
конувати лише інтерфейсі функції, тобто централізувати функції
супроводу та адміністрування роботи бази даних і системи в ці-
лому, залучивши до цього значно меншу кількість висококвалі-
фікованого персоналу, ніж за умови децентралізованої (розподі-
леної) технології, забезпечити системність та інтегрованість при
створенні та веденні бази даних, а також можливість уніфікації
прикладного програмного забезпечення. Централізація забезпе-
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чить цілісність і достовірність даних та дозволить швидке отри-
мання консолідованих даних для різного їх аналізу на рівні рек-
торату. Суттєвою перевагою, централізованої бази даних буде те,
що дороге ліцензійне системне програмне забезпечення (СКБД)
необхідно буде інсталювати лише в Центрі автоматизації управ-
ління університетом на комп’ютері, який буде виконувати функ-
ції сервера бази даних.

Перш за все необхідно розробити єдину централізовану сис-
тему ведення і адміністрування загально університетської бази
нормативно-довідкової інформації (НДІ), яка б ґрунтувалась на
єдиній системі класифікації і кодування і виконувала функції
сполучної ланки між різними функціональними підсистемами та
забезпечувала єдність системи на рівні інформаційного забезпе-
чення. Єдина бази даних НДІ дозволить побудови ефективну су-
часну інформаційну OLTP-систему, яка буде забезпечувати мож-
ливість отримання в реальному режимі часу достовірної
інформації про всі підрозділи університету шляхом її злиття чи
поділу, а також закладе основи для розвитку системи та створен-
ня вітрин і сховищ даних для оперативного багатовимірного ана-
лізу даних з використанням OLAP-технології.

Дані в централізованій базі повинні бути сегментованими по
факультетах і кафедрах та інших підрозділах університету.

Захист інформації в базі даних є суттєвою поблемою і тому
його організація повинна здійснюється відповідно до чинного за-
конодавства України, зокрема до Закону України «Про захист
інформації в автоматизованих системах». Захист інформації по-
винен: охоплювати всі етапи розроблення, упровадження та екс-
плуатації системи; складатися з відповідних організаційних, тех-
нічних та програмних засобів.

Система захисту інформації повинна бути комплексною, тоб-
то поєднувати в собі організаційні, правові, програмні та технічні
засоби захисту, які б змогли виявити та унеможливити будь-яке
несанкціоноване втручання в роботу системи.
Вимоги до комплексу технічних засобів. Технічне забезпечен-

ня визначає склад всіх технічних засобів, схеми їх розміщення й
способи та засоби комунікації для передавання даних. Склад та
структура технічного забезпечення визначаються виходячи з його
можливості виконувати встановлені операції технологічного
процесу та можливості інтегрування до існуючого програмного
забезпечення, захисту від несанкціонованого доступу. Обчислю-
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вальна потужність комп’ютерів, що використовуються, повинна
бути достатньою для роботи програмного забезпечення, засобів
технічного захисту інформації та ліцензованої промислової
СКБД.
Вимоги та рекомендації щодо програмного забезпечення.

Програмне забезпечення має бути створене на базі ліцензійного
загального програмного забезпечення. Воно має передбачати
можливість нарощування функціональних характеристик, а та-
кож адаптації у разі змін нормативно-правової бази та впрова-
дження інноваційних напрямів в освіті.

Програмне забезпечення повинно надавати можливість: інтег-
рації з іншим програмним забезпеченням, з іншими системами
через контрольований інтерфейс для імпорту (експорту) даних з
(до) інших систем; додавання нових функціональних модулів без
зміни структури програмного забезпечення; обслуговування за-
питів користувачів та надання необхідної інформації у зручному
для сприйняття вигляді.
Вимоги до технології функціонування ІАСУУ. Інформаційна

система університету повинна бути побудована за принципами
корпоративних інформаційних систем і функціонувати як су-
купність функціонально і інформаційно інтегрованих між со-
бою підсистем всіх бізнес-процесів управління вузівською дія-
льністю. Функціональна інтеграція та інформаційний взаємо-
зв’язок повинен бути реалізований з використанням технології
трьох рівневого «клієнт-сервера», яка буде включати: сервер
бази даних, на якому буде зберігатися централізована база да-
них; сервер застосувань (додатків), на якому буде зосереджено
всі прикладні програми, тобто оброблення даних та вирішен-
ня функціональних задач; робочі станції — клієнтські робочі
місця.

Застосування такої технології дозволить мінімізувати витрати
на технічне облаштування робочих клієнтських місць, які будуть
виконувати фактично лише інтерфейсні функції, централізувати
функції супроводу та адміністрування роботою бази даних і сис-
теми в цілому, залучивши до цього значно меншу кількість більш
висококваліфікованого персоналу, ніж за умови децентралізова-
ної розподіленої технології. Технологія системи повинна забез-
печувати два режима функціонування on-line і of-line. Архітекту-
ра технології клієнт-сервер наведена на Рис. 2.
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Рис. 2. Архітектура технології клієнт-сервер

Для забезпечення надійності та безперебійності функціону-
вання системи технологією повинно передбачатися так зване
«гаряче» резервування бази даних, з перспективою створення те-
риторіально віддаленого пункту «холодного» резервування. Тех-
нологія функціонування системи повинна передбачати журналі-
зацію всіх операцій з базою даних та зберігати аудит-інформацію
про автора та час створення, модифікації та видалення будь-
якого об’єкта інформаційної системи.

Враховуючи територіальну розгалуженість підрозділів універ-
ситету і те, що переважна більшість користувачів системи будуть
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віддаленими і відповідно значні обсяги даних будуть передавати-
ся каналами зв’язку, то необхідно передбачити відповідні про-
грамні, технічні та організаційні засоби захисту інформації при її
транспортуванні.

Висновки з проведеного дослідження. За результатами про-
ведених досліджень обґрунтована доцільність створення інтегро-
ваної інформаційно-аналітичної системи (ІАС) у вищому навча-
льному закладі, визначені концептуальні засади організації ІАС
управління вищим навчальним закладом, зокрема:

⎯ запропонована функціональна структура з визначеним
складом функціональних підсистем і комплексів автоматизова-
них функцій, що забезпечують підтримку прийняття управлінсь-
ких рішень;

⎯ організаційна і функціональна структури АСУ забезпечу-
ють інформатизацію, створюють у вузі середовище для виклада-
чів і студентів, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів
через локальні і глобальні комп’ютерні мережі, а також отриман-
ням практичних навиків використання інформаційних технологій
в навчальному процесі;

⎯ розроблена технологія організації і система управління на-
вчальним процесом у вузі, яка відповідає актуальним вимогам
науково-технічного прогресу;

⎯ запропоновані механізми, стимулюючі роботу викладаць-
кого складу;

⎯ розроблена автоматизована технологія планування і орга-
нізації навчального процесу сприяє підвищенню якості профе-
сійної підготовки студентів за рахунок вдосконалення педагогіч-
ного і пізнавального процесу, що забезпечується розширенням і
поліпшенням науково-методичної роботи;

⎯ підсистема «Деканат» передбачає здійснення автоматизо-
ваної обробки рейтингових оцінок в спеціалізованих підрозділах
вузу, що істотно підвищує якість професійної освіти.
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВИРОБНИЦТВА РЕКЛАМНИХ ПРОДУКТІВ.

АНОТАЦІЯ. Розглянута роль рекламного агентства в рекламній
діяльності. Проаналізована важливість створення виробничої про-
грами для розрахункового обґрунтування управлінських рішень.
Запропонована ефективна модель оптимальної програми вироб-
ництва рекламних продуктів Описана в статті модель розроблена
на прикладі рекламної агенції з обмеженим циклом обслуговуван-
ня, яка спеціалізується на виробництві рекламних продуктів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: рекламна агенція, виробнича програма, про-
грама виробництва, рекламний продукт.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена роль рекламного агентства в реклам-
ной деятельности. Проанализирована важность создания произ-
водственной программы для расчетного обоснования управлен-
ческих решений. Предложена эффективная модель оптимальной
программы производства рекламных продуктов. Приведенная в
статье модель разработана на примере рекламного агентства с
ограниченным циклом обслуживания, которая специализируется
на производстве рекламных продуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекламное агентство, производственная
программа, программа производства, рекламный продукт.

ANNOTATION. The role of advertising agency in advertising business
is being considered. The importance of creation of the production plan
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