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 iнформацiйних технолоriй Ц
ю

цюри С.В. про затвердження теми 
дисертацiйноi' роботи аспiра

нта очно'~' форми навчання 

Данw,ишина Сергiя Миколайовича «Методи та моделi комплексного iнтернет

маркетингу сайту унiве
рситету» 

Тему дисертацiйноi· роботи 
слухали i затвердили на засiданнi 

О I лютого 2021 р., про

токол №11 . 

Актуальнiсть теми. Суча
сний стан використання iн

формацiйних технологiй в 
iнте

рнет-маркетингу, управлiн
ня унiверситетом не вiдпов

iдае рацiональним вимогам
. 

Найважливiшою умовою е
фективного функцiонуванн

я новоi· системи реrулюва
ння 

комплексного управлiння 
ВИШем с його надiйне iн

формацiйно-аналiтичне заб
езпечення у 

складi автоматизованих ERP систем управлiння. Для прийнят
тя обrрунтованих управлi

нсь

ких рiшень, потрiбна значна
, особливим чином сформов

ана i спецiально оброблена iнфор
ма

цiя. Така iнформацiя повинна ф
ормуватися спецiальною iн

формацiйною системою. 

Тому розроблення моделе
й та iнформацiйних технол

огiй для аналiзу об'ектiв 
i про

цесiв, що автоматизуються,
 а також для виконання фун

кцiй i завдань виробничоrо й орг
анi

зацiйного управлiння, адап
тованих для систем комплек

сного iнтернет-маркетингу
 сайту унi

верситету, с актуал
ьною задачею. 

Наукова новизна 

Буде розглянуто методи та
 методики управлiння конс

трукторським i технологiчним 

проектуванням, а також вi
дповiдними проектами, якi 

забезпечують iнтеrрацiю 3
D-моделi з 

базами даних та знань, пiдв
ищують рiвень автоматизацii'

, забезпечують rнучкiсть ст
ворюва

ноi· автоматизованоi· систе
ми, а саме: 

• методика управлiння констр
укторськими i технологiчними пр

оектами в iнтеr-

рованому iнформацiйному с
ередовищi автоматизованоi' с

истеми; 

• метод iнтеграцii' автоматизов
аноi' системи iз системами управлiння ВИ

Шiв, 

який полягае в пiдготовцi не
обхiдноi' iнформацii' для ЕRР

-систем, що забезпечуе пiд
вищення 

ефективностi процесiв i управлiнн
я за рахунок iнтеrрованого р

озв·язання задач проектуван
ня 

бiзнес-процесiв та пiдвищенн
я рiвня функцiонування автом

атизованоi' системи i ЕRР-систем
. 

Практична цiннiсть 

Сучасна iнформацiйна систе
ма в заданiй сферi управлiнн

я ВИШем дозволяе забез

печити вирiшення таких зав
дань: 

1) прямий, своечасний доступ до 
iнформацiйного продукту (

точну iнформацiю про 

хiд виробничого процесу в пр
осторi та часi); 



кн ·· 

У . ~) ефективну координацiю внутрiшньоi" дiяльн
остi та оператио11е роз1rовсюдження 

р1зноманпних повiдомлень. 

ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 

ВИР11:11ИЛИ: Рекомендувати Вченiй Радi унi
верситету затвердити тему дисертаuiйно·1: робо

ти асшранта Данилишина Сергiя М
иколайовича «Методи та моделi к

омплексного штер

нет-маркетинrу сайту унiверситету)), сп
еuiальнiсть - 122 "Комп'ютернi науки". 

Науковим керiвником аспiранта Данилишина Cepriя Миколайовича призначити 

д.т.н., доцента Цюцюру Миколу /го
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