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l. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення про центр цифровоТ трансформацiТ Щержавного унiверситету
економiки i технологiй (далi - Положення), визначае органiзацiйну структуру, налрями
дiяльностi, завдання, функцii, права та вiдповiдальнiсть центру цифровоТ трансформацiТ
(далi - I{eHTp) з iншими структурними пiдроздiлами !ержавного унiверситету економiки i

технологiй (далi - Унiверситет).
1.2. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв Украiни <Про ocBiTy>, кПро

вищу ocBiTy), (Про iнформацiю>, кПро нацiональну програму iнформатизацiТ>, <Про
захист iнформацiТ в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах), <Про доступ до
публiчноТ iнформацiТ>, кПро захист персональних даних), <Про електроннi довiрчi
послуги)), нормативних документiв Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, Статуту, Колективного договору Унiверситету та iнших нормативно-
правових aKTiB Ун i верситету.

1.3. У своТй дiяльностi L{eHTp керуеться Законами УкраТни кПро ocBiTy)), (Про
вищу ocBiTy>, кПро iнформацiю>, <Про нацiональну програму iнформатизацiТ>, кПро
захист iнформацiТ в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах)), кПро доступ до
публiчноТ iнформацir)l, кПро захист персональних даних), кПро електроннi довiрчi
лослуги), нормативними документами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни, iншими нормативно-правовими актами, Статутом та Колективним
договором Унiверситету, Правилами внутрiшнього розпорядку Унiверситету, наказами

ректора, ухвалами ВченоТ ради Унiверситету, рiшеннями ректорату, iншими
нормативними актами Унiверситету, цим Положенням.

1.4. I{eHTp € структурним пiдроздiлом Унiверситету i пiдпорядкову€ться ректору.

2. структурА цЕнтру

2.1. Структура та чисельнiсть I]eHTpy визнача€ться
Унiверситеry, який затверджу€ться ректором.

2.2. Керiвництво дiяльнiстю I_{eHTpy здiйснюе начzLпьник,
звiльнясться з посади у встановленому законодавством УкраiЪи
наказу ректора YHi верситету.

2.З. На посаду начzцьника I_{eHTpy призначасться особа, яка
встановл ен и м квал iфiкацi й н и м характеристикам,

штатним розписом

який призначаеться i

порядку на лiдставi

вiдповiдас вимогам та

3. зАвдАння цЕнтру

3.1. Органiзацiя автоматизацiТ управлiння навччtльним процесом в Унiверситетi.
З.2. Органiзацiя автоматизацiТ управлiння господарською дiяльнiстю в

Унiверситетi.
3.3. Органiзацiя автоматизацii основних лроцесiв службового дiловодства.
3.4. Монiторинг програмних продуктiв у сферi автоматизованих систем улравлiння

та визначення прикJIадних програмних засобiв, що пiдлягають розробленню.
3.5. Пiдтримка та розвиток iнформацiйно-комунiкацiйних мереж Унiверситету.
3.6. Органiзацiя та виконання комплексу заходiв щодо захисту iнформацiТ в

iнформацiйно-ос BiTH ьому просторi Унiверситету.
3.7. Забезпечення роботи парку комп'ютерноТ технiки Унiверситету.
3.8. Впровадження сучасних iнформацiйних систем та iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй в освiтнiй процес Унiверситету для покращення якостi
навчання, пiдвиlцення освiтнього рiвня студентiв та аспiрантiв Унiверситету.



4. НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ТА ФУНКЦIТ ЦЕНТРУ

4.1. OcHoBHi напрями дiяльностi l_{eHTpy - впровадження, адмiнiстрування та
супровiд iнформацiйних систем i технологiй в навчzцьну, господарську, наукову,

управлiнську та iншi види дiяльностей Унiверситету; пiдтримання та розвиток
iнформацiйно-комун iкацiйних мереж Ун iверситету.

4.2. OcHoBHi напрями дiяльностi I{eHTpy реалiзовано через функцiТ пiдроздiлiв, що
входять до його структури:

4.2.1 . Участь в реалiзацiТ державних та iнших лрограм i проектiв, пов'язаних з
iнформатизацiею та цифровiзацiсю.

4.2.2. Координацiя дiяльностi лiдроздiлiв Унiверситету з питань iнформатизацiТ та
цифровiзацiТ згiдно лолiтики Унiверситету.

4.2.З. Забезпечення доступу структурних пiдроздiлiв Унiверситету до баз даних
навчальноТ, науковоТ, економiчноТ, комерчiйноi, нормативно-правовоТ i довiдковоТ
iнформацiТ через iнформацiйно-комунiкацiйнi мережi.

4.2,4. Розроблення та здiйснення заходiв щодо стilлого функцiонування, розвитку i
вдосконалення iнформацiйних систем лiдтримки процесiв дiяльностi Унiверситету.

4,2.5. Забезлечення експлуатацiТ загально-системного i прикладного програмного
забезпечення в пiдроздiлах Унiверситету.

4.2.6. Пiдготовка рiшень та забезпечення lx виконання щодо спiльного
користування централiзованими й розподiленими iнформацiйними та технiчними
ресурсами YHi верситету.

4.2,7, Адмiнiстрування iнформацiйно-комунiкацiйного середовища на piBHi
Унiверситету та в структурних пiдроздiлах.

4.2.8. Пошук, адаптацiя та впровадження нових програмних продуктiв, програмно-
аларатних рiшень та систем в Унiверситетi.

4.2.9, Забезпечення навч€IJrьного процесу програNlно-аларатними засобами та
iнформацiйними системами в комп'ютерних класах Унiверситету.

4.2.|0. Впровадження HoBiTHix iнформацiйних технологiй, спрямованих на
покращення якостi навчання.

4.2.11. Формування лролозицiй щодо впровадження сучасних засобiв
i нтерактивного навчан ня здобувач iB ви щоТ ос в iти.

4.2,12. Запровадження у взасмодiТ з iншими пiдроздiлами сучасних технологiй та

удосконirлення iснуючих iHcTpyMeHTiB контролю знань здобувачiв вищоТ освiти та осiб, якi
навчаються в Ун iверситетi.

4.2.1З. Забезпечення лрацездатностi i технiчного обслуговування комп'ютерноТ
технiки в пiдроздiлах Унiверситету.

4.2.14. Встановлення та пiдтримання iнформацiйних систем для пiдтримки
навчальноТ та управлiнськоТ дiяльностi в деканатах, на кафедрах, у навчaLпьному центрi та
peKTopaTi.

4.2.15. Монiторинг функцiонування iнформацiйних систем управлiння ocBiTHiM
лроцесом.

4.2.16. Розроблення нормативних документiв, методичних рекомендацiй i

спеuифiкачiй з питань роботи персончulу Унiверситету в чифровому середовищi

управлiння ocBiTHiM процесом.
4.2.17. Встановлення, супроводження та адмiнiстрування управлiнських

iнформацiйних систем Унiверситету, що забезпечують IТ-пiдтримку дiяльностi
адм i нiстрати вно-господарських п iдроздiл i в Унiверситету.

4.2.18. Монiторинг iнформацiйних систем управлiння господарською дiяльнiстю,
надання адмiнiстрацiТ Унiверситету пропозицiй щодо доцiльностi ix придбання та
влровадження;
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4.2,19. Розроблення нормативних документiв, методичних рекомендацiй та
специфiкацiй з питань iнформацiйноТ пiдтримки роботи в цифровому середовищi
управлiння господарською дiяльнiстю.

4.2.20. Автоматизацiя процесiв дiловодства для органiзацiТ колективноТ роботи над
документами з використанням безпаперових технологiй та для забезлечення електронного
документообiгу iз застосуванням електронного цифрового лiдпису (ЕЦП).

4.2.2l. Контроль за порядком створення, зберiгання, облiку та застосування
резервних та архiвних копiй баз даних iнформацiйних систем управлiння господарською
дiяльнiстю та електронного документообiгу.

4.2.22. Надання необхiдноТ iнформацiТ з наявних в Унiверситетi баз даних для
здiйснення аналiтичноТ дiяльностi та формування звiтiв для пiдроздiлiв Унiверситету,
MiHicTepcTB, державних установ.

4.2.2З, Адмiнiстрування офiцiйного сайту Унiверситету та його пiдроздiлiв:
4.2.24.|. Iнтеграцiя веб-ресурсiв Унiверситету з iнформацiйними ресурсами

структурних п iдроздiлiв Унiверситету;
4.2.24.2. Розроблення та пiдтримання програмrlоТ частини офiцiйного сайту та

cepBicy единоТ бази користувачiв Унiверситету;
4.2.24.З. Технiчне забезпечення баз даних нормативних документiв, навчально-

методичних матерiалiв, силабусiв ocBiTHix компонент за BciMa рiвнями освiти на
офiцiйному веб-сайтi Унiверситету;

4,2.24.4. Адм i н i струван ня офi ц i й ного веб-сайту Ун i верситету;
4.2.24.5. Надання консультацiй викладачам i спiвробiтникам Унiверситету з питань

роботи iз офiцiйним веб-сайтом та його iнструментами.
4.2,25. Забезпечення робiт по введенню в експлуатацiю i обслуговуванню

техн i чних засобiв мережевого та телеком ун iкацiй ного устаткуван н я.

4.2.26. Органiзацiя ремонту комп'ютерноТ технiки, заправки картриджiв iз
залучення м спецiалiзован их установ.

4.2.27. Пiдтримка системного програмного забезпечення та систем управлiння
базами даних Унiверситету.

4.2.28. Формування та реалiзацiя полiтики безпеки цифрового середовища
Унiверситету, проведення робiт iз захисту iнформацiТ вiд комп'ютерних BipyciB,
несанкцiонованого доступу та iнших дiй, що створюють загрозу iнформацiйним ресурсам
Унiверситету.

4.2.29. Розроблення регламентноТ документацiТ щодо доступу працiвникiв
пiдроздiлiв Унiверситету до комп'ютерноТ мережi та iнформацiйних pecypciB
Унiверситету з метою забезпечення ix правильноТ експлуатацiТ та захисту iнформацiТ в

цифровому середовищ i Унiверситету.
4.2.З0. Проведення полiтики переходу на лiцензоване лрограмне забезпечення, яке

застосовусться в Унiверситетi.
4.2.З 1. Здiйснення обл iKy програм но-апаратних засобi в Ун i верситету
4.2.32. Збiр i оброблення iнформацiТ вiд структурних пiдроздiлiв Унiверситету

щодо потреб у комп'ютернiй технiцi.
4.2.ЗЗ. Надання статистичноi iнформацir, що вiдноситься до компетенцiТ I_(eHTpy.

4.2.З4. Участь у виставках, конференцiях, ceMiHapax з тематики Щентру.
.2.35. Здiйснення iнших видiв господарськоТ дiяльностi, що вiдповiдають напрямам

дiяльностi I_{eHTpy.

5. прАвА тА оБов,язки цЕнтру

5.1 . Права I_{eHTpy:
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5.1.1. Надавати рекомендацiТ пiдроздiлам Унiверситету iз застосування
комп'ютерноТ технiки, мережних засобiв, лрограмного забезлечення та iнформацiйних
pecypciB.

5.1.2. Iнформувати спiвробiтникiв, здобувачiв вищоТ освiти та аспiрантiв щодо
дотримання i нструкцi й та правил застосування комп'ютерноТ техн iки.

5.1.3. Вимагати вiд структурних пiдроздiлiв Унiверситету сво€часного надання
iнформацii, необхiдноТ для виконання функцiй Щентру.

5.1.4. Вимагати дотримання правил технiки безпеки та протиложежного захисту
спiвробiтниками, здобувачами вищоТ освiти та аспiрантами пiд час експлуатацiТ
комп'ютерноТ технiки.

5.1.5. Забезпечувати безперешкодний доступ спiвробiтникам Унiверситету до
всього iнформацiйно-комунiкацiйного обладнання за умови дотримання регламентноТ
документацiТ.

5.1.6. Здiйснювати роботи з пiдготовки договорiв з питань, вiднесених до
компетенцiТ l_{eHTpy, для укладення jx зi стороннiми органiзацiями-виконавцями
(розробниками).

5.1.7. Вимагати вiд адмiнiстрацiТ Унiверситету створення умов для нормальноТ

роботи працiвникiв I_{eHTpy, зокрема щодо забезпечення окремими примiщеннями,
телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехнiки та комп'ютерноТ технiки,
законодавчими та iншими нормативними актами i довiдниковими матерiалами, для
виконан ня поставлених завдань.

5.1.8. Вносити до адмiнiстрацiТ Унiверситету пропозицiТ щодо застосування до
працiвникiв I\eHTpy заохочень i стягнень, передбачених трудовим законодавством та
Колекти вни м договором.

5.1.9. Здiйснювати пiдбiр працiвникiв, вносити пропозицiТ tцодо укомплектування
Щентру вiдповiдно до штатного розлису.

5.1.l0. Вимагати вiд працiвникiв I{eHTpy свосчасного i якiсного виконання

функцiональних обов'язкiв, дотримання Правил внутрiшнього розпорядку.
5.1.1 l. Вносити до адмiнiстрацiТ Унiверситету пролозицiТ щодо придбання

програмного та технiчного забезпечення, необхiдного для здiйснення функцiй
L{eHTpy, визначених цим Положенням.

5.1 . l2. Вести облiк lР-адрес мережi Унiверситету.
5.2. Обов'язки L]eHTpy:
5.2.1. Здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства УкраiЪи, Статуту

та Колективного договору Унiверситету, Правил внутрiшнього розпорядку Унiверситету,
наказiв та розпоряджень ректора, ухвал ВченоТради, цього Положення.

5.2.2. Оперативно вживати заходи з усунення виявлених недолiкiв в роботi.
5.2.З. Вживати технiчнi та органiзацiйнi заходи щодо захисту iнформацiТ в

цифровому середови щi Унiверситету.
5.2.4. Свосчасно та якiсно виконувати завдання та функцit, визначенi цим

положенням.
5.2.5..Щотримуватись правил технiки безпеки, правил з охорони лрацi та

протипожежноТ безпеки в Унiверситетi.
5.2.6. Щбайливо та заощадливо використовувати закрiплене за I(eHTpoM майно та

наявнi iнформацiйнi ресурси Унiверситету.
5.2.7 . На вимогу ректора чи уповноваженоТ ним особи надавати звiти про дiяльнiсть

I_{eHTpy, наявнiсть та технiчний стан комп'ютерноТ технiки, мереж тощо.
5.2.8. ,.Щотримуватись Статуту Унiверситету, рiшень ВченоТ ради Унiверситету,

Правил внутрiшнього розпорядку, наказiв та розпоряджень ректора в межах
законодавства УкраТни, цього Положення.



6. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРIВНИКА ЦЕНТРУ

6.1. Керiвництво дiяльнiстю LJeHTpy здiйснюе його начальник.
6.2. Начальник признача€ться на посаду i звiльнясться з посади наказом ректора у

встановленому законодавством УкраiЪи порядку.
б.3. Обсяг повноважень директора визначено цим Положенням.
б.4. Керiвник I_{eHTpy:

6.4.|. Здiйснюс безпосереднс керiвництво I_{eHTpoM i несе лерсональну
вiдповiдальнiсть за виконання або не виконання покладених на L{eHTp завдань та функцiй
згiдно чинного законодавства УкраТни;

6.4.2. Пролонуе змiни та доповнення до Положення лро I_\eHTp для затвердження

ректором Унiверситету;
6.4.3. Вносить на розгляд ректора пропозицiТ щодо структури i штатноТ чисельностi

працiвникiв I_(eHTpy;

6.4.4. Надас ректору Унiверситету пропозицiТ про призначення на посади i

звiльнення з посад, про вiдпустки, про пiдвищення квалiфiкачii, заохочення, премiювання,
встановлення надбавок та доплат працiвникам L{eHTpy чи накладення стягнень;

6,4.5. Надае пропозицiТ ректору Унiверситету з питань, що вiднесено до
компетенцiТ Щентру;

6.4.6. Бере участь у нарадах, що проводять з литань, вiднесених до компетенцiТ
I_{eHTpy;

6.4.7. В межах cBoix повноважень видае розпорядження, вирiшуе iншi питання
олерати вного уп равл iння, дас доручен ня працi вникам IJeHTpy ;

6.4.8. Затверджус внутрiшнi нормативнi документи I_{eHTpy;

б.4.9. Визначас функцiональнi посадовi обов'язки працiвникiв IJeHTpy та подас у
встановленому порядку на затвердження посадовi iнструкцiТ;

6.4. l 0. Контролюе дiяльнiсть лрацiвникiв l_{eHTpy;

6.4.11. Затверджус та пiдписуе документи (листи i службовi записки) в межах свосТ
компетенцiТ;

6.4.'l2. Здiйснюс iншi функцiТ вiдповiдно до винесених Ухвал ВченоТ ради
Унiверситету, наказiв та розпоряджень ректора Унiверситету.

7. вlдповIдАльнlсть

7. l. Начальник I_{eHTpy несе персональну вiдповiдальнiсть:
7.1.1. За невиконання завдань та функцiй, що передбаченi цим Положенням та

нормати вними актам и YHi верситету;
7.\.2. За невиконання розпоряджень ректора, рiшень ректорату та ВченоТ ради

Унiверситету;
7.1.3. За якiсне та сво€часне невиконання покладених на I_{eHTp завдань;
7 .1 .4. За стан документацiТ та iT вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових aKTiB,

стандартiв;
7.1.5. За органiзацiю роботи I{eHTpy i виконавчу дисциплiну як особисту, так i

працiвникiв I_{eHTpy;

7,1.6. За пiдбiр працiвникiв та укомплектування I_{eHTpy вiдповiдно до штатного

розпису;
7.7.7. За дотримання працiвниками I_|,eHTpy вимог i правил пожежноТ безпеки,

охорони працi, санiтарно-гiгiенiчних норм, Правил внутрiшнього розпорядку
Унiверситету, iнших нормативних aKTiB Унiверситету в межах, передбачених
законодавством УкраiЪи.
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8. МАТЕРIАЛЬНО _ ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФlНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

8.1. Матерiально-технiчну базу складають матерiальнi цiнностi, закрiпленi за
I_{eHTpoM.

8.2. За I_{eHTpoM закрiплено майно та примiщення, в яких створено cepBepHi
кiмнати, кабiнети, службовi примiщення та комп'ютернi класи:

8.3. Фiнансове забезпечення дiяльностi IJeHTpy здiйснюсться Унiверситетом.
8.4. Працiвники IJeHTpy мають право застосовувати закрiллене майно виключно

для виконання завдань i функцiй, визначених цим Положенням та посадовими
iнструкцiями.

9. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

9.1. I{e Положення затверджуеться Вченою радою Унiверситету та
з дати введення його в дiю наказом ректора Унiверситету.

9.2. Змiни та доловнення до цього положення розглядаються i

Вченою радою Унiверситету та вводяться в дiю наказом ректора.

набирас чинностi

затверджуються

В.о KepiBH ика центру чифровоТ Tpar lсфорпr ацii'

ПОГО.ЩЖЕНО:
В.о. проректора з науково-педагогiчноТ та навчzu]ьноТ роботи

В.о. проректора з науковоТ роботи та мiжнародних зв'язкiв

Проректор з iнфраструктури та розвитку

Начальн ик юридич ного вiддiлу

W ^Ртем 
кЕржЕнцЕв

г. кочусвськиЙ
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