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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАВДЯКИ СТВОРЕННЮ 

КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Розглянуто методику, за якою формується інформаційний масив корпоративної інформаційно-аналітичної систе-
ми Хмельницької області. Методика передбачає органiзацiю iнформацiйної взаємодiї рiзних iнформацiйних систем 
підприємств, установ, організацій — учасників корпоративної інформаційно-аналітичної системи.

К л ю ч о в і  с л о в а: корпоративна система, методика, інформаційний масив, інфраструктура, суб’єкти науково-
технічної та інноваційної діяльності, банк даних.

Інноваційне спрямування розвитку науки і 
промисловості в Україні потребує удоскона-
лення інформаційного забезпечення науково-
технічного та інноваційного розвитку еконо-
міки. Для виконання Програми економічних 
реформ на 2010—2014 рр. «Заможне суспі ль-
ст во, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава», затвердженої Указом Пре зи-
дента України від 02.06.2010 р. (Розділ 11. Роз-
виток науково-технічної та інноваційної сфери), 
і посилення координації роботи державних ор-
ганів по її реалізації формується дер жавна ін-
формаційна інфраструктура [1].

У рамках прикладної розробки на базі про-
грамного забезпечення Чернігівського Центру 
науки, інновацій та інформатизації Хме ль ни-
ць ким Центром науки, інновацій та інформа-
тизації (ЦНІІ) створюється Регіональна кор-
поративна інформаційно-аналітична система 
науково-технічної та інноваційної діяльності 
(система). Це — перший крок на шляху фор-
мування інформаційної мережі як елемента 

управління науково-технічною та інновацій-
ною діяльністю на державному рівні.

Система передбачає формування первин-
них даних про  суб’єкти науково-технічної та 
інноваційної діяльності, їх накопичення і сис-
тематизацію. Передача даних до системи буде 
здійснюватися відповідно до типових форм без-
посередньо суб’єктами науково-технічної та ін-
новаційної діяльності. 

Передбачено здійснення формування дер-
жавної інформаційної інфраструктури шля-
хом створення загальної інформаційної мере-
жі, що містить відомості про суб’єкти іннова-
ційної інфраструктури, напрямки їх діяльнос-
ті, розробки та можливості їх упровадження у 
виробництво, розширення доступу до інфор-
маційних мереж та банків даних. На сьогодні в 
Україні створено мережу інноваційних цен-
трів, на багатьох підприємствах та організаці-
ях сформовано підрозділи з трансферу техно-
логій, які працюють за окремими науково-
технічними напрямами, проте дані щодо інно-
ваційного потенціалу країни у цілому ще від-
сутні [2].
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Науковцями Хмельницького ЦНІІ викону-
ється прикладна розробка за темою «Роз роб-
лен ня корпоративної інформаційно-ана лі тич-
ної системи науково-технічної та інноваційної 
діяльності в Хмельницькій області як складо-
вої Державної інноваційної інфраструктури», 
наукові дослідження знаходяться на другому 
етапі виконання. Дослідження передбачають 
апробацію і впровадження регіонального сег-
мента інформаційно-аналітичної системи нау-
ко во-технічної та інноваційної діяльності в об-
ласті [3]. В Центрі розглянуто методику, за 
якою формується інформаційний масив кор-
поративної інформаційно-аналітичної систе-
ми. Вона передбачає органiзацiю iнформацiйної 
взаємодiї рiзних iнформацiйних систем під-
приємств, установ, організацій — учасників 
системи мiж собою, а також з рiзними групами 
користувачів. Дані вiдповiдним чином опису-
ються однотипово на рiзних рiвнях, тобто ви-
рiшується проблема їх iнформацiйної сумiс-
нос тi в найширшому розумiннi: сукупнiсть форм 
документiв, нормативної бази та реалiзованих 
рiшень щодо обсягiв, розмiщення i форм iс ну-
вання iнформацiї, яка використовується в iн-
формацiйнiй системi при її функцiонуваннi.

Інформаційний масив має на меті форму-
вання даних корпоративної інформаційно-ана-
літичної системи суб’єктів науково-технічної 
діяльності. Інформація може бути зафіксова-
на у вигляді публікацій, звітів, електронних 
за писів, мікрокопій тощо. На суб’єктах нау ко-
во-технічної діяльності інформаційні масиви 
формуються за функціональною ознакою. Це 
дозволяє провести постійний моніторинг нау-
ко во-технічного потенціалу області, який має 

забезпечити органи управління узагальненою, 
аналітичною та прогнозною інформацією для 
прийняття обґрунтованих рішень.

Інформаційний масив створюється за осно-
вними принципами: цiлiснiсть, вiрогiднiсть, кон-
троль, захист від несанкціонованого доступу, 
єдність i гнучкість, стандартизація та унi фi ка-
цiя, адаптивність, мiнiмiзацiя введення i виве-
ден ня iнформацiї (однократність введення iн-
фор мацiї, принцип введення і т. ін.) [4, 5].

Структуру інформаційної системи стано-
вить сукупність окремих її частин, які назива-
ються підсистемами. Підсистема — це частина 
системи, виділена за якою-небудь ознакою. 
Загальну структуру інформаційної системи 
можна розглядати як сукупність підсистем не-
залежно від сфери застосування. У цьому ви-
падку говорять про структурні ознаки класи-
фікації підсистем, що забезпечують інформа-
ційну систему. Таким чином, структура будь-
якої інформаційної системи може бути пред-
ставлена сукупністю забезпечуючих підсистем 
(див. рисунок).

Серед забезпечуючих підсистем зазвичай ви-
діляють інформаційне, технічне, математич-
не, програмне, організаційне і правове забезпе-
чення. Розглянемо інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення здійснюється за 
загальним плануванням «згори→вниз» i дета-
ль ного проектування «знизу→вгору». Для ко-
дування iнформацiї, що використовується в 
масиві, застосовуються класифікатори, якi роз-
робляються розробником і надаються замов-
нику. Для кодування вихiдної iнформацiї, яка 
використовується на вищому рiвнi, викорис-
товуються класифiкатори цього ж рiвня. Iн фор-
мацiйне забезпечення масиву суміщується з 
iн формаційним забезпеченням систем, якi взає-
модiють з ним: за змiстом, системою кодуван-
ня, методами адресацiї, форматами даних i 
формами подання iнформацiї, яка отримуєть-
ся і видається інформаційними системами.

Форми документiв, якi створюються на ос-
но ві інформаційного масиву, приводяться до 
вiдповiдності вимог стандартів та нормативно-

Структура інформаційної системи та сукупність підсис-
тем, які її забезпечують
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технiчної документації замовника. Форми до-
кументiв i вiдеокадрiв, якi вводяться чи кори-
гуються через термінали масиву, узгоджують-
ся з вiдповiдними технiчними характеристи-
ками термiналiв. Сукупнiсть інформаційних 
да них подається у виглядi бази даних на ма-
шин них носiях. Форми подання вихiдної iн-
фор мацiї узгоджуються з замовником (корис-
тувачем) системи. 

Термiни i скорочення, якi застосовуються у 
вихiдних повiдомленнях, є загальноприйня-
тими в цiй предметнiй областi й погодженi iз 
замовником системи. Крім того, передбача-
ються необхiднi заходи щодо контролю i онов-
лення даних в iнформацiйному масиві, його 
оновлення пiсля вiдмови будь-яких технiчних 
засобiв, а також контролю iдентичностi одно-
йменної iнформацiї в базах даних. Також мо-
жуть створюватись iнформацiйнi засоби для 
конкретного користувача [4, 5].

Проектування інформаційного забезпечен-
ня проходить в три етапи.

На першому етапі («Розробка рішень з ін-
формаційної бази») визначається склад і об-
сяг нормативно-довідкової інформації; розро-
бляються пропозиції щодо вдосконалення ді-
ючого документообігу, структура бази даних, 
система збирання і передавання інформації, а 
також рішення з організації і ведення бази да-
них; визначається склад і характеристики ви-
хідної і вхідної інформації (сигналів, докумен-
тів, даних).

На другому етапі («Вибір номенклатури і 
прив’язка системи класифікації і кодування 
інформації») визначається перелік типів ін-
формаційних об’єктів, які підлягають іденти-
фікації; перелік необхідних класифікаторів; 
вибираються й розробляються класифікатори 
інформаційних об’єктів і системи кодування; 
визначається система внесення змін і допо-
внень у класифікатори; розробляються прин-
ципи й алгоритми автоматизованого ведення 
класифікаторів.

На третьому етапі («Розробка рішень щодо 
забезпечення обміну інформацією в системі») 

розробляється схема інформаційного забезпе-
чення.

Інформаційний масив формується як струк-
турований (систематизований) та неструкту-
рований (безсистемний). Якщо перед суб’єктом 
науково-технічної діяльності ставиться за-
вдання автоматизації роботи з масивом інфор-
мації, то він структурується, розміщується на 
електронних носіях і організується для єдиної 
мови опису даних. Якщо ці вимоги виконані — 
це буде базовий масив інформації, що являє 
інформаційну основу банку даних.

Формування інформаційного масиву здій-
снюється за допомогою реляційних баз даних 
(реляційна база (relation) — математичний 
термін для позначення неврегульованої су-
купності однотипних записів або таблиць пев-
ного специфічного вигляду). Усі таблиці будь-
якої реляційної бази даних складаються з ряд-
ка заголовків стовпців і одного або більше зна-
чень даних під цими заголовками. Ці стовпці і 
рядки повинні мати такі  властивості:

 всякому стовпцю таблиці присвоюється 
ім’я, яке має бути унікальним для цієї та-
блиці;

 стовпці таблиці упорядковуються зліва на-
право, тобто стовпець 1, стовпець 2, стов-
пець n  (з математичної точки зору це твер-
дження некоректне, тому що в реляційній 
системі стовпці не впорядковані. Проте, з 
точки зору користувача, порядок, в якому 
визначені імена стовпців, стає порядком, в 
якому вводяться дані, якщо не упереджати 
при введенні кожне значення ім’я відповід-
ного стовпця);

 рядки таблиці не впорядковуються, їх по-
слідовність визначається лише послідовніс-
тю введення в таблицю;

 у полі на перетині рядка і стовпця будь-якої 
таблиці завжди повинно бути тільки одне 
значення даних (це «атомарне» значення 
може бути досить об’ємним);

 усім рядкам таблиці повинна відповідати 
одна і та ж сукупність стовпців, хоча в пев-
них стовпцях будь-який рядок може місти-
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ти порожні значення (NULL-значення), 
тобто може не мати значень для цих стовп-
ців;

 усі рядки таблиці обов’язково мають відріз-
нятися один від одного хоча б єдиним зна-
ченням (ключовим реквізитом), що дозво-
ляє однозначно ідентифікувати будь-який 
рядок такої таблиці;

 при виконанні операцій з таблицею її рядки 
і стовпці можна опрацьовувати у будь-якому 
порядку безвідносно до їх інформаційного 
змісту. 
Нумерація елементів масиву може почина-

тися з 0 або з 1. Збереження одновимірного 
масиву в пам’яті є тривіальним, тому що сама 
пам’ять комп’ютера є одновимірним масивом. 
Для збереження багатовимірного масиву си-
туація ускладнюється.

Припустимо, що ми хочемо зберігати дво-
вимірний масив

 .

Найпоширеніші способи організації двови-
мірного масиву в пам’яті такі:

 розташування «рядок за рядком» (це най-
більш уживаний на сьогодні спосіб, який зу-
стрічається у більшості мов програмування);

 розташування «стовпчик за стовпчиком» (та-
кий метод розташування використовується, 
зокрема, в мові програмування Fortran): ма-
сив з масивів. Багатовимірні масиви репре-
зентуються одновимірними масивами вка-
зівників на одновимірні масиви. 
Розташування може бути як «рядок за ряд-

ком» так і «стовпчик за стовпчиком».
Ці способи дають можливість розміщувати 

дані компактніше, однак це одночасно є і об-
меженням: такі масиви є «прямокутними», 
тобто кожний рядок містить однакову кіль-
кість елементів. Розташування «масив з маси-
вів», з іншого боку, не дуже ефективне щодо 
використання пам’яті (необхідно зберігати до-
датково інформацію про вказівники), але зні-
має обмеження на «прямокутність» масиву.

Для роботи з даними масиву використову-
ється мова SQL (непроцедурна мова SQL) [6, 
7]. Structured Query Language — структуризо-
вана мова запитів, орієнтована на операції з 
даними, представленими у вигляді логічно 
вза є мозв’язаних сукупностей таблиць. Особ-
ли вість запитів цієї мови полягає в тому, що 
вони орієнтовані більшою мірою на кінцевий 
результат обробки даних, на процедуру цієї 
обробки. Ця мова сама визначає, де знаходять-
ся дані, які індекси тощо. Працюючі з файло-
вими серверами дозволяють безлічі користу-
вачів різних ЕОМ отримувати доступ до од-
них і тих же баз даних.

Для виключення вказаних і деяких інших 
недоліків використовується технологія клі єнт—
сервер, за якою запити, призначені для корис-
тувача, обробляються на спеціальних серверах 
баз даних і повертаються лише результати об-
робки запиту.

Технологія клієнт—сервер, яка широко за-
стосовується при роботі з базами даних в ме-
режі, відома вже давно і найчастіше застосову-
валась у великих організаціях. Сьогодні, з роз-
витком Internet, ця технологія все частіше при-
ваблює розробників програмного забезпечен-
ня, оскільки в світі нагромаджена величезна 
кількість інформації з різноманітних питань і 
найчастіше ця інформація зберігається в базах 
даних. Технологію клієнт—сервер можна опи-
сати таким алгоритмом:

 клієнт формує і посилає запит до програми 
бази даних сервера, яка опрацьовує запити;

 програма сервера проводить маніпуляції з 
базами даних, що знаходяться на ньому, у 
відповідності з запитом, формує результат і 
передає його клієнту;

 клієнт отримує результат, відображає його 
на дисплеї і чекає подальших дій користувача. 
Цикл повторюється до завершення корис-

тувачем роботи з сервером. 
Стандартне програмне забезпечення, що ре-

алізує технологію клієнт—сервер, має хорошу 
масштабованість, тобто ефективне викорис-
тання нарощеного апаратного забезпечення, 

1  2  3
4  5  6
7  8  9
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стійкість у роботі, захист від несанкціоновано-
го доступу і потужність при роботі з великими 
проектами в галузі баз даних. 

Робота технології клієнт—сервер залежить 
від того, де знаходиться клієнт та сервер, і як 
клієнт під’єднаний до сервера. Користувач на 
клієнтському комп’ютері в програмі перегля-
ду заповнює запропоновану форму або виби-
рає подальшу дію. Програма пошуку — брау-
зер — по натиску однієї з кнопок на формі пе-
ресилає дані із заповненої форми або відобра-
жає заново отримані в результаті деякої опера-
ції. Неважливо, до якої з мереж під’єднаний 
клієнт. Він може бути віддаленим користува-
чем і з’єднуватися через модем. Програма при-
ймає дані, перевіряє їх і формує запит до моні-
тора баз даних або отримує від нього результат. 
Отримавши запит, монітор опрацьовує його і 
далі (якщо не сталося помилок) відправляє 
потрібні відомості програмі. На диску сервера 
зберігається база даних, що модифікується за 
запитом клієнта. При такому режимі роботи 
забезпечується безпека бази даних як від збоїв 
обладнання і програм, так і від несанкціонова-
ного доступу. Навантаження на мережу пада-
ють, але зростають вимоги до сервера. 

У SQL використовуються основні типи даних, 
формати яких можуть дещо розрізнятися для різ-
них систем: текстові, числові та часові [6, 7].

Організація взаємодії різних інформацій-
них систем та різних груп користувачів (під-
приємств, установ та організацій) корпоратив-
ної інформаційно-аналітичної системи здій-
снюється такими методами:

 довільна взаємодія між двома окремими ко-
мп’ютерами (наприклад, через модем, при 
цьо му обов’язкова участь оператора у прий-
маючої і передаючої сторін. Також можли-
вий обмін у довільному, але заздалегідь обу-
мовленому форматі);

 інтерактивна віддалена взаємодія комп’ю-
тера з інформаційною системою (наприклад, 
за протоколом http, з обов’язковою присут-
ністю оператора на передаючій стороні. При 
цьому використовується певна форма HTML 

документа, а прийняті документи опрацьо-
вуються автоматично;

 контрольоване потокове опрацювання — при-
йом з e-mail, файл містить HTML-форму, 
запуск якої ініціює процес опрацювання до-
кумента або прийом оператором з e-mail елек-
тронних документів в обумовленому фор-
маті і далі запуск програми [8].

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИСНОВКИ

Ефективний розвиток інноваційно-актив них 
підприємств, установ та організацій Хмель-
ницької області на тривалу перспективу мож-
ливий лише при врахуванні ними досягнень 
науково-технічного прогресу та своєчасного і 
достатнього інформаційного забезпечення. То-
му інформаційне забезпечення розвитку інно-
ваційної сфери, через яку просуваються у ви-
робництво інноваційні досягнення, є особливо 
актуальним і вимагає серйозної уваги. 

Виконання прикладної розробки «Роз роб-
лен ня корпоративної інформаційно-ана лі тич-
ної системи науково-технічної та інноваційної 
діяльності в Хмельницькій області як складо-
вої державної інноваційної інфраструктури» 
закладає підґрунтя для формування корпора-
тивної інформаційної системи. За її допомо-
гою у подальшому здійснюватиметься моніто-
ринг науково-технічного потенціалу області.

Отримані та частково актуалізовані дані по-
винні:

 забезпечувати органи управління узагальне-
ною аналітичною та прогнозною інформаці-
єю для прийняття обґрунтованих рішень 
щодо розвитку наукових досліджень та роз-
робок;

 підвищувати ступінь залучення інвесторів 
шляхом забезпечення широкого доступу за-
цікавлених осіб до відповідної інформації;

 вивчати попит на науково-технічні розробки;
 сприяти трансферу технологій;
 забезпечувати кооперацію науково-тех ніч-
но го потенціалу області.
Регіональна корпоративна інформаційно-ана-

літична система науково-технічної та іннова-
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ційної діяльності має стати першим кроком до 
входження в єдину електронну інформаційну 
мережу як елемента управління науково-тех-
нічною та інноваційною діяльністю Хме ль ни-
цької області.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ
БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ 
ІНФОМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМЫ

В статье рассмотрена методика, по которой формиру-
ется информационный массив корпоративной информа-
ционно-аналитической системы Хмельницкой области. 
Методика предусматривает организацию информацион-
ного взаимодействия разных информационных систем 
предприятий, учреждений, организаций — участников 
корпоративной информационно-аналитической системы.

Ключевые слова: корпоративная система, методика, 
информационный массив, инфраструктура, субъекты на-
уч но-технической и инновационной деятельности, банк 
данных.

V.V. Kravchuk, V.M. Grynchuk, О.V. Grynchuk

IMPROVING INFORMATION SUPPORT OF 
SCIENTIFIC, TECHNICAL AND INNOVATION 

DEVELOPMENT OF KHMELNYTSKYI REGION 
ECONOMY THROUGH CREATION OF CORPORATE 

INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM

The article presents a technique of forming information 
array of the corporate information-analytical system of 
Khmelnitsky region . It provides for the organization of in-
formation exchange between different information systems 
of enterprises, institutions and organizations — members of 
the corporate information-analytical system.

Key words: corporate system, technique, information 
array, infrastructure, subjects of scientific, technical and in-
novative activity, data bank.
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