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ПОЛОЖЕННЯ 

 

про офіційний веб-сайт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Бердянський університет менеджменту і бізнесу» у глобальній 

інформаційній мережі Інтернет 

 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту» «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про авторське 

право і суміжні права» , «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про звернення громадян», Указу 

Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до 

цієї мережі в Україні», визначає статус веб-сайту Університету (далі Веб-сайт), - 

www.bumib.edu.ua як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та 

встановлює порядок розміщення на ньому нормативно-правових актів та 

інформаційних матеріалів (далі - інформація). 

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення 

діяльності Університету та його структурних підрозділів, взаємообмін 

інформацією з органами державної влади України, органами місцевого 

http://www.bumib.edu.ua/


самоврядування, неурядовими організаціями країн світового співтовариства та 

громадськістю з питань, що висвітлюють діяльність Університету. 

1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства. 

 

II. Структура та дизайн Веб-сайту 

 

2.1. Веб-сайт складається з основних розділів (Додаток 1). 

До структури сайту входять піддомени:  

- http://nmz.bumib.edu.ua (навчально-методичний центр Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу); 

- http://visnyk.bumib.edu.ua (вісник Бердянського університету менеджменту 

і бізнесу). 

2.2. Матеріали, що складають інформаційне наповнення Веб-сайту, за своїм 

характером розподілені на три категорії: 

- статичні - які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу; 

- динамічні - актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у 

зв’язку з чим вони повинні періодично оновлюватись; 

- потокові - які втрачають актуальність свого змісту протягом короткого 

проміжку часу. 

2.3. Дизайн Веб-сайту Університету має такі складові: 

- верхній колонтитул, що містить логотип Університету, назву 

«Бердянський університет менеджменту і бізнесу», контакти; 

- кольорова схема Веб-сайту, що складається з основних кольорів – 

зеленого, сірого, білого та чорного. 

- у верхній навігації розміщено розділи головного меню. У лівій бічній 

панелі розміщено посилання на офіційні акаунти університету у соціальних 

мережах, головні події та оголошення. У нижньому колонтитулі розміщені 

партнерські банери. 

2.4. Основний шрифт Веб-сайту - Таhoma 10, у випадку обґрунтованої 

пропозиції дизайнерів та програмістів може бути використано інший шрифт. 

http://nmz.bumib.edu.ua/
http://visnyk.bumib.edu.ua/


2.5. Оформлення Веб-сайту складається з навігації, де зверху розміщено 

меню основних розділів та навігації. 

2.6. Дизайн та структура Веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без 

внесення змін до даного Положення. Зміни вносяться розпорядженням ректора 

за поданням відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю 

Університету з урахуванням пропозицій адміністрації чи відповідальних осіб за 

роботу із Веб-сайтом у структурних підрозділах. 

2.7. Інформація для розміщення на сайті має бути подана українською 

(повна версія) мовою. 

2.8. Організація розміщення інформації на Веб-сайті має ієрархічну 

структуру, що передбачає створення декількох рівнів даних у розділах Веб-сайту 

(на веб-сторінках). У середині веб-сторінок допускаються впорядковані або 

окремі перехресні посилання на довільні ієрархії в залежності від тематичного 

зв’язку між даними. Такий взаємозв’язок становить гіперструктуру сайту і 

забезпечує максимальну прозорість його структури. 

2.9. Веб-сайт розміщує індивідуальні веб-сторінки факультетів, коледжу, 

кафедр, структурних підрозділів, навчально-наукових підрозділів та заходів, що 

проводяться Університетом. 

 

III. Організаційне забезпечення та функціонування Веб-сайту 

 

3.1. Організаційне забезпечення Веб-сайту покладається на адміністратора 

сайту Університету (далі - Адміністратор), що включає: 

- збір та узагальнення інформації, що надається відповідальними особами; 

- забезпечення своєчасного розміщення отриманої інформації, перевірку 

розміщених в документі всіх електронних посилань; 

- вирішення поточних питань, пов’язаних з оновленням інформації на Веб-

сайті; 

- розгляд пропозицій щодо зміни структури та дизайну Веб-сайту; 

- підготовку пропозицій щодо внесення змін до даного Положення.  



- проведення моніторингу статистики відвідування Веб-сайту; 

забезпечення функціонування всіх підсистем Веб-сайту; 

- підготовку макету та шаблонів сторінок; 

- внесення, у разі потреби, поточних змін до стилістичного вирішення 

окремих елементів дизайну Веб-сайту; 

- забезпечення захисту Веб-сайту від несанкціонованого втручання. 

3.2. Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та 

оновлення Веб-сайту розглядаються ректором Університету та проректорами, за 

участю адміністратора сайту. 

 

IV. Порядок інформаційного наповнення Веб-сайту 

 

4.1. Інформація для розміщення на Веб-сайті готується відповідальними особами 

за роботу із Веб-сайтом у кожному структурному підрозділі Університету та 

подається до адміністратора. 

4.2. Інформація подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким 

вимогам: 

- документи, що містять переважно текстові дані -  у форматі doc, txt. 

- ілюстративний графічний матеріал - графічні файли у форматі jpg, png 

розміром файла до 1 Мб; 

- назва файлу подається латиницею без пропусків малими прописними 

літерами. 

4.3. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або 

науковому стилю мовлення. 

4.4. Інформація не повинна містити: 

- ненормативної лексики; 

- відомостей, що порушують конституційні права людини і громадянина; 

- розголошення державної та комерційної таємниці. 



4.5. Інформація, яка не відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 4.2., 4.3., 4.4. 

цього розділу Положення, повертається на доопрацювання відповідальним 

особам. 

4.6. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає керівник структурного 

підрозділу, який подає інформацію, відповідальна особа з питань доступу до 

публічної інформації. 

4.7. Розміщення на Веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та 

фізичних осіб здійснюється в установленому порядку шляхом укладання 

відповідних угод. 

 

V. Програмне га технічне забезпечення 

 

5 .1. Функціонування програмного та технічного забезпечення Веб-сайту планує 

адміністратор сайту та здійснює Університет. 

5.2. Загальносистемне та спеціалізоване програмне забезпечення Веб-сайту 

повинно бути ліцензійним і сумісним з іншими програмними засобами. 

 

VI. Регламент функціонування 

 

6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, термін 

висвітлення інформації визначають проректори та відповідальні особи за роботу 

із Веб-сайтом кожного структурного підрозділу Університету. 

6.2. За своєчасність подання інформації відповідає керівник структурного 

підрозділу, за яким закріплене його виконання. 



Додаток 1 

СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТУ WWW.BUMIB.EDU.UA 

 

№ з/п Пункт меню Підпункт 

1. Університет Про університет 

Сторінка ректора 

Освітні програми 

Ліцензування та акредитація 

Прозорість та інформаційна відкритість 

Контакти  

2. Факультети Юридичний факультет 

Факультет економіки, управління та 

інформаційних технологій 

3. Кафедри Кафедра загальнотеоретичних правових 

дисциплін і філософії 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

Кафедра інформаційних систем і технологій 

Кафедра юридичних галузевих дисциплін 

Кафедра економіки та фінансів 

Кафедра менеджменту і туризму 

4. Коледж Інформація 

Вступ до коледжу 

Вступ на ІІ курс 

Документи для вступу 

5. Абітурієнту Вступ до університету 

Вступ до коледжу 

Вступ для здобуття ступеня магістра 

Програми вступних випробувань 

Документи для вступу 



Рейтингові списки 

Розмір плати за навчання 

Інформація про гуртожиток 

Поставити питання 

6. Студенту Рада студентського самоврядування 

Навчально-методичне забезпечення 

Юридична кліника 

Гуртожиток 

Фотогалереї 

Новини 

7. Наука Концепція 

Положення про наукову та науково-технічну 

діяльність 

Напрями досліджень 

Аспірантура 

Наукові школи 

Почесні доктори та професори 

Наукове співробітництво 

Вісник БУМіБ 

Звіт з наукової роботи 

Цифри і факти 

План наукових заходів 

Рада молодих учених. Студентське наукове 

товариство 

Нормативно-правова база 

Наукові конференції в Україні 2018 

Українські економічні фахові видання в 

міжнародних базах 

Контакти 



8. Співпраця Міжнародна співпраця 

Европейська програма «Еразмус» 

Фонди та гранти 

Партнери університету 

 


