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важливо передбачити системні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності 

на міжнародному ринку освітніх послуг. Зокрема: 

– підвищити якість освітніх послуг у відповідності до міжнародних 

стандартів та потреб світового ринку праці; 

– посилити кадровий склад вищих навчальних закладів за рахунок науково-

педагогічних працівників, здатних працювати в глобальному освітньому 

просторі; 

– модернізувати матеріально-технічну базу вищих навчальних закладів, 

впровадити сучасні інноваційні методи та технології в навчальний процес;  

– розвивати науково-технічне співробітництво, забезпечити участь 

навчальних закладів в міжнародних освітніх проектах і програмах. 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ – ОСНОВА РОЗРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА 

ПРОГРАМАМИ  

У викликах сьогодення питання розробки інформаційних технологій (ІТ) 

відповідно до специфіки проектів та програм, що реалізуються, перейшли на 

стратегічний рівень менеджменту  [1, 2]. Формалізація процесів є не тільки суттю 
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процесного підходу до управління організаціями різних типів [3], їх функціональних 

сфер діяльності [4, 5], а й основою розробки відповідних ІТ. На рис. 1 та 2 наведені 

приклади формалізації двох процесів у різних нотаціях. 

 

 

 

Рисунок 1 – Контекстна діаграма процесу «Складання протоколів засідання 

ДЕК з розгляду дипломної роботи» 

 

Тільки чітко формалізувавши основні процеси, які мають найбільш важливе 

стратегічне значення, можна розробити таку інформаційну технологію, 

використання якої буде приносити суттєвий позитивний економічний ефект від 

використання при управлінні проектами і програмами.   
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Рисунок 2 – Формалізація процесу «Організаційно-методична підготовка до 

нового навчального року» в нотації IDEF0 
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ТЕРМОМОДЕРІНІЗАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ  

Дослідження стану енергозбереження в Україні визначається однозначним 

відставанням від основних процесів розвинутого суспільства. Йдеться як про 

загальний стан житлового фонду, так і про рівень споживання енергоресурсів на цілі 

опалення, який в Україні залишається на рівні проектних рішень 80-х років - в 

середньому 210-240 кВт год. / м. кв.*рік [1]. Це у рази є гіршим за показники 

Європейських країн. Нажаль, поки що не може Україна похвалитись і рівнем 

розвитку альтернативної енергетики, яка за різними складовими становить близько 

12%. 


