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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТНОГО ОФІСУ 

Процеси, що відбуваються на сучасному етапі розвитку економіки нашої 

держави, призвели до різкого стрибка в розвитку комп'ютерних технологій, 

актуальність і затребуваність результатів яких є незаперечними. Для спрощення 

роботи і підвищення оперативності отримання керівниками даних в будь-який 

момент часу за будь-який період, необхідна інформаційна технологія із 

високим ступенем автоматизації певних процесів.  

Говорячи про інформаційну технологію, ми маємо на увазі сукупність 

процесів збору, передачі, переробки, зберігання і доведення до користувачів 

інформації, що реалізуються за допомогою сучасних програмних засобів. 

Невід'ємними елементами інформаційної технології виступають комп'ютерне 

обладнання, програмне забезпечення, зберігання даних і засоби комунікації.  

У проектно-орієнтованої організації функції стратегічного управління 

покладаються на проектний офіс. Саме він обирає (або керує розробкою у разі 

необхідності) для використання в організації відповідну інформаційну 

технологію. Процесний підхід до управління у цьому контексті є одним з 

найефективніших. Прикладом може слугувати розроблена авторським 

колективом та апробована комп’ютерна програма у складі  інформаційної 

технології стратегічного планування та виконання процесів структурних 

підрозділів ВНЗ за такою структурою: 

- декомпозиція  стратегічних планів ВНЗ до рівня планування роботи 

виконавців процесів; 

- автоматизація процесу розподілу навантаженням викладачів виходячи з 

планів стратегічного розвитку структурних підрозділів ВНЗ; 

- автоматизована генерація та друк результатів розподілу;  



 

- захист інформації від технічних помилок;  

- самоконтроль основних обмежень при формуванні доручень викладачів;  

- автоматизація процесу коректування попереднього розподілу 

навантаження; 

- автоматизація побудови зведених таблиць для використання 

керівництвом кафедри при здійсненні моніторингу реалізації стратегії; 

- автоформування файлів із персональними дорученнями для e-mail 

розсилання співробітникам; 

- генерація електронної форми індивідуального плану роботи викладача із 

автозаповненням окремих розділів. 
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