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ПРОЕКТАХ 
 

Представлено аналіз концепції удосконалення управління комунікаціями в 
інформаційно-комунікаційних та соціокомунікаційних  проектах, націлених на 
підвищення якості життя, що реалізуються завдяки інформаційно-
комунікативним технологіям, які сприяють становленню нової інформаційної 
інфраструктури.. 
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Постановка проблеми і мета наукового дослідження. Актуальність теми 

дослідження. 

 Удосконалення управління комунікаціями інформаційно-комунікаційних та 

соціокомунікаційних проектів нерозривно пов’язано з підвищенням ролі у 

суспільстві інформаційних технологій. Інформативно-комунікативні процеси, що 

об’єднують суспільство на всіх рівнях, пронизують Інтернет-середовище, 

транслюють соціально значиму інформацію, здійснюють істотний вплив на 

розвиток інформаційно-комунікаційних та соціокомунікаційних проектів,  

постільки процес глобалізації розширює сучасні уявлення про суть і моделі 

комунікації в суспільстві; Інтернет як нову нелінійну комунікативну систему; 

дозволяє глибоко пізнати соціальні наслідки комунікаційного процесу. Належить 

визнати, що інтелектуально-технологічні схеми ведуть до принципово нового 

стану широкомасштабного доступу до Інетернет – до глобального гіперінтелекту 

(індустрії даних і знань).    

Мета: розробка концепції удосконалення управління комунікаціями в 

інформаційно-комунікаційних та соціокомунікаційних  проектах.  

Обговорення проблеми.  Для розвитку інформаційно-комунікаційних та 

соціокомунікаційних проектів важливим є комп’ютеризація, яка  створює сучасну 

технологічну основу становлення і розвитку інформаційно-комунікативного 



 

процесу в складній відкритій системі, у якій інформатика і володіння  ЕОМ.  В 

контексті постнекласичної методології істотною проблемою  удосконалення 

управління комунікаціями інформаційно-комунікаційних та соціокомунікаційних 

проектів є вирішення проблем  комунікаційної ентропії [1]. Стрімке 

розповсюдження інформації, глобалізація комунікативного простору, перехід до 

нової електронної культури впливають на специфіку спілкування, форми зв’язку, 

характер ціннісно-світоглядних установок. Сформулюємо основні особливості та 

принципи цієї концепції. Для розвитку інформаційно-комунікаційних та 

соціокомунікаційних проектів важливе значення має: 1) пояснення природи 

соціальної комунікації; 2)  аналіз особливостей суб’єкт-об’єктних  відносин в 

комунікативному процесі;  3) визначення комунікації  як процесу передачі 

соціально та індивідуально значущої інформації за допомогою різних 

комунікативних засобів; 4) дослідження характеру трансформації комунікативних 

відносин під впливом процесу глобалізації і розвитку інформаційних технологій;  

5) розширення змісту понять «простір», «час», «реальність» під впливом нових 

комп’ютерних технологій та Інтернет; 6) виявлення розуміння сприйняття часу і 

реальності («віртуальна реальність»); 7) обгрунтування специфіки 

функціонування моделей комунікації, смислоутворення, інтерпретації і розуміння 

текстів; 8) ускладнення як тексту, так і контексту комунікації під впливом 

глобалізації і появи нових комунікативних технологій; 9) виявлення етапів  

становлення і розвитку комунікативних медіа-засобів, причин появи нових якісно 

нових форм комунікації і способів взаємодії; 10) врахування нелінійності передачі 

смислів, сценаріїв, інтерпретації і тлумачення інформації, що передається у 

процесі комунікативної взаємодії. 

 Інформаційно-комунікаційні та соціокомунікаційні проекти радикально 

змінюють суспільні зв’язки, інформаційний обмін, ступінь відкритості, якість і 

кількість діалогових форм спілкування людей, соціальних груп, структур, якість 

нашого життя.  Комунікації самого різного роду, набуваючи мережний характер, 

істотно видозмінюють зворотний  зв'язок між  населенням, місцевими 

спільнотами, громадами, о в цілому сприяє формуванню глобального 

інформаційного суспільства [2]. Удосконалення управління комунікаціями в 



інформаційно-комунікаційних та соціокомунікаційних  проектах спирається на  

найвагоміші організаційні принципи: 1) єдність всіх ланок управлінської 

вертикалі незалежно від їх інституційної належності; 2) субординацію і 

координацію компетенцій суб’єктів управлінського партнерства; 3) паритет 

інтересів центральних, регіональних і територіальних органів влади; 4) баланс 

управлінських сил в умовах координаційної міжорганізаційної взаємодії; 4) 

єдність інформаційного простору у рамках управлінського партнерства.  

Коли мова заходить про комунікаційну діяльність в контексті інформаційно-

комунікативного процесу, то остання являє собою не тільки ланцюг послідовних 

комунікаційних дій (операцій), а єдність комунікаційних і некомунікаційних 

актів, і, навпаки, будь-яка не комунікаційна діяльність включає себе структуру 

комунікаційної дії.  

Висновки. Отже, управління  проектами - це однин з найбільш ефективних 

напрямів сприяння розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах ринку, 

підвищення якості життя, надання нової якості послуг населенню та його  

залучення до трудової участі у розбудові інформаційного суспільства, а саме 

формування розумного, інтелектуального, технологічного суспільства, що 

базується на інформаційно-комунікативних технологіях. 
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