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СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ 
 

У статті проаналізовано складові плану управління проектом 

та ключові процеси управління комунікаціями проекту.  
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В статье проанализированы составляющие плана управления 

проектом и ключевые процессы управления коммуникациями проекта. 

Ключевые слова: управление коммуникациями проекта, 

планирование коммуникаций, процессы управления коммуникациями, 
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The article analyzes the components of the project management plan 

and key management processes communications project. 
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Проект не може здійснюватися без будь-яких інформаційних 

потоків і взаємодії між учасниками, зацікавленими особами проекту, 

які і будуються у вигляді комунікацій. Передана інформація має зміст, 

певні форми подання, передається різними носіями за різними 

адресами і має різні рівні доступу. До вивчення питань проектного 

менеджменту, а саме управління комунікаціями проекту зверталися 

вчені: В.М. Бабаєв [1], А.І. Балашов [2], Т.Г. Фасенко [3],  В.Н. Фунтов 

[4] та багато інших. Досліджувались такі аспекти, як: планування 

управління комунікаціями проекту [1, 3], процеси та етапи управління 

комунікаціями [2, 4] тощо. Втім залишаються не дослідженими 

складові плану управління проектом для формування успішної 

комунікації в реалізації проекту. 

Мета статті полягає у визначенні процесів, які є складовими 

формування успішної комунікації та знайомство зі структурою плану 

управління комунікаціями проекту. 

Інформація поширюється формально чи неформально, поза 

проектом або всередині його, вертикально або горизонтально. 

Структура інформації може містити звіти, розклади, графіки, технічну 

документацію. Форми і методи поширення можуть включати усні та 

письмові форми, графічні і текстові файли, електронну переписку, 

телефонні повідомлення і багато іншого [4; 86]. Все це є елементами 

системи комунікації в проекті. Крім того, управління комунікаціями 

передбачає планування і проведення зустрічей і нарад, а також 

створення і управління офісом проекту і інформаційною системою, що 

забезпечує підтримку управління проектом в цілому. Управління 

комунікаціями проекту (Project Communіcatіon management) – розділ 

проектного менеджменту, що включає дії, необхідні для забезпечення 

одержання, збору, поширення, зберігання і кінцевого розміщення 

проектної інформації [1; 211].  
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Вчені Т.Г. Фасенко та В.М. Бадаєв у своїх працях підкреслюють, 

що управління комунікаціями включає в себе процеси, необхідні для 

своєчасного створення, збору, поширення, зберігання, отримання та, в 

кінцевому рахунку, використання інформації проекту. 

Т.Г. Фасенко виділяє такі процеси управління комунікаціями 

проекту [3; 75 - 78]: 

1) визначення зацікавлених сторін проекту - процес виявлення всіх 

людей або організацій, на яких буде впливати проект, і 

документування значущої інформації щодо їх інтересів, 

залученості та впливу на успіх проекту; 

2) планування комунікацій - процес виявлення потреб зацікавлених 

сторін проекту в інформації та визначення підходу до 

комунікацій; 

3) поширення (розподілення) інформації - процес надання значимої 

інформації зацікавленим сторонам проекту відповідно до плану; 

4) управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту - процес 

спілкування і роботи із зацікавленими сторонами проекту з 

метою задоволення їх потреб і рішення виникаючих проблем; 

5) звіти про виконання - процес збору і поширення інформації про 

виконання, включаючи звіти про поточний стан, оцінку 

виконання і прогнози. 

В.М. Бабаєв пропонує такі процеси управління комунікаціями 

проекту [1; 203 - 204]: 

6) планування взаємодії – визначення потреб в інформації і 

взаємодії учасників проекту; 

7) розподіл інформації – своєчасного надання необхідної інформації 

зацікавленим особам проекту на регулярній основі;  

8) облік виконання – збору й поширення інформації про 

використання ресурсів для досягнення поставлених цілей між 

учасниками проекту;  

9) адміністративне завершення – підготовки, збору й розподілу 

інформації для документально оформленого завершення всього 

проекту або однієї з його фаз. 
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Представлені процеси управління комунікації з точки зору 

інформаційного забезпечення узагальнені нами у таблиці (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Процеси управління комунікаціями 

Процеси 

управління 

комунікаціями 

Вхідна 

інформація 

Методи і 

засоби 

Вихідна 

інформація 

Планування 

взаємодії 

Потреби у 

взаємодії;  

технологія 

взаємодії;  

обмеження; 

допущення 

Аналіз 

інформаційних 

потреб 

План 

управління 

взаємодією 

Розподіл 

інформації 

Результати 

роботи; план 

управління 

взаємодією; план 

проекту 

Навички 

взаємодії;  

система 

організації 

інформації;  

система 

розподілу 

інформації 

 Звіти і 

архів проекту 

Облік 

виконання 

План проекту; 

результати 

роботи; 

додаткова 

інформація 

Методи й 

засоби 

розподілу 

інформації 

 Звіти про 

виконання 

Адмініс 

тративне 

завершення 

Документація з 

оцінки 

виконання; 

документація з 

продукту 

проекту;  інші 

записи проекту 

Методи і 

засоби оцінки 

виконання 

Архіви 

проекту;  

формальне 

приймання;  

засвоєні 

уроки 

 

У більшості проектів основна частина планування комунікацій 

виконується на самих ранніх фазах проекту. Однак результати цього 

процесу планування регулярно переглядаються протягом всього 
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проекту і, при необхідності, змінюються, щоб вони зберігали свою 

актуальність. 

План управління комунікаціями є складовою частиною плану 

управління проектом або включається в нього у вигляді допоміжного 

плану. План управління комунікаціями є частиною загального плану 

управління проектом або включається в нього як допоміжний план. 

Шаблон розділів даного плану наведено в табл. 2 [2; 54 - 56]. 

Таблиця 2 

Розділи плану управління комунікаціями [2; 54 - 56] 

Розділ плану Коментар 

Предмет 

комунікації 

Інформація, призначена для 

розповсюдження серед учасників проекту 

Мета 
З якою метою поширюється дана 

інформація 

Частота 
Як часто передбачається поширювати дану 

інформацію 

Дати початку 

(завершення) 

Тимчасові рамки поширення даної 

інформації 

Формат (засіб 

зв'язку) 
Представлення інформації і спосіб передачі 

Відповідальна 

особа 

Член команди, в обов'язки якого входить 

поширення даної інформації 

Адресат 
Особа, підрозділ, якому призначена дана 

інформація, з виділенням пріоритетів 

 

Таким чином, у процесі планування комунікацій визначаються 

інформація та взаємодії, необхідні учасникам проекту. Наприклад, 

яким особам яка інформація потрібна, коли вона їм знадобиться, хто і 

яким чином повинен їм цю інформацію надати. Хоча потреба в 

передачі інформації проекту існує у всіх проектах, інформаційні 

потреби і методи її поширення можуть відрізнятися. Важливим 

фактором досягнення успіху проекту є виявлення інформаційних 

потреб учасників проекту та визначення відповідних засобів 
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задоволення цих потреб. Планування комунікацій часто призводить до 

створення додаткових результатів поставки, які в свою чергу 

вимагають додаткового часу і зусиль. Внаслідок цього ієрархічна 

структура робіт проекту, розклад і бюджет проекту відповідним чином 

коригуються. У більшості проектів основна частина планування 

комунікацій виконується на самих ранніх фазах проекту. Однак 

результати даного процесу планування регулярно переглядаються 

протягом всього проекту і, при необхідності, змінюються, щоб вони 

зберігали свою актуальність. 
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