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The article is devoted to the problems of creating a 
conceptual model of the science and popular content 
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constituent elements in tabular and graphical form 
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ВСТУП 
Розгортання явищ глобалізації, конвергенції 

диктує нові вимоги до формування засад 
діяльності мас-медіа та актуалізує питання 
моделювання функціонально-типологічних 
характеристик друкованих та електронних 
інформаційних ресурсів. Розглядаючи масові 
комунікації як динамічну систему, моделювання 
передбачає виявлення потенційних чинників 
еволюційних змін та визначення найбільш 
імовірних результатів їхнього впливу на мас-
медіа. 

Моделювання мас-медійної діяльності, 
здійснене на основі форсай-методології [1], 
розглядається як цілеспрямований процес, який 
поєднує творчі, інтелектуальні та мотиваційні 
компоненти учасників комунікаційної взаємодії. 

Моделі соціально-комунікаційних систем 
підвищують ступінь прогнозованості, 
передбачуваності розвитку досліджуваних 
об’єктів, а також дають підстави для 
формулювання науково обґрунтованих, 
аргументованих рекомендацій щодо скерування 
суспільних явищ у визначеному 
моделюванням напрямі.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Розроблена модель за своєю сутністю являє 

собою інструментарій пізнання стилістично-
типологічних характеристик комерційно 
успішного носія науково-популярного контенту 
через систему принципів стратегічного розвитку, 
які забезпечують досягнення певних якісних 
результатів шляхом використання різних форм та 
засобів популяризації знань.  

За своєю типологією концептуальна модель є 
інформаційною описовою, оскільки представлена 
у вигляді структурно-функціональної системи, 
яка розподілена на окремі елементи та 
підсистеми, які пов’язані ієрархічними 
відношеннями. Як елементи системи 
розглядаються вхідні базові і варіативні 
характеристики об’єкта дослідження та вихідні 
характеристики, зумовлені причинно-
наслідковими зав’язками з вхідними. 

До вхідних базових характеристик належать 
принципи стратегічного розвитку носія науково-
популярного контенту, які безпосередньо 
забезпечують реалізацію функціональних 
стилістично-типологічних ознак науково-
популярних мас-медіа. До вхідних варіативних 
характеристик належать такі принципи, які 
можуть бути застосовані для посилення чи 
доповнення функціональної структури мас-медіа 
в повному обсязі, а можуть бути використані 
вибірково під час стратегічного планування для 
досягнення певних цілей (маркетинг, підвищення 
конкурентоздатності, реалізація суміжних видів 
діяльності). 

Під вихідними характеристиками 
розглядається очікуваний результат від реалізації 
принципів стратегічного планування діяльності 
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носія науково-популярного контенту. Модель 
дозволяє шляхом добору та варіювання вхідних 
характеристик об’єкта прогнозувати можливі 
його вихідні характеристики.  

Система стратегічних принципів згенерована 
шляхом абстрагування від матриці SWOT-
аналізу журналу «Зелені Карпати» [2]. 

Шляхом стратифікації до базових принципів 
відносимо стратегічність менеджменту, 
читачоцентризм, функціональність, змістовність, 
естетичність, які можна розглядати як традиційні 
принципи журналістської творчості, а також 
конвергентність, введення якого в систему 
базових принципів зумовлений активним 
розвитком інформаційних технологій, 
проникненням ринкових відносин у сферу 
масових комунікацій. Споживання контенту стає 
все більш мобільним, гнучким, індивідуальним, 
інтерактивним, керованим. Тому конвергенція 
зумовлює зміну об’єкту конкурентної боротьби – 
з часу на привернення уваги споживачів 
інформації [3, с. 56-67]. За прогностичними 
припущеннями, конвергенція є тим процесом, 
який повністю видозмінить не тільки систему 
медіа, а й усі галузі, що безпосередньо чи 
опосередковано з ними пов’язані [4]. 

Варіативний рівень концептуальної моделі 
науково-популярного інформаційного ресурсу 
формують принципи: креативність, 
сенсаційність, збалансованість, квазіприсутність, 
інтерактивність, квотність автури, автентичність, 
контраверсійність, промоційність. 

За формою розроблена концептуальна модель 
має два варіанти представлення: табличне та 
графічне.  

В основу табличної концептуальної моделі 
покладено систему двовимірних координат. 

У горизонтальному вимірі модель відтворює 
причинно-наслідкові відносини між принципами 
концепції розвитку носія науково-популярного 
контенту та очікуваними результатами їх 
впровадження. 

У вертикальному вимірі принципи концепції 
стратифіковано та подано відповідно до ієрархії 
важливості. Застосування принципу ієрархізації є 
необхідним тому, що він дає можливість 
ідентифікувати компоненти складної системи, 
якою є інформаційна модель, та позиціонувати 
сукупності локальних підсистем, кожна з яких 

містить інформаційну та керівну компоненту, які 
перебувають в тісному взаємозв’язку [5; 6]. 

Графічна концептуальна модель відображає 
базові і варіативні принципи стратегічного 
планування розвитку носія науково-популярного 
контенту, унаочнює систему взаємозв’язків між 
ними як єдиного цілого та визначає ступеневість 
потенціалу посилення базових принципів 
варіативними. 

Таблична і графічна моделі не є тотожними, 
тобто графічна модель не дублює табличну: в 
основу їхньої побудови покладено різні підходи 
до відображення взаємозв’язків між базовими і 
варіативними принципами. 

Алгоритм моделювання, на основі якого 
побудована концептуальна модель носія науково-
популярного контенту, може бути застосований 
для проектування і прогнозування діяльності 
реальних носіїв науково-популярного контенту 
різних типів. Сформована модель може бути 
модифікована із зміною мети, методів і 
прийнятих критеріїв моделювання, проте 
обґрунтованість моделі вимагає збереження 
загального алгоритму проектування. 
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