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к анд. н аук із соц . кому ні ка цій, доцент,
На ціональна акаде мія  керівних кадрів  куль тури і  мис те цтв
 Ки їв,  У країна

М ОДЕЛЬ НИЙ  ПІДХІД У ДОСЛІДЖ ЕНН І  
С ОЦ ІОК ОМУНІ К АЦ ІЙ Н ОГО П РО СТ О РУ  КУЛЬТ УР И 

У статті обґрун т ов уються можл и во сті  ви кор ис тання  м од ельного п ідходу 
в  до сл ідженні  со ц іок ом у н ік а ці йн ого п ростору куль тури . Запропоно в ано системно-
ф ункці ональну  модель як з асіб п і зн а ння о б’єк т а,  що дає змогу вивч ати його 
як с истему.  С ис т емн о-функці он альна м од ель склад а є ться із чот и рьох взаєм о зв’я-
заних родових е ле ментів: « фу н кція», « с тр уктура»,  « т ехнологія »  та « організац і я» . 
 Елементи «с тр ук ту ра» й « функці я » є пер ви нн ими, а «т ех но ло гія» та  « організ ац ія» 
мають яскр аво  вираже ний заб езп еч ув аний харак те р .  Цілісні сть запропонованої 
 мо делі забе зпе чується вну тр ішніми з в’язками між її  елементами в  поєдна нні 
зі зв’язками  кожного із цих елеме н тів із зов н іш нім сер ед ов ищем.

 Кл юч ові слова :  м од ел ь,  ф унк ції, стр уктура ,  те хнолог ія ,  о ргані за ці я,  соціок ом у-
н і ка ці йний  пр ос тір культури, с оціал ьні к ом ун ік аці ї,  докум е нт альні к ом унікації. 

Вивч ення соці о ко мун ікацій н ого  простору  к ул ь тури на етапі освоєння 
і нформа ц ій них т е хн ологій у ф ункціо наль ному зрізі як  ск ладової  частини 
 си стеми  со ц іальних к о му н ік а цій під готовлено  т ривалою істо рією 
 розви тку  до кумент оз на вчої  думки та  су мі жних нау к. 

 Соціальні к омунікації  розглядают ься д ос лідник ами як с ук упність 
про це сів і стр ук т ур , що забезпечують  ці лесп рямований обіг соціал ь ної 
інформ ації та  з нань у  сус піль стві [ 3,  4 , 14, 16 ].  В а жл ивою скла до вою 
системи с оц іа л ьних  к о му ні кацій є док у ме нтальні к о му ні кації,  які одно-
ч асно роз гля д аю т ься як важли вий дос лідниць кий  на прям суч ас ного 
док ум ен т озн авств а. 

 Мета ста тті – обґр у нт увати мож ли в ості в ик ори ст ання м о дель ного 
 пі дходу до  до слідже ння  со ціоком унікац ій ного прос тору к ультури .

 Соціаль ній ком ун і ка ції було п ри ділено значну увагу в період визнання 
соціальних комунікацій як окре мого напряму науки в ква лі фі ка цій ній 
справі, що об’єд нало жур на ліс тику, видав ничу справу, доку мен тоз навство, 
архі воз навство, кни гоз навство, біб лі о те коз навство, біб лі о- г ра фоз навство 
тощо. Саме тому загальні питання тео рії соці аль ної кому ніка ції роз ви ва-
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ються в період широ ких дис ку сій у пра цях Г. По чепцо ва [7], В. Рі зу на [8, 
9], О. Хо ло да [19], Ф. Шар ко ва [21, 22], В. Іль гана є вої [4], а також у пра -
цях, при свя че них питан ням кому ні ка цій ної діяль ності в під руч ни ках 
А. Со ко ло ва [13, 15], Г. Шве цо вої-Вод ки [23], В. Шей ка [24], Н. Куш на-
ренко та А. Со ля ник [16], М. Сло бо дя ни ка [10], І. Да ви до вої [2], Н. Ку-
 на нець [5], Г. Ше ма є вої [25] та ін.

Розг ляд цих під хо дів до сут ності та меха нізму соці аль ної кому ні ка ції 
як окре мого загаль ного сус піль ного явища, так і різ них видів соці аль них 
кому ні ка цій, масо вої, нау ко вої, полі тич ної, а також запро по но ва ний «соці а-
ль но- ко му ні ка цій ний інжи ні ринг» як мето до ло гія дос лі дження соці а-
ль них кому ні ка цій харак те ри зу вали пошук спіль них кон цеп цій та роз кри-
ва ються в остан ній моног ра фії О. Пас ту шен ко [6].

Як стве р джує О. Пас ту шенко, дос лі дження кому ні ка цій них об’єк тів 
у соці аль ному вимірі мають ґрун ту ва тися на таких мето дич них про це-
ду рах, як фік са ція дос лі джу ва ного об’єкта в при род ній для нього сис темі 
сус піль них коор ди нат; спо сте ре ження за дос лі джу ва ним об’єк том у соці -
аль них умо вах; екс пе ри мен ту вання з дос лі джу ва ним об’єк том; опис 
резуль та тів спо сте ре жень чи екс пе ри мен тів від носно соці ально зада них 
пара мет рів; ана ліз резуль та тів дос лі джень у соці ально зада ному кон-
тексті; соці ально орі єн то вана інтерп ре та ція резуль та тів ана лізу. Такі мето -
до ло гічні засади дос лі дження без у мовно можуть вико рис то ву ва тися для 
дос лі дження доку мен та цій них про це сів у галузі культури.

Для нашого дос лі дження при нци пово під крес лити під ходи О. Хо лода, 
який звер нув увагу на доку мен таль ний аспект соці аль них кому ніка цій 
як «галузь знань, що вивчає орга ні за ційно впо ряд ко вану сис тему доку-
 мен тів, їх масиви, про дукти засо бів масо вої кому ні ка ції та інфор ма ційні 
тех но ло гії, що забез пе чу ють реа лі за цію інфор ма цій них про це сів і намі рів 
за без по се ре д ньої участі чле нів кому ні ка тив ного про це су» [19, с. 35]. 
Тому він кла си фі кує соці альні кому ні ка ції (від по відно, і доку мен та ційні 
про це си) як сис тему мані пу ля цій [пози тив ний або нега тив ний вплив на: 
кому ні ка ційні тех но ло гії (ство рення, про гно зу вання, адап та ція, реа лі-
за ція); стра те гії та моделі (соці альна дія, соці альна вза є мо дія, соці альні 
від но си ни); соці альні фігу ранти (суб’єкти й об’єк ти)] [20]. Такий кому ні-
ка цій них під хід є модель ним і ціл ком може засто со ву ва тися для дос лі-
дження соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури, що пот ре бує обґрун-
ту вання пізна валь них мож ли вос тей під хо дів до пізнання, що базу ються 
на загаль но фі ло софсь ких кате го ріях для ком плекс ного вивчення кому ні-
ка цій ного прос тору культури. На нашу думку, соці о ко му ні ка цій ний 
прос тір куль тури – це складна дина мічна сис тема, яка здійс нює не лише 
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куму ля цію та роз по всю дження, а й про ду ку вання куль тур ного про дукту. 
Вона скла да ється з трьох основ них скла до вих – інфра струк тур ної, 
зміс то вої та суб’єк т ної. Сис тем ність вияв ля ється, зок рема, у клю чо вому 
фак торі – синер гії, тобто набутті нових харак те рис тик, влас ти вос тей 
і функ цій, порів няно з прос тою сукуп ністю об’єк тів.

В інфра струк тур ній скла до вій головне місце займа ють інсти ту ції, 
що реа лі зу ють кому ні ка ційні про цеси (музеї, біб лі о теки, архіви, виставки, 
театри, кіно те атри, кон цертні зали тощо); засоби масо вої кому ні ка ції: 
преса, радіо, теле ба чення, відео- й ком п’ю терна мережі; тех нічні засоби 
та канали кому ні ка цій, що забез пе чу ють реа лі за цію кому ні ка цій ного 
про цесу. Важко не визнати той об’єк тив ний факт, що без сум нівно 
домі нант ною ком по нен тою інфра струк тури стали соці альні середо вища 
Інтер нету та вір ту альні спіль ноти, що функ ці о ну ють у них. Ігно ру-
вання чи ніве лю вання цього явища в май бу т ньому харак те ри зу ва тиме 
дос лі дження в зазна че ній сфері як неповне чи суто емпі ричне. Вка зані 
«фізич ні» об’єкти та інсти ту ції також повинні роз гля да тися й через 
при зму вір ту аль ної при сут ності в соці аль них середо ви щах Інтер нету.

Зміс това скла дова вклю чає насам пе ред інфор ма цію та знання, які 
є базо вими для ефек тив ного функ ці о ну вання сучас ного й перс пек тив ного 
соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури. Основ ними акту аль ними питан-
нями є питання «циф ро вої рево лю ції», яка від бу лася в поданні та збе ре-
женні інфор ма ції, що впли нуло як на її дос туп ність, так і на особ ли вості 
її вико рис тання, а також, що не менш важ ливо, особ ли вості вико рис тання 
фізич них інфра струк тур них об’єк тів. Тех нічно вже всі зміни від бу лися – 
роз роб лено і впро ва джено сис теми уні вер саль них адре са цій циф ро вих 
даних, ефек тивні та якісні фор мати циф ро вих даних, при нципи прак тично 
необ ме же ного збе рі гання даних. Тут варто очі ку вати лише подаль шої 
імп ле мен та ції резуль та тів. Єди ною конт ра вер сій ною ділян кою, на нашу 
думку, зали ша ти меться подання кон тенту засо бами допов не ної реаль-
ності, форми і види якої ще в актив ному роз роб ленні, проте зміс товна 
скла дова прос тору уже прак тично готова до таких викликів.

Су б’єк тна скла дова, власне, фор мує синер ге тич ний ефект прос тору 
як сис теми, яка поля гає у ство ренні, реда гу ванні, валі да ції, оці ню ванні 
змісту діяль ності суб’єк тів та харак те рис тик змісту. Сис тема зво рот ного 
зв’язку «тво рець – спо жи вач» не лише вийшла на інший рівень, а й набула 
харак те рис тик кре а тив ності, в окре мих час тих випад ках транс фор му ю чись 
у сис тему «тво рець – співт во рець» (як у сис те мах вікі пе дич ного фор ма ту) 
або в сис тему «колек тив ного твор ця» (як у вір ту аль них спіль но тах 
кре а тив ного фор ма ту). Силь ною сто ро ною про цесу стала потужна 
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іден ти фі ко ва ність твор ців – сус пільне роз уміння авто ри тет ності, ком пе-
тент ності та істо рії спів ав то рів (що при нципо від різ няє нову сис тему 
від тра ди цій ної народ ної твор чості та моти вує авто рів, даючи додат-
кові сти му ли). Це саме спри чи нило інфор ма цій ний вибух остан нього 
деся ти ліття, коли кіль кість ство ре ної довід ково-знан нє вої інфор ма ції 
пере ви щила всі попе редні знан нєві ресурси людства. Слаб кою й небез-
печ ною сто ро ною про цесу є склад ність, неоче вид ність і конт ра вер-
сій ність моти ва цій суб’єк тів, що поро джує кри тичну сис тему ризи ків 
навіть циві лі за цій ного масш табу – явища інфор ма цій них війн мають 
цю при роду. Цю ж при роду (куль турну, а не нау ко ву) мають сучасні явища 
сум нів ного сус піль ного опору щеп лен ням.

На нашу думку, соці о ко му ні ка цій ний прос тір куль тури – це складна 
сис тема, яка не лише забез пе чує обмін інфор ма цією у вер ти каль ному 
й гори зон таль ному зрі зах, а й сприяє ство ренню нової інфор ма ції, воло діє 
влас ти вістю синер гії та пере бу ває в стані дина міч ного, поде коли навіть 
біфур ка цій ного роз витку. Об’єк тивно про цес роз витку має знач ний вплив 
на гло бальні та регі о нальні сус пільні про цеси та несе і блага, і значні 
ризики, без усві дом лення неми ну чості яких немож ливі нау кові дос лі-
дження в подаль шому.

Со ці о ко му ні ка цій ний прос тір куль тури має власні функ ції, інфра-
струк турну та суб’єк тну скла дові, які визна ча ються сучас ними й перс пек-
тив ними мож ли вос тями інфор ма цій них тех но ло гій та необ хід ністю 
роз витку доку мен таль ної кому ні ка ції.

Склад ність і бага то ас пект ність соці о ко му ні ка цій ного прос тору 
куль тури зумов лю ють необ хід ність вико рис тання модель ного під ходу 
до вивчення соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури. Суть модель ного 
під ходу до пізнання соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури поля гає 
в тому, що вивчення його влас ти вос тей, зв’яз ків і від но шень здійс ню ється 
шля хом побу дови й дос лі дження функ ці о ну вання іншого об’єкта – його 
моделі. Моде лю вання як засіб пізнання зав жди ґрун ту ється на абст ра гу-
ванні дос лід ника від кон к рет них ситу а цій них виявів за раху нок виді лення 
основ них пара мет рів об’єкта й дос лі дження від но син між ними.

Важ ли вим інстру мен та рієм для визна чення сут ності соці о ко му-
ні ка цій ного прос тору куль тури є моде лю вання основ них напря мів 
його роз витку. Звісно, засоби моде лю вання можуть бути якісно різ но-
тип ними, а моделі істотно різ ни тися між собою мірою пов ноти від по-
відно до ори гі налу. Однак при всій зазна че ній різ но ма ніт ності існує 
при нци пова мож ли вість моде лю вання різ них напря мів соці о ко му ні ка-
цій ного прос тору культури. Фа хівці роз гля да ють модель як абст ракт ний 
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образ реаль ної сис теми, що забез пе чує гнуч кість у від обра женні пев ного 
аспекту її функ ці о ну ван ня [11]. У моделі в спро ще ному вигляді від тво-
рю ється струк тура, влас ти вості, вза є мо з в’язки та спів від но шення між 
еле мен тами соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури, без по се реднє 
вивчення яких пов’я зано з пев ними труд но щами, вели кими витра тами 
часу, кош тів тощо. Модель соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури 
може бути подано в різ них фор мах: мате ма тич них, гра фіч них, таб лич них 
тощо. У доку мен тоз нав чих дос лі джен нях доцільно вико рис то ву вати 
пізна валь ний потен ціал зміс тово-ло гіч них моделей.

По даль шому роз витку доку мен тоз нав чих дос лі джень спри я тиме по-
ши рення струк тур них моде лей, оскільки пізнання струк тури дос лі-
джу ва них сис тем і про це сів озна чає пере хід від опи со вості до роз’яс-
нення, від явищ до сут ності. При побу дові струк тур ної моделі соці о -
ко му ні ка цій ного прос тору куль тури доцільно виді лити родові та похідні 
еле мен ти [11]. Перші з них є обо в’яз ко вими для соці о ко му ні ка цій ного 
прос тору куль тури як сис теми. Серед них виді ля ються вихідні еле менти, 
які є при чи ною появи інших родо вих еле мен тів, при цьому кіль кість 
похід них еле мен тів необ ме жена.

Останнє пояс ню ється тим, що вони важ ливі з точки зору функ ці о ну-
вання соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури в кон к рет них умо вах, 
проте не обо в’яз кові з пог ляду від обра ження його сут ності. Пошуки 
й обґрун ту вання родо вих еле мен тів соці о ко му ні ка цій ного прос тору 
куль тури як сис теми і, від по відно, її струк тур ної моделі мають пере бу вати 
в центрі уваги доку мен тоз нав ців. Так, Ю. Сто ля ров і М. Сло бо дя ник 
запро по ну вали чоти рьо хе ле ментні зміс тово-ло гічні моделі, що адек ватно 
від обра жа ють сут ність біб лі о теки через роз криття її струк ту ри [18] 
та функ ці о нальну вза є мо за леж ність із зов ніш нім середо ви щем [11]. 
Ці моделі можуть бути вико рис тані і в доку мен тоз навстві, але без пе-
речно від різ ня ти муться кон к рет ним зміс то вим напов нен ням еле мен тів. 
Доку мен тоз на вець має добре орі єн ту ва тися в про бле мах галузі, мето дах 
і тех но ло гії доку мен ту вання, що ґрун ту ються на вико рис танні сучас ної 
тех ніки й новіт ніх тех но ло гій.

Зміс тово-ло гічна модель може вивчати соці о ко му ні ка цій ний прос тір 
куль тури як у струк тур ному, так і у функ ці о наль ному зрі зах. У пер шому 
випадку соці о ко му ні ка цій ний прос тір куль тури вивча ється як замкнена 
сис тема в ста тиці, без належ ного ура ху вання впливу зов ні ш нього 
середо вища. Наступ ним кро ком має стати роз роб лення зміс тово-
ло гіч ної моделі, що дає змогу дос лі джу вати соці о ко му ні ка цій ний прос тір 
куль тури у функ ці о наль ному зрізі як скла дову час тину сис теми кому ні-
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ка цій в управ лінні. При роз роб ленні таких моде лей доку мен тоз навці 
можуть ско рис та тися дос ві дом колег з інших галу зей знань [1].

Вра хо ву ючи склад ність соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури 
як об’єкта моде лю вання, вва жа ємо доціль ним запро по ну вати сис темно-
функ ці о нальну модель цієї сис теми як засіб пізнання об’єкта. Сис темно-
функ ці о нальна модель охоп лює поняття соці о ко му ні ка цій ного прос тору 
куль тури з пози ції сис темно-функ ці о наль ного під ходу і від обра жає 
най ха рак тер ніші для цієї сис теми ознаки, що виті ка ють із склад ної 
струк тури куль тур ної галузі, пред став ле ної різ но рід ними орга нами влади 
та знач ною кіль кістю закла дів куль тури, що мають різні функ ції у її 
сис темі управ ління.

Сис темно-функ ці о нальна модель дає змогу вивчати соці о ко му ні ка-
цій ний прос тір куль тури в най за галь ні шому вигляді, що набли жає її до 
інших склад них сис тем і дає мож ли вість вивчити най важ ли віші ознаки. 
Як і в інших моде лях об’єк тів, що нале жать до сис теми доку мен таль них 
кому ні ка цій, родо вими і вихід ними еле мен тами запро по но ва ної нами 
моделі є її струк тура та функ ції, які харак те ри зу ють сенс існу вання 
моде льо ва ної системи.

За зна чимо, що єдність струк тури і функ цій є без пе реч ною, оскільки 
саме вона дає змогу най ґрун тов ніше вира зити сут ність сис теми. Адже 
струк тура не може не нести пев ної функ ції, як не може бути функ цій, 
не влас ти вих тій чи іншій струк ту рі [11]. Це дає змогу роз гля дати соці о-
ко му ні ка цій ний прос тір куль тури як струк турно роз по ді лену ціліс ність, 
у якій кожен еле мент має певне функ ці о нальне при зна чення.

Інші родові еле менти моделі забез пе чу ють мак си мально ефек тивну 
реа лі за цію вихід них. Насам пе ред це сто су ється еле менту «тех но ло гія», 
виник нення й роз ви ток якого зумов лені необ хід ністю реа лі за ції функ цій 
соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури. Проте, виник нувши як засіб, 
цей еле мент став і необ хід ною умо вою соці о ко му ні ка цій ного прос тору 
куль тури, що зумов лює пот ребу його вклю чення до моделі. За про по но вана 
нами сис темно-функ ці о нальна модель скла да ється із чоти рьох вза є мо з в’я-
за них родо вих еле мен тів: «функ ція», «струк ту ра», «тех но ло гія» та «орга ні-
за ція». Еле менти «струк ту ра» та «функ ція» без пе речно є пер вин ними, 
а «тех но ло гія» й «орга ні за ція» мають яск раво вира же ний забез пе чу ва ний 
харак тер. Рів ноз нач ність родо вих еле мен тів запро по но ва ної моделі зумов-
лена базо вою озна кою – необ хід ністю й дос тат ністю для забез пе чення 
ефек тив ного функ ці о ну вання соці о ко му ні ка цій ного прос тору культури.

Ці ліс ність запро по но ва ної моделі забез пе чу ється внут ріш німи зв’яз-
ками між її еле мен тами в поєд нанні зі зв’яз ками кож ного з цих еле мен тів 
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із зов ніш нім середо ви щем. Вза є мо за леж ність вихід них еле мен тів моделі 
соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль ту ри – її функ цій та струк тури – 
зумов лені їх спів від нос ністю. Так, зміни, що від бу ва ються в струк турі 
сис теми про тя гом жит тє вого циклу доку мента, сти му лю ють зба га чення 
функ ції соці о ко му ні ка цій ного прос тору культури. При цьому ста біль ний 
харак тер соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури забез пе чу ється 
рів ноп рав ним вза є мо з в’яз ком еле мен тів «тех но ло гія» та «орга ні за ція». 
У випадку, якщо їхня рів но вага пору шу ється й тех но ло гія випе ре джає 
орга ні за цію, мож лива орга ні за ційна криза, а при від ста ванні тех но-
ло гій від орга ні за ції – тех но ло гічна криза. Най яск ра віше це поло ження 
від обра жа ється в резуль таті тех но ло гіч них або орга ні за цій них поми лок 
при осво єнні інфор ма цій них тех но ло гій для вдос ко на лення соці о ко му ні-
ка цій ного прос тору культури.

Не об хід ність якіс ної реа лі за ції функ цій соці о ко му ні ка цій ного прос тору 
куль тури об’єк тивно зумов лює роз роб лення і впро ва дження новіт ніх 
тех но ло гій. Зв’язки між функ цією та орга ні за цією свід чать про необ хід-
ність істот них змін в орга ні за ції соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури, 
а також праці доку мен тоз нав ців для при ве дення їх від по відно до функ цій 
цього про цесу. При родно, що зба га чення функ цій соці о ко му ні ка цій ного 
прос тору в куль тур ній сфері істотно впли ває на орга ні за ційні зміни, 
що мають забез пе чити про су нення Дов го стро ко вої стра те гії куль тур ного 
роз витку – стра те гії реформ та забез пе чити її успішну реа лі за цію.

Зв’я зок орга ні за ції і функ цій дає змогу визна чити рівень орга ні за-
цій ної забез пе че ності реа лі за ції функ ції та ство рити необ хідні умови 
для вне сення до них пози тив них змін. Еле мент «струк ту ра» від тво рює 
сут ність і зміст соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури і визна чає 
вимоги до основ них тех но ло гіч них про це сів. Ана ліз зв’яз ків між еле -
мен тами «тех но ло гія» і «струк ту ра», «орга ні за ція» та «струк ту ра» дає 
змогу визна чити рівень тех но ло гіч ної та орга ні за цій ної забез пе че ності 
струк тури соці о ко му ні ка цій ного прос тору культури.

При моде лю ванні соці о ко му ні ка цій ного прос тору куль тури ми не 
можемо абст ра гу ва тися від реа лій роз витку сві то вої та віт чиз ня ної 
куль тури, вини ка ють нові форми куль тур ної діяль ності, які заво йо ву ють 
сві то вий куль тур ний прос тір і пот ре бу ють від Мініс терства куль тури 
орга ні за ції нового змісту управ лінсь кої діяль ності, нової струк тури 
та роз витку кому ні ка цій ного простору.

Ме ре жева куль тура дає змогу не лише пов ніше реа лі зу вати функ ції, 
а і вико рис то ву вати зов нішню інфор ма цію, що над хо дить з різ них ланок 
сис теми управ ління куль ту рою та зов ні ш нього середо вища. Знання про 
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рівень тех но ло гіч ної забез пе че ності реа лі за ції функ ції надає мож ли вість 
для опе ра тив ного при йн яття управ лінсь ких рішень про необ хід ність 
стра те гіч ного та тех но ло гіч ного пере осна щення сис теми доку мен-
та цій ного забез пе чення управ ління, визна чення нових видів і форм 
доку мен тів тощо. За зна чимо, що тех но ло гічне пере осна щення також 
сти му лює вдос ко на лення інших еле мен тів сис теми, тому що випе ре-
джа ю чий роз ви ток одного з еле мен тів сис теми пору шує її ста біль ність, 
але в такому випадку обо в’яз ково має від бу тися корек ція інших еле мен-
тів, що при веде до від нов лення роз гля ну тих нами зв’яз ків на вищому 
рівні.

За про по но вану струк турно-функ ці о нальну модель у разі пот реби 
може бути адап то вано до кон к рет ної сфери діяль ності – у тому числі 
й до управ ління куль ту рою, що від обра зиться насам пе ред на її функ ці о -
наль ній спря мо ва ності та орга ні за ційно-тех но ло гіч ній забез пе че ності. 
Таким чином, запро по но вані нами моделі ство рю ють необ хідні умови для 
роз роб лення й реа лі за ції стра те гії роз витку сис теми управ ління доку мен-
та цією в орга нах управ ління куль ту рою.

У сучас ній куль ту ро ло гії та тео рії соці аль них кому ні ка цій широко 
роз по всю джено функ ці о нальну кон цеп цію куль тури, яка поля гає в ро-
з умінні куль ту рот вор чого про цесу як духов ного вироб ництва, основ ним 
резуль та том якого є ство рення, збе ре ження й поши рення духов них 
цін нос тей [26]. Вихо дячи із цієї кон цеп ції, можна стве р джу вати про 
наяв ність у куль ту рот вор чому про цесі яск раво вира же ної кому ні ка цій ної 
скла до вої, яка є осно вою соці ально-ко му ні ка цій ної функ ції культури.
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Model Approach in Researching of Culture Socio-Communication Space

The article justifi es the possibility of using a model approach in the study of the 
socio-communication space of culture. Attention is paid to the study of the socio-com-
munication space of culture at the stage of development of information technology 
in the functional section as an integral part of the system of social communications. 
The socio-communication space of culture is considered as a complex system that not 
only provides information exchange in vertical and horizontal sections, but also pro-
motes the creation of new information, has the property of synergy and is in a state 
of dynamic development, sometimes even in bifurcation development. Objectively, the 
process of development has a signifi cant impact on global and regional social processes 
and carries both benefi ts and signifi cant risks, and in the future it will be impossible 
to conduct research without awareness of its inevitability. The socio-communication 
space of culture has its own functions, infrastructure and subject components that are 
determined by the modern and perspective possibilities of information technologies 
and the need for the development of documentary communication. The complexity 
and multidimensionality of the socio-communication space of culture necessitates 
the use of a model approach to the study of the socio-communication space of cul-
ture. The essence of a model approach to understanding the socio-communication 
space of culture is that the study of its properties, connections and relations is carried 
out by constructing and exploring the functioning of another object that is its model. 
A system-functional model is proposed as a means of learning about an object, which 
allows to study it as a system. The system-functional model consists of four interrelated 
generic elements: «function», «structure», «technology» and «organization». The ele-
ments «structure» and «function» are primary, while «technology» and «organization» 
have a pronounced assured character. The equivalence of the generic elements of the 
proposed model is due to a basic feature which is the need and suffi ciency to ensure the 
effective functioning of the socio-communication space of culture.

Keywords: model, functions, structure, technology, organization, socio-communica-
tion space of culture, social  c om munic at ions, documentary c ommunications.
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