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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВИННОЇ 
ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ БІЛОРУСІ

Друковані ЗМІ Білорусi, і в першу дуже газети, з кожним роком будуть 
втрачати популярність, але в майбутньому їх чекає трансформація, а не 
«вимирання», як вважають деякі медіафутурологі. Такого роду процеси 
йдуть у всьому світі, і точно передбачити їх підсумки зараз вкрай складно. 
Звичайно, нові технології зажадають впровадження нових принципів 
організації комунікативної діяльності, а також модифікації творчих 
методів і прийомів. Поки ж доводиться констатувати, що виручка від 
реалізації веб-проектів непорівнянна з доходами від підписки та реклами 
в газеті, хоча і проявляє деяку тенденцію до зростання, а ефективна 
фінансова модель онлайнового видання поки не знайдена.

Просування контенту по всіх можливих напрямках і каналам, 
доступним сучасній людині, можна віднести до найважливіших способів 
підвищення ефективності інтернет-ЗМІ. Проблема полягає в тому, що 
багато білоруських видання сприймають інтернет-сайт всього лише 
як «клон» друкованої версії, засновують свою діяльність на застарілих 
творчих методах і прийомах, в той час як українські видавничі будинки 
активно працюють в інтернет-просторі і реалізують стратегію, націлену 
на охоплення всіх можливих медійних носіїв. До теперішнього часу 
залишається невивченим коло питань, присвячених освоєнню веб-
журналістикою інноваційних медійних платформ, медіаконструірованію 
соціально значущої проблематики, а також сучасним тематичним 
домінант. У руслі розвитку медіасфери комплексне вивчення названих 
аспектів діяльності ЗМІ Білорусі видається вкрай актуальним.

Ринок мережевих видань у Білорусі характеризується високою 
насиченістю. Станом на 1 січня 2016 р. в країні зареєстровано 1590 друко-
ваних засобів масової інформації (в тому числі 723 газети та 823 журнали) 
[3, 4]. У сегментах республіканських ЗМІ проведені кардинальні структур-
ні зміни. На базі газет «СБ. Білорусь-сьогодні» і «Звязда» створені 
збільшені інформаційні структури. Існуюча структурна-функціональна 
модель медіа трансформується. Пріоритетним напрямом роботи стає 
поширення контенту по різних каналах інформації, інтеграція медіа 
платформ (друкована, мережева, мобільна версія, аудіовізуальні ресурси).
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При визначенні ефективності роботи сайтів мережевих видань 
ми керувалися рядом критеріїв, в числі яких кількість унікальних 
відвідувачів сайту за день, тиждень, місяць (один з головних параметрів, 
порівняно з загальною цифрою тиражу); цитованість; частота оновлен-
ня; структура трафіку з різних джерел; кількість переглянутих сторінок; 
час перебування на сайті; позиції в рейтингах (LiveInternet, Mail.
ru); наявність профілів у соціальних мережах; зручність перегляду на 
мобільних пристроях [1, 334].

Кількість відвідувачів інтернет-порталу «СБ. Білорусь-сьогодні» 
становить до 50–60 тис. у день. Створено мобільний додаток sb.by 
для планшетів і смартфонів на базі платформи Android. Загальна 
кількість передплатників порталу в соціальних мережах перевищує 
20 тис. У 2015 р. створена нова версія порталу газети «Звязда» zviazda.
by, яка відрізняється використанням сучасних технологій візуалізації 
(фотогалереї, відеосюжети, інфографіка). До одного з найважливіших 
трендів розвитку мережевих видань ми можемо віднести візуалізацію, 
яка сприяє закінченню епохи текстів.

Поки що просування в соціальних мережах не є пріоритетним 
напрямком діяльності багатьох білоруських державних ЗМІ, особливо 
це стосується районних газет. Вважаємо, що пояснити це можна, 
по-перше, нерозумінням головними редакторами важливості такої 
роботи, а по-друге, відсутністю конкуренції. Практика показує, що 
газети, засновниками яких є державні структури, неохоче заводять 
свої аккаунти в соціальних мережах. Для порівняння, приватна газета 
«Інфа-кур’єр» з м Слуцька (Мінська обл.) представлена в «ВКонтакте», 
«Одноклассниках», Twitter, Facebook, де у сайту kurjer.info в цілому більше 
12.500 передплатників. Досить успішний в соціальних мережах також 
сайт приватної газети «Intex-Press» з м. Барановичі. Серед самостійних 
інтернет-видань Білорусі, створених спеціально для функціонування в 
інтернеті, потенціал соціальних мереж найефективніше використовує 
сайт Kraj.by.

Проілюструємо специфіку присутності в соціальних мережах 
провідних інтернет-ЗМІ на прикладі білоруського порталу Onliner.by. 
Відвідуваність цього ресурсу в 2015 р. перевищила 600 тис. унікальних 
відвідувачів на добу. У соціальній мережі «ВКонтакте» офіційна 
сторінка «Онлайнер» має 196.000 передплатників. На Facebook у нього 
близько 15.000 послідовників. У Twitter у видання більш 81.000 читачів. 
Крім того, портал має офіційний канал на YouTube, на який підписано 
більше 71.000 користувачів. Таким чином, «Онлайнер» має близько 
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365.000 друзів по всьому інтернету, будучи одним з найбільших 
новинних ресурсів Білорусі.

Досягти високих результатів просування в Facebook білоруському 
порталу Onliner.by вдається за рахунок правильно вибудуваної тактики 
по розкрутці ресурсу. До публікованого матеріалу, крім заголовка і тізера, 
редактор робить цікаві і інтригуючі опис, що викликає у користувачів 
бажання перейти за посиланням і прочитати повну версію матеріалу. 
В цілому ж в ході дослідження встановлено, що білоруські медіа 
набирають популярність в Facebook значно повільніше, ніж, наприклад, 
в «ВКонтакте». У Білорусі довгий час Facebook був недостатньо 
популярний, поступаючись за кількістю активних користувачів мережі 
«ВКонтакте».

У якості успішного прикладу впровадження нових технологій у 
практику роботи ЗМІ Білорусi можна привести сайт газети «Гомельська 
правда» gp.by, який у листопаді 2014 р. став інформаційнім порталом 
«Правда Гомель». Згідно з сервісом статистики «Яндекс.Метрика», 
щодня його відвідує більше 8 тис. чоловік. У структурі трафіку 35% 
займають переходи з соціальних мереж, 29% – з пошукових систем, 
25% – прямі заходи. З комп’ютерів сайт відвідує 52% аудиторії, 42% 
заходить з смартфонів і лише 5% з планшетів. Глибина перегляду 
становить 2,04 сторінки, а середній час, проведений відвідувачами на 
сайті, знаходиться в районі 2,5 хвилин.

Дедалі більше місця на сайтах займають фотографії, інфографіка, 
відеосюжети [4, 108]. Сайт gp.by має на головній сторінці великі 
візуальні блоки, присвячені головним матеріалам. У цих блоках, які 
перебувають в полі зору користувачів на так званому «першому екрані», 
матеріали розміщуються виходячи з їх важливості. Кожні 2–3 абзаци 
в тексті розбиваються фотографіями. Виникає необхідність в таких 
фахівцях, як мобільний журналіст, редактор інфографіки, редактор 
соціальних медіа, мультимедійний продюсер. Вони створюють нові 
формати подачі контенту (мультимедійна стаття, таймлайн, тест, колаж, 
текстова трансляція, відеосюжет, анімація і ін.).

До цих пір вважалося, що для матеріалів в мережевих виданнях 
оптимальним розміром був обсяг в один екран монітора, що відповідає 
1500–2000 знаків, або близько 300–400 слів. Однак у інтернет-
ЗМІ повертаються об’ємні авторські публікації, а аналітичні жанри 
журналістики стають більш жадані в сучасних мультимедійних 
форматах. Відродження аналітичних жанрів у медіасфері інтернету 
пов’язане з появою мультимедійних лонгрідів.
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Портал Onliner.by останнім часом запустив ряд спецпроектів і 
циклових статей, що пропонують читачеві не просто читання, а цілий 
досвід переживання через різні способи проникнення в суть матеріалу. 
Зокрема, мова йде про спецпроект «Оптімісти» і «Реальна Білорусь». 
Так, матеріал «Курган біди. Історія бабусі-епохи», розміщені на порталі 
5 грудня 2015 р., набрав більше 67.000 переглядів. Публікація має обсяг 
1300 слів, включає в себе 19 фотографій. Змістом і формою цей матеріал 
більше нагадує жанр нарису, який майже зник зі сторінок друкованих 
ЗМІ, але отримав нове життя в інтернеті.

Перехід аудиторії зі стаціонарних комп’ютерів на ноутбуки та 
смартфони призвів не тільки до появи нових форматів сайтів і додатків, але 
й вплинув на принципи створення конвергентного медійного проекту [2, 
48]. На екранах смартфонів поміщається менше інформації, ніж на екранах 
комп’ютерів або ноутбуків. Це призвело до трансформації заголовків 
і текстів. На екрані смартфона читач здатний зберігати концентрацію 
уваги порівняно недовго. У середньому це 1000–1300 знаків, або десь 
три невеликі абзаци. У зв’язку з цим одним з нових форматів контенту в 
мобільних інтернеті стали цифри, списки, рейтинги.

Присутність інтернет-ЗМІ в мобільному веб-просторі можлива 
в таких форматах, як адаптивний дизайн, мобільна версія сайту та 
мобільний додаток. Окремі сайти (наприклад, zviazda.by) вже встигли 
адаптуватися до типу пристрою, з якого здійснюється доступ до сайту. 
Інші (зокрема, sb.by) досі не оптимізовані під перегляд з таких пристроїв. 
Деякі (наприклад, nn.by) мають окрему мобільну версію. Що стосується 
мобільних додатків, то їх створили далеко не всі білоруські ЗМІ.

Проведений аналіз особливостей комунікативної діяльності в сучасній 
новинної інтернет-журналістиці Білорусі дозволив нам виробити модель 
функціонування мережевих ЗМІ, що дозволяє їм визначити власну 
успішну стратегію присутності в інтернеті. Застосування отриманих 
теоретичних знань і запропонованих практичних рекомендацій є 
особливо актуальним на сучасному етапі. Багато хто з них вже успішно 
впроваджені в практику діяльності білоруських ЗМІ, що дозволило 
внести значний вклад у розвиток журналістики. Зараз вона стоїть 
на порозі якісних змін, дослідження яких вже сьогодні дозволяє нам 
зазирнути в майбутнє.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТБ У КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛЬНИХ МЕДІАПРОЦЕСІВ: НА ПРИКЛАДІ 

ФЕНОМЕНА «КОРЕЙСЬКОЇ ХВИЛІ»

Вступ. США, Західна Європа (насамперед Великобританія, 
Франція і Німеччина) і СРСР на момент зародження телебачення були 
технологічно найбільш розвиненими для свого часу регіонами. Тому 
не дивно, що у кожному з них була створена власна модель організації 
телемовлення. Комерційне, громадське і державне телебачення – такі 
три ключові організаційно-програмні моделі, що склалися і були 
використані у якості прикладу розвитку телеіндустрії в інших країнах. 
Та з плином часу та під впливом глобалізаційних процесів усі три моделі 
трансформуються, запозичуючи ті чи інші ознаки.

Мета даної публікації – здійснити комплексний аналіз моделей 
соціально-економічної організації ТБ від їх зародження до сьогодні. 
Виходячи із цього були сформовані наступні завдання: проаналізувати 
становлення телебачення в історичній перспективі, дослідити 
трансформацію основних соціально-економічних моделей, виявити 
основні відмінності у їх функціонуванні, пояснити феномен «Корейської 
хвилі».

Сьогодні спостерігається стала популярність телебачення, на 
противагу певному занепаду друкованих ЗМІ та радіо. Саме воно має 




