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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: страниц – 83, источников – 62, приложений – 22.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОНЕТИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ-СМИ, РЕКЛАМА 

В СМИ, ВИДЫ И ТИПЫ РЕКЛАМЫ, CTR, МОНЕТИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ 

НОВОСТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, МОНЕТИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 

БЕЛОРУССКАЯ МЕДИАСФЕРА. 

Объектом исследования является деятельность новостных интернет-

сайтов по обеспечению финансовой стабильности.  

Предмет исследования – приоритетные направления монетизации, 

применяемые в белорусской медиасфере. 

Цель магистерской работы – выявление и анализ наиболее успешных 

способов монетизации новостных интернет-сайтов. 

Методы исследования: системный анализ, сравнение, обобщение, 

описание, анкетный опрос, интервью, анализ документов, контент-анализ 

сайтов и групп в социальных сетях.  

Полученные результаты: проведен анализ наиболее популярных 

способов монетизации интернет-сайтов; выявлены механизмы и технологии 

работы каждого способа монетизации; установлены проблемыо монетизации 

контента в интернет-СМИ; определён ключевой способ монетизации в 

белорусской медиасфере; путем выборочного опроса выявлены перспективы 

развития рекламы как ключевого способа монетизации; предложен особый 

механизм дохода, до этого не встречавшийся в белорусской медиасфере. 

Новизна темы заключается в необходимости поиска новых способов 

монетизации для продолжения устойчивого развития новостных интернет-

сайтов. 

Область возможного практического применения: предложенные в 

дипломной работе способы монетизации могут быть впоследствии применены 

на платформах белорусской медиасферы. 

Автор работы подтверждает достоверность исследования, а также 

объективность ссылок на источники, использованных в работе.  

 

 

 

          _________________ 



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца: старонак - 58, крыніц - 52, дадаткаў - 15. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: МАНЕТЫЗАЦЫЯ, ІНТЭРНЭТ-СМІ, РЭКЛАМА 

Ў СМІ, ВЫГЛЯДЫ І ТЫПЫ РЭКЛАМЫ, CTR, МАНЕТЫЗАЦЫІ МАБІЛЬНЫХ 

НАВІНАВЫХ ДАДАТКАЎ, МАНЕТЫЗАЦЫЯ Ў САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ, 

БЕЛАРУСКАЯ МЕДЫЯСФЕРА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца чыннасць навінавых інтэрнэт-сайтаў 

па забеспячэнні фінансавай стабільнасці.  

Прадмет даследавання – прыярытэтныя кірункі манетызацыі, якія 

ўжываюцца ў беларускай медыясферы. 

Мэта магістарскай працы – выяўленне і аналіз найболей паспяховых 

спосабаў манетызацыі навінавых інтэрнэт-сайтаў. 

Метады даследавання: сістэмны аналіз, параўнанне, абагульненне, 

апісанне, анкетнае апытанне, інтэрв'ю, аналіз дакументаў, кантэнт-аналіз 

сайтаў і груп у сацыяльных сетках.  

Атрыманыя вынікі: праведзены аналіз найболей папулярных спосабаў 

манетызацыі інтэрнэт-сайтаў; выяўлены механізмы і тэхналогіі працы кожнага 

спосабу манетызацыі; усталяваны проблемыо манетызацыі кантэнту ў 

інтэрнэт-СМІ; вызначаны ключавы спосаб манетызацыі ў беларускай 

медыясферы; шляхам выбарковага апытання выяўлены перспектывы развіцця 

рэкламы як ключавога спосабу манетызацыі; прапанаваны адменны механізм 

прыбытку, до гэтага не сустраканы ў беларускай медыясферы. 

Навізна тэмы заключаецца ў неабходнасці пошуку новых спосабаў 

манетызацыі для працягу ўстойлівага развіцця навінавых інтэрнэт-сайтаў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапанаваныя ў 

дыпломнай працы спосабы манетызацыі могуць быць выкарыстаны і 

ўкаранёны ў беларускай медыясферы.  

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць даследавання, а таксама 

аб'ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаныя у працы.  

 

 

          _________________ 



THE ABSTRACT 

 

 

Diploma work: pages – 58, sources of information – 52, appendices – 15. 

KEYWORDS: MONETIZATION, INTERNET-MEDIA, ADVERTISING IN 

THE MEDIA, TYPES OF ADVERTISING, CTR, MONETIZING OF MOBILE NEWS 

APPLICATIONS, MONETIZATION IN SOCIAL NETWORKS, BELARUSIAN 

MEDIASPHERE. 

The object of the research: activity of news websites to ensure financial stability. 

The subject of the research: the priority directions of monetization applied in the 

Belarusian mediasphere. 

The target of the master's work is to identify and analyse the most successful 

ways to monetize news websites. 

The methods of the research: system analysis, comparison, synthesis, 

description, questionnaire survey, interview, document analysis, content analysis of 

sites and groups in social networks. 

The obtained results: analysis of the most popular ways to monetize Internet 

sites; identified the mechanisms and technologies of each method of monetization; the 

problems of content monetization in online media are established; a key way of 

monetization in the Belarusian mediasphere was determined; by selective survey, 

prospects for the development of advertising as a key way of monetization were 

identified; а special income mechanism has been proposed that has not been previously 

encountered in the Belarusian mediasphere. 

The novelty of the research is in need of search of new ways of monetization, for 

continuation of sustainable development of the news websites. 

The area of the potential practical usage: the ways of monetization offered in 

the thesis can be used and introduced in the Belarusian media sphere. 

The author of the study confirms the reliability and objectivity of links to the 

sources used in the work. 
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