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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНВЕРГЕНТНОГО НЬЮЗРУМУ  
В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

(на прикладі інформаційної групи ООО «Про-100» м. Бердянськ) 
 

У статті розглядаються аспекти створення і функціонування нової моделі організації роботи ЗМІ – конвергентної 
редакції. Дається характеристика явища конвергенції та визначаються особливості роботи нової моделі редакції у 
регіональному медіапросторі.  

Ключові слова: інтерактивність,  конвергенція, контент, мультимедійнсть.  
 
В статье рассматриваются аспекты создания и функционирования новой модели организации работы СМИ – 

конвергентной редакции. Дается характеристика такого явления, как конвергенция и определяются особенности работы 
новой модели редакции в региональном медиапространстве.  

Ключевые слова: интерактивность, конвергенция, контент, мультимедийность. 
 
This paper discusses aspects of the creation and operation of a new model of the organization of the mass media - converged 

edition. The author made characteristics of the phenomenon of convergence and the features of the new version of the model in the 
regional media scene. 

Keywords: interactivity, convergence, content, multimedia. 
 

Постановка проблеми. Специфіка функціонування засобів масової інформації в сучасних реаліях сприяють 
виникненню та розвитку якісно нової журналістики − мультимедійної.  Бурхливий розвиток новітніх технологій 
призводить до процесу трансформації традиційних ЗМІ та до виникнення нових медіа – що поєднують у собі 
властивості різних медіа, котрі тісно взаємодіють один із одним, взаємодіють і взаємодоповнюють один одного 
(текст, аудіо, відео, анімація) залежно від вибору користувача.  

Зміна новин, способу їх отримання та сприйняття, реорганізація редакцій, в першу чергу, відображається на 
вимогах до кореспондента, його навичках та вміннях. Сучасний журналіст повинен бути універсалом – не лише у 
написанні матеріалів на різні теми, а, передусім, у створенні матеріалу для різних типів ЗМІ. Для цього працівник 
мас-медіа повинен передусім оволодіти не лише усіма стилями письма, а і технічною базою – вміти знімати відео 
та фото, обробляти його, самостійно викладати на сайт. А самі журналістські редакції перетворюються на 
конвергентні ньюзруми − редакції, що виробляють новини одночасно для всіх видів ЗМІ, які входять до складу 
великого медіа холдингу: Інтернет, радіо, телебачення, преса. Світові, а разом з ними і українські ЗМІ, вже активно 
входять в процес формування нових медіа і перетворюють свої редакції на конвергентні. Разом з тим, теоретична 
база та практичні  особливості процесу конвергенції у ЗМІ, особливо в регіональному медіапросторі нашої країни, 
лише формуються, що визначає актуальність нашого дослідження.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню дослідження особливостей розвитку нових медіа  приділялась увага 
українських дослідників - Б. Потятиника, Л. Федорчук, російських - О.Вартанової, А. Качкаєвої, М. Лукіної, 
англійських - Д. Брюера, Т. Барра, Т. Флоя. Вони докладно аналізують процес конвергенції медіа, але не 
характеризують тенденції формування та особливості організації конвергентного ньюзруму в регіонах Україні.  
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Формування мети статті. Мета статті – дослідити організацію та функціонування конвергентної редакції в 

регіональному медіапросторі. 
Об’єктом дослідження є інформаційна група ООО «Про-100» (м. Бердянськ).  
Предмет дослідження - організація роботи  конвергентного ньюзруму в регіональному медіапросторі 

Запорізької області. 
У час глобалізації медіаринку та стрімкого зростання Інтернет-аудиторії перед традиційними медіа постали 

виклики, що змушують редакції змінювати принципи роботи з інформацією, подачі матеріалу, спілкування з 
аудиторією. На ці виклики ЗМІ сьогодні реагують новим менеджерським та технологічним рішенням – 
конвергентними ньюзрумами, що подають новини з мінімальними витратами ресурсів та часу максимально 
різними каналами комунікації.  

Передумови конвергентної журналістики:  
1) занепад «старих медіа» (традиційні газети, радіо, журнали, ТВ стали  не єдиними каналами, де можна 

отримати оперативну, повну інформацію); 
2) нові канали комунікацій: цифрові телефони (текст, аудіо, відео), Інтернет (веб-сторінки, пошта, блоги, 

RSS, інше); 
3) поява нових медіа (Інтернет-ЗМІ, цифрове мовлення, створення персоналізованого контенту); 
4) зменшення важливості якості медіапродукту (приклад – YouTube ); 
5) інтерактивніcть: статистика відвідуваності дає поняття про те, що хочуть люди. Користувачі, або як їх 

ще називають, юзери можуть брати участь у створенні 
контенту [6, с. 36]. 
Тож, новостворені мультимедійні або, як їх називають, конвергентні редакції − перспективні форми, нові 

моделі діяльності журналістського колективу, що включають у себе можливості всіх медіа та дозволяє журналісту 
максимально застосовувати свої знання та навички. Це редакція, яка виробляє новини одночасно для всіх видів 
ЗМІ, що входять до складу великого медіа холдингу: Інтернет, радіо, телебачення, преса. Вони підтримують один 
одного і просувають за допомогою крос-промоушена, обмінюючись рекламними площами, інформацією, 
анонсами, посиланнями на матеріали включених в процес медіа. У таких редакціях вміст інформації за видами ЗМІ 
розподіляється централізовано, і в яких окремі редакції конкретних видів ЗМІ не настільки автономні, як у 
звичайних холдингових структурах. Конвергентні редакції виникають в різних частинах світу, в різних за 
величиною редакціях і на базі різних ЗМІ − газет, радіо, телебачення [4, с. 86].  

У дослідженні «Newsroom convergence. A transnational comparison» австрійського наукового інституту 
Medienhaus Wien наведено три моделі конвергенції: повна інтеграція, перехідні медіа, окремі платформи [2]. 

За умов повної конвергенції архітектура та інфраструктура виробництва новин є скомбінованою в одному 
ньюзрумі, а потоки інформації та її розповсюдження контролюються єдиним центром. Основним є створення 
контенту, інформації різними відділами, а вже потім редактор розподіляє її на різні канали комунікації. 

Іншою моделлю конвергенції є «перехідні медіа». У цьому випадку редакції з різних платформ працюють 
окремо і тільки зрідка редактори координують матеріали у різні канали комунікації. Журналіст тоді все ще 
залишається експертом роботи в одному із типів медіа, а універсальні журналісти є швидше винятком із правила. 
Конвергенція не є стратегічною необхідністю, а лише інструментом.  На практиці це виглядає так, ніби кожна 
окрема редакція живе своїм життям в одному ньюзрумі. 

Останнім варіантом конвергенції автори дослідження назвали «відокремлені платформи». За таких умов між 
редакціями немає систематичної координації ні у зборі новин, ні у їх підготовці та розповсюдженні. Редакційні 
відділи залишаються повністю розмежованими, співпраця між різними платформами відбувається швидше з 
власної ініціативи журналістів, є винятком із правила. 

Таким чином, істотна відмінність подачі новин конвергентної редакції і традиційної полягає в тому, що в 
першій всі процеси діляться на дві групи. Перша група процесів пов’язана з виробництвом контенту як такого, 
незалежно від того, на якій платформі він буде публікуватися. Друга − саме з його поширенням на різних 
платформах [2]. 

Конвергенція технологій, що призводить до істотного «перерозподілу ролей» у традиційних ЗМІ, змінює 
роль аудиторії. З пасивною і безликої маси, яка терпляче споживає пропоноване їй зміст, вона перетворюється на 
досить конкретні групи, інформаційні потреби та комунікаційні звички якої можуть бути визначені досить точно. 
Але крім цього аудиторія конвергентних ЗМІ набуває ще одну ключову особливість. Інтерактивність нових медіа 
надає традиційному споживачеві ЗМІ безмежні можливості вибору змісту. Але одночасно з цим користувач он-
лайнових медіа стає почасти редактором, почасти навіть творцем нових змістовних продуктів. В його особі 
об’єднуються і споживач і виробник, інтегруються різні ролі і функції, перш розділені. Конкретний користувач 
перетворюється в один з факторів, на який в дійсності і прямує процес конвергенції [1, с. 16].  

Саме тому британський дослідник Д. Брюер відзначає, що конвергенція сьогодні – це не приємний надмір, 
про який може подумати під час відпочинку друкована, телевізійна або інтерактивна редакція. Це обов’язкова 
умова ефективного функціонування будь-якої сучасної редакції. Це така ж невід'ємна частина сучасного 
мультимедійного ЗМІ, як достовірність, безпристрасність, справедливість, об’єктивність та зваженість. При цьому, 
зауважує дослідник, конвергенція не повинна дорого коштувати, адже на сьогодні вже існує велика кількість 
доступних комп’ютерних програм, що можуть допомогти медійній організації вводити конвергенцію без 
особливих затрат. За допомогою конвергенції компанія зберігає єдність редакційної спрямованості, незалежно від 
того, за допомогою яких засобів користувачі отримують доступ до інформації, що публікується. Друковані, ефірні 
та онлайнові матеріали можна відправляти один одному та доповнювати один одного, і так збільшувати сукупну 
цінність контенту, що створюється редакцією, а не випускати їх окремо, згідно з порядком денним [2].  

Конвергений ньюзрум сьогодні є світовим трендом у журналістиці та характеризується цілим набором 
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тенденцій.  

По-перше, новою організацією роботи журналіста, який в умовах конвергенції набуває навичок 
універсального спеціаліста і вміє не лише знайти інформацію та написати матеріал для різних типів ЗМІ, а й зняти, 
змонтувати та обробити  фото, відео і аудіо, розмістити матеріал в Інтернеті [3, с. 35].  

Друга особливість нової редакції – організація робочого простору. Для реалізації інтегрованої системи 
подачі новинного матеріалу в об'єднаній редакції формується особлива система організації праці і простору. У 
центрі більшості об’єднаних редакцій знаходиться «SuperDesk», або «NewsHub» − круглий стіл, за яким 
розташовуються редактори та інші особи, які беруть важливі рішення. Навколо розташовані контент-групи, кожна 
з яких займається створенням матеріалів на певну тему. Контент-групи готують матеріали на свою тему для 
виходу на всіх платформах [3, с. 48].  

С.Панюшкіна додає: «По всьому ньюзруму розташовано близько сотні величезних плазмових екранів, що 
постійно транслюють новини. У кожного журналіста на столі по два монітори: один для відстеження новин, а 
другий −  аби постійно бачити перед собою свою роботу. Система, за якою установлено меблі, називається 
«сонячна» [5]. 

Ще одна тенденція – введення у штат нових посад: керівника-координатора роботою всієї редакції, 
керівників відділу та редакторів готового контенту [49].  

Наступна характеристика – активність аудиторії ЗМІ завдяки можливості коментувати новини та 
спілкуватися на форумах, та її залучення до створення інформаційного продукту шляхом ведення персональних 
блогів, додавання власного відео та аудіо.  

Основною перевагою конвергентного ньюзруму, на нашу думку є можливість більш точно визначати 
потреби аудиторії на основі роботи з різними каналами передачі інформації та змога розглядати різні платформи як 
різні способи «розповіді історії», тобто передбачати, що відтепер не діють технологічні обмеження для кожної 
платформи, бо інформаційний планування здійснюється централізовано та максимально повно.  

Проте, разом з цим можна виділити і недоліки впровадження нової системи організації роботи редакції. 
Найголовніша з них – прагнення багатьох власників засобу масової інформації заощадити та використати 
конвергенцію як прикриття такої собі експлуатації своїх працівників: обов’язків та вмінь у журналіста багато, він 
працює за трьох-чотирьох, а зарплатню платять як одному. Окрім того, нерідко разом з універсальністю в роботі 
стирається особистісний підхід до матеріалу – журналіст стає просто механізмом для збору та обробки інформації, 
осмислення та інтерпретація новини відходить на другий план, а то і взагалі редукується. Також, на споживача 
часто виливається занадто великий масив інформації, іноді зайвої та незначимої [3, с. 54]. 

Але, незважаючи на всі переваги і недоліки – конвергенція сьогодні вже існує та набирає обертів, тому, на 
нашу думку, керівникам ЗМІ варто в першу чергу задуматися, що створення конвергентного ньюзруму − це 
питання не лише планування приміщення, ресурсів, технологій або робочого графіку, але й редакційної стратегії, 
вміння підвищити ефективність роботи мас-медіа.  

Очевидно, що модні тенденції з часом доходять і до України. Сьогодні маємо київські видання, які 
намагаються використовувати практику конвергентних ньюзрумів – «Комерсант», «Кореспондент». В останні роки 
можна спостерігати таку тенденцію не лише на загальнодержавному, але і на регіональному рівнях.   
Досліджуваний нами об’єкт – один з найбільших медіахолдингів Запорізької області -  ООО «Про-100» був 
створений в м. Бердянськ вже у 2006 році. Спочатку до інформаційної групи «Про-100» входили лише міська 
щотижнева газета «Бердянские ведомости», телеканал «Юг», що мовить на території міст Бердянськ та Приморськ, 
Бердянського, Приморського, Куйбишевського та Чернігівського районів. Матеріали цих ЗМІ публікуються на 
загальному сайті PRO.berdyansk.biz [8]. Згодом у структура медіа холдингу розширилась, сюди додалися FMрадіо 
«Азовська хвиля»,  районна газета «Ведомости Юга», ще одна міська газета «Бердянск деловой». Таким чином, до 
інформаційної групи «Про-100» входить повних спектр ЗМІ, що працюють на різних платформах – преса, радіо, 
телебачення та Інтернет.  

Вже від самого початку ООО «Про-100» позиціонував себе як конвергентний, гіперлокальний ЗМІ, адже він 
включав в себе друковане видання, Інтернет-портал та телебачення. З розширенням інформаційної групи та на 
вимоги конвергентних тенденцій, відбулася деяка трансформація організації роботи редакції.  

Раніше готові матеріали журналістів йшли до редактора, який ставив або ні їх в газету, роботи з сайтом у 
редактора не було, оскільки туди вносились матеріали, що пройшли друковану версію. Тепер матеріали та «сира» 
інформація репортерів і користувачів онлайн версії відправляється до контент-редактора, який визначає, що з 
матеріалу йде і друк, що залишається в онлайн версії, а що вимагає доопрацювання. Раніше адміністратор 
відповідав лише за викладення матеріалів газети на сайт з 1 фото та відслідковував порядок на форумі. Зараз 
адміністратор відповідає за обробку фото для матеріалів, їх викладення на сайт, відеоролики, коментарі до статей, 
порядок на форумі. При цьому адміністратор частково виконує функції верстальника друкованої версії, що сприяє 
його находженню в темі.  

У конвергентному ньюзрумі також здійснюється  управління контентом. По-перше, медіа група орієнтована 
на виробництво гіперлокального контенту – інформація як в газеті, так і на сайті стосується виключно міст 
Бердянськ та Приморськ, для потреб городян та колишніх жителів  цих міст.  

Крім того, журналісти активно використовують краудсорсінг – взаємодію та перехід матеріалів з одного 
виду ЗМІ в інший. Наприклад, новини для радіо «Азовська хвиля» відбираються з інформації, здобутої 
репортерами газети «Бердянские ведомости» та телеканалу «Юг». Журналісти, прибувши з місця події, пишуть 
короткі повідомлення найбільш цікавих та значущих, на думку редактора радіо, новин. Потім ці ж тексти 
розширюють і пишуть власні матеріали для своєї платформи – газети або телебачення. Якщо подія значима, 
інформацію про неї, разом з фото або відео одразу ж викладають на сайт. Наступного дня, Інтернет-матеріал 
доповнюють телевізійним сюжетом, а після виходу газети – розширюють друкованим матеріалом. Наприклад, при 
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підготовці матеріалу про святкуванні у містах Бердянськ та Приморськ свята Хрещення, у день події на сайті  
заявилася відповідна замітка з фото, пізніше матеріал доповнили телевізійні сюжети журналістів телеканалу «Юг» 
[7].  

Вагоме місце у роботі досліджуваного ЗМІ м. Бердянськ займає робота з аудиторію. На додачу до 
традиційних форм Інтернет-спілкування – форуми, коментарі матеріалів – як для поширення власної продукції, так 
і для пошуку цікавих тем та особистостей для майбутній матеріалів. Так, наприклад, на повідомлення читачів 
сайту про надзвичайні події журналісти оперативно реагують, дізнаючись, чи дійсно така подія відбулася і, в 
такому разі, висвітлюють її.  

Окрім цього, у цій медіагрупі можна прослідкувати чітку тенденцію до універсалізації журналістів. По-
перше, кожен з них пише на різноманітні теми, по-друге, може працювати з широким набором технічних засобів – 
знімати фото і відео, обробляти, монтувати, начитувати текст та викладати все на сайт.  

Щодо організації робочого простору – окремі ЗМІ (радіо, газета, телеканал), хоч і знаходяться в різних 
редакціях, проте займають один поверх спільної будівлі. Таким чином, хоч редакція не спільна та не побудована за 
принципом конвергентності, швидкість обміну ідеями, матеріалами та завданнями відповідає потребі  для 
ефективної та оперативної взаємодії.  

Висновок 
Отже, організація та функціонування конвергентної редакції в регіональному медіапросторі на прикладі 

інформаційної групи ООО «Про-100» (м. Бердянськ) відповідає моделі конвергентного ньюзруму – «повна 
інтеграція». На це вказують тісні зв’язки між різними каналами мас-медіа одного холдингу: друковані видання, 
радіо, телебачення та Інтернет-портал, і спосіб збору, обробки та випуску контенту, а також тематична та рольова 
універсалізація журналістів.  

Відповідає моделі «повна інтеграція» і архітектурне рішення роботи медіагрупи  ООО «Про-100», яка 
знаходиться в одній будівлі, що забезпечує швидкість обміну ідеями, матеріалами та завданнями. Перспектива 
подальшого дослідження організації та функціонування конвергентної редакції в регіональному медіапросторі 
полягає у встановленні специфічних рис роботи такої моделі редакції в різних регіонах України.    
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