
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Кафедра філології та видавничої справи

Пояснювальна записка 
до випускної роботи 

 бакалавра з видавничої справи та редагування 

 на тему: ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ МЕДІА: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ
ДОСВІД

Виконала студентка 4 курсу,
групи ВС-15-1

спеціальності 6.030303
«Видавнича справа та редагування»

Омельченко К. О.
Керівник Сізова К.Л.

   Рецензент 

 м. КРЕМЕНЧУК 2019 року



   ЗМІСТ 

ВСТУП                                                                                                              6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРИЧТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ                                     9
ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ МЕДІА
1.1. Визначення сутності поняття «диджиталізація»                                    9
1.2. Причини та наслідки процесу диджиталізації медіа                             12
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ МЕДІА       24
2.1. Світовий досвід цифрових трансформацій медіа                                  24
2.2. Диджиталізація медіа в Україні                                                               32
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ                              42
УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
3.1. Тенденції, які варті уваги                                                                         42
3.2. Функції з якими можна експериментувати                                            45
ВИСНОВКИ                                                                                                      52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                         54

АНОТАЦІЯ

Тема: Диджиталізація медіа: світовий та український досвід
Текст: сторінок 58, рисунків 11, використано 50 літературних джерел.
Об’єкт дослідження – українські та іноземні медіа.
Предмет дослідження – процес диджиталізації медіа.
У випускній роботі досліджено особливості процесу диджиталізації на
прикладі іноземних та українських медіа. Розкрито поняття диджиталізації, а
також виявлено та проаналізовано причини й наслідки цього процесу.
Проаналізовано досвід диджиталізації іноземних та українських медіа.
Запропоновано шляхи вдосконалення медіа в епоху цифрових технологій.

Ключові слова: диджиталізація, медіа, конвергенція, цифрова трансформація.

Тема: Диджитализация медиа: мировой и украинский опыт
В данной выпускной работе исследованы особенности процесса
диджитализации на примере иностранных и украинских СМИ. Раскрыто
понятие диджитализации, а также выявлены и проанализированы причины и
последствия этого процесса.
Проанализирован опыт диджитализации иностранных и украинских СМИ. 
Предложены пути совершенствования медиа в эпоху цифровых технологий.



Ключевые слова: диджитализация, медиа, конвергенция, цифровая
трансформация.

Theme: Media digitization: world and Ukrainian experience
In the final work, the features of the digitalization process are examined
using the example of foreign and Ukrainian media. The concept of digitalization
is disclosed, and the causes and consequences of this process are identified and5
analyzed. Analyzed the experience of digitalization of foreign and Ukrainian
media. Ways to improve media in the digital age are proposed.

Keywords: digitalization, media, convergence, digital transformation.


