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АНОТАЦІЯ
Тема: Інформаційні агентства як суб’єкти інформаційної діяльності
Записка: 60 сторінок, 1 додаток, 43 джерела.
Об’єкт дослідження – створення, розвиток та діяльність зарубіжних та
українських ІА.
Предмет дослідження – функції, завдання та особливості
інформаційної діяльності зарубіжних та українських ІА.
Мета роботи – дослідження історії виникнення, розвитку та
особливостей інформаційної діяльності зарубіжних та українських ІА на
сучасному етапі.
У випускній роботі було проведено аналіз українських та міжнародних
інформаційних агентств, а також аналіз досліджень та публікацій зарубіжних
та українських науковців з питань ІА. У цьому дослідженні застосовано
комплексний, системний підхід з метою всебічного аналізу ІА, визначено
етапи і зазначено тенденцію створення перших ІА, стан і перспективи
розвитку українських ІА, розглянуто процес еволюції зарубіжних ІА.
Поняття «інформаційне агентство» проаналізовано в контексті глобальних
суспільних трансформацій, наведено варіанти тлумачень, досліджено історію
та сучасне розуміння цього терміну. Одним із найважливіших результатів
даного дослідження, яким визначається його науково-практичне значення, є
те, що в роботі проаналізовано сучасний стан українських ІА та окреслені
перспективи розвитку в світовий інформаційний простір, досліджено
тенденції розвитку зарубіжних інформаційних агентств.
Ключові слова: інформаційне агентство, інформаційні агентства
України, міжнародні інформаційні агентства

Them: Information agencies as subjects of information activity
The analysis of the bachelor’s work an analysis of Ukrainian and
international information agencies was conducted, as well as an analysis of
research and publications of foreign and Ukrainian scholars on information
agencies. In this study a comprehensive, systematic approach was applied for the
purpose of comprehensive analysis of the information agency, the stages were
determined and the tendency for the creation of the first information agencies, the
state and prospects of the development of Ukrainian news agencies was pointed
out, the process of evolution of foreign agencies was considered. The notion of
"information agency" is analyzed in the context of global social transformations,
the versions of interpretations are given, the history and modern understanding of
this term are explored. One of the most important results of this research, which
determines its scientific and practical importance, is that in the work the current
state of Ukrainian news agencies is analyzed and prospects of development in the
world information space are outlined, trends of development of foreign information
agencies are researched.
Keywords: information agency, information agencies of Ukraine,
international information agencies
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