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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Объём дипломной работы – 76. 

Количество использованных источников – 52. 

Ключевые слова: медиа, инновации, журналистика, инновационная 

экосистема, инновационная журналистика, медийная инноватика, 

трансформация медиа-среды, Республика Беларусь. 

Объект исследования – белорусские и зарубежные медиа как средства 

коммуникации в инновационной экосистеме. 

Предмет исследования – специфика и характерные особенности 

журналистской деятельности в условиях инновационной экономики.  

Цель исследования – определение и изучение особенностей развития 

медиа в условиях инновационной экономики. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

общенаучные методы: анализ, обобщение, сравнение и классификация. 

Научная новизна работы заключается в выявлении характерных 

особенностей развития медиа в процессе перехода к инновационной экономике. 

Социальные и экономические преобразования повлияли на формирование 

нового направления журналистики, которая получила название 

«инновационная». В работе рассматриваются два аспекта инновационной 

журналистики: освещение инноваций в различных сферах и появление 

новшеств в самой медиа-индустрии.  Значимость исследования обусловлена 

повышением роли знаний, новых технологий и инноваций в развитии мировой 

и национальной экономики. Для журналистской практики работа актуальна в 

связи с трансформацией  медиа-среды и появлением новых методов и средств в 

редакционной работе. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

в практической журналистской деятельности, а также в процессе обучения при 

написании курсовых и дипломных работ, учебных пособий. Результаты анализа 

мировой медиа-индустрии могут применяться  в ходе преподавания учебных 

курсов по современной зарубежной журналистике, а также спецкурсов, 

посвященных инновационной журналистике.  

Степень самостоятельности. Материалы и результаты дипломной 

работы были получены на основании достоверных источников и 

самостоятельно проведенных теоретических и практических исследований. 

 
 
 
 

 



3 
 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 
Аб’ём дыпломнай  працы – 76. 

Колькасць выкарыстаныз крыніц – 52. 

Ключавыя словы: медыя, інавацыі, журналістыка, інавацыйнвя экасістэма, 

інавацыйная журналістыка, медыйная інаватыка, трансфармацыя медыя-

асароддзя, Рэспубліка Беларусь. 

Аб’ект даследавання – беларускія і замежныя медыя як сродкі 

камунікацыі ў інавацыйнай экасістэме. 

Прадметдаследавання – спецыфіка і характэрныя асаблівасці 

журналісцкай дзейнасці ва ўмовах інавацыйнай эканомікі. 

Мэта даследавання– вызначэнне і вывучэнне асаблівасцей развіцця 

медыя ва ўмовах інавацыйнай эканомікі. 

Тэарэтыка-метадалагічнай асновай даследавання паслужылі 

агульнанавуковыя метады: аналіз, абагульненне, параўнанне і класіфікацыя. 

Навуковая навізна працы заключаецца ў выяўленні характэрных 

асаблівасцей развіцця медыя ў працэсе пераходу да інавацыйнай эканомікі. 

Сацыяльныя і эканамічныя змены паўплывалі на фарміраванне новага напрамку 

журналістыкі, якая атрымала назву «інавацыйная». У даследаванні  

разглядаюцца два аспекты інавацыйнай журналістыкі: асвятленне інавацый у 

розных сферах і з'яўленне інавацый у самой медыя-індустрыі. Значнасць працы 

абумоўлена павышэннем ролі ведаў, новых тэхналогій і інавацый у развіцці 

сусветнай і нацыянальнай эканомікі. Для журналісцкай практыкі даследаванне 

актуальна ў сувязі з трансфармацыяй медыя-асяроддзя і з'яўленнем новых 

метадаў і сродкаў у рэдакцыйнай дзейнасці. 

Сфера ўжывання: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

практычнай журналісцкай дзейнасці, а таксама ў працэсе адукацыі пры 

напісанні курсавых і дыпломных работ, навучальных дапаможнікаў. Вынікі 

аналізу сусветнай медыя-індустрыі могуць прымяняцца пад час выкладання 

вучэбных курсаў па сучаснай замежнай журналістыцы, а таксама спецкурсаў, 

прысвечаных інавацыйнай журналістыцы. 

Ступень самастойнасці. Матэрыялы і вынікі дыпломнай працы былі 

атрыманы на падставе дакладных крыніц і самастойна праведзеных 

тэарэтычных і практычных даследаванняў. 
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GRADUATE THESIS SUMMARY 

 

The thesis consists of 76 pages. 

Number of sources used is 52. 

Key words: media, innovation, journalism, innovation ecosystem, innovation 

journalism, media innovation, media environment transformation, Republic of 

Belarus. 

The object of the research is Belarusian and foreign media as a means of 

communication in the innovation ecosystem. 

The purpose of the research is to determineand study the specifics of media 

development in innovative economy. 

The subject of the research is the specifics and particular qualitiesof 

journalistic activity in the conditions of innovative economy. 

The theoretical and methodological basis for the the research was provided by 

general scientific methods: analysis, generalization, comparison and classification. 
The scientific novelty of the work is to identify the particular qualities of media 

development in the transition toinnovative economy. Social and economic 

transformations influenced the formation of a new direction of journalism, which was 

called "innovation". The research considers two aspects of innovation journalism: the 

coverage of innovations in various fields and the emergence of innovations in the 

media industry. The significance of theresearch is due to the increased role of 

knowledge, new technologies and innovations in the development of the world and 

national economy. For journalistic practice the work is relevant in connection with 

the transformation of the media environment and the using of new methods and tools 

in editorial work. 

Scope the results of the research can be used in practical journalistic activities, 

as well as in the learning process in writing course and diploma papers, teaching aids. 

The results of the analysis of the world media industry can be applied in the teaching 

courses on modern foreign journalism, as well as special courses on innovation 

journalism. 

Degree of independence. The materials and results of the thesis were obtained 

on the basis of reliable sources and independently conducted theoretical and practical 

studies. 

 

 
 
 
 
 


