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всестороннего стратегического партнерства и повышения эффективно-
сти влияния на него необходимо наладить координацию между мини-
стерствами информации, и другими, занятыми в реализации сотрудни-
чества, привлекать ученых и практиков для разъяснения тех или иных 
вопросов, связанных с ходом сотрудничества. 

 
Литература 
1. Вальковский, М.А. Медийные факторы белорусско-китайского стратеги-

ческого партнерства /М.А. Вальковский // Пути Поднебесной: сб. науч. тр.  
Вып. VI. В 2 ч. Ч. 1. – Минск: РИВШ, 2017. – 422 с. – С. 90-97. 

2. Буридэ. Роль китайских и белорусских СМИ в реализации концепции 
«Один пояс – один путь» / Буридэ // Международная журналистика-2017: идея 
интеграции интеграций и медиа: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 16 февр. 2017 г. / сост. Б.Л. Залесский ; под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – 
Минск: Изд. центр БГУ, 2017. — 390 с. С. 31-34 

3. Вальковский, М.А. Стратегическое партнерство Беларуси и Китая: акту-
альные медийные практики. / М.А. Вальковский // Международная журналисти-
ка-2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа: материалы  
V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б.Л. Залесский; 
под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – 345 с. 

4. Гришкевич, А. Белорусская делегация в преддверии Дня образования 
КНР возложила венок к мемориалу Мао Цзэдуна / А. Гришкевич // Белорусское 
телеграфное агентство [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 
http://www.belta.by/politics/view/belorusskaja-delegatsija-v-preddverii-dnja-
obrazovanija-knr-vozlozhila-venok-k-memorialu-mao-tszeduna-268965-2017/. – 
Дата доступа 29.09.2017. 

 
Васіль ВАРАБ’ЁЎ 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
 

МАТЫВАЦЫЙНЫ ФАКТАР 
 У МАДЭРНIЗАВАНАЙ МЕДЫЯГАЛIНЕ 

 
Матывацыйнае кіраванне – гэта сістэма спецыфічных метадаў і 

спосабаў, якія забяспечваюць усведамленне і выбар дзеянняў на аснове 
ацэнкі сітуацыі, мэтавых задач, прыняцця рашэння, чакаемых 
заахвочванняў супрацоўнікамі творчых калектываў з дапамогай 
задавальнення і ўзгаднення іх каштоўнасных арыентацый, патрэб, 
інтарэсаў  [1, с. 93]. Адзінымі і ўнікальнымі носьбітамі матывацыйнага 
кіравання з’яўляюцца людзі і ствараемыя імі сацыяльныя сістэмы ў 
выглядзе рэдакцыйных калектываў. Толькі яны з’яўляюцца 
ўдзельнікамі, аб’ектамі і суб’ектамі матывацыйнага працэсу. 
Заканамернасці, прынцыпы, змест матывацыйнага працэсу, метады і 
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механізмы яго аптымізацыі ў рэдакцыйным жыцці павінны стаць у 
цэнтры падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі журналісцкіх кадраў. Такі 
вердыкт выносіць сама журналісцкая супольнасць. 

Сістэматычны маніторынг праблем, якія турбуюць журналістаў, 
высветліў невыпадковую заканамернасць. На працягу апошніх гадоў 
рэдактары, іх намеснікі, загадчыкі аддзелаў, карэспандэнты і тэхнічныя 
супрацоўнікі ў першую тройку «балючых» пытанняў, што патрабуюць 
неадкладнага абмеркавання і вырашэння, пастаянна ўносяць накірунак 
«стыль, метады ўнутрырэдакцыйных узаемаадносін і кіраванне па лініі 
«заснавальнік-рэдакцыя». Вечная праблема? Так! Але фінансава-
гаспадарчыя, кадравыя, арганізацыйна-творчыя, афарміцельска-
ілюстрацыйныя, рэкламныя, інтэрнет-сеткавыя турботы – гэтыя 
складнікі кола хвалюючых праблем займаюць у свядомасці журналістаў 
толькі 4–10 пазіцыі. «Імпульсіўнасць кіравання», «непаразуменні з 
начальствам», «рэдакцыйны клімат», «камандны тон», «адсутнасць 
абмеркавальнага прынцыпу», «дэфіцыт дыялогу са старэйшымі», 
«рахітычнасць паразумення з рэдактарам» – гэтыя радкі з інтэрв’ю 
сігналізуюць пра моцную занепакоенасць станам спраў у галіне 
рэдакцыйнага кіравання. 

Зразумела, многія названыя рэдакцыйныя праблемы носяць 
асобасны характар двухбаковых узаемазалежных вытокаў. Аднак 
тэндэнцыя вылучэння на першыя пазіцыі «праблемы кіраўніцтва 
рэдакцыяй» ад гэтага не страчвае сваей актуальнасці, а набывае 
стратэгічны прыярытэт. У адной з анкет рэспандэнт дакладна 
сфармуляваў сутнасць з’явы: журналістаў клапоціць не адносны 
журналісцкі патэнцыял іх непасрэдных кіраўнікоў (загадчыкаў 
аддзелаў, намеснікаў рэдактараў), а практыка прыняцця матываваных 
рашэнняў [2, с. 7]. 

Станаўленне медыярынку Беларусі абумовіла з’яўленне розных 
формаў уласніка, закранула арганізацыю медыяструктур. У сувязі з 
гэтым новыя формы медыяаб’яднанняў выступаюць адлюстраваннем 
аднаго з асноўных і найбольш перспектыўных шляхоў далейшага 
развіцця айчынных СМІ. Працэс стварэння холдынгаў, медыядамоў на 
аснове нацыянальных грамадска-палітычных і культуралагічных 
друкаваных СМІ засведчыў мадэрнізацыйныя захады арганізацыйна-
эканамічнага вектару рэфармавання медыягаліны. Гэтыя крокі 
каталізуюцца няўмольным працэсам канвергенцыі СМІ, зменамі ў 
характары спажывання інфармацыі і  ў сутнасці носьбітаў медыйнай 
прадукцыі.  

Вопыт айчынных аб’яднаных медыяструктур («СБ. Беларусь 
сегодня», «Звязда», «Минск-новости», «Белтэлерадыёкампанія» і інш.) 
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пераконвае, што інтэграваныя рэдакцыі дэманструюць большы 
інфармацыйны патэнцыял, эканамічную ўстойлівасць, маюць высокую 
ступень залежнасці ад аўдыторыі. Холдынгавыя медыякампаніі 
валодаюць магчымасцямі канцэнтрацыі інтэлектуальных, фінансавых, 
тэхнічных рэсурсаў для стварэння сучасных СМІ, яны ахопліваюць 
значныя аўдыторныя групы, маючы разнастайны інфармацыйны 
прадукт. Сістэмная карпаратыўная канцэпцыя медыяхолдынгу дазваляе 
дакладна вызначыць пэўную і ўзгодненую сувязь паміж прадуктам, 
місіяй, прынцыпамі, іміджам, арганізацыяй і камунікацыяй. 

Тыражаванне вопыту існуючых медыяаб’яднанняў адлюстроўвае 
высокі мадэрнізацыйны патэнцыял такога тыпу кампаній. У гэтым 
кантэксце камерцыялізацыя журналістыкі дазваляе дастаткова поўна 
рэалізаваць канцэпцыю здвоеннага рынку СМІ. Дыверсіфікацыя 
бізнесу, замкнёны вытворчы цыкл, наяўнасць лінейкі разнастайных 
нішавых прадуктаў уяўляюць у сукупнасці ўстойлівую і 
самадастатковую сістэму. Жыццёва неабходным пытаннем для 
традыцыйных медыя з’яўляецца адаптацыя да новых умоў 
медыяспажывання, да канкурэнцыі з сацыяльнымі сеткамі за ўвагу 
аўдыторыі. Наяўнасць мультымедыйнай стратэгіі ўяўляецца 
абавязковым кампанентам рэдакцыйнай і рэкламнай палітыкі саміх 
аб’яднанняў. 

Змены, звязаныя з трансфармацыяй парадыгмы масавай 
камунікацыі, не толькі выклікаюць мадэрнізацыю медыяструктур, але і 
ўплываюць на матывацыю журналісцкай дзейнасці. Падчас ключавых 
пераўсталяванняў заўсёды прысутнічае рызыка ці змікшыраваць, ці 
страціць традыцыйны магутны рухавік бесперапыннай масава-
інфармацыйнай камунікацыі, які выступае ў выглядзе сінергетычнай 
з’явы – асобасна-творчага характару журналісцкай дзейнасці, 
памножанага на прыхільнасць аўдыторыі да выдання, сайта, адданасць 
чытача пэўнаму брэнду. Такая занепакоенасць адзначаецца і 
ўдзельнікамі апытання.  

Матывацыя ўключанасці ў журналісцкую дзейнасць ўяўляе сабой 
рэгулятыўную сацыяльна-псіхалагічную сістэму, якая спараджае 
патрэбу ў творчай масава-інфармацыйнай і камунікацыйнай актыўнасці. 
Канструктыўная сацыяльна-псіхалагічная сістэма патрабуе далікатнага 
ручнога кіравання матывацыйнымі працэсамі. Даследчыя інтэрв’ю, 
праведзеныя [1] з журналістамі Дома друку, нягледзячы на вялікі 
«разлёт» меркаванняў, сведчаць пра зразумелыя чаканні, што 
рэструктурызацыя медыягаліны будзе дапоўнена энергічнай 
інавацыйнай палітыкай плённай матывацыі журналісцкай дзейнасці. 
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МЕДЫЙНЫ ВОБРАЗ ІНТЭГРАЦЫІ Ў ЕАЭС  
ЯК ФАКТАР ФАРМІРАВАННЯ ПАЛІТЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ 

ЕЎРАЗІЙСКАЙ АЎДЫТОРЫІ 
 
2017 год, названы аналітыкамі найбольш паспяховым у нядоўгай 

пакуль гісторыі існавання Еўразійскага эканамічнага саюза, быў 
адзначаны ростам увагі ўплывовых медыйных рэсурсаў да 
інтэграцыйнай тэматыкі. Інфармацыя аб паслядоўных кроках дзяржаў-
партнёраў на шляху эканамічнага ўзаемадзеяння і звязаных з імі 
палітычных працэсах з разраду эпізадычнай і спецыялізаванай 
перайшла ў разрад масавай. Сярод прычын падобнай тэндэнцыі – і новы 
ўзровень актыўнасці інтэграцыі (да прыкладу, у 2017 годзе быў 
ратыфікаваны Мытны кодэкс, які зацвердзіў асновы адзінай 
эканамічнай прасторы Саюза, былі прыняты Асноўныя напрамкі 
рэалізацыі лічбавай павесткі ЕАЭС да 2025 года), і відавочная 
зацікаўленасць у супрацоўніцтве прадстаўнікоў вышэйшай улады, і 
імкненне іншых інтэграцыйных структур да сумеснага пошуку мадэлей 
супрацоўніцтва, якое адлюстроўвае ідэалогію «інтэграцыі інтэграцый». 
Гэтая трансфармацыя ў медыясферы, безумоўна, запатрабавала ад СМІ 
новых падыходаў да адлюстравання еўразійскай тэматыкі, выбару 
прыярытэтных тэм для асвятлення, уключэння ў інтэграцыйны дыскурс 
прафесійнага аналітычнага кампаненту. У цэлым – паставіла масмедыя 
перад усведамленнем неабходнасці паслядоўнага, сістэмнага, палітычна 
карэктнага фарміравання парадку дня еўразійскай інтэграцыі. 

Адным з імпліцытных (але надзвычай важных з пазіцыі 
гуманітарнага вымярэння інтэграцыі) наступстваў паступовага 
ўкаранення ў дзейнасць СМІ новай парадыгмы адлюстравання эвалюцыі 
еўразійскай прасторы з’яўляецца яе ўплыў на развіццё палітычнай 
культуры грамадзян. Наша гіпотэза заключаецца ў тым, што сістэмнае і 
аб’ектыўнае адлюстраванне ў медыясферы працэсаў еўразійскай 
інтэграцыі прыводзіць да фарміравання ў свядомасці аўдыторыі СМІ яе 


