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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 
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вобразу, для структуравання і падтрымання цэласнасці якога 
грамадзянам патрабуюцца кампетэнцыі, апэрыравання палітычнымі і 
эканамічнымі катэгорыямі. Таму дастатковы ўзровень інфармаванасці 
насельніцтва ЕАЭС адносна актуальнага стану, тэндэнцый і перспектыў 
узаемадзеяння саюзных дзяржаў, а таксама іх супрацоўніцтва з іншымі 
краінамі, блокамі і аб’яднаннямі становіцца важкім фактарам 
фарміравання палітычнай культуры ў яе масавым вымярэнні. 

Палітычная культура ўтрымлівае ў сабе «ўзоры палітычных 
паводзін і палітычнай свядомасці, выступаючы важным фактарам 
сацыялізацыі асобы, з’яўляючыся важным інструментам грамадскіх 
пераўтварэнняў» (пераклад наш – С.В.) [10, с. 4]. Згодна з 
распаўсюджаным азначэннем, палітычная культура – гэта сістэма 
«адносна ўстойлівых і рэпрэзентатыўных перакананняў, уяўленняў, 
установак свядомасці і мадэлей паводзін індывідаў і груп, а таксама 
мадэлей функцыянавання палітычных інстытутаў і ўтвараемай імі 
сістэмы, якія праяўляюцца ў непасрэднай дзейнасці суб’ектаў 
палітычнага працэсу, вызначаюць яе асноўныя напрамкі і формы і тым 
самым забяспечваюць узнаўленне і далейшую эвалюцыю палітычнага 
жыцця на аснове пераемнасці» (пераклад наш – С.В.) [2, с. 116–117]. 
Структура разглядаемага феномену ўключае ў сябе тыповы для 
канкрэтнага грамадства набор палітычных ведаў, нормаў, правіл, 
звычаяў, стэрэатыпаў палітычных паводзін, палітычных ацэнак, а 
таксама палітычны вопыт і палітычную сацыялізацыю. Важнымі 
паказчыкамі палітычнай культуры з’яўляюцца ўзровень масавай 
палітычнай свядомасці, аб’ём і інтэнсіўнасць палітычнага дыскурсу ў 
СМІ. У кантэксце закранаемай у даследаванні праблемы найбольшае 
значэнне мае сацыяльны складнік палітычнай культуры (індывідуальны 
ўзровень, згодна з разуменнем Г. Алмонда і С. Вербы), г. зн. ступень 
ведання і разумення аўдыторыяй СМІ палітычных аспектаў эканамічнай 
інтэграцыі ў ЕАЭС. 

На наш погляд, найбольшым патэнцыялам уплыву на фарміраванне 
палітычных установак еўразійскай аўдыторыі валодаюць рускамоўныя 
СМІ. Распаўсюджванне і даступнасць для разумення пераважнай 
большасці грамадзян дзяржаў ЕАЭС рускай мовы само па сабе 
з’яўляецца інтэграцыйным фактарам. Аналіз публікацый за 2017 г. у 
рускамоўным медыядыскурсе дазваляе вылучыць некалькі тэматычных 
напрамкаў, звязаных з палітычным складнікам еўразійскай інтэграцыі. 

1. Тлумачэнне асноўных палажэнняў ідэалогіі еўразійскай 
інтэграцыі, яе суаднясення з замацаванымі ў грамадскай свядомасці 
стэрэатыпамі сумеснага існавання дзяржаў былога СССР. Напрыклад, у 
канцы 2017 г. пры аналізе кнігі Нурсултана Назарбаева «Эра 
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незалежнасці» РИА «Новости» акцэнт быў зроблены на тэзісе 
Прэзідэнта Казахстана аб тым, што стварэнне ЕАЭС не мае нічога 
агульнага з «аднаўленнем» СССР, бо з’яўляецца выключна эканамічным 
праектам [12]. Падчас вялікай прэс-канферэнцыі 14 снежня 2017 г. 
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ідэя еўразійскай інтэграцыі 
«ўзнікла задоўга да ўсялякіх складанасцей паміж нашымі краінамі ў 
эканамічнай сферы, задоўга да <...> санкцый. Гэта выклікана ўнутранай 
неабходнасцю забяспечыць апераджальныя тэмпы развіцця эканоміка-
сацыяльнай сферы ў нашых краінах. І жаданнем выкарыстоўваць 
абсалютныя канкурэнтныя перавагі, якія дасталіся нам з ранейшых 
часоў – агульная інфраструктура, энергетыка, магчымасць мець зносіны 
на рускай мове» (пераклад наш. – С.В.) [3]. 

2. Аналіз эканамічных і палітычных пераваг зацвярджэння Мытнага 
кодэксу ЕАЭС. СМІ і інфармацыйныя агенцтвы Саюза ў 2017 г. пільна 
сачылі за працэдурай ратыфікацыі Кодэксу дзяржавамі-партнёрамі, 
робячы акцэнт на паскарэнні працэдур, росце экспарту, спрашчэнні 
паставак імпартных тавараў, стварэнні выгадных умоў для вядзення 
бізнесу, абмеркаванні неабходнасці ўвядзення адзінай валюты, а 
таксама прапануючы тлумачэнне наступстваў рэалізацыі Кодэксу. Да 
прыкладу, палітычна нейтральная, на першы погляд, інфармацыя аб 
планах Беларусі пастаўляць канкурэнтаздольную электраэнергію на 
агульны электраэнергетычны рынак ЕАЭС запатрабавала тлумачэння 
для аўдыторыі схаванага палітычнага кантэксту будаўніцтва Беларускай 
АЭС: палітызаваных прэтэнзій літоўскага боку і ініцыяванай Вільняй 
забароны на экспарт беларускай электраэнергіі ў ЕС [11]. 

3. Публікацыя аналітычных і статыстычных матэрыялаў аб выніках 
функцыянавання ЕАЭС у 2015–2017 гг., якія, суправаджаючыся 
экспертнымі каментарамі і ацэнкамі, дазваляюць аўдыторыі СМІ 
сфарміраваць разуменне інтэграцыйных выгод. Так, 26 снежня 2017 г. 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы кіраўнікоў 
дзяржаў СНД адзначыў, што ў аснове росту тавараабароту паміж 
краінамі СНД на 25 % – поспехі ЕАЭС [9]. Расійскія СМІ ў 2017 г. 
прыводзілі інфармацыю аб тым, што грашовыя пераводы з РФ ва 
Узбекістан і Таджыкістан, якія не ўваходзяць у ЕАЭС, скараціліся, а ў 
Казахстан і Кыргызстан – істотна выраслі, што адлюстроўвае 
фундаментальныя зрухі, якія адбываюцца ў міграцыйнай палітыцы [5]. 
Таксама паведамлялася аб планах Урада РФ дазволіць грамадзянам 
ЕАЭС кіраваць аўтатранспартам на падставе нацыянальных 
пасведчанняў пры ажыццяўленні працоўнай дзейнасці. 

4. Перспектывы пашырэння інтэграцыйнага аб’яднання. 
Бліжэйшымі кандыдатамі на ўступленне ў ЕАЭС з’яўляюцца Малдова і 
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Таджыкістан, верагодна членства Узбекістана, Манголіі, Сірыі, Ірана, 
Туніса. У СМІ ў 2017 г. рэгулярна з’яўляліся матэрыялы, што змяшчалі 
выказванні Прэзідэнта Малдовы Ігара Додона адносна імкнення яго 
краіны атрымаць статус назіральніка ў ЕАЭС і гатоўнасці наладжваць 
супрацоўніцтва з яго членамі. 

Найбольш рэзананснай тэмай, што патрабавала тлумачэння для 
аўдыторыі, была тэма магчымага ўваходжання ў склад ЕАЭС 
Азербайджана і Турцыі. Палітычная складанасць падобнай перспектывы 
звязваецца з надзвычай вострымі супярэчнасцямі, якія існуюць у 
адносінах паміж названымі дзяржавамі і Арменіяй, членам ЕАЭС. У 
адказ на распаўсюджаную СМІ 20 лістапада 2017 г. заяву кіраўніка 
Міністэрства замежных спраў Расіі Сяргея Лаўрова пра тое, што Расія 
будзе рада бачыць Азербайджан у ЕАЭС, намеснік міністра замежных 
спраў Арменіі Шаварш Качаран на прэс-канферэнцыі адзначыў, што 
статус назіральніка пры ЕАЭС не можа атрымаць дзяржава, дзеянні 
якой здольны нанесці шкоду інтарэсам Саюза і дзяржаў-членаў: «А гэта 
азначае зняцце блакады, адмову ад варожых дзеянняў у дачыненні да 
Арменіі і адмову ад армянанянавісці» (пераклад наш. – С.В.) [1]. 
Паслядоўнага тлумачэння еўразійскай аўдыторыі ў лістападзе 2017 г. 
запатрабавала жаданне Пакістана падпісаць пагадненне аб зоне 
свабоднага гандлю з ЕАЭС. Палітычная яго безгрунтоўнасць выклікана 
тым, што Пакістан падтрымлівае цесныя палітычныя кантакты з 
Азербайджанам і лічыць Арменію агрэсарам і акупантам у Карабахскім 
канфлікце. 

5. Адлюстраванне працэсу стварэння зон свабоднага гандлю (ЗСГ) і 
падпісання пагадненняў аб эканамічным партнёрстве. Сам факт 
вядзення перамоў аб актывізацыі гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва 
з ЕАЭС з’яўляецца для іншых дзяржаў і блокаў паказчыкам палітычнай 
лаяльнасці да еўразійскай інтэграцыі. У 2018 г. плануецца стварэнне 
ЗСГ з Іранам, перамовы з якім каардынуе Арменія, найбольшыя шанцы 
на падпісанне дамовы аб ЗСГ мае, аднак, Сінгапур. Прадметную 
цікавасць аб стварэнні ЗСГ у бліжэйшы час праяўляюць Сербія, Індыя, 
Егіпет, Тайланд, Паўднёвая Карэя, Венгрыя. У 2018 г. павінна быць 
падпісана пагадненне аб эканамічным партнёрстве паміж ЕАЭС і 
Кітаем. 

6. Аналіз узаемаадносін ЕАЭС з іншымі інтэграцыйнымі блокамі. 
Зараз ідзе пошук эфектыўных механізмаў спалучэння ЕАЭС і кітайскай 
урадавай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях»: «Сэнс спалучэння 
“Поясу і шляху” і Еўразійскага эканамічнага саюза – сумесныя 
інвестыцыі ў кропкі росту, у якіх існуе магчымасць злучыць 
канкурэнтныя перавагі кітайскіх і расійскіх кампаній, што створыць 
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аснову для вываду ўзаемнага гандлю на новы ўзровень» (пераклад  
наш. – С.В.) [13]. У супрацоўніцтве з ЕАЭС зацікаўлены краіны 
Меркасур (Аргенціна, Бразілія, Парагвай і Уругвай, асацыяваныя чле-
ны – Балівія і Чылі), а таксама дзяржавы Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-
Усходняй Азіі (АСЕАН). 

Праблемнымі застаюцца адносіны ЕАЭС і Еўрапейскага саюза, у 
афіцыйнай рыторыцы якога пераважае «еўразаскептыцызм», а 
прызнанне палітычнай сталасці еўразійскага блоку падмяняецца 
двухбаковым фарматам адносін з яго членамі. Напрыклад, 24 лістапада 
2017 г. Прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян падпісаў пагадненне «Аб 
пашыраным і усёабдымным супрацоўніцтве» з ЕС, мэта якога – 
«умацаванне палітычнага і эканамічнага партнёрства і супрацоўніцтва, 
заснаванага на агульных каштоўнасцях і цесных сувязях, у тым ліку 
шляхам павышэння ўзроўню ўдзелу Арменіі палітыцы і праграмах 
Еўрасаюзу і рабоце агенцтваў ЕС» (пераклад наш. – С.В.) [8]. У 
аналітычных матэрыялах СМІ, прысвечаных тэматыцы адносін ЕАЭС і 
ЕС, нярэдка прысутнічае параўнальная характарыстыка інтэграцыйных 
працэсаў у Еўропе і ў Еўразіі, што дапамагае аўдыторыі зразумець 
асаблівасці і ўнікальнасць ЕАЭС як інавацыйнага міждзяржаўнага 
аб’яднання. У канцы 2017 г. аб пачатку зняцця супярэчнасцей ЕАЭС і 
ЕС сведчыла заява ў прэсе старшыні калегіі Еўразійскай эканамічнай 
камісіі Тыграна Саркісяна: «Мы пачынаем дыялог з ЕС. Па-першае, яны 
нас прызнаюць, мы пачынаем дыялог на тэхнічным узроўні. Ужо 
адбыліся сустрэчы на ўзроўні міністраў і кіраўнікоў дэпартаментаў. 
Гэты тэхнічны дыялог, перш за ўсё, у інтарэсах еўрапейскага бізнэсу» 
(пераклад наш. – С.В.) [6]. На перспектывах Беларусі выступіць у якасці 
пасярэдніка ва ўзаемаадносінах ЕАЭС і ЕС зрабіў акцэнт у інтэрв’ю 
беларускім СМІ віцэ-канцлер, федэральны міністр замежных спраў ФРГ 
Зігмар Габрыэль: «У глабальных палітычных інтарэсах, каб Еўропа 
была згуртаванай. Беларусь можа стаць мастом паміж ЕАЭС і ЕС. Я 
ўпэўнены, што тут не трэба вырашаць на карысць аднаго ці іншага 
саюза. Зусім наадварот, можа быць, Беларусь і павінна стаць мастом 
паміж двума рэгіёнамі» (пераклад наш. – С.В.) [4]. 

7. Адлюстраванне існуючых супярэчнасцей паміж удзельнікамі 
ЕАЭС, што патрабуе ўзважанага і палітычна карэктнага тлумачэння іх 
прычын і магчымых варыянтаў вырашэння. У прыватнасці, у канцы 
2017 г. у цэнтры ўвагі СМІ быў канфлікт паміж Казахстанам і 
Кыргызстанам. У сярэдзіне лістапада 2017 г. Прэзідэнт Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаеў падпісаў закон аб дэнансацыі пагаднення з 
Казахстанам аб дапамозе ў межах ЕАЭС, якое прадугледжвала 
прадастаўленне дапамогі Кыргызстану з боку Казахстана для 
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садзейнічання інтэграцыі ў ЕАЭС у памеры 100 млн. долараў ЗША. 
Адносіны дзвюх краін пагоршыліся пасля абвінавачвання Алмазбекам 
Атамбаевым улады Казахстана ў спробе ўплыву на ход прэзідэнцкіх 
выбараў. У адказ Казахстан узмацніў памежны кантроль, у выніку чаго 
колькасць грамадзян Кыргызстана, якія перасякаюць мяжу за суткі, 
зменшылася ў 2,5 разы. Раней дэзінтэграцыйныя працэсы назіраліся ў 
Арменіі, дзе апазіцыйная фракцыя «Елк» выступіла з ініцыятывай 
выхаду з ЕАЭС, не падтрыманай парламентам. Прычынамі гэтаму 
можна назваць завышаныя інтэграцыйныя чаканні і неразуменне 
аб’ектыўных праблем інстытуцыйнага станаўлення Саюза, што ў цэлым 
тыпова для ўсіх краін ЕАЭС. 

8. Публікацыя вынікаў даследавання стаўлення грамадзян да 
працэсу еўразійскай інтэграцыі. Напрыклад, у канцы 2017 г. СМІ 
растыражыравалі вынікі даследавання Еўразійскага банка развіцця, 
згодна з якімі ЕАЭС падтрымліваюць ад 50% да 83% насельніцтва яго 
краін-удзельніц, а «Расія з’яўляецца лідэрам ва ўспрыманні ў якасці 
партнёрскай дзяржавы: у сярэднім у якасці найбольш сяброўскай краіны 
яе назвалі 76% усіх апытаных. На другім месцы знаходзіцца Казахстан 
(31%), на трэцім – Беларусь (21%)» (пераклад наш. – С.В.) [7]. Падобная 
інфармацыя, на наш погляд, спрыяе сцвярджэнню ў грамадскай 
свядомасці пераканання аб надзвычай высокім узроўні сацыяльных 
сувязей, якія існуюць паміж дзяржавамі-партнёрамі. 

Прыведзеная тэматычная класіфікацыя матэрыялаў у еўразійскіх 
СМІ, безумоўна, не з’яўляецца вычарпальнай, аднак дазваляе меркаваць 
аб шматвектарнасці адлюстравання ў інфармацыйнай прасторы ЕАЭС 
палітычнага складніку інтэграцыйных працэсаў. Тыражыраванне 
палітычнай інфармацыі, якая закранае эвалюцыю ўзаемадзеяння 
дзяржаў-партнёраў, патрабуе ад медыярэсурсаў пераходу ад 
фрагментарнага да сістэмнага метаду выкладання, актуалізацыі 
аналітычнага складніку ў публікацыях, уліку нацыянальных, 
культурных і палітычных адрозненняў аўдыторыі. Рэцэпцыя падобнай 
інфармацыі, у сваю чаргу, становіцца дзейсным фактарам фарміравання 
палітычнай культуры насельніцтва дзяржаў ЕАЭС, спрыяючы 
ўмацаванню гуманітарнай інтэграцыі, заканамернаму росту сацыяльнай 
падтрымкі еўразійскага праекту. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЖАНРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКИ 
 
Расширение деятельности на просторах интернета – идеальная воз-

можность для развития международной журналистики. Существует 
мнение, что интернет использует журналистику, а также противополо-
жное, что, наоборот, журналистика – для собственного удобства – подс-
троила под себя интернет. Интернет-медиа уверенно заняли свою нишу 
в системе средств массовой информации, и во всем мире сейчас наблю-
дается тенденция к увеличению численности интернет-изданий и рост 
количества их пользователей. Современная интернет-журналистика – 
неотъемлемая составляющая международной журналистики. 

Как отмечает Я. Н. Засурский, в мире происходят три важных про-
цесса в обмене информацией. С одной стороны – это глобализация, то 
есть быстрый обмен информацией со всем миром. С другой стороны, 
благодаря интернету, возможно развитие малых местных структур: сов-
ременные информационно-коммуникационные сети дают возможность 
малым группам присутствовать в виртуальном пространстве, объединяя 
своих представителей вне зависимости от государственных границ и 
географических расстояний. И, наконец, третья особенность современ-
ного развития – это технологизм, особая роль новых технологий в раз-
витии общества [3]. 

Для рассмотрения мы выбрали популярное украинское интернет-
издание «Украинская правда» и интернет-версию ежедневной газеты 
«День». «Украинская правда» является ярким примером современного 
профессионального интернет-СМИ, с которого и началась история ук-
раинской интернет-журналистики, это общедоступное, регулярно обно-
вляемое издание, рассчитанное на широкую аудиторию. Интернет-
версия всеукраинской газеты «День» также является профессиональ-
ным, общедоступным, нацеленным на широкий круг аудитории и регу-
лярно обновляемым медиаресурсом, который имеет также собственные 
проекты. Именно созданию таких проектов поспособствовало появле-
ние официального сайта печатного издания, расширило пространство 


