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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
студентки Шершнёвой А.В. 

тема «Потенциал медиаресурсов Союзного государства» 
 
 

Дипломная работа 120 с., 4 табл., 15 приложений, 54 источника. 
СМИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, МЕДИАРЕСУРСЫ, БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

Объект исследования: функционирование печатных и интернет-средств 
массовой информации Союзного государства. 

Предмет исследования: закономерности и тенденции реализации 
потенциала союзной журналистики в процессе белорусско-российского 
взаимодействия. 

Цель: обобщить опыт и выявить проблемные аспекты в деятельности 
союзных средств массовой информации по освещению белорусско-российского 
интеграционного проекта. 

Методы исследования: контент-анализ и метод интервью. 
В результате использования метода интервью удалось выявить ключевые 

проблемы, осложняющие процесс формирования единого информационного 
пространства Союзного государства. По мнению экспертного сообщества двух 
государств, к ним относится отсутствие целеполагания в работе средств 
массовой информации и, как следствие, недостаточное освещение проблемных 
вопросов союзного строительства. 

В ходе проведенного контент-анализа были определены основные 
тематические направления деятельности прессы Союзного государства. К ним 
относятся взаимодействие Беларуси и России на высшем государственном 
уровне, на уровне государственных органов исполнительной и законодательной 
власти; военное, научно-техническое, торгово-экономическое и гуманитарное 
сотрудничество двух стран и другие. 

Рассмотрено жанровое разнообразие материалов союзной прессы, а также 
проблемные и позитивные оценки журналистами белорусско-российского 
сотрудничества. Полученные данные позволили сформировать предметные 
характеристики состояния медиаресурсов Союзного государства, а также 
обосновать их потенциал. Работа носит творческий характер, выполнена 
самостоятельно. 

Результаты исследования предлагается использовать в качестве основы 
для разработки Концепции имиджевого позиционирования Союзного 
государства Беларуси и России в информационном пространстве СНГ. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
студэнткі Шаршнёвай А.В. 

тэма “Патэнцыял медыярэсурсаў Саюзнай дзяржавы” 
 
 

Дыпломная праца120 с., 4 табл., 15 дадаткаў, 54крыніцы. 
СМІ САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ, АДЗІНАЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЯ 

ПРАСТОРА, ІНТЭГРАЦЫЯ, МЕДЫЯРЭСУРСЫ, БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАЕ 
ЎЗАЕМАЗДЕЯННЕ. 

Аб’ект даследавання: функцыянаванне друкаваных і інтэрнэт-сродкаў 
масавай інфармацыі Саюзнай дзяржавы. 

Прадмет даследавання: заканамернасці і тэндэнцыі рэалізацыі патэнцыяла 
саюзнай журналістыкі ў працэсе беларуска-расійскага ўзаемадзеяння. 

Мэта: абагульніць вопыт і выявіць праблемные аспекты ў дзейнасці 
саюзных сродкаў масавай інфармацыі па асвятленню беларуска-расійскага 
інтэграцыйнага праекта. 

Метады даследвання: кантэнт-аналіз і метад інтерв’ю. 
У выніку выкарыстання метада інтэрв’ю атрымалася вызначыць 

асноўныя праблемы, якія ўскладняюць працэс фарміравання адзінай 
інформацыйнай прасторы Саюзнай дзяржавы. Па меркаванню суполкі 
экспертаў двух дзяржаў, да іх адносіцца адсутнасць дакладный мэты у рабоце 
сродкаў масавай інфармацыі і, як вынік, недастатковае асвятленне праблемных 
пытанняў саюзнага будаўніцтва. 

Падчас праведзенага кантэнт-аналізу былі вызначаны асноўныя 
тэматычныя напрамкі дзейнасці прэсы Саюзнай дзяржавы. Да іх адносяцца 
ўзаемадзеянне Беларусі і Расіі на вышэйшым дзяржаўным узроўні, на ўзроўні 
органаў выканаўчай і заканадаўчай улады; ваеннае, навукова-тэхнічнае, 
гандлева-эканамічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва двух краін і іншыя. 

Разглеждана жанравая разнастайнасць матэрыялаў саюзнай прэсы, а 
таксама праблемныя і пазітыўныя ацэнкі журналістамі беларуска-расійскага 
супрацоўніцтва. Атрыманыя дадзеныя дазволілі сфармуляваць прадметныя 
характарыстыкі стану медыярэсурсаў Саюзнай дзяржавы, а таксама 
абгрунтаваць іх патэнцыял. Праца мае творчы характар, выкананы самастойна. 

Вынікі даследвання прапануецца выкарыстоўваць у якасці асновы для 
распрацоўкі Канцэпцыі іміджавага пазіцыяніравання Саюзнай дзяржавы 
Беларусі і Расіі ў інфармацыйнай прасторы СНД. 
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ABSTRACT 
written by student Shershniova Alesya 

Theme «Media Resources Potential of the Union State» 
 
 

Diploma work 120 pages, 4 tables, 15 appendix, 54 sources. 
MASS MEDIA OF THE UNION STATE, UNITED INFORMATION SPACE, 

INTEGRATION, MEDIA SOURCES, BELARUS-RUSSIA INTERACTION. 
The object of the research is operation printed and internet media of the Union 

State. 
The subject of the research is the consistent patterns and trends of using the 

union journalism potential for solving the problem of Belarus-Russia interaction. 
The aim of the diploma work is the generalization of the experience and 

pointing out the problem aspects in the union mass media activity dealing with up-to-
date problems. 

The methods of the research are the content-analysis and interview. 
In the result of using the method of interview we managed to point out the key 

problems impeding the formation of the united information space of the Union State. 
According to the expert community of the two countries they are: the absence of goal 
setting in the activity of Mass Media and as a result the insufficient coverage of the 
problems of the union building up. 

In the course of the content-analysis we defined the main aspects covered in 
the Union State press. They are: Belarus-Russia interaction on the high governmental 
level as well as on the level of the executive and legislative powers; military, 
scientific and technical, commercial and economic, and humanitarian cooperation of 
the two countries; the activity of the Parliamentary Assembly of the Belarus-Russia 
Union; the activity of the Standing Committee of the Union State; the activity of the 
Belarusian Embassy in Russia and Russian Embassy in Belarus; tendencies and 
perspectives of the interregional cooperation in the spheres of commerce and 
economics and organization of the industrial integration as well as in the sphere of 
the cultural-humanitarian cooperation etc. Besides, we observed the genre diversity 
of the materials of the union press and the presence of the negative and positive 
evaluations of Belarus-Russia interaction. The data received let us form the 
comprehension of the Union State media sources and to evaluate their potential. 

The results of the research are recommended to use as the basis for concept 
formation of the image positioning of the Union State of Belarus and Russia in the 
information space of the CIS. 

 


