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У артыкуле інтэграцыйны патэнцыял медыя разглядаецца ў кантэксце 
перпектыў рэгіянальнага развіцця, сацыяльна-эканамічнай, культурнай і 
інавацыйнай стратэгіі краіны; абгрунтавана неабходнасць медыйнага су-
праваджэння працэсу рэгіянальнай інтэграцыі ў Рэспубліцы Беларусь.
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The article considers the integration potential of the media in the context of 
the prospects for regional development, socio-economic, cultural and innovative 
strategy of the country the necessity of media support for the process of regional 
integration in the Republic of Belarus is justified.
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Пытанням развіцця рэгіянальнай інфармацыйнай прасторы ў апошні 
час надаецца значная ўвага па многіх прычынах. Па-першае, дадзены 
сегмент медыясферы з’яўляецца носьбітам унікальнага лакальнага 
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кантэнту, спажыўцамі якога выступае як насельніцтва адпаведнага 
рэгіёна, так і краіны ў цэлым. Па-другое, лакальны кантэнт дапаўняе 
спецыфічнай інфармацыяй агульную інфармацыйную прастору 
дзяржавы, робячы яе больш насычанай і рознабаковай. Аднак у 
дадзеным выпадку не гэта галоўнае ў пастаноўцы задач рэгіянальнага 
друку. Сёння неабходна пашыраць функцыянальныя магчымасці медыя 
ў напрамку інфармацыйнага забеспячэння сацыяльна-эканамічнага, 
палітычнага і культурнага развіцця кожнага асобнага рэгіёна.

З аднаго боку, у сучасных умовах глабалізацыі сацыяльнага жыцця 
паступова знікае мяжа паміж рэгіёнамі ўвогуле. У прынцыпе, гэту 
акалічнасць можна аднесці да станоўчых, паколькі сусветныя рэсурсы 
становяцца агульнадаступнымі для ўсіх людзей. З другога боку, гэтая 
ж адкрытаць прыводзіць да росту міграцыі насельніцтва. У адносінах 
да пэўных рэгіёнаў гэта прыводзіць да таго, што колькасць жыхароў 
у іх несупынна скарачаецца. Так, у лютым 2020 г. былі абнародаваны 
першыя вынікі Усеагульнага перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь, 
які праводзіўся ў краіне ў канцы 2019 года. Так, лічбы пацвярджаюць 
наступную тэндэнцыю: асноўная колькасць працаздольнага 
насельніцтва сканцэнтравана ў цэнтры (з 9 413 446 у сталіцы Беларусі 
і Мінскай вобласці пражывае трэцяя частка насельніцтва: 1 471 000 – 
Мінская вобласць, 2 018 281 – Мінск). З гэтага вынікае, што ўзровень 
сацыяльна-эканамічнага развіцця астатніх рэгіёнаў паступальна і 
заканамерна зніжаецца, і гэта небяспечная тэндэнцыя будзе працягвацца. 
Дадзеная праблема пастаянна ўзнімаецца кіраўніцтвам краіны, штодня 
прымаецца шэраг рашэнняў, накіраваных на забеспячэнне адпаведных 
умоў сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця беларускіх 
рэгіёнаў. Такім чынам, актуалізуючы задачы рэгіянальных медыя, ёсць 
падставы акцэнтаваць увагу на інтэграцыйным складніку іх дзейнасці, 
сутнасць якой заключаецца ў аб’яднанні грамадства праз агульныя 
інтарэсы свайго рэгіёна, малой радзімы. 

Агульныя сацыяльныя, палітычныя і эканамічныя задачы 
згуртоўваюць асобных людзей, сацыяльныя групы, рэгіёны. Заха-
ванне культурных традыцый і адпаведнага ўзроўню жыцця насель-
ніцтва будзе садзейнічаць у перспектыве ўмацаванню сувязей паміж 
пакаленнямі. У дадзеным напрамку развіццё інфармацыйных і 
камунікацыйных тэхналогій павінна садзейнічаць кансалідацыі 
насельніцтва. Спадарожнікавае тэлебачанне, сеткавыя тэхналогіі, 
засна ваныя на лічбавым спосабе перадачы даных, сталі крыніцай 
свабоднага абмену інфармацыяй. У гэтай сувязі неабходна гэтыя 
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магчымасці і самую інфармацыйную дзейнасць у рэгіёнах накіраваць 
на аб’яднанне культурных традыцый, сацыяльна-эканамічных і 
палітычных задач у межах агульнага развіцця краіны і кожнага рэгіёна. 
У перспектыве можна гаварыць пра інтэграцыю у межах адной краіны, 
дзе кожны рэгіён будзе з’яўляцца моцнай эканамічнай структурай, 
здольнай забяспечваць патрабаванні свайго насельніцтва ў сацыяльна-
эканамічным і культурным аспектах. 

На ўзроўні дзяржавы рэалізаваць стратэгію, у якой кожная яе частка 
з’яўляецца моцнай палітыка-эканамічнай структурай, у сучасных умовах 
для Беларусі вельмі важна. У многіх краінах свету, якія сёння адносяць 
да катэгорыі найбольш развітых, раўнамернае сацыяльна-эканамічнае і 
культурнае развіццё рэгіёнаў служыць асновай і гарантыяй іх паспяховасці. 
Для выканання гэтых задач патрэбна моцная ідэалагічная платформа, на 
аснове якой і будзе забяспечвацца выкананне адпаведных задач. 

Сфарміраваць своеасаблівую нацыянальную ідэалогію рэгіянальнага 
развіцця сучаснай Рэспублікі Беларусь магчыма праз медыя. Асабліва 
перспектыўным у гэтым напрамку ўяўляецца іх рэгіянальны сегмент са 
сваім спецыфічным кантэнтам, прафесійнымі традыцыямі, сувязямі з 
органамі мясцовай улады, насельніцтвам і інш. акалічнасцямі. 

Важным складнікам такой ідэалогіі з’яўляецца ўсведамленне 
грамадствам агульнай перспектывы, уяўленне пра сучасную і будучую 
ідэнтычнасць. Такім чынам, праз медыя мэтазгодна актывізаваць 
працу ў напрамках: асэнсавання гісторыі свайго краю, пашырэння 
краязнаўчай тэматыкі, гістарычнай, выпуску адпаведнай літаратуры 
(добры падмурак для развіцця турызму ў рэгіёне); распаўсюджвання 
інфармацыі аб дзейнасці прамысловых і сельскагаспадарчых 
прадпрыемстваў, выпускаемай прадукцыі (можна выкарыстоўваць як 
маркетынгавы прыём); маніторынгу рынку занятасці насельніцтва 
(можа дапамачы ў вырашэнні праблемы з працаўладкаваннем); 
наладжвання сувязей з прадпрыемствамі і арганізацыямі ў напрамку 
вывучэння попыту на спецыялістаў адпаведных катэгорый і пошуку 
кандыдатур для навучання на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі і інш. 
Кожнае з такіх мерапрыемстваў абавязкова будзе садзейнічаць 
інтэграцыі насельніцтва. Сёння сіламі рэгіянальных медыя праводзіцца 
вялікая праца ў гэтым напрамку. Тым не менш, як паказвае практыка, яе 
недастаткова. Не ўсе рэсурсы выкарыстоўваюцца эфектыўна, асабліва 
найноўшыя тэхналогіі распаўсюджвання інфармацыі, якія ў плане 
менавіта інтэграцыі насельніцтва прадстаўляюць сучаснаму чалавеку 
каласальныя магчымасці. 
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У навуковым дыскурсе фундаментальныя паняцці «глабалізацыя» і 
«інтэграцыя» сёння выступаюць ва ўзаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці. 
У сусветнам маштабе адбываецца кансалідацыя магутных эканамічных 
сфер, у дзяржаўным – эканамічных зон краін з мэтай уключэння 
ў сусветны працэс. У любым выпадку, для кожнага з удзельнікаў 
аб’яднання прысутнічаюць рэальныя перспектывы. Для нашай 
краіны сёння гэта прамая неабходнасць – захаваць на высокім узроўні 
сацыяльна-эканамічны і культурны патэнцыял рэгіёнаў.

Дзяржаўныя праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэ-
с  пуб лікі Беларусь, інавацыйнага развіцця на 2016–2020 гады 
прадугледжваюць у рамках вырашэння задач па развіцці і павышэнні 
эфектыўнасці функцыянавання нацыянальнай сацыяльна-эканамічнай 
і інавацыйнай сістэм абавязковае інфармацыйнае суправаджэнне 
дадзеных працэсаў. Інтэграцыйныя мерапрыемствы ў рамках палітыкі 
сучаснага рэгіянальнага развіцця, якія і з’яўляюцца адным з напрамкаў 
дадзенай стратэгіі, маюць станоўчую перспектыву пры эфектыўным 
медыйным суправаджэнні з выкарыстаннем сучасных тэхналагічных 
інфармацыйна-камунікацыйных рэсурсаў.
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Актуальность проблемы формирования системы медиакоммуникаций 
локального уровня определяется и развитием информационно-коммуни-
кационных технологий, и современными общественно-политическими из-
менениями. Цель данного исследования есть определение современного 
состояния и перспектив развития местных газетных изданий в украинском 
медиапространстве. Задачами стало установление причин проблем печат-
ной журналистики в украинских регионах; исследование результатов ре-
формирования государственных и коммунальных СМИ; определение задач 
и концепции успешной местной газеты, которая, несмотря на расширение 
каналов и инструментов коммуникации в определенном регионе, считается 
автором центральным их элементом.


