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УДК 32.019.51
С. В. Ветдзттау

Магтёусю тстытут МУС (Беларусь)

ГРАМАДСКАЕ ВЯШЧАННЕ 
У ЕУРА31ЙСК1М ЭКАНАМ1ЧНЫМ САЮЗЕ

Артикул прысеечаны аналЬзу рэалиацы1 у  кратах -  удзелътцах Еуразшскага 
эканамгчнага союза прынцыпау грамадскага вяшчання як аднаго з рэсурсау 
камушкацыйнай ттэграцъй. Разглядающа заканадаучыя, палипычныя, эканамгчныя i 
сацыялъныя бар’еры стварэння клаЫчнай «еурапейскай» мaдэлi грамадскага 
вяшчання у  Армени, Беларусь Раса, Казахстане i Кыргызстане.

Public broadcasting in the Eurasian Economic Union
The article analyzes the implementation in the member states o f the Eurasian 

Economic Union the principles ofpublic service broadcasting as one o f the communication 
integration resources. We consider the legislative, political, economic and social barriers to 
the creation o f the classical «European» model o f public service broadcasting in Armenia, 
Belarus, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

У Еуразшсюм эканам1чным саюзе адсутшчае адзшства у разуменш 
прынцыпау функцыянавання CMI, недасягальнай на дадзеным этапе эвалюцьн 
медыякамушкацыйных працэсау выглядае i ушфшацыя шфармацыйнай 
прасторы. Для каардынацьп актыунасщ CMI уяуляецца неабходным вызначыць 
актуальны стан медыйнай прасторы у крытычна важных для штэграцьи 
абласцях, сярод яюх асабл1вае месца займае грамадскае вяшчанне. Грамадскае 
вяшчанне з’яуляецца «^члверсальным 3 пункту гледжання зместу i доступу, 
гарантуе рэдакцыйную незалежнасць, прапануе мноства праграм i паслуг, яюя 
задавальняюць запыты ycix груп насельнщтва, i нясе адказнасць перад yciM
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грамадствам» [6]. У тым щ шшым выглядзе падобны тып CMI прысутшчае 
больш чым у 40 крашах свету (Аустрал1я, ЗША, Канада, Гермашя, Швецыя, 
Нарвепя, Япошя i íhhi.).

Як паказвае вопыт еурапейскага шфармацыйнага узаемадзеяння, а 
таксама дзейнасць м1ждзяржауных CMI у СНД i Саюзе Беларуш i Pacii, 
менав1та грамадскае вяшчанне валодае найболыыым штэграцыйным 
патэнцыялам у м1ждзяржауных структурах. Асабл1вую актуальнасць дадзенае 
пытанне набыло у кантэксце шфармацыйнай штэграцьп дзяржау Еуразшскага 
эканам1чнага саюза: Арменй, БеларуЫ, Pacii, Казахстана, Кыргызстана. 
Стварэнне еуразшскага грамадскага шфармацыйнага канала стала адной з 
прапаноу, выказаных удзельшкам1 дыскусй па шфармацыйнай пагйтыцы у 
ЕАЭС, якая адбылася у студзеш 2016 г. у 1нтэграцыйным клубе пры старшыш 
Савета Федэрацьй РФ [8]. Неабходнасць стварэння адзшай шфармацыйнай 
прасторы у ЕАЭС, а у яго структуры -  грамадскага вяшчання, была прызнана i 
удзелыйкам1 VIII Форуму езфапейсюх i айяцюх медыя (ФЕАМ-2015), яю 
адбыуся у Маскве у лютападзе 2015 г. [10].

3 улшам таго, што ЕАЭС пазщыянуецца як аб’яднанне эканам1чнае, а не 
пагптычнае, у яго рамках цалкам можа быць pэaлiзaвaнa заходняя мадэль 
грамадскага вяшчання, што мае 4 штэграцыйныя фактары: 1) заканада^шая база 
(Каралеуская хартыя у Beлiкaбpытaнii, Закон аб грамадсюм вяшчанш у ЗША 
i г. д.); 2) кантроль з боку грамадзянскай супольнасщ; 3) фшансаванне, якое 
выключав магчымасць кaмepцыялiзaцыi; 4) макЫмальнае задавальненне 
аудыторных штарэсау. Агульныя прыкметы, yлacцiвыя грамадскаму вяшчанню, 
па-рознаму pэaлiзyюццa у розных дзяржавах ЕАЭС.

У Арменй грамадскае вяшчанне у болынай CTyneHi, чым у шитых 
дзяржавах ЕАЭС, адпавядае «^ашчнай» мадэлй Заканадаучыя асновы яго 
функцыянавання выкладзены у Законе Рэспублш Apмeнiя «Аб тэлебачанш i 
радыё», у яюм пазначана, што TaKi тып CMI затолканы, у першую чаргу, 
забяспечваць канстытуцыйныя правы грамадзян: «правы свабодна aтpымлiвaць 
пал1тычную, эканам1чную, адукацыйную, культурную, дз1цяча-юнацкую, 
навукова-асветнщкую iнфapмaцыю, шфармацыю аб армянскай мове i ricTopbii, 
спартыуную, забауляльную i шшую важную i значную для грамадства 
шфармацыю» [2]. Грамадскае тэлебачанне Арменй «Айлур 1» з 2000 г. працуе у 
Аустралй, ЗША i Канадзе, мiжнapoдны канал «Armenia 1» зараз вяшчае па yciM 
свеце. 3 2007 г. дзейшчае друп канал грамадскага тэлебачання -  «Ararat», 
арыентаваны на культурны кантэнт.

Аднак, як паказвае анал1з артыкула 28 Закона «Аб тэлебачанш i радыё» 
[2], naTpa6aBaHHÍ да праграмнай палггыю грамадсюх вяшчальшкау у Арменй 
практычна не адрозшваюцца ад агульных рэкамендацый, актуальных для CMI
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шшых форм уласнасщ. Незалежны машторынг, праведзены кампашяй ВВС, 
паказау, што больш чым палова вяшчання канала « ^ ^ р  1» адводзщца 
забауляльным праграмам, арыентаваным на атрыманне прыбытку [12]. 3 аднаго 
боку, арыентацыя на запыты масавай аудыторьп дазваляе каналу захоуваць 
высок1я рэйтынп, з другога боку -  супярэчыць задачам грамадскага канала. 
1нфармацыйна-эдад1тьганы кантэнт «Айлур 1» складае каля 15 % вяшчання, 
уключаючы выпуск! навш, анал!тычныя рэпартажы, сацыяльна-пал!тычныя 
праекты, праграмы аб рабоце парламента. Яшчэ каля 35 % праграмнай 
структуры займаюць культурна-асветн!цк!я праекты [1].

Сярод прынцыпау вяшчання грамадскага тэлебачання ApMeHii -  
адказнасць у выбары матэрыялу, патрабаванне да чысщш мовы, разнастайнасць 
тэматыю, фарм1раванне эф1рнай naniTbiKi з улшам адрозненняу рэпянальных 
аудыторый (гарадсюя/сельсюя раёны, тэрыторыя ApMeHii/замежжа).
Грамадскае радыё ApMeHii распаусюджвае грамадска-палггычныя,
шфармацыйныя, культурна-забауляльныя, спартыуныя i музычныя праекты у 
частотным радыёэф1ры, праз кабельную радыёсетку, штэрнэт i спадарожшкавае 
вяшчанне. Для радыё характэрны рэжым мультыкультурнай талерантнасщ: 
вяшчанне вядзецца на 15 мовах, уключаючы мовы нацыянальных меншасцей. У 
KpaiHe дзейшчае Савет грамадскага тэлебачання i радыё, а таксама Савет 
грамадскага тэлебачання, у склад яюх уваходзяць аутарытэтныя у сферы CMI 
асобы.

Нягледзячы на фармальную адпаведнасць рэдакцыйнай пал1тыю 
грамадсюх вяшчальшкау ApMeHii агульным стандартам падобнага тыпу CMI, 
прынятым у еурапейсюх дзяржавах, нельга весщ размову аб ix  сапрауднай 
нeзaлeжнacцi: артыкулам 35 Закона «Аб тэлебачанш i радыё» [2] прама 
прадугледжаны мехашзм дзяржаунага фiнaнcaвaння, што прадугледжвае 
ускосную падсправаздачнасць ураду. Да таго ж, у ApMeHii, нягледзячы на 
заканадаучую забарону для палпычных партый валодаць тэлeвiзiйнымi 
кaнaлaмi, найбольш уплывовыя вяшчальнш дэ-факта кантралююцца 
пал1тычным1 колами Напрыклад, агульнанацыянальны канал «EpKip Медыя 
ТБ», звязаны з Армянскай рэвалюцыйнай федэрацыяй (нaцыянaлicтычнaя 
партыя з сацыялютычньпш поглядам^. Тэлеканал «Кенион ТБ», вядомы cBaiMi 
пал1тычным1 праектам1, апасродкавана кантралюецца юраунщтвам партьи 
«Кв1тнеюч^ Армешя». Канал «Арарат ТБ» звязаны з юруючай 
«Рэс^блшанск^ партыяй ApMeHii» [13].

Аргашзацыя Human Rights Watch у апублшаванай на пачатку 2016 г. 
справаздачы [11] выказала таксама занепакоенасць пераходам ApMeHii на 
л!чбавае вяшчанне: новы фармат з’яуляецца недаступным для рэпянальных
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вяшчальшкау, што у перспектыве прывядзе да яшчэ большай цэнтрал1зацьп 
масавай шфармацьп i да зшжэння шдэксу свабоды слова у краше.

Як i у Арменн, у Расшскай Федэрацьи грамадскае тэлебачанне 
падсправаздачна зфаду, больш за тое, акрамя мехашзму фшансавання, 
прадугледжаны i напаудзяржауныя юруючыя структуры. Урад як заснавальшк 
ГТР -  грамадскага тэлебачання Pacii -  фармальна перадае юруючыя функцьй 
наглядальнаму савету, генеральнаму дырэктару, рэв1зшнай кашей i Савету па 
выкарыстанш мэтавага катталу, кантрольныя функцьй -  Савету па грамадсюм 
тэлебачанш [9]. Клашчная трыяда В. Румпхорста, якая ашевае «щэшшнае» 
грамадскае вяшчанне (фшансаванне грамадствам, кантроль з боку грамадства, 
служэнне 1нтарэсам грамадства), у Pacii не рэашзуецца у поуным аб’ёме, што 
прадвызначае дыскусно у акадэм1чным асяроддз1 па пытанш «pi л1чыць 
расшскае грамадскае вяшчанне грамадсюм?». ГТР можна разглядаць як 
грамадска значны федэральны шфармацыйны праект, яю задавальняе патрэбы 
шыроюх аудыторных груп у сацыяльна значнай шфармацьп, аднак пазбаулены 
дзейсных мехашзмау удзелу грамадзян у фарм1раванш праграмнай пал1тыю, а 
таксама фшансавай самад астатковасщ. У рамках юнуючага прававога поля, 
эканам1чных i медыйных рэалш трансфармацыя грамадскага вяшчання Pacii у 
яго еурапейскую разнавщнасць не уяуляецца дасягальнай. Для прыкладу, пасля 
першага года працы, Kani быгп атрыманы бюджэтныя 20 млрд рублёу на 
развщцё вяшчання, ГТР сутыкнулася з праблемай збору сродкау ад 
грамадскасщ (за год было сабрана толью 50 тыс. рублёу) [5].

Разгледжаны у Pacii у 2012 г. законапраект аб стварэнш грамадсюх CMI 
выюпкау шэраг пытанняу i прэтэнзш еярод спецыялютау, знаёмых з сусветнай 
практыкай функцыянавання грамадсюх вяшчальных служб, а таксама паказау 
адсутнасць щкавасщ з боку грамадзян: «У Pacii выразна праявплся сацыяльная 
шертнасць, дэфщыт грамадзянскасщ < ...>. У вышку, рашэнне аднаго з 
найважнейшых пытанняу, якое вызначае далейшы стан медыясферы крашы, яе 
магчымае аздарауленне, было паюнута грамадзянскай супольнасцю на водкуп 
дзяржчыноушкам з уласщвым iM мешшлтэтам i штарэсамй) (пераклад наш. -  
С.В.) [3, с. 83].

Тэлеканал «Раая-Культура», бл1зю па канцэпцьй вяшчання грамадскаму, 
так1м таксама не з’яуляецца з прычыны дзяржаунага фшансавання i вузкасщ 
праграмнай палггыю. У 2011-2012 гг. у Pacii была спроба аргашзацьй Сеткавага 
грамадскага тэлебачання, щэ1 якога утрымл1валюя у XapTbii грамадскага 
тэлебачання (2011 г.), аднак пасля прэзвдэнцюх выбарау 2012 г. праект быу 
закрыты. 3 2012 г. праваабарончая аргашзацыя «За правы чалавека» 
ажыццяуляе штэрнэт-^анс^цыю тэлеканала «Аб’яднанае грамадзянскае 
тэлебачанне»; канал арыентаваны на асвятленне прыкладау грамадзянскай
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актыунасщ населыпцтва i барацьбу за грамадзянсюя правы, што адпавядае 
патрэбам дэмакратычнага грамадства, але звужае аудыторыю (грамадскае 
вяшчанне павшна быць арыентавана на максимальна шырою ахоп грамадзян). У 
С анкт-П е^ф б^^ дзейшчае грамадска-палггычны шфармацыйны тэлеканал 
кругласутачнага вяшчання «ВОТ», для якога характэрны штэрактыунасць, 
вострая дыскусшнасць i арыентацыя на пал1тычны дыскурс.

У такой сггуацьп ролю грамадскага тэлебачання у Pacii выконвае 
«нефшиадсю» прыватны вяшчальшк «Дождж» (кругласутачны шфармацыйны 
тэлеканал, вядомы незалежнай пазщыяй у асвятленш пратэстнага руху у Pacii 
2011-2013 гг., «Б^отнай справы» i шшых вострых палггычных падзей). 
У дачыненш да «Д^джу» упершыню у расшскай медыйнай практыцы быу 
рэал1заваны мехашзм грамадскага фшансавання: у 2014 г., кал1 з-за фшансавых 
цяжкасцей узшкла пагроза закрыцця канала, быу абвешчаны тыднёвы марафон 
«Пад^ымай дождж!», сродкау ад якога хапша на пада^окэнне вяшчання на 50 
сутак [4]. У першай палове 2015 г., mui з-за унясення паправак у расшскае 
медыйнае заканадауства канал пазбав1уся рэкламнага бюджэту, «Дождж» 
практычна цалкам фшансавауся за кошт аудыторьи.

С1туацыя з грамадсюм вяшчаннем на медыйным рынку Pacii, таюм 
чынам, характарызуецца наяунасцю значных супярэчнасцей: CMI гатовы 
працаваць у новым фармаце, аудыторыя гатова фшансаваць сацыяльна значныя 
шфармацыйныя праекты, аднак дзяржавай не створаны эфекты^шы мехашзм 
(упершую чаргу у прававой i у пал1тычнай сферах), яю дазваляе аб’яднаць 
гэтыя тэндэнцьп.

Кал1 у Арменп i Pacii icHye нагода для дыскусп, pi л1чыць асобныя CMI 
грамадсюмц то у БеларуЫ такая дыскуЫя не уяуляецца магчымай. Развщцё 
грамадсюх CMI у рэспублщы шмат у чым стрьиушваецца адсутнасцю 
заканадаучых норм, яюя рэгулююць стварэнне i дзейнасць падобных медыя, 
г. зн. ix прававой базы, мехашзмау юравання i фшансавання, асно)шых 
прынцыпау фарм1равання праграмнай палггыю (актыуны удзел аудыторьи). 
У Законе «Аб сродках масавай шфармацьп» не згадваюцца грамадсюя функцьп 
журналютау i CMI. Незалежныя CMI у рэспублщы нешматлшя; hí у адным з 
медыйных сектарау у цяперашш час мы не можам казадь аб наяунасщ CMI, 
тыпалапчна бл1зюх да грамадсюх.

У Казахстане стварэнне паунавартаснага грамадскага вяшчання таксама 
не уяуляецца магчымым у бл1жэйшай перспектыве, што абумоулена 
дзяржаунай манапал1зацыяй сферы масавай шфармацьп, вузкасцю рэкламнага 
рынку, спецыф1чным характарам узаемадзеяння CMI i аудыторьи. У 2012 г. 
шщыятыва стварэння у краше грамадскага тэлебачання, якое прадаставша б 
магчымасць быць пачутым1 аргашзацыям трэцяга сектара, была разгледжана у
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парламенце, аднак практычных мер не было. Казахстане^ тэлеканал «Е^>аз1я» 
у асноуным запауняе эф1р рэтраслюемым расшсюм кантэнтам, захоуваючы у 
шфармацыйных праграмах пазщьй i ацэню Pacii у дачыненш да сусветных 
падзей. Канал «К^шсстан», арыентаваны на нацыянальную мову i мясцовы 
медыйны прадукт, карыстаецца папулярнасцю у сельсюх раёнах. Зараз 
функцыю, аналалчную расшскаму каналу «Дождж», у Казахстане выконвае 
кругласутачны тэлеканал навш «24 KZ», вяшчанне якога з’яуляецца найбольш 
аператыуным i аб’ёмным з пазщьп фарм1равання парадку дня, аднак не 
адрозшваецца вастрынёй i дыскусшнасцю закранаемых тэм.

У Кыргызстане грамадская мадэль вяшчання, якая рэал1зуецца з 2011 г., 
кал1 быу прыняты Закон «Аб Грамадскай тэлерадыёвяшчальнай карпарацы1 
Кыргызскай Рэспубл1к1» (ГТРК), таксама мае нацыянальныя асабл1васц1. ГТРК 
зараз аб’ядноувае тэлеканалы «Бмастан», «Музыка», «Грамадсю першы 
канал», «Мадашят», «Спорт», радыёстанцьн «Кьфгызау Радыёсу», «Б1рынчы 
Радыё», «Мш Кыял FM», «Тунку БялявымЬ), «Бмдар FM», а таксама 
Рэспубл1кансю радыётэлецэнтр i студыю «Кыргызтелефильм», што робщь яе 
найбольш значным удзельн1кам рынку CMI крашы. Пры ГТРК з 2014 г. 
функцыянуе Рэспубл1канск1 вучэбны цэнтр медыякамун1кацый, яю рыхтуе 
спецыялштау-практыкау для працы у CMI. Фшансуецца ГТРК пераважна са 
сродкау рэспублшанскага бюджэту, а не за кошт грамадсюх унескау i 
ахвяраванняу, што не дазваляе казаць пра яе як пра «^адыцыйнага» 
грамадскага вяшчальшка. Як паказана у справаздачы за 2015 г. праваабарончай 
арган1зацы1 Freedom House, «падчас перадвыбарчай кампанй ГТРК моцна 
“прасовау” прэз1дэнцкую партыю, у той час як дзейнасць шшых партый 
асвятлялася мала, а кал1 асвятлялася, часта у неспрыяльным ракурсе. <...> Хоць 
канал стау празрысцей, ён не дасягнуу аб’ектыунай журнал1стык1 i не гарантуе 
крытычных кропак гледжання у дачыненн1 да пал1тыш )фада» (пераклад наш. -  
С. В.) [7]. Яшчэ адз1н тэлев1з1йны праект, яю прэтэндуе на статус грамадскага, 
рэагпзуецца у Кыргызстане з 2007 г.: канал ЭлТР, яю першапачаткова меу 
статус абласнога, цяпер прапануе 17 гадз1н грамадска-пал1тычнага, культурнага 
i адукацыйнага вяшчання у сутю (пераважна на нацыянальнай мове). 
Зыходзячы з таго, што адньпш з асноуных задач грамадскага вяшчання 
Кыргызстана названы фарм!раванне адз1най 1нфармацыйнай прасторы 
рэспублшц а таксама распаусюджванне макс1мальна аб’ектыунай шфармацьп 
аб унутранай i знешняй пал1тыцы дзяржавы, дадзены медыярэсурс правамерна 
разглядаць у якасщ найбольш перспектыунай платформы 1нфармацыйнай 
штэграцьп Кыргызстана у прастору ЕАЭС.

Таюм чынам, грамадскае вяшчанне з’яуляецца сферай, якая вызначае 
рэал1зацыю 1нтэграцыйнага патэнцыялу CMI у прасторы еуразшскай
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камушкацьп. Пры гэтым класлчная мадэль грамадсюх СМ1 не рэал1заваная ш у 
адной з дзяржау Еуразшскага эканам1чнага саюза, што стрымл1ваецца 
адсутнасцю заканадаучых нормау, яюя рэгулююць стварэнне [ дзейнасць 
падобных медыя, мехашзму юравання, мехашзму фшансавання, прынцыпау 
фарйправання праграмнай пал!тыю.
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УДК 371.486
E. A. Vyzulin

Nizhny Novgorod academy o f the Ministry o f  Internal Affairs o f  Russia

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES 
AND VALUE ORIENTATIONS OF MODERN STUDENTS 

(for example, employees of Internal Affairs Agencies)

The article describes the value orientation and psychological and pedagogical fea
tures o f training o f employees o f internal Affairs agencies in higher education institutions. 
Assesses the legal basis o f formation o f professional ethical culture.

Психолого-педагогические особенности и ценностные ориентации совре
менных студентов (на примере сотрудников органов внутренних дел)

В статье описываются ценностные ориентации и психолого-педагогические 
особенности подготовки сотрудников органов внутренних дел в высших учебных за
ведениях. Оценивается правовая основа формирования профессиональной этической 
культуры.

Based on the priorities of protecting life and health, rights and freedoms, lawful 
interests of individuals, uphold the rule of law, based on human and moral values, the 
society makes high demands on the moral standing of a law enforcement officer, pro
fessional ethical requirements for official and off-duty behavior, which leads to the 
formation of professional and ethical standard of conduct.

Analysis of normative-legal acts of the Russian Federation provides insight in
to the recommendations to the ethical rules of conduct for law enforcement officials 
(police), namely, that they must refrain from:
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