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2.5. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ 

БІЛОРУСЬ ЗА КОРДОНОМ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

Фрольцов В.В. 

(переклад з рос. мови – Бессонової М.М.) 

 

У процесі формування нової конфігурації системи 

міжнародних відносин ефективне інформаційне забезпечення 

зовнішньої політики держави є однією з найважливіших і 

невід’ємних її складових у сучасних умовах загострення 

геополітичного суперництва в усіх регіонах світу. Однією зі 

складових присутності держав у сучасному інформаційному 

просторі є поширення у своєму та інших суспільствах 

соціально-політичних, економічних, природничо-наукових та 

інших знань з метою створення позитивного образу власної 

країни, що відповідає завданням такої форми комунікації як 

пропаганда. У зв’язку з цим досвід Республіки Білорусь щодо 

реалізації інформаційної політики за кордоном, націленої на 

представлення та захист інтересів держави в ході взаємодії з 

іншими суб’єктами сучасних міжнародних відносин, може 

становити значний інтерес для дослідників і фахівців-практиків 

з інших країн. 

Науково-методологічні аспекти реалізації цього 

важливого зовнішньополітичного завдання знайшли своє 

відображення, перш за все, у публікаціях білоруських 

дослідників, які розглянули різні виміри та напрями реалізації 

культурної та інформаційної політики Білорусі за кордоном. 

Значний внесок у вивчення цієї проблеми вніс доктор 

історичних наук, професор В.Г. Шадурський, який застосував 

комплексний підхід до дослідження зарубіжної культурної 

політики Білоруської РСР у 1945-1991 рр. і Республіки Білорусь 

у 1990-ті рр., виділивши її основні етапи та ключові риси [17-

18]. Місце культурної та інформаційної політики у системі 

зовнішньополітичних пріоритетів Білорусі на різних історичних 

етапах, у тому числі в рамках вибудовування відносин з іншими 

державами і взаємодії з ключовими міжнародними 

організаціями, було визначено такими відомими білоруськими 

дослідниками, як О.І. Лазоркіна, А.В. Русакович, С.Ф. Свілас, 

В.Є. Снапковська, А.В. Тихомиров [6; 11-14]. Всебічна 
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характеристика сучасних білоруських ЗМІ, у тому числі тих, які 

працюють із зарубіжною аудиторією, була дана С.В. Дубовиком 

[5]. Ряд публікацій про інформаційну політику Білорусі за 

кордоном на початку ХХІ ст. був підготовлений і автором цієї 

статті [15-16]. 

Значний інтерес для визначення найбільш ефективних 

прикладних методик просування позитивного іміджу Республіки 

Білорусь у сучасному світі представляють порівняльний аналіз і 

систематизація змісту сайтів державних органів влади, МЗС і 

закордонних дипломатичних представництв Білорусі, засобів 

масової інформації для зарубіжної аудиторії, інформаційних 

ресурсів провідних експортерів – національних виробників 

товарів та послуг. Вивчення досвіду їх роботи в інших країнах 

дозволяє зробити ряд узагальнень, які можуть бути затребувані і 

за межами Білорусі з урахуванням глобалізації світового 

комунікаційного простору. 

Його відмітними характеристиками на сучасному етапі є: 

• необмежені можливості отримання через Інтернет 

інформації будь-якого характеру про ситуацію в різних 

державах і регіонах світу, яка поширюється вітчизняними та 

іноземними ЗМІ, у тому числі білоруською та російською 

мовами; 

• розвиток супутникового телевізійного і радіомовлення з 

подальшим поширенням сигналу по кабельних мережах або 

шляхом мовлення в Інтернеті; 

• поступове «зрощування» професійної та аматорської 

журналістики, що проявляється у конкуренції авторів 

соціальних мереж з традиційними ЗМІ, що постійно зростає, і 

призводить до остаточної децентралізації джерел інформації і 

способів її масового поширення. 

Такі зміни у глобальному масштабі зробили необхідним 

пошук оптимального застосування наявних у розпорядженні 

Республіки Білорусь інформаційних ресурсів, які можуть 

використовуватися для розширення білоруської інформаційної 

присутності за кордоном. До таких ресурсів належать: 

інформаційні служби державних органів влади; інформаційні 

служби національних виробників товарів і послуг; ЗМІ для 

зарубіжної аудиторії. 
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1. Інформаційні служби державних органів влади. Серед 

них слід насамперед назвати Офіційний Інтернет-портал 

Президента Республіки, який надає актуальну інформацію про 

найбільш важливі події у країні білоруською, російською та 

англійською мовами. Сайт пов’язаний в єдину систему з більш 

ніж 130 сайтами інших державних органів і організацій 

Республіки Білорусь, включно із всіма міністерствами, 

держкомітетами, шістьма державними концернами та іншими 

державними організаціями, місцевими органами влади, 

вільними економічними зонами, ресурсами електронної торгівлі 

та туристичної галузі, основними національними ЗМІ [9]. 

Інформаційні підрозділи більшості республіканських і місцевих 

органів влади також ведуть версії сайтів англійською мовою. 

Офіційний сайт Республіки Білорусь «Belarus.by» 

представляє необхідні загальні відомості про країну 

англійською, російською, білоруською та китайською мовами з 

фокусуванням уваги на можливостях для туризму і ведення 

бізнесу. Головний наголос робиться на рекламі основних 

визначних пам’яток Білорусі з відсиланням до їх сайтів і 

відповідей на основні питання для тих, хто приїжджає до країни 

[8]. Зміст цього сайту взаємопов’язаний зі спеціальним 

Інтернет-порталом «Білорусь. Факти» покликаним надавати 

зарубіжним відвідувачам повну та всебічну інформацію про 

політику, економіку і бізнес, культуру, спорт а також інші 

аспекти сучасного життя країни сімома мовами: англійською, 

іспанською, італійською, німецькою, польською, російською та 

французькою. На порталі є рубрики, присвячені веденню 

бізнесу в Білорусі, включаючи інвестиції у білорусько-

китайський індустріальний парк «Великий камінь» і Парк 

високих технологій, а також рубрики, що розповідають про 

відпочинок, туризм і подорожі, медичні й освітні послуги. На 

сайті також містяться посилання на ресурси всіх дипломатичних 

представництв Республіки Білорусь, які дають розгорнуту 

інформацію про порядок в’їзду на територію країни і отримання 

національної візи [2]. 

Окрім цього, варто згадати Управління інформації – прес-

службу МЗС Республіки Білорусь, що інформує зарубіжних 

партнерів про позицію держави по питаннях світової політики, її 
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інтереси у різних сферах, основні напрямки співпраці з іншими 

країнами та діяльності у міжнародних організаціях. Управління 

інформації не тільки проводить щотижневі брифінги для 

акредитованих у Республіці Білорусь іноземних журналістів, а й 

представлено у всіх основних соціальних мережах. Сайти МЗС і 

дипломатичних представництв за кордоном, які станом на 

початок грудня 2017 р. працювали у 56 країнах, містять 

найактуальнішу інформацію про країну, динаміку розвитку 

двосторонніх відносин і співпрацю з міжнародними 

організаціями. Всі сайти містять посилання до актуальних новин 

Білорусі, найбільш важливих подій у діяльності МЗС і самих 

посольств. Власні інформаційні ресурси є у 11 відділень 

посольства Республіки Білорусь у Російській Федерації в 

Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Красноярську, Нижньому 

Новгороді, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, 

Смоленську, Уфі, Хабаровську, які координують торгово-

економічну і культурну взаємодію з регіонами Росії. Аналогічну 

інформаційну політику на місцях проводять відділення 

посольства Білорусі у Республіці Казахстан в Алмати; 

генеральні консульства, розташовані у Білостоці, Гданську, 

Гуанчжоу, Даугавпілсі, Мюнхені, Нью-Йорку, Стамбулі, 

Шанхаї, та консульства у Білій Підлясці; а також 

представництва Білорусі у міжнародних організаціях (ЄС, 

НАТО, ОБСЄ, ООН, Рада Європи, ЮНЕСКО), розташовані у 

Брюсселі, Відні, Женеві, Нью-Йорку, Парижі та Страсбурзі [7]. 

2. Інформаційні служби національних виробників товарів і 

послуг націлені на просування білоруської продукції на 

зовнішніх ринках, підтримку участі Білорусі у виставках і 

ярмарках, роботу із закордонними ЗМІ, розробку і підтримку 

національних брендів і товарних знаків. Підприємства 

державного сектору, на частку якого до кінця 2017 р. припадало 

більше 75% від загального обсягу виробництва у Білорусі, також 

мають, як правило, версії сайтів англійською мовою. Окремі 

компанії розробляють версії і на інших мовах, наприклад, 

китайською – для освоєння нових ринків збуту. До числа 

найбільш помітних інформаційних ресурсів можна віднести 

сайти ВАТ «Білоруська калійна компанія», яка є одним з 

найбільших постачальників мінеральних добрив у світі, яка 
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експортує білоруські мінеральні добрива більш ніж у 100 країн 

світу, тож сайт пропонує інформацію англійською, китайською, 

португальською та російською мовами. До таких підприємств 

можна віднести і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», що є 

провідним експортером нафтопродуктів з дочірніми компаніями 

у Великобританії, Латвії, Польщі, Росії, Україні, сайт якої 

пропонує інформацію англійською та російською мовами. 

В останні роки помітно активізувалися також 

інформаційно-маркетингові підрозділи білоруських компаній, 

які працюють у сфері високих технологій і займаються 

виробництвом сучасного програмного забезпечення і його 

продажем на ринках країн Північної Америки та Європи. Вони 

об’єднані під егідою вже згаданого Парку високих технологій, 

до складу якого до початку 2018 р. входило 192 компанії, які 

здійснюють розробку програмних продуктів для клієнтів з 67 

країн світу, при цьому практично всі замовлення припадали на 

європейські країни (49%), США і Канаду (44%). У 2017 р. 

сукупний обсяг експорту компаній цього кластера перевищив 1 

млрд. доларів США, багато в чому завдяки спеціальному 

податково-правовому режиму для резидентів Парку високих 

технологій, який 22 грудня 2017 р. був продовжений до 2049 р. 

[19]. У перспективі розвиток саме цього виду експорту здатний 

найбільшою мірою сприяти диверсифікації зовнішньої торгівлі 

Білорусі. 

3. ЗМІ для зарубіжної аудиторії, які фінансуються з 

державного бюджету і націлені на підтримку позитивного 

іміджу Білорусі за кордоном. 

З 1 лютого 2005 р. телевізійні програми білоруською та 

російською мовами для жителів понад 100 країн світу 

цілодобово й у високій цифровій якості транслюються 

супутниковим каналом «Білорусь-24» («Білорусь-ТВ» – у 2005-

2013 рр.). Цей канал став одним з найбільш ефективних 

інструментів зміцнення позитивного іміджу Білорусі у світі та 

підтримки культурної ідентичності білоруських громад у різних 

країнах світу. У фокусі мовлення цього телеканалу, який 

входить до структури Національної державної 

телерадіокомпанії Республіки Білорусь поряд з іншими шістьма 

телеканалами, знаходяться, перш за все, сусідні держави, 
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жителям яких, в силу цілого ряду причин, може бути цікавий 

білоруський інформаційний контент. В якості головного 

завдання роботи телеканалу на його сайті зазначається 

інформування про події та досягнення Білорусі у різних сферах, 

збереження співвітчизників в єдиному етнокультурному 

просторі і підвищення іміджу Республіки Білорусь в очах 

світової спільноти, при цьому особливо підкреслюється, що 

формат телеефіру оновлюється щороку, але принципи мовлення 

залишаються незмінними – об’єктивність і актуальність 

інформації, її достовірність і своєчасність [1]. 

Основною аудиторією телеканалу є люди, які говорять 

російською мовою, жителі пострадянських держав, 

представники білоруської діаспори, пов’язані з країною 

родинними і професійними зв’язками, все ті, хто відчувають 

симпатію до Республіки Білорусь. У 2017 р. глядацька аудиторія 

каналу охоплювала понад 270 млн. осіб, при цьому середній вік 

становив 35+ років. Телеканал поширюється у пакетах 

операторів супутникового і кабельного телебачення, доступний 

в режимі регулярного онлайн-мовлення на офіційному сайті, 

мобільних сервісах, IPTV і OTT платформах. Мовлення ведеться 

цілодобово, сигнал передається через три супутника: ABS-2, 

HotBird А13 і Galaxy 19. Перший з них покриває значну частину 

території Росії, інших країн-учасниць СНД та держав Балтії. 

Другий дозволяє здійснювати мовлення на країни Європи, 

Близького Сходу і Північної Африки. Третій супутник повністю 

покриває територію США, Канади, країн Центральної Америки і 

Карибського басейну. На сайті «Білорусь-24» зазначено, що 

телеканал має потенційний доступ до 123 мільйонів домо-

господарств в США, а в зоні його впевненого прийому знахо-

дяться Росія, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, 

Угорщина, Словаччина, Словенія, Хорватія, Боснія і Герцего-

вина, Сербія, Чорногорія, Македонія, Албанія, Болгарія, 

Румунія, ФРН, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, 

Нідерланди, Іспанія, Греція, Великобританія, Ірландія, Данія, 

Норвегія, Швеція, Фінляндія, Вірменія, Азербайджан, 

Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Афганістан, Киргизстан, 

Таджикистан, Ліван, Ізраїль, Йорданія, Сирія, Саудівська 

Аравія, Іран [1]. 
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При цьому сигнал «Білорусь 24» на всіх супутниках – не 

кодований, є безкоштовним і знаходиться у відкритому доступі, 

що дозволяє збільшити аудиторію телеканалу за рахунок 

індивідуального прийому через супутникові антени, які досить 

поширені у багатьох країнах пострадянського простору, 

Південно-Східної Європи, Близького та Середнього Сходу. 

Програма телеканалу також адаптована для зарубіжного 

глядача, в її основі – телепередачі всіх інших білоруських 

національних телеканалів білоруською та російською мовами. 

Щодня також транслюються випуски новин англійською мовою. 

Основою мовлення є інформаційні та інформаційно-аналітичні 

програми, соціально-політичні проекти, документальні фільми, 

що дозволяє своєчасно висвітлювати зміни у світі. Такі види 

мовлення, як музично-розважальне, культурно-освітнє, дитяче, 

спортивне, кінопокази представлені у меншому обсязі, ніж на 

національних телеканалах, які працюють для білоруської 

аудиторії. 

Радіостанція «Білорусь» – ще один структурний підрозділ 

Національної державної телерадіокомпанії Республіки Білорусь, 

який у даний час здійснює мовлення на зарубіжні країни 

дев’ятьма мовами: англійською, арабською, іспанською, 

китайською, німецькою, польською, російською, українською та 

французькою, у тому числі і через Інтернет . Вона була 

заснована ще у травні 1962 р. і спочатку орієнтувалася на 

білорусів діаспори, що проживають за межами СРСР, і тому 

перші двадцять три роки мовлення йшло тільки білоруською 

мовою. Передачі іноземними мовами поступово вводилися в 

ефір. Так, трансляції німецькою мовою стали виходити з 1985 р., 

англійською та російською мовами – з 1998 р., польською 

мовою – з 2006 р., іспанською та французькою мовами – з 

2010 р., китайською мовою – з 2013 р., арабською – з 2017 р. 

Мовлення сьогодні здійснюється цілодобово на сайті 

радіостанції у режимі реального часу і через супутники HotBird і 

Galaxy 19, сигнали яких покривають всю територію Європи і 

Близького Сходу, а також Північної Америки. У FM-діапазоні 

передачі радіо «Білорусь» доступні у прикордонних районах 

сусідніх держав. До програмної сітки радіомовлення включені 

новинні й інформаційно-аналітичні випуски; інтерв’ю із 
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суспільно значущими персонами; передачі на історико-

культурні теми для широкого кола слухачів, яких може 

зацікавити інформація про Білорусь. В якості пріоритетного 

напрямку музичної політики обрана популяризація кращих 

зразків народної, класичної та сучасної білоруської музики [10]. 

Велику роль у просуванні іміджу країни за кордоном зіграв 

ряд друкованих видань. Найстаршою серед них є газета «Голас 

Радзімы» («Голос Батьківщини»), яка виходить білоруською 

мовою щотижня з 1955 р. Вона поширювалася серед емігрантів-

білорусів і сприяла поверненню багатьох з них до Білорусі. На 

даний час видання входить до складу державного медіа-холдингу 

«Білорусь сьогодні» і поширюється у друкованому та 

електронному вигляді. Газета продовжує видаватися білоруською 

мовою, її зміст відображає найважливіші культурні події у житті 

Білорусі та діаспори за кордоном, перш за все, в сусідніх країнах, а 

також сприяє просуванню брендів білоруських виробників товарів 

і послуг на їх ринках [3]. 

Використання спеціальних видань культурно-просвітниць-

кого характеру, які націлені на підтримку постійного зв’язку з біло-

руськими діаспорами у різних країнах і регіонах світу, підтриму-

ється такими заходами білоруської держави як введення «Пасвед-

чання суайчынніка» («Свідоцтво співвітчизника») для вихідців з 

Білорусі та їхніх нащадків, які живуть за кордоном. Ця ініціатива 

була висунута головою Постійної комісії Палати представників з 

міжнародних справ Національних зборів Республіки Білорусь 

В.І. Воронецьким 2 січня 2018 р. з метою зміцнення духовного 

зв’язку вихідців з Білорусі з історичною Батьківщиною. Однією з 

преференцій, якими можуть скористатися власники такого сві-

доцтва, називається безвізовий в’їзд до Республіки Білорусь [4]. 

Ще одним напрямом формування позитивного іміджу кра-

їни за кордоном є участь у міжнародному обміні інформацією. 

Найбільш продуктивним він став з сусідніми країнами. Білорусь 

бере активну участь у роботі міждержавної телерадіокомпанії 

«Мир», створеної у жовтні 1992 р. країнами-учасницями СНД. У 

1993 р. Республіка Білорусь вступила до Європейського мовного 

союзу і Міжнародної організації супутникового зв’язку, у 

1994 р. – до Європейської організації супутникового зв’язку. 
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На даний момент у розпорядженні білоруської держави є 

різні види інформаційних ресурсів, різноманітність яких ще має 

збільшуватися у зв’язку з подальшим розвитком та вдоскона-

ленням нових інформаційних технологій, здешевленням і спро-

щенням доступу до них. Ефективне використання всіх цих ре-

сурсів за кордоном має на меті системну і послідовну роботу з 

протидії поширенню інформації деструктивного характеру з 

використанням таких властивостей сучасної міжнародної 

комунікації, як величезна швидкість поширення інформації в 

Інтернеті, неможливість швидко встановити її джерело і пере-

вірити достовірність, одночасне тиражування негативного кон-

тенту користувачами, що знаходяться у різних країнах і регіонах 

світу. 

І Білорусь, і багато інших держав стикаються сьогодні з 

такими загрозами, як поширення завідомо неправдивої інфор-

мації про ситуацію у країні з метою її дискредитації на між-

народній арені; спотворення позиції держави з різних питань 

світової політики, голослівні звинувачення і образи на адресу 

керівництва країни; свідоме тиражування негативної інформації 

про стан економіки, низьку якість товарів і послуг, високий рі-

вень корупції, злочинності, ксенофобії. Протидія таким загрозам 

не повинна бути зведеною до обмежувальних заходів, які в умо-

вах випереджального розвитку сучасних інформаційних 

техноло-гій навряд чи приведуть до успіху. Довгостроковий і 

стабільний ефект може дати тільки поширення високоякісної 

національної інформаційної продукції, яка покликана дати 

зарубіжної аудиторії об’єктивне і повне уявлення про реальну 

ситуацію у країні, про її історію, культуру, традиції, політику та 

інвестиційні можливості. 
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2.6. ІНФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Троян С.С. 

  
Інформаційна бомба розривається 

у найбільшому скупченні людей, 

осипаючи нас шрапнеллю образів 

і докорінно змінюючи і сприйняття 

нашого внутрішнього світу,  

і нашу поведінку 

(Елвін Тоффлер) 

  

У рамках Європейського Союзу інформаційна безпека 

розглядається, насамперед, як такий стан інформаційних мереж і 

систем, що забезпечує достатній рівень захисту цілісності, 

доступності й конфіденційності інформації та належний рівень 

протидії зовнішнім негативним впливам. Відповідно, одним з 

пріоритетів політики країн ЄС у сфері інформаційної безпеки є 

розробка і впровадження програм та різних технічних засобів, 

які дозволяють підтримувати певний рівень захисту 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Поряд з цим, значна увага в рамках ЄС приділяється 

правовим засадам інформаційної безпеки, що передбачає 

розробку нормативно-правових актів, які б встановлювали 

перелік злочинів, пов’язаних із інформаційними технологіями, й 

визначали відповідну кримінальну відповідальність. 

Іншим пріоритетом політики ЄС є інформаційна безпека 

громадян. По суті це високий рівень обізнаності громадськості 

щодо ризиків та загроз, пов’язаних з інформаційними 

технологіями, та щодо способів захисту своїх інформаційних 

систем та мереж від небажаних впливів. Сюди відноситься не 


