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Дослiджуеться та розкритi особливостi партiйноi· кому

нiкацп· як важливого рiзновиду полiтичноi· комунiкацii: Про

аналiзованi види партiйноi· комунiкацii' й дана характеристи

ка змiнам в контекстi загальноi' iнформатизацii' суспiльства. 

З метою вирiиtення цих наукових завдань використано н113
ку 

наукових методiв, серед яких основнил111 е: iсторичний, струк

турно-функцiональниii, порiвняльний. Бiхевiорiстський метод
 

застосовувався для дослiд.ження рiзноманiтноt· поведiнк11 пар

тiйних лiдерiв, змiсту та фор\Ш процесу взш:модii' особистос

тей i полiпшки. 
Результати дослiдження свiдчать про суттеву роль т

а 

значущiсть партiйного лiдера в системi полiтичних комунiка

цiй. Одним iз наiiва.жливiших напрямiв полiтичноi' дiяльностi 

napnriйнux лiдерiв е партiйна комунiкацiя. Вана е складовою 

бiльщ utt,poкoгo поняття - полiтичноi· комунiкацii: Полiтична 

комунiкацiя натомiсть е специфiчним видом полiтичнuх вiдно

С11н i розглядаеться як невiд 'емний елемент полiпшчноi· сфер11 

суспiльства. 

Головним призначенням партiйноi' комунiкацii' е створен

ня передумав для публiчноi' полiтики та публiчноi' влади через 
1нфор.11ацiйний вплив полiтичних акторiв один на од'!..ог~. та 

навколишне соцiальне середовище. Особливiсть парт1ино1 ко

мунiкацii' полягае в тому, що вона передбачае рiзного род,[ по-

8.'дщ,лення та iнформацiю, яка циркулюе всередин1 парти м1ж 

ll структурнимu елементшwи та членами, або ж з rнщrатив~ 

naprnii' передаеться особi, громадянину, групi, iншiй парпщ 

nолипичному актору чи полiтичному iнститупту. Розулоння 

п~еоретичних засад партiйноt· комунiкацii; 'iхне творче засто~ 

;ванн!' У розвитку napmiiiнux кiл е запорукою устху дrяльностt 

арпииних лiдерiв i зростання авторитету серед М'!_С, . 

ка .Ключовi слова: полiтична комунiкацiя, парп11ина комУ_НI· 
ц,я, . внутр1шньопартiйна комуткацrя, зовтшньопартrина 

комун,кацiя, мiжпартiйна комунiкацiя, комунiкатор, парпия, 

nарпщ:творення, партiйний лiдер, iнформацiя. 

of The.peculia,·ities of party communication as ап importantfo!·":i 

ty ~oll//cal communication are explored and 1·evealed. 1-пaly-~r 
'f s of party communication and gives the charactel tSftc fid, 

c,,anges · he rfi 1 · п !п 01· er 
10 In t comext of tlie сот топ society in onr1a ,о · . ifi 

nie~ddress these research objectives used а number 0/ sctentt f 
сот ods, атопg which are: the historical, st1·uct111·al-jimcll:i~~ 

of ;1arison. Behavioш•istic method was used to study the beh of 

inie:rio_us party leaders, the contenl and fom1 о/ tlie process 

?1!;0
~ oj personalities and politics. . . z and 

in1 
1esu/1s oj investigation indicate а srgnificant ro е 

otortance of party leader in political communications ?s;,m, 

are /f the most important direction of politics 0/ party ef 11~:~ 

arty communication. !t is part о/ а /a,·ger concepl - ро 1 

--Збiрн:-::и-------------:.-:--:.:---:-ни:к=» 
к наукових праць «Плея: науковии в~с 

; 071; 1111icatio':'· Polilica/ com11111nicatio11 is а specific type о/ 
0

11
1 ,,са relat1011s and is seen as ап inseparahle element о/ the 

ро 1 са/ doma/n qf society. J1~e та/п purpose qf 1/,е pa,·ty comn111nication is creating 

f,011 _1110~s /01· р11Ь/iс policy and риЬ/iс aut/1ority thro11gh the 

/{о, таtюпа/ l1if{11e11ce of politica/ acto1·s оп each ot/1er and t/1e 

s~cla/ e11v/1·onme11t. Т/1е /еаtш·е of pa1·ty comm11nicalion is thal it 

Pl .01ldes t/1e va,·/e/y so1·1 of messages and iriformalion 1/1at circu/ales 
11

' 11 iin t/1e ра,-/у Ьемее·п its s11·uc1111·al eleme11ts and members. 

Although t/1is if/formallon bas/s оп the /n/lialive of the parly сап Ье 
g,_ven '.0 . the pe1·son, с/1/:еп, group, /о the ot/1er parly, polilical actor 
01 polll!ca/ instillltions. Understanding the theoretical foundations 

°;{ P01·ty communicalion, thelr c1·ealive imp/emenlation in the 

eve/~J?men~ qf pa,•ty ci1·c/es /s 1/1е key /о the success о/ the party 

leade1 s act1v11y and a111/10rity /ncreasing among t/1e masses. 

. Keywords: politica/ communication, party communicallon, 

mne1·-party commimication, external-party communicalion, 

bet11,een-pa1·ty comm1111ication, communica/01; party, party-building, 

pal"/y leader, i11f01-тalion. 

Полiтика та комунiкацiя - це два боки пе1 

самоi' медалi, якi сучаснiй лартiйний лiдер не по

винен бачити окремо. Полiтичнi cтpaтerii' без ко

мунiкацiйних засобiв немислимi у сучаснiй демо

кратичнiй системi. Як наголошував Р. Ж. Шварцен

берг, комунiкацiя для полiтичноi· системи - «це те 

ж саме, що кровообiг для органiзму людиню> [ 1 О, с. 

175]. Тому комунiкацiя стае для лартiйних лiдерiв 

постiйним елементом полiтики. 

Сьогоднi лартiйнi лiдери об' ективно включенi 

у пошуки ефективнiших комунiкативних зв 'язкiв. 

Партiйнi функцiонери розумiють, що не можна до

сягнути бажаного успiху на виборах без добре на

лагоджених внутрiшнiх та мiжнародних зв 'язкiв. 

Тiльки кролiтка та системна робота у цьому напря

мi може забезлечити успiх партii' у виборчому про

цесi, завоюваннi та утриманнi влади. Тому кожна 

партiя, яка претендуе на такий стаrус повинна, як 

слушно зазначае украi'нський дослiдник М. Обуш

ний, встановити дiевi та ефективнi комунiкативнi 

зв'язки зi своi'ми виборцями [6, с. 20]. 

Актуальнiсть дослiдження полiтичноi' кому

нiкацii' як умова ефективноi' дiяльностi партiйних 

лiдерiв зумовлена тiею стратегiчною роллю, яку 

вiдiграють партii' у полiтичному процесi в Украi'нi 

загалом. Партiям вiдводиться сутrева роль, а саме: 

представляти, формулювати, спрямовувати, вира

жати i узагальнювати iдei', iнтереси, i погляди гро

мадян. Цiлком очевидно, що найкраще представля

ють i виконують зазначенi функцii' партiйнi лiдери. 

Саме вони обстоюють iнтереси своi'х суспiльних 

груп на державному рiвнi, перед iншими полi

тичними партiями, об'еднаними. Тому з'ясування 

сутностi видiв, форм та проявiв полiтичноi' кому

нiкацii' набувас особливоi' актуальностi i мае тiсний 

зв 'язок з важливими теоретичними та практични


ми завданнями полiтологii', партологii', coцioлorii', 

icтopii' лсихолоrii' та iнших rуманiтарних наук. 

Пр~блематика полiтичноi' i партiйноi' комунiкацii' 
знаходиться в полi зору таких науковцiв як В. Бебик, 

ю. Ганжуров, О. Гриценко, Л. Климанська, М. ~буш

ний, r Почепцов, € . ТИХомиров~,~ О. ~Шахтем11:'ова. 

Не лишаеться без уваг~ кому~IКацшнии аспек:г дIЯЛь

ностi лолiтичних лартщ якии розлочали дослщжува-

l·тчизнянi лартолоrи - В. Антемюк, К. Меркотан, 
ти в в я . 
А. Романюк, о. Шиманова, . кушик та ш . . 

Вiддаючи належне вже проведеним вп:изня

ним фундаментальним та прикладним дослщжен-
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тoлorii', мусимо вiдмiтити, щ? яви1;Uе по
н~м з по~,.Ркомунiкацii' в iмiджмейкерств1 парт1йноrо 
л~тичн блiкалiде а , попри наявнiсть низки актуw:~ьних пу 
цiй tt-4], ще не знайшло своrо всеб1чноr~ вивчен: 
ня . Що стосуеться проблем.и вз~_емопов . яза~?ст1 

' йно·,· полiтичноi' i суспшы-tо1 комуюкацн, то 
парт~ ' . б' пе означене питания взагаш ще не стало о ектом с -
цiальноrо наукового ан_алiзу. . . .. 

Метою даноi' стаrп е дослщження пол~~ично1 
комунiкацii' як умови ефективноi' дiяльносп пар
тiйних лiдерiв . При цьому особливого зн~чення н~~
бувае вивчення цього питания у контекст~ як теорн 

комунiкацii', так i партологii'. 
Партiйна комунiкацiя е специфiчним видом по

лiтичних вiдносин i розглядаеться як невiд'емний 
елемент полiтичноУ сфери суспiльства, частина 
його полiтичноi' свiдомостi . 

За визначенням В. Бебика, полiтична комунiка
цiя е своерiдним соцiально-iнформацiйним полем 
полiтики, що з' еднуе всi компоненти полiтичноУ 
сфери суспiльства та структуруе полiтичну дiяль
нiсть [1, с. 144]. 

Кожна полiтична система, у т.ч. полiтична пар
тiя, розгортае власну мережу полiтичноУ комунiка
цii' вiдповiдно до своi'х можливостей. Ця мережа 
розвиваеться одночасно з полiтичними структура
ми. Однак iснуе безпосереднiй зв'язок мiж рiвнем 
економiчного розвитку суспiльства та рiвнем роз
витку структур полiтичноi' комунiкацiI. Останнiй 
визначаеться як технiчним рiвнем передавання 
iнформацiI, так i базовою iдеологiею полiтичноУ 
системи. 

Звичайно, що комунiкацiя життево необхiдна 
полiтичнiй системi. Полiтичний аналiз мае врахо
вувати проблеми iнформацiI та полiтичноi' кому
нiкацiУ в поеднаннi з iншими проблемами, як це 
робиться в межах функцiональноУ концепцii' дослi
дження полiтичноi' сфери суспiльства. 

Досить обrрунтованою формою класифiка
цii' видiв полiтичноI комунiкацii' Е.: класифiкацiя 
за мобiльнiстю та оперативнiстю iнформацii', що 
циркулюе Гi каналами [1, с. 146]. Наразi найбiльш 
мобiльною формою полiтичноУ комунiкацiI без 
сумнiву е Iнтернет. Саме вiн дозволив у багатьох 
краi'нах свiту здiйснити кардинальнi змiни не лише 
в оперативностi отримання iнформацii', але й в Гi 
спрямованостi у ходi полiтичноi' комунiкацii'. На
разi в розвинених у цьому сенсi полiтичних систе
мах iнформацiя надходить не тiльки згори донизу 
директивним шляхом , ай навпаки : вiд пересiчних 
громадян до урядових структур найвищого рiвня . 

Як вiдзначае М. Обушний, партiйна комунiкацiя 
посiдае одне з провiдних мiсць в iepapxii' полiтичних 
комунiкативних зв 'язкiв. Вiн, не заперечуючи, ви
значення партiйноI комунiкацii', сформульоване вi
тчизняною дослiдницею О . Шимановою, - як «один 
iз видiв полiтичноi' комунiкацii', коли полiтична iн
формацiя циркулюе всерединi napтii' мi~ i~i ~трук
турними елементами та членами, або ж 1ю~1~т~и 
napтii' передапься особi, громадя~ину, гру~1, 1нш1й 
napтii', полiтичному актору чи полпичноr:1)1 1нст~ту
ту» [7, с . 81]. Натомiсть, професор розум1е п~рТIЙ:")' 
комунiкацiю як iдейно-корпоративну сукупюсть IН-
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дивiдуальних I групових внутр1шньо- та ... · · .. ,,)l(naPli 
них комуюкативних повщомлень прямого й ii-
нoro зв'язку, сп~ямованих на виконання ст 380Po-t. 
та програмних щлей/завдань_ партii' [9, с . 8З]~1Y't1iliX 

Загалом погоджуючись 1з такими визн 
•v • • аченu& 

ми, пропонуvемо п~рпину ко:-t_уюкащю розумiт ""' 
комплекснии спос1б передач~ шформацiУ що и 111< . . . .. ... , сто су 
еться ДIЯЛЬНОСТI ПОЛ\ТИЧНОI парт11, всерединi na -~. 
та в суспiльствi. Р'rн 

На наш погляд, у структурi партiйноi' комун· 
б v • • 11<а-

цiУ цiлком може ути застосовании шдхщ видатн . ф . их 
американських науковщв У с ep_i управ_лiння Мес. 
кона М. Х., Альберта М., ?(ед?!'Р• Ф., яю видiляютъ 
два великих класи комуюкацш з подальшою i'x де
талiзацiею: 

_ комунiкацii" мiж органiзацiею та ii' зовнiшнiм 
середовищем; 

- комунiкацii" мiж рiвнями i пiдроздiлами орrа
нiзацiУ [4, с. 267]. 

Вiдповiдним чином комунiкацiя може бути 
мiжпартiйною та внутрiшньопартiйною. Внутрiш
ньопартiйна комунiкацiя - це рiзновид партiйноr 
комунiкацiУ, що передбачае рух iнформацiУ всере
динi полiтичноУ партiУ мiж елементами Гi органiза
цiйноУ структури. До чинникiв, що визначають ха
рактер i тип внутрiшньопартiйноi' комунiкацiУ, слiд 
вiднести органiзацiйну структуру партiУ; iдеологiю 
партiI; типологiю партiйних лiдерiв; характер вну
трiшньопартiйноУ полiтичноУ культури; керiвнi до
кументи партiУ. 

В цьому контекстi М. Обушний пропонуе роз
рiзняти роль програми й статуту партiУ. На його 
думку, програма партiУ визначае напрямки зо
внiшньопартiйноУ комунiкацiУ, а статут засади 
внутрiшньоорганiзацiйноУ комунiкацiУ [7, с. 83]. 

У свою чергу до комунiкацiУ мiж полiтичною 
партiею й зовнiшнiм середовище належить не 
лиш~ VГi мiжпартi~на форма, але i комунiкацiя мiж 
партшною_ орrаюзацiю та соцiальною групою, ви
разником 1нтересiв якоУ партiя виступае. Iнакше 
к~жучи, це дiалог мiж полiтичною партiею i сус
пшьством. 

. Сере~ кон~ретних форм внутрiшньоI та зо
вюш_нь~1 парпйноi' комунiкацii' слiд вiдмiтити 
парт~~НI ко~фер~нцii' й з ' Узди, виступи та зустрiчi 
п~рп~них л~~ер1в з колегами i виборцями, участь 
шдер1в партн, а також впливових партiйцiв у гро
ма~ських, заходах, виступи на телебаченнi, статтi 
та штерв ю ~ засобах масовоУ iнформацiУ, ведения 
влас них блопв у ;-1ережi ~нтернет тощ о [7, с. 81 ]. 
. Гор~зонталью комуюкацii' у полiтичних пар
пях зд1йснюються мiж особами якi 

3 . . . , находяться 
~а одному ршю парпйноУ iepapxii'. Такий обмiн 
шформащею забезпечуе координац1·ю · · 

. ДIЯЛЬНОСТI. 
Як показують дослщження ефективн~·ст . . , ь rоризон-
тальних комуюкащй у партiйних сил 

о • ах досягае 
90 1/о I пояснюеться значним рiвнем роз · 

'й · УМIННЯ од-
ноnарп цями одного р1вня характеру роб .. . б оти CBOIX 
колег I про лем, що виникають у функц· . 

· [2 . юнуваню сум1жних структур , с . 11]. Вщповiдни 
роль вертикальних комунiкацiй полягае м чином, 
дженнi зв 'язкiв мiж партiйними масами ту нала~~-. . . . а парпи 
ними шдерами р1зних ршюв. -

Збiрник наукових праць «Плея : наукови - . 
и в1сник» 
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f-la даний час зросла роль внутрiшньопа 'й " ... а рт1 н01 коМУ~iкац11, зокрем .' в ~аких нап~ямках як «партiя 
репональна оргаюзащя», «парт1 я _ мiсцев - • а opra-

·зauiя», «парт1я - кандидат», «кандидат_ м~·с w . . ~м 
rанiзац1я», «кандидат - регюнальна орrан1'з . ор • . . . ащя» 

[8 с. 184]. Водночас 1з шквщащЕ:ю змiшано·~· , . у .. . систе-
ми вибо~_1в в кра1н! .. зменшила~я роль зовнiшньо-
артit1но1 комуюкац11 у сегментt «певний канд~ 

п_д партii' - виборець». 1Дат 
81 , , ... 

f-lеформальнt комуюкац11 у полiтичних пар • , , , ТIЯХ 
не nередбаче1:11. оргаюзащйною структурою. Вод-
ночас вони ~1д1грають по.1:1,екуди вирiшальне зна
чения в украшському партtЕ:твореннi. Адже саме 

ф . . у 
ходi не ор~ал~них _комуюкащй формуються rру-
пн вnли~у з 1хн1ми лщерами, приймаються важливi 
бiзнес-рш~е~~я, обго~орюються _перспективнi пар
тiйнi коалщ11 чи ВИХIД з ОСТ~НН\Х [10, с. 349-350]. 
Можна зауважи:ги, 1:11-0 в наш1й краi'нi неформальна 
партiйна комуюкащя_ У багать~~ випадках вiдirpaE: 
ту ж роль, яку в зах1~них_ крашах традицiйно за
ймае nр~цед7ра «праиме~1з» - це висування пар
тiйних шдер1в напередодю електоральних змагань. 

Таким чином,_ у х~дi рiзного роду внутрiшньо
партiйних комуюка_щи перед виборами формують 
партiйнi списки, яю ~ свого роду iндикатором вну
трiшнъого стану поштичноi' сили. Як вiцзначаЕ: о. 
шиманова, виборчий список Е: компонентом елек
торальноi' та партiйноi' комунiкацii', оскiльки у ньо
му мiстяться важливi повiдомлення для виборцiв i 
членiв партiй. Процес формування партiйних спис
кiв на виборах до рад рiзних рiвнiв як компонент 
внутрiшньопартiйноi· комунiкацii' включас такi век
тори: «лiдери партii' - члени napтii'», «центральне 
керiвництво - регiональнi i мiсцевi органiзацii'» [8, 
с . 180]. 

Мiжпартiйна комунiкацiя як i будь-який iнший 
вид полiтичноi' комунiкацii' вiдбувасться на двох рiв
нях: мiжiнституцiйному i мiжособистiсному. Якщо 
на мiжiнституцiйному рiвнi обмiн iнформацiею вiд
буваеться мiж струКl)'рними елементами napтii', то 
мiжособистiсний рiвень базуеться на iн~ивiду~ь
них особливостях i залежить вiд особист1сних вщ
носин i домовленостей лiдерiв, членiв, представ
никiв партiй чи фракцiй. Мiжпартiйна с_пiвпра~ 
формупься на основi спiльностi iнтерес1в партн, 
одним з виявiв якоr с створення коалiцiй (О. Ши
манова). Виходячи iз вказаного, коалiцiя являс со
бою союз двох або бiльше партiй чи депутатськ~ 
ф . . СТ! . ракцiй, що створюеться ними на основ~ ~шльно 
~нтересiв для реалiзацii' rxнix партiйних I передви: 
~орч~х програм та прийняття суспiльно важливих 1 

арт~ино вигiдних рiшень [9, с . 170-171] • . 
. Те, що комунiкацiя в партiях € оргаюзованим 

с~~лкуванням, мае принципове значения _для розу
м~ння nартiетворення. Iдея партiйного с~шкуван~ 
Може •·· · 81дальност~ виникнути лише у ситуацн вщпо 
МЦовця (комунiканта) за свою «словесну робоТ):'»· 
Я . · · с сПIЛ· вщповщальнiсть рiдко виникае ПI~ ча .. га-

~вання двох осiб якi е членами парт~йно~ ор 
Н1зац · .. 6 ' . ереважно 11• о таке спiлкування мае р1вень п . nобут .. . . ··· масов1сть ов01 м1жособистiсно1 комуюкацн. . й 
а1<ту м сотю оче овлення коли на мовця дивляться одн . ~ , . онува-опарт1ицiв, дае вiдчуття важливост~ вик 
-::-:-__ 
Збiрни - iсник» к наукових праць «Плея: науковии в 
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но'i справи, тобто акту мовлення, i змушуЕ: серйоз
но ставитися до органiзацi'i самого процесу спiл
кувавня. Окрiм того психологiчно спiлкування в 
межах полiтичноi' партii' - це Е: завжди вихiд за межi 
c~oro звичного, непомiтного для своЕ:°i ж свiдомос
т~ «ю>. Актуалiзацiя свого «я» тобто усвiдомлення 
тог . ' о, що I як ти робиш у цей момент, характерна 
д:~я особливих ситуацiй, в якi потрапляЕ: член по
лtтичн_оi' партii' . До таких ситуацiй вiдноситься й 
комун1кативна ситуацiя, в якiй доводиться тримати 
с~~во п_еред масою людей, якi е колегами у пев
Н11:f rюлпичнiй справi. Таким чином, органiзоване 
сшлкування, яким е партiйна комунiкацiя, дав
ним-давно набуло ознак професiйно'i дiяльностi й 
поставлене сучасними партiйними лiдерами неза
лежно'i Укра'iни у важливi умови поряд з розвитком 
партiйних засобiв масово'i комунiкацi'i, без яких 
ефективний зв'язок всерединi полiтично'i партi'i, а 
також з масами неможливий. 

Становления комунiкацii' у полiтичних партiях 
як сфери професiйно органiзованоi' суспiльно-куль
турноi' дiяльностi так чи iнакше пов'язано з виник
ненням професii' комунiкатора, яка у полiтологii' 
офiцiйно ще не е визнаною (навiть iдуть дискусii' 
навколо того, журналiст як комунiкатор - це про
фесiя чи нi), i розвитком вiдповiдних орrанiзацiй
них форм для забезпечення партiйноi' комунiкацii'. 

Пiд час партiйноi' комунiкацii' сказане партiй
цем - рядовим членом чи лiдером слово - це тiльки 
його слово, що виража€ особистi задуми, сподiван
ня, лише його емоцii'. Але це зовсiм не означас, що 
творча праця у ходi партiйноi' комунiкацii' раз i на
завжди позбавлена технологiзацii' процесiв працi, 
унiфiкацii' певних операцiй. Межа мiж «творчим» i 
«нетворчим» змiнна, вона залежить вiд стану про
фесii', рiвня наукового розвитку суспiльства, освi
ченостi виконавця роботи. Очевидним сьогоднi 
е те, що, наприклад, пошук iнформацii' для напи
сания промов лiдерiв полiтичних партiй бiльшою 
мiрою стае вже справою технолоriчноi' освiченостi, 
нiж творчого натхнення [5, с. 44]. 

У складних формах дiяльностi, як i комунiкацii' 
в полiтичних партiях, ряд процесiв може мати чи
сто творчий характер, а iншi процеси можуть тех
нологiзуватися й «ставати на потiк», а також пере
ходити у сферу виробництва. 

На даний час, у перiод полiтично'i структуриза
цii' укра1нсъкого суспiльства у структуру партiйноi' 
масовоУ комунiкацii' включаються елементи вироб
ничого процесу, пов'язанi з агiтацkю, п~опаган
дою, манiпулюванням масами. Якщо. парт~йну ко
мунiкацiю розrлядати як виробничу ~1яльюсть [ 11, 
с. 90-91], це означае, ~о ми повиню ставитися до 
неi' як до процесу, що вщбуваеться з використанням 

технолоriй, а масу людей, що зазнала тако-певних 
6 . .. •·· 

лог\·чноrо впливу з оку полпично1 парт11, ro техно . б 
и як предмет комуюкативного виро ни-розrлядат . 'й значае що штелектуальна й емоц1 но-

цтва. Це O едiнк~ мае поставлена на «виробничий 
вольова пов о мовець чи мовцi з боку партiйноi' 
конвес~;• ~робляютъ поведiнку мае, штампують 
сили Hl и 8 алгоритмами, на основi певних нa
'ii за певними 
уковИХ розробок. 
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'нфо маuiйних технолоr1й у пар- :~ми орrанiзацiями, а також мiж ними т: naPtiQ. 

3 розвитком ~ поf апили й такi процеси м~со: ськiстю е важливою рисою демократii' та Не Громац. 
тi~_не сере_дов~-~к зб~ даних через iнфор~~ц~й~t для ефективноrо функцiонування грома,ц,~ <>бхiд1~а 
во1 ко~ую:~:;ження iнформацii' у ?,~гляд1 анк~ суспiльства в Украi'нi. licьl<oto 
мереж~ та бниuтво носirв iнформаuн - книг, газе ' Перспективними напрямами дослiдЖення 
даних, виро . виготовлення засо- . ... ами ефе .. . naP'liQ 
ж налiв сайтiв, блог1в то~о, . накових ноi' комуюкацн, як умов . . ктивно1 дlЯЛънос .. 
б.УР масо;оi' комунiкаuii' як 1нформац1йно-з ом сучаснiй Украi'нi е: анал1з рол~ партiйних стр~~а 

си1встем що з одного боку, Е: творчим продуктйне~ у т.ч. спецiальних, а також партiйного лiдера,'в ···1.,' 
' ' б · ма авторами диза . ... . ор. 

бо створенi одним а о юлько ' . и raнiзaцii' комуюкацн; вивчення динам1ки nan-r;1ь, .. 

кторами проrрам1стам , . ... • · V ,, .. ,,"о1 
рами ,_.-vдожниками, реда , . 6 ку комун~кацн в залежност1 вщ характеру и nen,,;:• 

' •.;, ощо а з 1ншоrо о , t'"V!Iy 
сценарист~ш, режисерами т ' V стандартами полiтичноrо процесу; ~о~~озування перспеКТИвних 
оформлею за певними п~авила~и и форм партiйноi' комуюкацн з урахуванням розв 
й розмноженi у великiй ~JЛЬ~~стI. Т~ким чином, ~ iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй. ИТку 
структуру масовоi' комуюкац11 в поштичних парт~. 
ях Укра'iни, особливо професiйноi', були включею 
виробничi процеси, щ~ лягл~ в основу ви.~икнення 
iнформацiйно'i iндустр1i' поштичних партш. 

Полiтичнi вибори також можна розrлядати як 

особливу форму партiйних комунiкацii'. У ~ьо~7. 
контекстi слiд розрiзняти два типи комуюкацн: 

логiчну - засновану на рацiональному пiдходi, 
та емоцiйну - яка апелюе: до почуттiв та настроi'в 

електорату полiтично1 napтiI. Без емоцiйного ком

поненту спiлкування не може бути повноцiнним. 

Досягнути пiдтримки партiйного електорату лише 

за допомогою логiчних арrументiв надзвичайно 

складно. Адже спiлкуючись мiж собою, люди од

ночасно використовують як словеснi (вербальнi) 

так i несловеснi (невербальнi) методи. Якщо вони 
не спiвпадають мiж собою - потiк взае:морозумiн

ня руйнуе:ться. Дослiдження показують, що пiд час 

висrупу перед аудиторiе:ю 5 5% впливу передае:ться 
позами, жестами i контактом очима, 38% - тоном 

голосу i лише 7% - змiстом того, про що говорить

ся. Тому напередоднi спiлкування з виборцями лi

дерам полiтичних партiй необхiдно врахувати на

сrупнi рiвнi комунiкацir: тематичний - пiдбiр кола 

проблем, якi будутъ цiкавими для слухачiв; сти

лiстичний - набiр засобiв переконання, спецiалъ

них прийомiв та форм подачi матерiалу; виразний 

- використання модуляцiй голосу, пауз, мiмiки та 

жестикуляцi'i; лiнгвiстичний - вимоги до побудови 

фраз, струюури речень тощо. 

Таким чином, дослiдивши проблематику по

лiтичноi' комунiкацii. як умову ефективноi' дiялъ

ностi партiйних лiдерiв можна зробити наступнi 

висновки. 

Комунiкацiя - це зумовлений сиrуацiе:ю й соцi

ально-психологiчними особливостями комунiкато

рiв процес встановлення i пiдтримання контактiв 
мiж членами певноi' соцiальних груп чи суспiль

ства в цiлому на основi духовного, професiйного 

або iншого е:днання учасникiв комунiкацii'. 

Комунiкацiя у полiтичних партiях як суспiльно

кульrурна дiяльнiсть включае: дii" мовцiв (комунi

кантiв), а також дii' мае (комунiкатiв). Очевидним е: 

те, що контакт мiж комунiкаторами опосередкова

ний засобами масовоi· комунiкацii', якi функцiону

ють у системi масовоi' комунiкацii' для забезпечен

ня впливу комунiкантiв на комунiкатiв. 

Внутрiшня комунiкацiя у полiтичних партiях -
це iнформацiя про заходи, наради, спiльнi поi'здки, 

проведения опиrувань, координацiя iнфо- i PR дi-
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