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ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕР 
ЯК СУБ'ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У статті розглянуто проблему політичного лідера як суб'єкту 

політичної ~·омунікації. Проаналізовано рівні, форми та методи по.тітичної 

комунікаціі; ;"lКі використову.оться політичними лідерами. 
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,Для якісно нового етапу розвитку суспільства (воно стає 

інформаційним) характ·~рним є суттєве збільш(:ння каналів 

комунікацн, виникнення нових образів, норм та цінност·~Й, які 

притаманні плюралістичному простору. Політична комунікація 

охоплює все розмаїття соціально-політичних зв'язків- міжособистісні, 

ма·.:оні, спеціальні. Можна говорити про вплив політичної комунікації 

на всі процеси, які відбу1~аються у суспільстві. Основними каналами 

політичної комунікації є офіційний, персональний, опосередкованІІіЙ та 

анонімний. Персональний канал призначений для передачі політичної 

інформації конкретними учасниками політичних подій, лідерами 
політичних організацій та державних органів. Це надає підстави для 

р<УJгляду політичних лідерів у ролі суб'єктів політичної комунікації. 

nолітичне лідерство було предметом досліджень Дж. І>арбера 

Дж. Бернса, Ж. Блонделя, Ф. Гринштайна, І>. Келл·~рмана, 

Г. Ла,;суелла, Д. Пейджа, Р. Такера та ін. Представників сучасної 

вітчи:тяної політичної на.уки також цікавлять проблеми вивчення та 
аналі:Іу специфічних особ.1ивостей політичного лідерства (Див. роботи 
В. Горбатенка, А. Лисюка, М. Михальченка, А. Пахарєва, Ф. Рудича, 

С. Ст.~ця. О. Траверсе та ін.). Але, незважаючи на значну кількість 

наукових р:Юіт, проблема лідера як суб'єкта політичної комунікації 
залишається нерозкритою. 

Зокрема, невирішеними залишаються питання про специфіку 
комунікації політичних лідерів, їі форми та методи, хоча на сучасному 
ета.пі розвитку суспільства політичне лідерство за певних умов не 

лише перетворюється на політичний інститут, але й ВІtСlупає 

своєрідним механізмом, що зумовлює особливості та дина.міку 
перебігу по.1ітичного процесу. 

Метою статті є дослідження специфіки та структури 
комунікаційної діяльності сучасних політичних лідерів. 

Політи<Jна комунікація є сукупністю різноспрямованих 
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повідомлень, обмін якими ведеться на. горизонтальному та 

вертикальному рівнях за допомогою прямого та зворотного ::в'язку 
між різними суб'єктами політики, що передбачає інформаційний вплив 

один на одного та на соціальне середовищ«:, яке їх оточує, з приводу 

влади, владних відносин у суспільстві. 

За логікою Н. Вінера, політична комунікаці:~ - це ствсрення, 

відправка, отримання та обробка nовідомж:ш,, які суттєво впшІвюотJ, 

на політику. Саме за доnомо1·ою комуні~:а.ції та консенсусу, аважає 

вчений, можливо створити нове суспільство [ 1; 2]. Різноманітна 

інформація (зокрема, політи•Іна) у таК()М)' су,:пільстві не лиш•~ 

виступає найважливішим комnонентом, що забезпечує повн:щінну 

життєдіяльність як окремих 1·ромадян, так і ·~успіль.;:тва в цілому, але й 

народжує нові види масової діяльності, сполучені з багатоманrтними 

способами оперування інформаційними мас:ивами та потоками. Homo 
sapiens, "людина розумна", перетворюєть•:JІ на Нота communicam~ -
"людину комунікаційну", длн якої, як нагопошує Н. Вінер, ''дієво жит11 

-значить жити, маючи правІ-щь.ну інформацію" [5, 47-·48]. 
Політична комунікація, таким чином1, є специфічним видом 

nолітичних відносин, за допомогою Я!КІІХ rюлітичні суб'є11ти 

створюють та розnовсюд:жують суспілию .. nоліти•Іну інформацію. 

Саме тому можна говорити про діалогічJНу сутність політичної 

комунікації, за якої один (:у6'єкт поліпІчних відносин розпочинає 

діалог, а інший має за м~v досягнення взаєморозуміння та ·:щінку 

самого процесу комунікації між політичними ':уб'єкrами. 
Суб'єктами політичної комунікації мшнна вважати не лише владні 

структури, nартії та рухи, ~UІе й окремих '1Юмадян, засоби масо1юї 

комунікації, nублічних, тобrо обраних ЮtJЮдом, політичних діячів. 

Слід зауважити, що nід "суб'єктом nоліпrки" розуміється той, хто 
виявляє раціональність свідомості та поведінкf:І, здатність до реалізації 

вільного вибору, має певний стратегічний (або хоча б тактичний) 

nроект, nолітичну волю дЛJІ його реалізації та втілює власні (а m: 
зовнішні) інтереси та цілі в nолітиці [3, 94-95]. Індивіду~tЛьний 

nолітичний актор - конкретна особистість, якіl nевною мірою вІ-rявляє 

nолітичну активність, що вк1ючає в себе Jиаємодію даного індивіда з 
nолітичною дійсністю, їі дії та орієнтації у відношенні до nолітичної 

nрактики [5]. Політичним актором (суб'єк1rом nолітичної комунікаuJі) 
може бути, наnриклад, політичний лідер.. особ\оіІстий вплив якого 
відіграє суттєву роль в різноманітних nолітичних сюуаціях та 

процесах, в регулюванні вза·ємовідносин, шо склал:и,:я в тій чи іншій 

соціальній сnільності, організації, суспільстві н цілому. 

В Україні значну роль. у nолітичном) процесі відіграє с•крема 
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особа, яка й визначає пе~·ебіг найважливіших політичних процесів та 

ро:1виток владних відносин. Такою особою є політичний лідер. 

Тому проблеми лідерства набувають особливого знач•~ння. 

Сучасна політична наука виокремлює три групи політичних лідерів 

[6, 124-125]. Першу гр)'nу складають політичні діsrчі, відомі в 

українському суспільстві, які обіймали чи обіймають ВІ-Ісокі дt:ржавні 
посади. Другу групу політичних лідерів утворюють лідери партій і 

рухів., профспілок, громадсько-політичних об'єднань. Третю 

складають представники регіональних політичних угрупувань, а також 

представники українськог·J бізнесу [ 6, 1 25]. 
Зважаючи на те, що головними каналами політичної комунікації є 

офіційний (регулює рух інформаційних потоків від політичних 

організацій та установ), персоншtьний (призначений для пер•щачі 

поліпІчної інформації конкретними учасниками політичних подій, 
лідерами політичних організацій та державних органів), 

опосередкований (інформація виходить не від власне політичних 

структур, політичних та державних діячів, а від посередників, якими 

можуть бути засоби ма~ової інформації, науково-до,~лідницькі та 

соціологічні центри, інші свідки та інтерпретатори політичних подій) 

та анонімний (не має достовірно відомого джерела інформації, вона 

заснована на плітках, що поширюються через різноманітні засоби 

маІХ>І!ОЇ інформації [5, 77; 9, 48]), можна стверджувати, що політичні 
лідери виступають у ролі суб'єктів персонального каналу поліпІчної 
комунікації. 

Він передбачає вираження конкретними учасниками поліrиqних 
процесів, ':уб'єктами владних відносин власної ду-.tки, позиції, 

презентацію при цьому своїх особистісних якостей. 

Формами, які використовує політична комунікація, передаючи 

інформацію персональним каналом, є різноманітні виступи політичних 
суб'єкrів. У цьому випадку починають працювати механізми 

інтеракцн (взаємовrшиа комунікатора та аудиторії) та 
міжособистісного контакту. Набувають значення такі елементи як 
архіп:ктоніка виступу (тобто його побудова, продуманий в<:туп, 

закінчення тощо), використання фактичного матеріалу, врахування 
особливост(:Й аудиторії (вік, стать тощо); елементи вевербального 
спіпкування -міміка, жести, "контакт очей", проксеміка (вибір місця 
та часу спілкування) - віддаленість від слухачів (наприклад, при 

вис:тупі безпосередньо перед аудиторією чи по телебаІJенню), 
використання тембру, голосності, ритму мовлення, паузи (знач.ення 

підсилюєrьс:я під час вш:тупу по радіо, коли аудиторія не бачить 

політика) тощо [11]. 
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Персональний канал nолітичної комунікації передбачає виконаннІ! 

комунікатором nевної соціальної ролі. Тому комунікація у своїх 

виявленнях має формалізов~ІНИЙ характер, їі :~міст та форма вюначені 
рольовими очікуваннями аудиторії, а nроцес nередачі інформації 

націлено на досягнення певного резуштtту. У цьому виnадку 

інформація, яка надходить від комунікагора до аудиторії, за 
характером вnливу буде або спонукалІ,ною, або конста1)·ючою. 

Спонукальна інформація виявляється в наказі, проханні, інструкції, 

пораді та розрахована на те, щоб стимулювати певні дії. Така 

інформація може активізувати nоведінку аудиторі!', демобілізувати 
будь-яку активність (тобто заборонити п·евні дії або небажану 

діяльність), дестабілізувати (порушити) певні автономні форми 

поведінки та діяльності. Конс:татуюча інформація tІиступає у формі 

повідомлення і передбаtJає зміну пов·едінки не прямо, :а 

опосередковано й поступово. Здійснена таким канююм комунікаці:~ 

має стандартний, раціональний та інструментальний характер. 

При цьому політичні підери є учасниками як Вf~ртика.1ьно:·, так і 

горизонтальної політичної комунікацн. Вертикальна пол ;тична 

комунікація nередбачає перо~дачу політичної інформації від тих, хто 

керує, тим, ким керують. Прикладом nн:ої комунікації мож·~ бути 

прийняття певних законів та поширення їх засобами масової 

інформації. При цьому політичний лідер не лише є інс.:трументом 

передачі такої інформації, він виражає своє <::тавлення до неї, робить 

наголоси на певних моментах, додає інгонацію, міміку тощ:>, тим 

самим викликаючи у аудиторії певні емоції та переживання, 

залучаючи 11 до політичного процесу. Горtt:.юІІтШlьJІuй ріве11ь 

політичної комунікації- це спілкування між суб'єктами, рівн11ми за 

статусом на кожному ієрархічному рівні й особливо на рінні 

недержавних політичних та неполітичних інститутів. Прию1адами 

горизонтальної політичної комунікації мш~~уть бути як дебати ;1ідері11 

nолітичних партій, обговорення певної' пробло~ми на радіо чи 

телебаченні. 

Вистуn політика перед аудиторією (це може бути й Ішступ 

президента перед громадськістю, й виступ лідера партії чи блоку на 
партійному з'їзді, конференujї, зборах; це і іінтерв'ю журналісту радіо, 

преси чи телебачення. ЕІИступ перед р.иборцями напередодні 
голосування тощо.) є такою формою політичної комунікац.:ї, яка 

дозволяє одержати громадянам уявлення про політика та ту політичну 
силу, яку він представляє. 

Ефективний комунікатор повинен мати такі якос-:·і як 

компетентність (наявність відповідних знань та шшичок). динамізм 
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(особистісна відкритість, активність, ентузіазм) та надійністІ., тобто 

здатність викликати довіру. Як бачимо, головні якості комунікатора 
співпадають з очікуваними якостями лідера. Довіри ау диторіі можна 

досягти якщо розпочати виступ з судження, що має підтримІ<у та 
викликає згоду, або представити їй комунікатора як людину, обізнану з 

даного питання. Вдалий вибір комунікатора сприяє підвищенню 
ступеню суспільної легітІJмності політичного процесу. 

Політичний виступ повинен бути щшсним, доречним та 

змістовним. Істотне значення у виступах має не лише зміетовний 

аспе~:т. який відбиває іцеї та погляди політика та сприймаєrься 

раціонально, але й форма виступу, його емоційна забарвленість, 

культура (вимова, манера говорити, дикція, грамотність) та •:гиль 

мовл·~ння. Відомо, що по:ситивно впливають упевненістІ. та швидкість 
промови, прямий погляд, rюзиція відстоювання певних точок зору. 

Сучасний політичний лідер заробляє авторитет не лише шляхом 

ПОС'І)'пового завоювання популярності серед активістів політичної 

сили або тих, хто йому співчуває. Аудиторія, реципієнти в процесі 

політичної комунікації нt: є однорідною та односпрямованою масою. 

Вона складається як з прихильників, противників, байдужих, так і з 

політичних коментаторів та спеціалістів (з опитувань, політологів, 

соціологів тощо). Саме спеціалісти надають звіти про той чи інший 
"політичний спектакль (виставу)", оцінюють його, присуджують йому 

пеІщf: місце у рейтнизі серед інших вистав, які були ":3іграні" 

політиками. Авторитет політика, політичної влади може бути 

стtюрений (або зруйнований). Тому політичний сш~ктакль часто 

потре:бує навіть реnетицій. Представники різних рівнів владних 
структур ретельно готуtоться до публічних вистуnі:в, спе1сrаклів, 

"завчають певні ролі", "шліфують їх". Це відбувається за допомогою 

мацелювання ситуацій з \tетою уникнути невідомих або неnриє.\tних 

ситуацій. Сучасна політика вимагає від представників мади 

запр<Jшувати на консуш.тації (або навіть мати у с:воєму штаті) 

сnеціалістів. з комунікації. які аналізуючи поnередні вистуnи політика, 

ро:~рсбляють стратегію Т2 тактику "nравильноГ' поведінки у тел·~- чи 

радіо~ірі. 

ІЦоб за!воювати симпатії аудиторії nолітиками використовуєrься й 

так ЗІІане "мовлення участі", коли оратор нібито намагається шщ:іляти 

по:ІИції аудиторії, до JІкої звертається. В цьому разі широко 

використовується слово "ми", що "поєднує" комунікатора та 

аудm·орію. При цьому за с:лухачем залишається нібито а1.;-rивна :гю:шція 

та ВІJажається, що він сам повинен заповнити відсутні блоки 

аргументів. Таким чином, відволікаючи увагу слухача на 
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самоарrументацію, комунікатор не залишає часу на критичне: 

сприймання та оцін~>"У змісту ловідомленшІ. Такий прийом створюt: 

ілюзію, що предмет розмов.и є справою ~";іх присутніх, тим самим 
сприяючи створенню лозитивного іміджу політика, викликаючи 

позитивні емоції та лочупя лричетност·іі до реальних лодій, 11кі 

розгортаюrься. 

Все більший інтерес викликаюrь такі форми політичної 

комунікаци як ораторський виступ лоліпtчного лідера, визначного 

сусnільного діяча, "вистуn у кадрі", який с: монологом на суспільно-· 

значиму тематику та є атілевням лринuипу плюр~ІЛізму у засобах 
масової інформації. Прикладо.\1 таких форм nолітичної комунікації 

можуть бути радіозвернення Президента до народу держави, новорічні 
поздоровлення громадян Президентом або Прем'єр-міністром тощо. 

Серед форм політичної комунікаці'і, що викорис:тов)'КУrься 

політичними лідерами, мо:жна назвати т.гuкож виступ на мітингах .. 
зустрічі з виборцями, "ходіння в народ", пшtва політичного діяча )' 
привселюдних місцях, вулична комунікація. 

Дослідження доводять, що найбільший впл~!В зд1иснює не· 

опосередкована інформація, а особистий контакт політика з людьми. 

Ними можуть стати ділові візити до місь!k:их районів, на заводи та 

фабрики, до освітніх закладів (інститутів, шкіл, технікумів тощо), до 

установ охорони здоров'я; камnанії на зупинках місцевого транС'10JУІ)', 

участь в ярмарках та святкових гуляннях., спортивних подіях тощо. 

Вплив на аудиторію сnравляють також 4юто:Інімкн, на яких поліТІНк 

зображений в незвичному ДЛІЯ нього амплуа (наприк.1ад, відоме фоrо 

Маргарет Тетчер з телям на руках). "Набл11:ження" політичного лідера 

до мас відбувається шляхом різноманітних розпевідей про йогс 

особистість, сім'ю, хобі. 

Популярність nолітика великою мірою залежить й від його 
зображення на листівках, календарях, плакатах, книгах, іншш 
друкованій продукції, у засобах масової інформації. Такого по.1ітика 

починаюrь впізнавати, він нібито "живе пор:щ•·· з кожною людиною. 

Виборці роблять вибір між особами політичних лідерів, а не між 

партіями та їх програмами. Громадян дедааі більше :цікавкrь політик 
як особистість, що має певні позкrивні та негативні якості, як особа, 

якій можна довіритися й на яку можна nокластися. У широкого :шгалу 

такий політик викликає глибоко особи.;;1·і та е:моційно на<:ичені 

почуття: позкrивні ("ми його любимо", "він нам подобається", "мені 

він симпатичний") або негативні. Але нікого (або май:ж:е нікого) такий 

політик не залишає байдужим. 

Політик стає для звичайного громадянина "значими\1 іншим" 
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(теjрм:ін, що використовусrься в соціальнш психології з 30-х rюків 

ХХ ст. та означає особистість, відображена суб'єктність яка ':)'1тєво 

впливає на решту людей [ 1 О, 125]), особистістю, Щ{> має владні 

повноваження, авторитет або емоційну привабливість та стає об'єІ<Том 

наслідування. Такими характеристиками у тому чи іншому І;І)·пені 
на,щіш:на переважна кількість українських політичних діячів, лідерів 

партій, блоків, народних д·~путатів. 

Таким чином, спираючись на певні технології та методи, політична 

комунікація робить представників влади, політичних підерів 

бшtжчими та зрозуміліши ~и звичайному громадянинові,. відбунапься 

політична комунікація на всіх рівнях, процес леrітимізації та 

демократизБщії владних відносин стає безперервним. 

М. Дюверже писав: "Не виправдались надії Дюркгейма, ;{КИЙ 

бачив у послабленні впади та ії послідовній інститулісuІізацн 

магіе1ральний напрям J:·озвитку демократії. Наспра11ді в якості 
головного фактора цього розвитку ... , навпаки, затвердились зростання 
влади та їі персоналізація: саме вони відповідають nришестю ери мас, 
тобто втіленню принципів демократії у життя" [7, 232]. На сучасному 
етаnі розвитку України лідер - це " ... лише символ, ім'я, м:tф, під 

прикриттям якого правлять інші .... він стає своєрідним інстиrутом" 
[7, 237] та є носієм певних владних повноважень. 

Політичний лідер демонструє індивідуально-специфічний юшиву 

завдяки трансляції особистісних характеристик, зразків nерсональної 

активності та конкретних можливостей, що можуть бути втілені у 

жи:rrя тією nолітичною с1шою, яку і уособлює певна ОІ:обистістІ,, та 
виявляється в різноманітних виnадках політичної взаємодії 
(ко~унікаціі). 

Ос:таннім часом з<tговорили, навіть, про nерсоналізацію 

політичного життя. Це явище розцінюється неоднозначно. Так, 
А. Мельвіль зазначав: " ... відбувається небачена... nерсоналізація 

політики як процес підкорення їі не суспільно-значимим, а особи<."ТИМ 
економічним цілям та мотивам" [8, 127]. Але персоналізацію владних 
віднос:ин можна розгляда·.:и й як позитивне явище, ос•:ільки вона є 
противагою анонімності. яка, на думку М. Головатого [4, 122], є 

шкідливою та згубною. АІ:юнімна влада різного рівня, яка прихо1вана 

від громадян, характерна для нестабільних сусnільств та прино;:ить 
лише біду. Найчастіше анонімна влада є антилюдсьІ<ою, 

антинародною, антидержа1~ною і дбає про суто особистісні, партійні, 

корпоративні, кланові інт·~реси, балансуючи на межі між законом і 

бізнесом, а часто й ігноруючи закон. В умовах відкритое1·і, прозорості, 

сво5оди слова така влада (як і політики, що їі реалізують) не може 
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існувати (4, 122]. 
Персоналізація політики базуєrься на &КЦІ~нтуванні індивідуальни" 

якостей особистості у політичн1и діяльності, вмінні політиків 
розмовляти, виступати перед аудиторією (на їх комунікативни" 

якостях), рухатися, використовувати жестикуляцію та мІмІку 
(невербальні засоби комунікації), щоб отримати підтримку та визнання 
широкого загалу. Все це є елементами політичної ксмунікації, які 

наближають індивіда до 11олітичного щюцесу, в;1адних відноснІ-І. 
Інтерес до певного 11олітичного діяча - t~e запорука "включ·~нос:ті" 
індивіда до політичного життя країни, осІСільки :sвичайні громадянr.t 
11очинають активно цікавитися політикою. 

Така тенденція призводить також до ідентифікації індиаідін з 

іншим: "Якщо я знаю цю людину, я можу їй довір:~ти, бо вона така 

само як і я. Вона своя''. Ідентифікаuія (.1ат. identifi<:are 
ототожнювати) - 11роцес неусвідомлюваного ототожнення суб'єкта з 

іншим суб'єктом, групою, зразком [lO, :?0.5], за допомогою якого 
встановлюється емоційний :~в'язок з певни:\1 об'єктом, пережинаєn,с~ 

власна тотожність з ним, приймається пенна роль при входженні у 
групу, усвідомлюєrься групова належнkгь, формуються со~іальні 

установки тощо. Ідентифікація - це ще й МІ~ханізм постановки себе на 

місце іншого, що дозволяє моделювати з.містовнс поле партнера по 

спілкуванню, забезпечує процес взаєІнJрозумін~ІЯ та виклиІ<ає 

відповідну поведінку (10, 230]. Спрощщю такий механізм можна 

виразити через формулу: "Він такий самиіі, як ми" (народ про ала,п~у 

особу, політика). Цей механізм сприяє біпьш якісній та ефективній 

комунікації, певною мірою гарантує успіх :~:тілення більшості в;1адних 

рішень, оскільки вони з самого початку (:ІгrриймакrrІ>ся позитивно. У 

такому випадку політична комунікація стаі: більш ефективною, вла,;:щі 

рішення схвалюються, під1римуються, скор·іше втілюються в життя, н•~ 

сприймаються як насилля чи свавілля. 

Помічено, що коли автор передвибор•Іих гасел, закликів знана, 

авторитетна, по11улярна людина, то вони сnриймаються поз1rrивно. 

У результаті виникають партн, які характеризуютt.ся 

прихильністю до лідера. У сучасній Укр<ііні прихильність до ліщ:ра 
характеризує майже всі політичні партії т.а1 блоки, а їх лідери •::такm. 

своєрідними брендами партії. 

Таким чином, можна говорити про харизматизацію політиrш, 
оскільки на перший план ВJ11сувається особистістt., що має харизму, 

здатна вивести країну з глибокої й затяжної кризи. Характерним стає 

саме харизматичне лідерство, яке слрияє бі:tьш глибокому 

проникненню у сутність влади, допомагає відкрити нові риси 
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політичного лідера [12, /25). Особистість та програма такого лідера 
завжди відповідає тому, що чекає народ, й ці очікуванн:~ мають більш 

психологічну, ніж раціональну форму [12, 127]. 
Політичні лідери змінюють свій політичний імідж, політичну 

поведінку у відповідності до смаків громадськості, утворюючи уявний 

зв'язок: "конкретна ЛЮДІІна - конкретна справа", вир.ішення JІІ<ОЇ й 

залежить віц певного політичного лідера. 

З.а роки незалежності України склався узагалІ.нений образ 

політика, політичного ліцера [4, 93]: політик, або О(:оба, наділена 

владою, це людина чоловічої статі, близько сорока років, трохи вище 

середнього зросту, ретет.но виголений, підтягнутий, врівноважс~ний, 

усміхнений. Він інтелектуально розвинений та освічений; чесний, 

нічим помітно не заплямс·вашІй; добрий, людяний, відданий нарс•дові, 
гарний оратор. Є достуr:ним для спілкування з простими людьми. 

Енергійний, працьовитий, такий, що вміє досягати своєї мети. Саме 
таt:а ;Jюдина і є еталоном українського політика. По ній звірякrгь свої 

політичні П·~реваги звичайні громадяни. 
У такому сенсі можщ, погодитися з О. Тоффлером, 11кий зазначає, 

що "Якості, потрібні для ІІідерів Третьої хвилі, ще не до ;кінця ясні. Ми 
цілком можемо виявити, що сила лідера полягатиме не в його 

надмірній наполегливості, а якраз в його здатності прислухатися до 

інших; не в його бульдозерній силі, а в здатності до творчої уяни; не в 

маІНії величності, а у визнанні обмеженої природи лідерства в цьому 

НО!3ОМУ світі" (13, 320-32 Jl. 
Увесь спектр характеристик, які містить в собі nолітичний лідер, 

можна розnоділити на гр:ти: nерсональні (фізичні, психофізіслогічні 
особливості nолітика, його характер, тип особистості, індивідуальний 

стиль прийняття рішень, наявність харизми), соціальні (ідеологічні 

переваги, ставлення до і11ших, стаl)'с) та символічиї (с18ітогляд, його 

nрограма, к:ульl)'рні nереваги тощо) характеристики. 

Звичайно, образ nолітика, його ідеал створюєтьея переважно 

засобами масової інформації. Фотографії в пресі, політична р•~клама, 

програми ин телебаченні, що сприяють пізнанню nолітика як звичайної 

люциІЧи- вс:е це впливає 11а окрему людину, електорат, народ в ІЦіЛ!ому, 

оскіш,ки іміджеві характеристики легко помітити й оцінити з першого 

погляду. Тоді як, скажімо, nрограмові засади політика можуть. по

справжньому оцінити шше достатньо інформовані та підготовані 

люди. 

Отже, сучасна nолітична комунікація відображ~~є всі сфери 

сушільно-nолітичного життя, формує суспільну думку, здійс:нює 

політичну с:оціалізацію особи, надає гласності політичній діяІІь11ості, 
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реалізує діалог та взаємодію між тими, хто керує і тими, ким керують. 
Політичний лідер дедалі біш.ше стає суб'єктом політичної комунікації, 
уособлюючи в собі головні напрямки політики. Перспективи 
подальших досліджень полягають у поглибленому вивченні феномt:ну 
політичного лідерства в умонах сучасного еус11ільсrва. 
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К.rlдлубо.,ич Т. И. По:ттический лидер как cytn.eкm политмч,~ской 

KOAIМ)'HUKQЦI'IU. 

В статье рассмотрена проблема политического лидера как суб-ьекта 
политической коммуникации. ПроанализированЬІ уровни, формЬІ и методЬІ 
политической коммуникации. которЬІе используются политическими 
лидерами. 

КІючевЬІе слова: политический лидер, политическая ко.ммуникация. 

перСШ!алUЗQЦUЯ политики. 

K,жdluboІ•ich Т. І. The political leader as the subje.ct of po/itical 
conummicatitІns. 

Іп the ш·ticle reviewed 1he probleт of а po/itica/ /eader as а sиbject of 
po/.itical соттипісаtіоп. Aпalyzed the leve/s апd forтs of politica/ 
соттипісаtіоп апd тethods zrsed Ьу politica//eaders. 

Keywords: the politicallecder, political соттипісаtіоп, personification policy. 

Івченко О. Г. 

НАЦІОНАЛЬНІ Й ЗАГ АЛЬПОЛЮДСЬКІ ЗАСАДИ 
РОЗВИТКУ ГУМАНІСТИЧНОЇ МОРАЛІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

В статті розглядаються моральні пріоритети ;ро.мадянсІ.кого 

суспільства ~різь призму утвердження національних і загальнолюдськкх ''асад 

розІ'шmку гуманістичної моралі. 

Ключові слова: громадяhське суспільство, мораль, гуманістична мораль, 

моралІ.ні цінності. освіта, ви.,овання. 

Важливим момента" становлення гуманістичної моралі 
громадянського суспільс-тва в Україні є співвідношення в ній 
наu.іональних і загальнолюдських пріоритетів. В цьому nлані 
необхідно відмітити, що українська культура і сусnільна цумка :~анжди 

мала під собою гуманістичне підrрунтя. У зв'язку з цим в світі. що 

глобалізуєт~.ся, для нашс·го сусnільства важливо не втратити той 

гуманістичний антроnологічний nотенціал, який нс~се в своїй 

архітектоніці й архетиnічfюсті наша національна культура. Принциnи 

сім·ейної традищиної етики, естетичного сnрийняття оточуючої 

дій•;ності, небайдужого с-гавлення до с-траждань іншого, релігійної 
nраво,;лавно-ї моралі та інші необхідно методами громадського 

nрссвітництва, мистецькоrо nроnагування і освітянського nереконання 

зберіг.ати і використовув;пи з метою встановлення гуманістичних 
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