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Институты Конфуция, ограниченные образовательной и языковой 

политикой, внешними спонсорскими организациями, имеют разные рабочие 

модели организации культурного обмена и преподавания языка. В 

деятельности институтов Конфуция в пределах одной страны количество 

мероприятий, их масштаб и эффект тоже будут отличаться.  

Таким образом, сеть Институтов Конфуция, созданных как инструмент 

«мягкой силы», призвана способствовать пониманию Китайской истории и 

культуры, развитию дружественных отношений КНР с другими странами. 

Рабочие модели сотрудничества в области гуманитарного обмена и эффекты 

при выполнении роли «платформы для расширения культурного обмена» у 

институтов Конфуция в разных странах отличаются. 

Мамекiн М. С.  

СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ  

Мамекiн Міхаіл Сяргеевіч, студэнт 4 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, mafakoff23@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: д-р палiт. навук, дацэнт Антановіч Ніна Арсеньеўна 

У сучаснай палітычнай навуцы няма агульнапрынятага вызначэння 

палітычнай партыі, адсутнічае і адзінства падыходаў да разумення яе 

сутнасці і характэрных прыкмет. 

Асноўныя падыходы да разумення сутнасці палітычнай партыі: 

‒ электаральны (Д. Сарторы); 

‒ структурны (М. Дзювержэ, М. Астрагорскі); 

‒ функцыянальны (К. Лоўсан, У. Кроцці, Р. Макрыдзіс);  

‒ структурна-функцыянальны (К. Нойман, Дж. Лапаламбара, 

Ж.-Л. Кермон); 

‒ iдэалагічны (К. фон Бейме). 

Аналіз сучасных тэндэнцый развіцця палітычных партый нельга пачаць, 

пакінуўшы па-за ўвагай класічную і агульнапрызнаную тыпалогію 

палітычных партый, прапанаваную французскім палітолагам М. Дзювержэ, 

паводле якой вылучаюцца: кадравыя і масавыя партыі. У другой палове 

ХХ ст. адбываецца інстытуцыяльная трансфармацыя палітычных партый, 

выкліканая шэрагам фактараў: 

1) нарастаннем сацыяльнай, ідэалагічнай і, як следства, палітычнай 

гамагеннасці грамадства; 

2) памяншэннем ролі палітычных партый як галоўнага канала ўдзелу 

грамадзян у сацыяльна-палітычным жыцці краіны; 

3) развіццём грамадзянскай супольнасці і як вынік – стратай партыямі 

ролі цэнтраў самавызначэння грамадзян;  

4) ускладненнем грамадства, узрастаннем у ім ролі СМІ, а асабліва 

тэлебачання і інтэрнэта і інш. 
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Як рэакцыя на апісаныя вышэй з’явы ў другой палове ХХ – пачатку 

ХХІ ст. з’яўляюцца абсалютна новыя тыпы палітычных партый, якія не 

ўпісваюцца ў класічную тыпалогію партый. З’явіліся “усёахопныя” партыі, 

картэльныя партыі і кіберпартыі. 

Прычыны ўзнікнення “ўсёахопных партый”, а таксама іх асноўныя 

прыкметы: 

1) адмова ад ідэалагічнага кампанента ў праграмах; 

2) умацаванне пазіцый партыйнага кіраўніцтва; 

3) зніжэнне ролі звычайных членаў партыі; 

4) адмова ад прынцыпу апоры на вызначаны класс ці канфесію; 

5) імкненне ўмацаваць сувязі з рознымі сацыяльнымі групамі. 

Лагічным працягам навуковага асэнсавання эвалюцыі партыйнага 

будаўніцтва пасля “ўсёахопных” партый стала вылучэнне такой мадэлі 

партыйнай арганізацыі, як картэльная партыя. 

Асноўнымі характарыстыкамі картэльных партый з’яўляюцца: 

1) бюракратызацыя палітычнай партыі, яе зрошчванне з апаратам 

дзяржаўнага кіравання; 

2) няздольнасць існаваць па-за ўладнымі структурамі і без удзелу ў 

працэсе кіравання краінай; 

3) умацаванне сувязі паміж выбаршчыкамі і палітычнымі лідарамі без 

дапамогі партыйнай структуры і інш. 

У пачатку 2000-х гг. з’яўляюцца кіберпартыі, што звязана з развіццём 

СМI і інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, у прыватнасці інтэрнэту, і 

ўзнікненнем новых формаў палітычнага ўдзелу. 

Наступныя прыкметы характарызуюць кіберпартыі: 

1) вытокі партый: зменлівая структура ўдзелу; змяшаныя электаральныя 

сістэмы; ІКТ і інтэрнэт; 

2) формы падтрымкі: прамыя сувязі з выбаршчыкамі: моцная партыйная 

канкурэнцыя за разнастайныя перавагі выбаршчыкаў; 

3) членства: адсутнасць членства; вольнае разуменне прыхільнікаў, якімі 

патэнцыйна з’яўляюцца ўсе выбаршчыкі; 

4) партыйныя каналы камунікацыі: сеткавыя каналы камунікацыі; 

унутраныя і знешнія сеткі; 

5) становішча паміж грамадзянскай супольнасцю і дзяржавай: партыі як 

арганізацыі (не інстытуты), якія дзейнічаюць на мяжы паміж дзяржавай і 

грамадствам. 

Электаральныя поспехі, якіх змаглі дасягнуць партыі новага тыпу як на 

рэгіянальным і нацыянальным узроўнях, так і звышнацыянальным узроўні на 

прыкладах польскай партыі “Твой рух”, нямецкай Пірацкай партыі, 

венгерскай партыі “Йобік”, нідэрландскай партыі “За свабоду”, “Руху пяці 

зорак” БепеГрыла ў Італіі. 


