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POLITICAL MANAGEMENT:  

CONCEPT, STRUCTURE AND MAIN TYPES 
 
Abstract. Management referring to the sphere of politics involves the entire set of management processes that 

occur in the field of political relations. The relevance of the research topic is determined by a significant increase of 
interest in theoretical problems of political management in the social reforms of the entire world community. Study 
of the problems of formation and use of the system policies and practices of political management is an important 
task for political science and practice. 

Despite the array of works on problems of political control, it should be stated that the analysis of political 
management in political science has not been completed. In political science has not yet developed a stable common 
concept of political management. 

In a scientific article image making, corporate image making political, electoral technology, branding policy, 
political alliances, technology, control technology and resolution of political conflict, lobbying techniques are 
considered as the main types of political management. On the basis of professional isolated species analytical 
support political campaigns, political advertising, political PR, speech writing and the organization and carrying out 
of mass political actions. The author gives some guidance on this issue. 

The methodological basis of the study are theoretical developments of political science, methods, systematic 
approach, comparative analysis, content analysis and synthesis. 

Key words: political technologies, the main types of political management, administration, planning, policy 
actors and objects. 
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САЯСИ МЕНЕДЖМЕНТ:  
ТҮСІНІГІ, ҚҰРЫЛЫМЫ ЖƏНЕ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ 

 
Аннотация. Саясат саласындағы басқару саяси қатынастар алаңында туындайтын басқару үрдістерінің 

жиынтығын құрайды. Əлемдік қауымдастықтағы əлеуметтік реформаларға байланысты саяси 
менеджменттің теориялық мəселелеріне қызығушылықтың өсімі зерттеу тақырыбының өзектілігін айқындап 
отыр. Саясатта саяси менеджменттің əдістері мен жүйесінің қалыптасуы мен қолданылуы мəселелерін 
зерттеу саяси ғылымдар мен тəжірибе үшін маңызды міндет болып табылады. 

Саяси басқару мəселелеріне байланысты жұмыстардың көптігіне қарамастан, саяси ғылымдарда саяси 
менеджментті талдау толық аяқталған жоқ. Саяси ғылымдарда əзірге саяси менеджменттің жалпы 
қабылданған тұжырымдамасы қалыптаспаған. 

Ғылыми мақалада имиджмейкинг, корпаративтік саяси имиджмейкинг, электоралдық технологиялар, 
саяси брендинг, саяси одақтастар технологиялары, қақтығыстарды реттеу жəне шешу технологиялары, 
лоббизм технологиялары саяси менеджменттің негізгі түрлері ретінде қарастырылады. Кəсіби белгілеріне 
байланысты саяси науқанды сараптамалық қамтамасыз ету, саяси жарнама, саяси PR, спичрайтинг жəне 
саяси акциялар ұйымдастыру жəне өткізу секілді түрлерге бөлінеді. Автор берілген мəселеге байланысты 
кейбір ұсыныстарын береді. 

Саяси ғылымдардың теориялық зерттеулері, жүйелік тəсіл, салыстырмалы талдау, контент-талдау мен 
жиынтықтау əдістері зерттеудің əдістемелік негізі болып табылады. 
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Тірек сөздер: саяси технологиялар, саяси менеджменттің негізгі түрлері, басқару, жоспарлау, саясат 
субъектілері мен объектілері. 

  
Кіріспе. ХХІ ғасырдағы заманауи құндылықтарға сəйкес, билік, басқару жүйесіндегі мемлекет 

пен азаматтық қоғам субъектілері қызметінің жаңа қағидалары қалыптасуда. Бұл тұста саяси 
менеджмент əдістерін саясатта қолданылуын зерттеу саяси ғылымдар мен тəжірибе үшін өте 
маңызды. 

Саяси-əкімшілік басқаруды реформалау шындыққа айналған постиндустриалды, жоғары 
технологиялы ақпараттық қоғам талаптарын орындауға сай болуы тиіс. Бүгінде саяси басқарудың 
ескі үлгісі өз əлсіздігін танытып, саяси менеджменттің жаңа түрі басымдығын танытпай отыр. 
Сондықтан саяси менеджмент негізінде басқаруды жетілдіру жəне мемлекеттік органдар мен 
азаматтық қоғам құндылықтары арасындағы жаңа өзара қатынастарды қалыптастыру мəселе 
өзектілігін арттырады. 

Басқару тəжірибесі адамзат қоғамының пайда болуынан басталды. Сондықтан басқарудың 
бірінші элементтерінің пайда болуын дəлірек айта алмаймыз. Осыған байланысты, түрлі 
пайымдаулар мен мəліметтерге негізделген болжамды пікірлер жетерлік. 

Саяси менеджмент тарихы бір-бірін алмастырған төрт мектеппен тығыз байланысты. Берілген 
зерттеу өткен ғасырдың басы мен қазіргі кезеңге дейін қамтылған. Кезеңнің негізделуі ХХ ғасырға 
дейін тиімді саяси басқару ерекшеліктері, кейін саяси менеджментті зерттеушілер тарапына 
қызығушылық туындамауынан деп ойлаймыз. Жоғарыда аталған менеджменттің төрт мектебі 
қатарына жатады: 

- ғылыми басқару мектебі; 
- əкімшілік (классикалық) мектеп; 
- психология жəне адамзат қатынастары мектебі; 
- басқару ғылымы мектебі (сандық мектеп) [1]. 
Саяси менеджменттің қарқынды дамуына мына жағдайлар ықпал жасады: қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету; тұтастықты қамтамасыз ету; ресурсты қамтамасыз ету. Осы себептерге 
байланысты ақпарат заманындағы басқару тетіктерін ғылыми тұрғыдан зерделеу көптеген 
мəселелерді айқындауға мүмкіндіктер береді. 

Саяси менеджмент саяси басқару түрі ретінде төмендегідей негізгі міндеттерді назарға алады: 
іс басындағы мемлекеттік немесе саяси көшбасшы беделін арттыру; саяси одақтар қалыптастыру; 
саяси субъекттің жағымды имиджін жасау; саяси бəсекелестерге ықпал жасау; азаматтардың 
электоралдық мүдделерін түзеу жəне басқару; нақты саяси бағдарламалар, мемлекеттік жобалар, 
бастамалар жақтастарын жинау; саяси шешім қабылдау барысында лобби технологияларын 
қолдану; саяси шешімдерді бұқаралық қолдау шараларын ұйымдастыру; азаматтардың саяси 
мəдениеті деңгейін арттыру; нақты саяси науқандарды жүзеге асыру. 

Осы зерттеу жұмысының ғылыми нысанына айналып отырған түсінікті Батыс ғалымдары 
өткен ғасырдан бастап қарастырып келеді [2], [3], [4], [5]. Тақырып бойынша соңғы жылдары 
жарық көрген К. Аллен (K. Allen), Б. О’Бойл (B. O’Boyle) [6], Дж. Бостон (J. Boston), Дж. Халлиган 
(J. Halligan) [7], К. Оливер (C. Oliver), И. Холзингер (I. Holzinger) [8] еңбектерінің теориялық 
маңыздылығы жоғары. 

Көрші ресейлік авторлар қатарынан В. Колесников, В. Семенов [9], В.П. Лютый [10], Г. 
Пушкарева [11], С.Н. Федорченко [12] еңбектерін ерекше атап өтуімізге болады.  

Қазақстандық саяси ғылымдарда берілген сала бойынша А.С. Абулкасова [13], Ж. Кенжалин 
[14], А.А. Кеңесов [15], Ж. Сарсенова [16] еңбектері маңызды деп ойлаймыз. 

Əдіснама. Зерттеу жұмысының нысаны – саяси менеджмент болып табылады. Зерттеу пəніне 
саяси менеджменттің түсінігі мен негізгі түрлері жатады. Зерттеу жұмысының мақсаты – саяси 
менеджмент түсінігі, мəнін ашу жəне негізгі түрлеріне сипаттама беру болып табылады.  

Зерттеу жұмысы барысындағы нəтижелерді алу отандық, ресейлік жəне шет елдік ғалымдар 
зерттеулерлерінің теориялық əдебиеттерін салыстырмалы талдау арқылы мүмкін болды. Саяси 
ғылымдардың теориялық зерттеулері, жүйелік тəсіл, контент-талдау мен жиынтықтау əдістері 
зерттеудің əдістемелік негізі болып табылады. Зерттеу жұмысының эмпирикалық қорын шет елдік 
жəне отандық ғалымдардың саяси менеджментті зерттеу мəселесіне байланысты еңбектер 
құрайды.  
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Нəтижелер мен талқылау. Басқару мəселелеріне арналған ғылыми-əдістемелік əдебиеттерде 
менеджмент ұғымына нақты анықтамалар берілмеген. Этимологиясы ескіағылшындық manage 
(латынша manus) - «қол» деген мағына береді. Сөзбе-сөз «жылқыны үйрету» деп аударылады. 
Түсінік салт жүріс, жылқыны басқаруға байланысты болғандықтан «басқару» ұғымы мəні 
осылайша нақтыланды. Сөздің бұл төркіні басқару туралы ғылымның атауын айқындады. 

Менеджментті құбылыс, үрдіс, жүйе, ғылым, өнер, басқару еңбегімен айналысатын азаматтар 
тобы ретінде түрлі көзқараста қарастыруға болады. Басқару мен ұйымдастыру теориясының 
көрнекті өкілі П. Дагнер басқаруды «ұйымдаспаған тобырды тиімді нақты бағыт алған жəне өнімді 
топқа айналдыратын қызметтің ерекше түрі» [17] ретінде қарастырады. 

Американдық менеджмент зерттеушісі М. Мескон басқаруды «ұйымның алға қойған 
мақсаттарына жетуге қажетті жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру жəне басқару» [18] ретінде 
сипаттайды. 

А.Л. Гаповенко, А.П. Панкратова еңбектеріне сəйкес, «менеджмент – бұл адамдар мен 
ұйымдарды басқару үрдісі; əлеуметтік-экономикалық үрдістерді басқару туралы ғылым; басқару 
əдістерінің жиынтығы, басқару өнері; адам жəне оның құрамдас бөлігі жəне басқару органы [19]. 

Д.В. Ольшанский саяси менеджментті саясаткер қызметінде орын алған ахуалға сəйкес 
қимылдарды тиімді жүргізуге бағытталған үдерістерді басқару деп түсінеді [20]. 

Л.В. Сморгунов пікірінше, саяси менеджмент, кең мағынада – тікелей жəне өкілдік 
демократия, халықаралық саяси қатынастар үрдісі, мемлекеттік басқару саласындағы менеджерлік 
тəсілдерді қамтиды. Тар мағынада – азаматтық қоғамның мемлекетке бұқаралық саяси науқандар 
мен саяси процестерді басқаруға ықпал жасаудың теориясы мен тəжірибесі [21]. 

Саяси менеджменттің келесі негізгі түрлері бар: бұқара халықты қызықтыратын мемлекеттік, 
саяси қайраткер бейнесін жасау немесе имиджмейкинг; мемлекеттік мекеме, саяси ұйымдар мен 
партиялардың халық санасында жағымды танымалдылық бейнесін қалыптастыру немесе 
корпоративтік саяси имиджмейкинг; электоралдық технологиялар сайлауалды науқанды жүйелі 
ұйымдастыру ретінде; халық санасына саяси-технологиялық басқару барысында танымал 
нышандар, мағыналар, бейнелерді енгізу немесе саяси брендинг (бренд - сауда белгісі); саяси 
одақтастар мен оппоненттердің алға қойылған міндеттерді шешуге бағытталған саяси одақтастар 
технологиясы; қоғамдағы саяси қарама-қайшылықтар мен саяси шиеленістерді төмендету 
жолдары мен құралдары ізденісіндегі саяси қақтығыстарды реттеу жəне шешу технологиялары; 
басқарушылық шешімдер қабылдайтын мемлекеттік лауазымды тұлғаларға ықпал жасау қызметін 
пайдаланатын лоббизм технологиялары. 

Жоғарыда аталып өткен саяси менеджменттің түрлері саяси субъект қойған мақсаттарға қарай 
ажыратылады. Əрбір мақсатқа жету үшін субъекттен түрлі стратегиялық даму жоспарын əзірлеу 
сұралады. Мəселен, имидж қалыптастыру барысында саяси менеджер тұрғындардың басым 
бөлігінің қолдауға бағытталған нақты саясаткер бейнесі жасалады; қақтығыстарды реттеу 
барысында қарсылас тараптар көзқарастарындағы өзара байланыстылық нүктесі анықталады [22]. 

Имиджмейкинг. ХХ ғасырда ұғымы бекіген имидж түсінігі осы ғасырдың ерекше құбылысы. 
Саяси имиджмейкинг – қоғам мүшелерін қызығушылығы мен қолдауын қамтамасыз ететін бейне, 
мемлекеттік, саяси қайраткер имиджін жасау. Бұл саяси менеджменттің көне түрі болып табылады. 

Саяси басқаруда имидж келесі əлеуметтік қызметтер атқарады: саясаткер бейнесінің жеңіл 
танылуы үшін сəйкестендіру қызметі; шындық сипатынан алыс саясат бейнесі жасалатын 
дəріптеушілік қызметі; əлеуметтік бейне мен рөлден алшақтық ұстанатын қарсы қойып 
салыстыру қызметі. 

Имидждің дамуы айқындайды: дараландыру (өзгелерден бөлу, шектеу, ерекшелеу); акценттеу 
(тиімді сипаттамаларына көңіл аудару, оларды бекіту); жылжыту (бейнені азаматтарға ұсыну 
немесе «сату») [23]. 

Корпоративтік саяси имиджмейкинг. Саяси менеджменттің бұл түрі ауқымды мақсаттарға 
ие. Ең алдымен мемлекеттік ұйымдар жəне оның бөлімдерінің танылатын жағымды бейнесін 
халық арасында қалыптастыруға жауап береді. Дегенмен, саяси имиджмейкерлер жағымды 
көзқарас қалыптастырумен қатар, саясаткерлер, саяси жəне мемлекеттік ұйымдарға ұнамсыз 
бейнелер де жасайды. Бұл тапсырыс сипатына ие жəне бұл қимылдар саяси күштер арасындағы 
ақпараттық соғыстар барысында жүзеге асады.  

Ақпараттық технологиялар дамыған заманда бұл саланың қызметкерлері ғаламдық 
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компьютерлік желіде (ресми сайттар, əлеуметтік желілердегі парақшалар) тартымды бөлімдерді 
жоспарлауды, əлеуметтік желілерді тиімді пайдалану жолдарын негізге алғанын дұрыс санаймыз. 
Өйткені, Қазақстан Республикасы инвестициялар жəне даму министрі Ə. Исекешевтің мəліметі 
бойынша, 2006 жылы отандық интернет пайдаланушылар 8 пайызды құраса, бүгінгі таңда 68 
пайызға жетіп отыр [24].  

Электоралдық технологиялар. Электоралдық технологиялар саяси технологиялардың 
құрамдас бөлігі. Саяси науқанды басқарушы менеджер қолданатын электоралдық 
технологияларды шартты түрде стратегиялық жəне тактикалық деп көрсете аламыз. 

Стратегиялық электоралдық технологиялар құрылымдық жəне мақсаттық əдістемелер, арнайы 
саяси жобаларды пайдаланады. Құрылымдық əдістемеде сайлау штабтарын құру жəне саяси 
науқан жоспарын əзірлеу көзделеді. Саяси штаб бүкіл науқанның стратегиялық бағыттарын 
жүргізеді. Саяси науқанның мақсаттық əдістемелері барысында сайлаушылардың атаулы топтары 
айқындалады. Арнайы саяси жобалар саяси технологиялардың ерекше түрі. Ақпарат саяси 
формада емес қызметпен ұштасып, сайлау науқанына дейін басталып кетеді. 

Тактикалық электоралдық технологиялар нəтижесі сараптамалық, медиалық жəне далалық 
əдістер арқылы жүзеге асады. Сараптамалық əдіс сайлау науқанында тиімділігін бағалап қана 
қоймай, науқанның тактикалық нұсқасын түзеуге септігін тигізеді. Сонымен бірге, саяси 
технологиялардың сараптамалық бағыты бұқаралық ақпарат құралдарын бақылайды. Саяси 
науқанды басқарудың медиалық əдісі субъекттің сапалық контентін əзірлеп, медиа-ресурстар 
көмегімен бұрмаланбаған бейнені мақсатты топтарға жеткізеді. Саяси менеджердің белсенді 
қимылын қажет ететін далалық əдістерде «есіктен есікке дейін», «көкек», «клакëр», 
сайлаушылармен кездесу технологияларын қолданады. 

Саяси брендинг. Мемлекет бренді оның беделдік бейнесін танытатын символдық қоры. 
Саяси бренд көрсеткіштері: саяси əрекеттің биліктік ресурстары; жағымды абырой сипаттамасы; 
игіліктерге уəде беру; үміт, арман-мұраттар; көпшіліктің əлеуметтік сұраныстары мен 
қажеттіліктері. 

Бренд қоғамның барлық салаларында экономикалық, əлеуметтік, рухани, құндылықтық, 
нормативтік, əлеуметтік-тəжірибелік, эстетикалық қызметтер атқарады. Саяси саладағы негізгі 
көрінісі идеологиялық қызметте көрініс табады. Идеология - нақты ережелер, ұстанымдар, мен 
идеялардың жүйесі. Мемлекеттік саясатта идеологиялық саяси брендингті бірнеше мағынада 
қолдануға болады. Мəселен, спорт жəне салауатты өмір-салтын насихаттау идеологиясында 
спорттық брендтердің маңыздылығы жоғары. Кейбір тауарлық белгілер де саяси брендтер 
қатарына жатады. Мысалы, Pepsi АҚШ-тағы республикашылдардың бренді болса, Coca-Cola 
демократиялық партияның саяси бағытын қолдағандықтан [25] аталмыш ұйымның бренді болып 
табылады 

Саяси одақтастар технологиясы. Нақтыланған саяси құндылықтарға байланысты саяси 
сахна өкілдері бағыттарына сəйкес өзара бірігіп, одақтар құратыны анық. Бұл жақтастар санын 
арттырып қана қоймай, қарсылас оппоненттеріне ықпал жасайтын қимылдар жүргізуге септігін 
тигізеді. 

Мемлекеттер арасында да халықаралық қатынастарды тиімді жүргізу үшін одақтастар 
іздейтіндігі белгілі. Əсіресе, қазіргі таңдағы экономикалық, кейбір елдердегі саяси дағдарыстарға 
байланысты одақтар құру үрдіске айналып бара жатыр. Саяси менеджмент əдістерінің нəтижелері 
қорытындылары қолдауды ұсынса тиімді бірлестіктер құруға əбден болады. Одақтастар 
арасындағы бұл байланыстар өзара тəжірибелерін бөлісу арқылы нақтыланған жетістіктерге 
əкеледі. 

Саяси қақтығыстарды реттеу жəне шешу технологиялары. Қақтығыстарды реттеу жəне 
шешуге күш-жігер жұмсамас бұрын, оны алдын алу тұстарына ерекше мəн беру керек. Саяси 
қақтығыстар кездейсоқ болмауы үшін тиімді қақтығыстарды алдын алу, реттеу жəне шешуге 
бағытталған нормативтік-құқықтық база болуы керек. Саяси үдерістердің барлық субъектілері іс 
жүзіндегі құқықтық ережелер жүйесін бұлжытпай орындауға дайын ұстанымдары қажет. Сонымен 
қатар, əлеуеті жоғары қақтығыс аймақтарын анықтау жəне қақтығыстарды алдын алу бойынша 
мониторингтар ұйымдастыру жəне өткізілуі тиіс. 

Қақтығыс орын алған жағдайда төмендегідей күрделі қолданбалы зерттеулер жүргізіледі: 
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қақтығыстың себептері мен əлеуеті, объективті жəне субъективті жақтарын анықтау; қақтығысқа 
мүдделі нақты субъектілерді айқындау; тараптардың қақтығысқа көзқарастары, міндеттері мен 
талаптарын анықтау; ахуалдың ішкі шарттарындағы жағдайды бағалау. 

Саяси ғылымдарда қақтығыстарды реттеу жəне шешуге бағытталған мынадай бірізді дəйекті 
қимылдар жасалады: қақтығысты институттау (қақтығыстарды шешудің жалпы ережелері мен 
қағидаларын анықтау); заңдастыру (қақтығыстарды шешу үрдісінде қақтығысушы тараптар 
арасында қабылданған нормалар мен ережелерді сақтау); қақтығысушы топтарды құрылымдау 
(қақтығысуға мүдделі топтар қатысушылардың сандық жəне сапалық сипаттамалық белгілерін 
айқындау); кеміту (қақтығысты өзге деңгейге көшіру арқылы бірізді əлсірету). 

Лоббизм технологиялары. Қоғамның саяси саласындағы лоббизм қызметінің əдістері əр 
түрлі. Олардың арасында кең тараған түрлеріне сайлау науқанында қаржылай төлем жасау, саяси 
науқанды жүргізуге қатысу, үгіт-насихат шараларын ұйымдастыру, бірнеше ұйымдардың 
бірлескен лоббилық жұмысы, жеке достары арқылы шешім қабылдаушы тұлғаға ықпал жасау, 
ақшалай сыйақы беру жəне т.б. жатады. 

Лоббизмнің үш негізгі түрі бар: тікелей, жанама, ішкі. Тікелей лоббизм - мемлекеттік орган 
өкілдерінің нақты мүддеге жауап беретін шешім қабылдауға ықпал жасайтын мақсатты жұмыс. 
Жанама лоббизм - мемлекеттік органнан тыс орындалатын кез келген шешімді қолдауға қысым 
жасайтын науқан ұйымдастыру. Ішкі лоббизм - ішкі органда нақты шешімдерді қабылдаудың түрлі 
жолдарын топтастыру қызметі. 

Саяси менеджер кəсібінің ерекшеліктеріне орай, оның саяси-технологиялық басқару 
санаттарын жасауға болады. Осы өлшемдерге байланысты саяси менеджмент келесі қызмет 
түрлерін атқарады: саяси науқанды сараптамалық қамтамасыз ету; саяси жарнама; саяси PR саяси 
науқанды ақпараттық қамтамасыз ету ретінде; кеңесшілердің саясаткерлер мінез-құлқын өзгертуге 
бағытталған имиджмейкинг; саясаткер сөйлейтін сөзін жазу немесе спичрайтинг; бұқаралық саяси 
акциялар ұйымдастыру жəне өткізу [22]. 

Саяси науқанды сараптамалық қамтамасыз ету. Саяси науқанды сараптау барысында 
оның төрт негізгі бағыттарын айқындай аламыз: 

1. Кандидаттар бағдарламалары мен ұсыныстары, сайлауалды бағдарламаларды талдау. 
2. Сайлаушылардың электоралды мінез-құлқын талдау: сайлауға кім, неге қатысады 

(қатыспайды); сайлаушылар таңдауына ықпал жасайтын жағдайлар жиынтығы; сайлаушы дауыс 
беру туралы шешімді қалай қабылдайды, шешімінің рационалдылығы; сайлау үдерісіне қосылған 
əлеуметтік топтар қарқындылығының деңгейі (қол жинау, үгіт-насихат жəне т.б.). 

3. Сайлау науқанын ұйымдастыру жəне өткізудің процедуралық сұрақтары, заңнамен 
бекітілген нормативті-құқықтық актілерді сақтауын сараптау. 

4. Сайлаушылардың өтініштері, талаптары мен сұраныстарына сай кандидат қызметінде 
жүзеге асуын сараптау [26]. 

Саяси жарнама. Саяси жарнама - бұл саяси субъектілер мен объектілердің қатынастарына 
тəуелді азаматтардың ұстанымдарына ықпал жасайтын байланыстың ерекше түрі. Қоғам мен саяси 
жарнама арасындағы өзара байланыстарды екі жақты қарауға болады: жарнамалық қызмет 
қоғамның саяси дамуына себепші болады, екінші жағынан қоғам жарнама технологияларын 
дамытады. Сонымен қатар, сайлау науқаны барысындағы саяси коммуникацияның қысқа, өзіндік 
тез жаттауға құрылған адрестік ықпал жасаудың түрі. 

Саяси жарнаманың негізгі мақсаты - қоғам мүшелерін саяси өзара байланыстар саласына 
қатыстыру болып табылады. Саяси жарнама дайындамас бұрын тапсырыс берушілер оны 
қабылдаушы тараптың мүдделеріне сай жасауы қажет деп ойлаймыз. Өйткені, қоғам мүшелерінің 
менталитеті, санасы, мəдениеті əр түрлі. 

Ғылыми зерттеулерде, қоғамдық өмірде саяси жарнамаға тек сайлау науқандарында көңіл 
аударылады. Бұл қате ұстаным. Себебі, саяси құндылықтарды тарату үшін күнделікті өмірде үнемі 
саяси жарнама технологияларын пайдаланып отыру қажет. Көпшілік жарнаманы тек ролик немесе 
газет бетіндегі хабарландырумен шектеп жатады. Негізінен саяси жарнама технологияларын 
пайдалану барысында жанама ықпал жасау мүмкіндіктеріне аса назар берілуі тиіс. Мəселен, кез 
келген жаңалықтар, телебағдарламалар, кездесулерде берілген мəселе бойынша ескертіп, жұрт 
көңілін аудартып қою маңызды саналады. 

Саяси PR. Саяси субъектілерге ықпал жасаудың тəсілдерін қолданатын ұғымдардың бірі. 
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Саяси пиар өз қызметінде бірнеше кезеңдік жұмыстар атқарады: түрлі шаралар ұйымдастыру жəне 
пысықтау; əкімшілік ресурсты тарту немесе бейтараптандыру; əлеуметтік жауапты тұлға бейнесін 
жасау; əлеуметтік-саяси ахуалды талдау; сайлауалды науқандарды жүргізу жəне т.б. 

Негізінен саяси пиар мен жарнама арасында өзара ұқсастықтар жетерлік. Кейбір кездері бір-
бірінің өзіне тəн элементтерін, технологияларын пайдаланып, өз тəжірибелерін толықтырып 
отырады. Ең негізгі айырмашылығы - азаматтарға жеткізілетін мəліметтер ақпарат түрінде 
беріледі. Тұтынушы мəлімет астарында манипулятивті ойлар бар екендігін байқамай жатады. 

Спичрайтинг. Жұрт алдында сөйленетін сөздер мəтінін кəсіби тұрғыдан жазу маңызды 
болып табылады. Алғашында PR-мəтіндерді дайындау жəне жазу технологиялары деңгейінде 
пайда болған кəсіп түрін пайдалану елімізге келгенде ерсі көрінді. Басшы сөзі көмекшілері арқылы 
дайындалатынын халық білгенімен, ұйым əкімшілігі ашық түрде жариялауға жол бермейтін еді.  

Спичрайтинг негіздерін толықтай иелену үшін адам мінез-құлқы мен манипуляциялау 
тəсілдері дағдыларын игеру қажет. Лингвистика, риторика, психология, жарнама туралы 
қалыптасқан түсініктер болған жағдайда ғана сəтті қадамдар жасалады. Сөйленетін сөздерді 
дайындау үшін жүйені сақтай отырып, мынадай кезеңдер бойынша жұмыс жасалуы керек: 
дайындық; сұхбаттасу; зерттеу; сөйлеу мəтінін жазуды ұйымдастыру [27]. 

Саяси акциялар ұйымдастыру жəне өткізу. Саяси менеджменттің қимылдау формаларын 
пайдаланатын бұл қызметтік түрі жоғарыда аталған ұғымдармен тығыз байланысты. Өйткені кез 
келген шара ұйымдастыру үшін оның қатысушылар құрамы, өту реттілігі, қолданылатын 
технологиялары нақтыланады. Біздің пікірімізше, саяси акциялар өткізу барысында қоғам назарын 
мəселеге ашық түрде назарын аудартпай, жанама əсер ету тұстарына ерекше мəн берілуі керек. 
Сонымен қатар, шараларға əкімшілік ресурсты қолдану арқылы қатысушылар контингентін жинау 
кері əсерін беретіндігін ұмытпағанымыз дұрыс. 

Қорытынды. Демократиялық құндылықтардың қарқынды дамуы саяси өмірде саяси 
менеджментті қолдануды талап етіп отыр. Қоғам өмірінің барлық саласында саяси қызметтің 
маңыздылығы саяси қажеттілік болып отырғандығы да жасырын емес. Сондықтан саясаттағы 
басқаруды саяси менеджмент тұрғысынан қарастыру саяси ғылымдар үшін маңызды болып 
табылады. Зерттеу барысында автор сайлау науқанында пайдаланылатын саяси менеджмент 
технологияларына аса мəн бермеді. Өйткені қазіргі саясаттануда бұл тақырып бойынша зерттеу 
жұмыстары өте көп. 

Ғылыми мақалада саяси менеджменттің түсінігі, құрылымы жəне негізгі түрлеріне талдау 
жасалды. Зерттеу жұмысы көрсеткендей, түсінікке байланысты нақтыланған анықтамалар жоқ. 
Дегенмен, саяси менеджмент түрлері нақтыланып, олардың бір-бірімен тығыз байланыстылығы 
айқындалды. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
 
Аннотация. Управление, относящееся к сфере политики, включает всю совокупность управленческих 

процессов, возникающих в поле политических отношений. Актуальность темы исследования определяется 
существенным возрастанием интереса к теоретическим проблемам политического менеджмента в ходе 
социальных реформ всего мирового сообщества. Исследование проблем формирования и применения в 
политике системы и методов политического менеджмента является важной задачей для политической науки 
и практики. 

Несмотря на массив работ по проблемам политического управления, надо констатировать, что анализ 
политического менеджмента в политической науке не завершен. В политической науке пока еще не 
сложилась устойчивая общепринятая концепция политического менеджмента. 

В научном статье имиджмейкинг, корпоративный политический имиджмейкинг, электоральные 
технологии, политический брендинг, технологии политических союзов, технологии регулирования и 
разрешения политических конфликтов, технологии лоббизма рассматриваются как основные виды 
политического менеджмента. По профессиональному признаку выделены виды аналитического обеспечения 
политических кампании, политическая реклама, политический PR, спичрайтинг и организация и проведение 
массовых политических акций. Автор дает некоторые рекомендации по данной проблеме. 

Методологической основой исследования являются теоретические разработки политической науки, 
методы системного подхода, компаративного анализа, контент анализа и обобщения. 

Ключевые слова: политические технологии, основные виды политического менеджмента, управление, 
планирование, субъекты и объекты политики.  
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