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Якщо розглядати зовнiшньополiтичнi комунiкативнi технологiї як керований
процес обмiну iнформацiйними потоками мiж суб’єктами мiжнародних вiдносин,
що покликаний забезпечити формування та пiдтримання мiжнародного полiтичного становища держави й просування її нацiональних iнтересiв, то вiн все бiльше включає рiзноманiтнi технологiї лобiювання.
За найзагальнiшого розумiння, лобiювання у мiжнародних вiдносинах здiйснюються:
• полiтичними лобiстами (фiнансово-економiчними та соцiальними групами) для впливу на мiжнароднi полiтичнi та економiчнi процеси;
• соцiальними лобiстами (профспiлковими та неурядовими iнституцiями),
вплив яких забезпечується протестними кампанiями;
• економiчними лобiстами (корпорацiями та галузевими компанiями), якi
через експортно-iмпортну структуру, власнi банкiвськi iнституцiї, засоби масової комунiкацiї, представникiв в вищих органах управлiння чи
полiтичних партiях здiйснюють економiчний тиск на ухвалення керiвних
рiшень;
• регiональними лобiстами, якi шляхом цивiлiзованого лобiювання забезпечують iнтереси своїх територiй;
• лобi-спiльнотами дiаспори [1; 2].

Зовнiшньополiтичнi комунiкативнi технологiї є невiд’ємним компонентом
внутрiшньої та зовнiшньої полiтики й забезпечують: полiтичну систему мiжнародних вiдносин, оперативне реагування на змiну ситуацiї, прогнозування розвитку подiй на основi аналiзу iнформацiйних масивiв, адекватний вплив на небажанi змiни [3].
В Українi вже сформувалася власна типологiзацiя зовнiшньополiтичних технологiй в Українi, що охоплює в основному:
а) дипломатiю традицiйну;
б) публiчну дипломатiю;
в) медiа-дипломатiю;
г) вiртуальну (мережеву) дипломатiю;
д) дипломатiю iмiджеву;
е) культурну дипломатiю [4].
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Разом з тим, на нашу думку, вказану типологiзацiю варто доповнити технологiями лобiювання, що розглядаються у дисциплiнi «Зовнiшньополiтичнi комунiкативнi технологiї» на IV курсi бакалаврської програми «Мiжнародна iнформацiя» спецiальностi 291 «Мiжнароднi вiдносини, суспiльнi комунiкацiї та
регiональнi студiї».
Можемо погодитися iз колегами, що з’ясування комунiкативного концепту
лобiювання дозволяє визначити важливi чинники, якi зумовлюють перспективи просування корпоративних проектiв i iнтересiв в сучасних умовах, зрозумiти
можливостi i перспективи ухвалення державних рiшень, виявити як внутрiшнi особливостi формування дiлових комунiкацiй корпорацiй з органами влади
i управлiння, так i вiдстежити iнформацiйнi технологiї супроводу фiнансових i
органiзацiйних ресурсiв, зрозумiти параметри цього виду мiжнародної полiтичної комунiкацiї [1; 2].
Технiкою лобiстської дiяльностi, за С. Сокуром, є сукупнiсть технiчних засобiв, за допомогою яких суб’єкти лобiстської дiяльностi в процесi здiйснення
впливу на повноваженi органи забезпечують досягнення необхiдного їм результату. В той же час, тактика включає в себе як технiку лобiстської дiяльностi,
так i шляхи її здiйснення i є їх сукупнiстю [5].
Київськi колеги окремо видiляють такi технологiї цивiлiзованого лобiювання,
як:
• технологiї доступу до процесу ухвалення рiшень шляхом експертної пiдтримки керiвних документiв (доповiдей, законопроектiв, рекомендацiй,
резолюцiй тощо), необхiдних для забезпечення iнтересiв;
• технологiї впливу на полiтичнi переконання, мотивацiю поведiнки та цiннiснi установки полiтичних лiдерiв, якi ухвалюють рiшення;
• технологiї лобi-iмiджування полiтичних партiй, рухiв та полiтичних лiдерiв на мiжнародному i нацiональному рiвнi [1, 2].
Саме на аналiзу прикладiв останнiх зосереджується основна увагу у процесi
виконання лабораторних робiт за темою «Технологiї лобiювання та громадської
дипломатiї у мiжнародних вiдносинах та суспiльних комунiкацiях» у вказанiй
вище дисциплiнi.
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