
Назва дисципліни  «М’яка сила» в міжнародних відносинах  

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні 

відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Солових Євгенія 

Миколаївна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057)  707-55-54, електронна 

адреса кафедри: mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: «зовнішня 

політика України», «історія міжнародних відносин», «теорія 

міжнародних відносин», «міжнародні відносини та світова 

політика», «теорія і практика комунікацій»  та ін.  

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни є: формування у здобувачів 

вищої освіти розуміння теоретичних знань та практичних 

навичок роботи щодо загального та цілісного знання про 

феномен  «м'якої сили» у міжнародних відносинах і її різними 

інтерпретаціями, уявлення про «розумну силу», що поєднує 

«м'яку силу» з «жорсткою силою»;  розглянути феномени 

атрактивності, харизми, іміджу та механізми їх впливу на 

масову свідомість.   

 

Очікувані результати навчання:  

- здатність до самостійного аналізу сучасних механізмів 

практичної реалізації зовнішньої політики окремих держав; 

- розуміння практичного застосування новітніх теоретичних 

розробок в сфері відстоювання національних інтересів у 

міжнародному політичному процесі.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 5 тем, які вивчаються протягом 24 годин 

аудиторних занять (12 год. – лекції, 12 год. – практичні  

заняття) та 66 годин самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

 

Тема 1. Теорії «м’якої», «жосткої» та «розумної» сили у 

міжнародних відносинах.  (лекцій – 2, практ. – 2) 

Тема 2. Атрактивність. Імідж та бренд. (лекцій – 2, практ. – 2) 

Тема 3. Досвід використання «м’якої сили» в історичній 

ретроспективі (лекцій – 2, практ. – 2) 
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Тема 4. М’яка сила як сфера відстоювання національних 

інтересів та її сучасний міжнародний розвиток (лекцій – 2, 

практ. – 2) 

Тема 5. Культурна дипломатія як політика «м’якої сили» і 

ефективний інструмент покращення  впізнаваності України 

(лекцій – 4, практ. – 4)  

 

Методи контролю результатів навчання: екзамен. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


