
АННОТАЦИЯ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «СУЧАСНА ПРАВОВА 

КІБЕРПОЛІТИКА» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів. 

Спеціальність: Міжнародні відносини 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: форма політичної 

діяльності та процесу, яка проявляється крізь призму діяльності політичних 

суб'єктів через посередництво кіберпростору. 

 Міждисциплінарні зв’язки: міжнародне право, теорія міжнародних 

політичних відносин, дипломатичний протокол та етикет, філософія 

міжнародних відносин, інформаційно-правова політика та глобальні 

проблеми інформаційної безпеки, сучасні терористичні загрози. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових частин: 

1.Лекційний курс. 

2.Практичні заняття. 

3. Самостійна робота студента. 

Метою навчальної дисципліни «Сучасна правова кіберполітика» є 

виявлення суті феномену кіберполітики, її проблем, сутнісних характеристик 

і виокремлення засад формування кіберполітичної функції держави.  

Завдання:  

 Показати, що кіберполітика – є специфічною формою політичної 

діяльності та процесу, яка проявляється крізь призму діяльності політичних 

суб'єктів через посередництво кіберпростору; 

 Сприяти розумінню того, що знання про кібербезпеку є значущими як 

в міжнародному аспекті, так і в усіх інших державних та соціальних сферах; 

 Спонукати магістрів до ґрунтовного аналізу, до вироблення чіткої 

особистісної позиції бачення проблематики та змісту кіберполітики;  

 Довести, що застосування міжнародного досвіду та знань сприятиме 

національному розвитку кіберполітики; 

 Виховати свідоме ставлення до політичної інформації, виробити 

цілісний підхід до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну 

літературу.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути 

сформовані такі загальні компетентності:  

 ЗК-1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 ЗК-3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 ЗК-5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);   

 ЗК-8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

 ЗК-10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті; 

 ЗК-13 Здатність визначати чинники впливу на перебіг суспільно-

політичних і міжнародних явищ і процесів. 

 



Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 СК-1 Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світової політики; 

 СК-2 Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на 

міжнародні відносини; 

 СК-3 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини в 

різних контекстах, зокрема філософському, політичному, безпековому, 

правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 

 СК-4 Поглиблені знання про теоретичні та прикладні дослідження з 

міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях; 

 СК-5 Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики; 

 СК-6 Знання про організацію та функціонування Європейського Союзу, 

розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них 

України; 

 СК-7 Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів і місця в них України; 

 СК-11 Здатність застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору 

та використання інформації, вільно орієнтуватися в спеціальній науковій 

літературі, працювати з періодичними виданнями з міжнародних відносин; 

 СК-14 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, 

доносити до фахівців і нефахівців комплексну міжнародну та регіональну 

інформацію у стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології; 

 СК-15 Здатність здійснювати фахову діяльність з дотриманням етичних 

норм, професійної коректності, врахуванням етнонаціональної, конфесійної 

та культурно-історичної специфіки об’єктів професійної діяльності; 

здійснення професійних обов’язків у конкурентному середовищі; 

 СК-16 Здатність виявляти, спираючись на новітні підходи, що склались 

в сучасній науці, особливості національних процесів у різних країнах, 

враховувати їх вплив на сучасне суспільство, державну внутрішню, 

зовнішню та регіональну політику в умовах глобалізації. 

 

Результатами навчання у студента, згідно з вимогами освітньо-

професійної програми,  є:  

 РН-1 Демонструвати фундаментальні знання, набуті в процесі 

навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики; 

 РН-4 Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та 

національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, 



підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки в міжнародному 

просторі та в зовнішній політиці держав; 

 РН-9 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми і ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; 

 РН-14 Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва сферах. 

 РН-19 Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та 

реалізації прикладних та наукових проектів у сфері міжнародного 

співробітництва та дипломатії.  

 


