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Мета курсу – вивчення системи понять транскордонного співробітництва, 
різних форм співпраці, зокрема у форматі євро регіонів, напрямів здійснення 
співпраці на прикордонних територіях, вітчизняного та закордонного досвіду 
реалізації інтеграційного потенціалу суміжних територій; формування у студентів 
цілісного погляду на особливості та тенденції розвитку прикордонних територій, 
специфіку транскордонного співробітництва і його роль у підвищенні 
конкурентоспроможності регіонів в умовах розширення сучасних євроінтеграційних 
процесів; ознайомлення студентів із основними етапами формування та принципами 
розвитку транскордонного співробітництва, практичними підходами до формування 
єврорегіонів як головних організаційних форм транскордонного співробітництва у 
контексті державної політики у сфері забезпечення ефективного соціального і 
гуманітарного розвитку регіонів, основними характеристиками та проблемними 
аспектами транскордонного співробітництва в Україні, шляхами удосконалення 
державної політики у сфері транскордонного співробітництва на основі 
впровадження нової філософії забезпечення соціогуманітарної безпеки регіонів; 
аналіз структури та просторово-часових аспектів функціонування транскордонного 
співробітництва, управлінськими аспектами та особливостями державної політики у 
сфері транскордонного співробітництва в контексті забезпечення соціогуманітарної 
безпеки регіонів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Aктуальні проблеми транскордонного 
співробітництва» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика», вона інтегрується з 
вивченням ««Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні економічні відносини». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом 
«Міжнародні конфлікти та методи їх вирішення». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення передумов, 
що призвели до формування наукової основи виникнення ТКС як наукового 
напрямку, аналізу структури й просторово- часових аспектів його функціонування, 
форм і методів аналізу його ефективності та механізмів його активізації на практиці 
в рамках реалізації зовнішньої політики країни. 

Програмні результати навчання: 
знати: теорії та методології здійснення співробітництва на прикордонних регіонах; 
теоретичні основи та принципи транскордонного співробітництва; основні 
положення теорії транскордонного співробітництва; предмет, основні завдання та 
методи досліджень процесів транскордонного співробітництва; базові критерії та 
напрямки транскордонного співробітництва; актуальні питання розвитку 
транскордонного співробітництва; форми, суб’єкти та функції інституцій 
транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних процесів; передумови 
виникнення та розвитку транскордонного співробітництва в Україні та інших 
європейських країнах; сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва 
в Україні та інших європейських країнах місце українських регіонів у 
загальноєвропейському просторі; механізм функціонування що регулюють 
діяльність органів місцевого самоврядування на прикордонних регіонах; принципи, 
методи та інструменти державного регулювання транскордонного співробітництва. 
вміти: проводити дослідження з метою виявлення об’єктивних передумов розвитку 



транскордонного співробітництва; аналізувати зміни в географії транскордонного 
співробітництва; визначати ризики транскордонного співробітництва; 
характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного 
співробітництва в світі та Україні; визначати особливості сучасних тенденцій 
розвитку прикордонних територій та процесів транскордонної співпраці. 
Застосовувати відповідні теорії та методології здійснення співробітництва на 
прикордонних регіонах. визначати стан розвитку транскордонного співробітництва 
в Україні; аналізувати законодавче, нормативно-правове та інвестиційне 
забезпечення розвитку транскордонного співробітництва; визначати фінансово-
економічні та матеріальні ресурси для розвитку транскордонного співробітництва; 
визначати нові форми транскордонного співробітництва; 
володіти: джерелами формування та забезпечення конкурентоспроможності в 
рамках транскордонного співробітництва; роллю територіальних громад у розвитку 
транскордонного співробітництва, принципами управління та координація політики 
транскордонного співробітництва на національному та регіональному рівнях в 
Україні, основними положеннями інноваційних програм транскордонного 
співробітництва як інструменту євроінтеграції України, принципами та механізмами 
транскордонного партнерства як форми взаємодії між суб’єктами та учасниками 
транскордонного співробітництва, основними положеннями програм діяльності Ради 
Європи та інших міжнародних організацій з питань розвитку транскордонного 
співробітництва. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СИСТЕМІ 
МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Транскордонне співробітництво в 
системі інтеграційних процесів. Прикордонний та транскордонний простір. 
Міжнародне співробітництво регіонів. Єврорегіон як форма транскордонного 
співробітництва. Єврорегіони за участю України. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА МЕХАНІЗМ 
ЙОГО АКТИВІЗАЦІЇ. Інституції забезпечення та підтримки розвитку транскордонної 
співпраці регіонів. Європейський досвід розвитку транскордонного співробітництва. 
Методичні підходи до оціни діяльності євро регіонів Україна в системі 
транскордонного співробітництва. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


	АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
	Програмні результати навчання:

	вміти: проводити дослідження з метою виявлення об’єктивних передумов розвитку транскордонного співробітництва; аналізувати зміни в географії транскордонного співробітництва; визначати ризики транскордонного співробітництва; характеризувати сучасний ст...
	Змістове наповнення навчальної дисципліни:


