
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 
Метою курсу є формування цілісного суспільно-політичного погляду на особливості та 

тенденції розвитку прикордонних територій, специфіку транскордонного співробітництва та 
визначення його ролі у підвищенні конкурентоспроможності регіонів в умовах розширення 
сучасних транскордонних процесів з метою прискорення процесів вирівнювання якості життя 
населення прикордонних територій, приведення її до середньоєвропейського рівня; розуміння 
потенціалу транскордонного співробітництва як інноваційного інструменту державної 
регіональної політики. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Актуальні проблеми транскордонного 
співробітництва» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Міжнародні відносини та світова політика», «Країнознавство», «Регіональні підсистеми 
міжнародних відносин», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика України», «Зовнішня 
політика країн Західної Європи». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисципліни «Аналіз зовнішньої політики». 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей:  
знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між 
зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені 
національних інтересів держав, процесу формування та реалізації рішень щодо транскордонного 
співробітництва; знати принципи, механізми та процеси, що привели до формування наукової 
основи виникнення транскордонного співробітництва 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; 
розуміти принципи транскордонного співробітництва, організації різних його форм співпраці, 
зокрема єврорегіонів, напрями здійснення співпраці на прикордонних територіях, вітчизняний та 
закордонний досвід реалізації інтеграційного потенціалу суміжних територій.  

Програмні результати навчання: 
знати: законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку транскордонного 
співробітництва; характерні особливості провідних етапів розвитку та становлення  
транскордонного співробітництва; ключові принципи, методи та особливості формування й 
реалізації транскордонного співробітництва держав; основні організаційні форми 
транскордонного співробітництва; місце українських регіонів у загальноєвропейському просторі; 
актуальні питання розвитку транскордонного співробітництва; форми, суб’єкти та функції 
інституцій транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних процесів. 
вміти: визначати основні способи і методи формування й реалізації програм транскордонного 
співробітництва; визначати сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва;  
характеризувати ресурсне забезпечення транскордонного співробітництва; досліджувати 
проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, транскордонного 
співробітництва із використанням сучасних політичних і правових теорій та концепцій, наукових 
методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати 
відповідні рекомендації; вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та транскордонного співробітництва, аргументувати свою позицію, поважати опонентів 
і їхню точку зору; визначати ризики транскордонного співробітництва; характеризувати 
сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в світі та Україні. 
володіти: навичками збору та систематизації міжнародно-правових джерел щодо 
транскордонного співробітництва; 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:  
         ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА. Поняття, предмет і методи транскордонного співробітництва. 



Глобалізація і транскордонна євроінтеграція. Європейська інтеграція. Єврорегіон як  форма 
транскордонного співробітництва. 
        ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. 
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми та перспективи. Стратегічні напрямки 
транскордонного співробітництва. Суспільні аспекти європейського транскордонного 
співробітництва. Міжнародно-правове співробітництво територіальних громад України з 
європейськими територіальними громадами. Роль і місце інфраструктури у розвитку 
транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії 
України.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 годин, у 
т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
Викладач – Сокирська Владилена Володимирівна, д.іст.наук; професор кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


