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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни – засвоєння знань теоретико-методологічні,
організаційно-правові та фінансово-матеріальні основи транскордонного
співробітництва як складового елементу державної регіональної
політики.
Задачами дисципліни є: вивчення основних категорій транскордонного
співробітництва, методів дослідження ТКС, набуття цілісного уявлення
про поняття транскордонного співробітництва (ТКС); вивчити існуючі
моделі і напрями ТКС; ознайомлення з основними засадами
транскордонного
співробітництва,
теорією
транскордонного
співробітництва, проблемами ТКС на європейському континенті;
оволодіти знаннями про основи регіональної політики розвитку ТКС,.
стратегічні напрями ТКС, проекти існуючих та запроектованих євро
регіонам за участю українських регіонів, а також їх роль і місце в
розвитку економіки прикордонних територій; ознайомитися з
проблемами ТКС, що супроводжуються єврорегіоналізацією, у
Центрально-Східній Європі, ознайомлення з
роллю
і місцем
інфраструктури в розвиток ТКС.
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Тематика дисципліни
1. Формування теоретичних засад розвитку ТКС.
2. Транскордонний регіон як об’єкт регіональної політики
транскордонного співробітництва.
3. Передумови виникнення та розвитку ТКС в Україні та інших
європейських країнах.
4. Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва в
Україні та інших європейських країнах.
5. ТКС та нові підходи і інструменти в реалізації державної
регіональної політики.
6. Місце українських регіонів у загальноєвропейському просторі.
7. Діяльність Ради Європи та інших міжнародних організацій з питань
розвитку транскордонного співробітництва.
8. Характеристика міжнародних організацій з питань розвитку ТКС.
9. Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку ТКС.
10. Механізми та інструменти розвитку ТКС.
11. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення ТКС.
12. Кластери як нові форми співробітництва суб’єктів.
13. Нові організаційні форми транскордонного співробітництва
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Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, розрахунково-графічна робота, екзамен
D
Компетентності
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
Загальні
діяльності.

Фахові

Е

ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру
й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них
України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній
арені.
СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
Основні результати навчання
РН5. Досліджувати політичні, соціальні та економічні явища та процеси у
міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й
узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку
світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторовочасових зв’язків.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН9. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні,
економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних
процесів.

