
Дисциліна Вибіркова дисципліна № 2.1  
«Економіка транскордонного співробітництва» 

Рівень ВО Магістр  
Назва 
спеціальності/освітньо-
професійної програми 

Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні 
відносини  

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр, односеместровий 
Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні), кредитів 

120 годин, з яких лекції - 22, семінари - 18, консультації - 8, 
самостійна робота – 72 (4 кредити) 

Мова викладання Українська або англійська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Міжнародних економічних відносин та 
управління проєктами 

Автор дисципліни Ольга Антонівна Корнелюк 

Короткий опис 
Вимоги до початку 
вивчення 

Знання теорії міжнародних економічних відносин, 
теоретичних основ транскордонного співробітництва 

Що буде вивчатися Сутність економіки транскордонного співробітництва, 
завдання, форми і принципи транскордонного 
співробітництва, нормативно-правова база та інституційне 
забезпечення транскордонного співробітництва, економіка 
єврорегіонів України, програми та проекти з підтримки 
розвитку транскордонного співробітництва 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Транскордонне співробітництво сприяє вирівнюванню рівня 
розвитку прикордонних регіонів, подоланню негативних 
наслідків периферійного положення щодо центру країни. 
Наявність спільних проблем та цілей спонукає прикордонні 
регіони до пошуку шляхів співпраці у всіх сферах, і зокрема 
економічній, реалізації спільних програм та проектів, що 
стає важливим чинником їх економічного зростання та 
підвищення рівня життя населення.  

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Основні категорії економіки транскордонного 
співробітництва, організаційно-економічний механізм 
процесів регулювання транскордонного співробітництва, 
економічний розвиток єврорегіонів, концепції економічної 
політики єврорегіонів 

Як можна користуватися 
набутими знаннями й 
уміннями (компетентності) 

Використовувати понятійно-термінологічний апарат 
економіки транскордонного співробітництва; збирати, 
обробляти, узагальнювати і робити висновки зі 
статистичних матеріалів і документів, що висвітлюють 
основні тенденції економічного розвитку єврорегіонів, 
готувати наукові огляди з проблем і перспектив розвитку 
транскордонного співробітництва 

Інформаційне забезпечення 1. Активізація транскордонного співробітництва міських 
поселень: монографія / Наталія Володимирівна Павліха, 
Ольга Антонівна Корнелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 
212 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18484 
2. Посібник «Транскордонне співробітництво». Мікула Н.А., 
Толкованов В.В. – Київ, видавництво «Крамар», 2011, 259 с. 
URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-
content/uploads/2012/10/Book_Trnskordonne_final_14-Aprill-
11.pdf  

Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус 
навчальної дисципліни на 
вебсайті факультету 
(інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-
mizhnarodnikh-vidnosin 
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