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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається активізацією ролі 

глокалізації в сучасному світовому політичному процесі, що обумовлює 

активне зростання участі недержавних суб’єктів міжнародних відносин у 

світі. Феномен міст-побратимів є прикладом нових учасників міжнародного 

співробітництва. Саме тому досліджувана тема актуальна як із наукового, так 

і з прикладного погляду. 

Визначення Україною курсу на євроінтеграцію дало новий імпульс для 

партнерських зв’язків між містами-побратимами, що набули масового 

характеру та стимулювали розвиток проектно-орієнтованої взаємодії міст. 

Найбільш тісною та плідною є співпраця українських і польських міст, 

обумовлена як історичними чинниками, так і євроінтеграційним вектором 

розвитку України. Попри те, що українські міста мають високий рівень 

розвитку побратимських зв’язків, відсутня чітка стратегія ефективного 

розвитку співпраці з містами-побратимами як із боку держави, так і органів 

місцевого самоврядування.  

У сучасній науковій літературі поки що відсутнє комплексне 

політологічне дослідження особливостей розвитку побратимського 

співробітництва міст України й Польщі. Донедавна визначення понятійно-

категоріального апарату побратимства міст здійснювалося переважно 

зарубіжними дослідниками. Проте аналіз публікацій останніх років доводить, 

що основні тенденції розвитку побратимських відносин між містами України 

та інших держав світу вплинули й на наукові інтереси вітчизняних науковців 

різних галузей. Водночас на сучасному етапі обмаль цілісних політологічних 

досліджень ключових аспектів побратимського співробітництва міст України 

та інших країн, зокрема комплексного аналізу особливостей формування, 

розвитку й функціонування побратимських зв’язків українських та польських 

міст, що зумовило вибір теми, визначило мету й завдання дисертаційної 

роботи.   
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт кафедри 

міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки «Інформація та комунікація у сучасному світі»  

2010‒2012 рр. (номер державної реєстрації 0112U001779) та 

держбюджетного дослідження «Інформаційне забезпечення транскордонного 

співробітництва України» 2013‒2015 рр. (номер державної реєстрації 

0113U002221).  

Мета дисертаційної роботи ‒ виявлення основних особливостей 

розвитку, типів побратимського співробітництва міст України й Польщі та 

механізмів його активізації в контексті європейської інтеграції. 

Досягнення мети зумовило необхідність розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

- визначити понятійно-категоріальний апарат і концептуальні підходи 

до вивчення побратимської співпраці між містами;  

- узагальнити стан наукових напрацювань та методології дослідження 

співробітництва між містами-побратимами;  

- установити історичний контекст становлення й розвитку 

побратимського руху міст України та Польщі, його чинники й принципи в 

умовах європейської інтеграції; 

- визначити нормативно-правові засади функціонування побратимських 

зв’язків українських і польських міст;  

- виокремити основні тенденції та типи співробітництва між містами-

побратимами України й Польщі в контексті європейської інтеграції; 

- з’ясувати головні проблеми функціонування побратимських зв’язків 

українських і польських міст;  

- окреслити інструменти активізації побратимського співробітництва 

між містами України і Польщі у контексті європейської інтеграції та 

сформувати рекомендації щодо стратегії його розвитку. 
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Об’єктом дослідження є співробітництво між містами-побратимами в 

умовах європейської інтеграції. 

Предмет дослідження – побратимське співробітництво між 

українськими та польськими містами в умовах європейської інтеграції. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дослідження 

ґрунтуються на поєднанні низки положень соціального конструктивізму  

Н. Онафа та А. Вендта про виняткове значення соціального, або 

міжсуб’єктного виміру світової політики, що обумовлює проведення аналізу 

будь-яких міжнародних проблем на основі об’єктивних обставин. Парадигма 

конструктивізму важлива для нашого дослідження, з огляду на те, що вона, 

по-перше, трактує взаємодію акторів міжнародних відносин крізь моделі 

їхньої поведінки, яка визначається конкретною системою соціальних 

відносин; по-друге, з огляду на те, що визначає неабиякий вплив місцевих та 

регіональних влад на політичні й економічні події, а тому дає підстави 

розглядати їх як значний фактор у створенні та зміцненні інтеграційного 

середовища, що формується завдяки переплетенню різноманітних інтересів 

глокалізаційних особливостей сучасного соціального розвитку. 

 Для розв’язання завдань, поставлених у дисертації, застосовано низку 

загальнонаукових і спеціальних методів та підходів. Системний підхід 

уможливив визначення стратегії наукового дослідження. Побратимство за 

допомогою цього підходу вивчається як цілісне явище, як феномен із 

реалізації громадських інтересів і розвитку соціокультурної взаємодії. 

Структурно-функціональний підхід переважно застосовували, досліджуючи 

чинники, принципи та типи побратимської співпраці міст. Інституціональний 

підхід дав змогу вивчити побратимство міст як політичний інститут, за 

допомогою якого визначаються й реалізуються зв’язки між містами-

побратимами; охарактеризувати правові засади та організаційні форми 

розвитку побратимства. Порівняльний аналіз використовували для 

визначення специфіки побратимського співробітництва між українськими й 

польськими містами в радянський період і після здобуття незалежності 
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Україною, для зіставлення типів міжнародного співробітництва під час 

визначення об’єкта дисертаційної роботи, формування рівнів установчих 

документів у структурі нормативно-правової бази побратимських зв’язків. 

Термінологічний підхід сприяв зосередженню на уточненні понятійно-

категоріального ряду побратимського співробітництва. Історичний метод 

слугував з’ясуванню особливостей становлення та розвитку міст-побратимів. 

Статистичний метод застосовували для моделювання закономірностей 

розвитку побратимської співпраці міст України та Польщі в координатах 

простору-часу. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається метою й 

завданнями дослідження та полягає в такому:   

Уперше: 

− запропоновано авторське визначення поняття «побратимське 

співробітництво» як суспільно-політичне явище, що передбачає дружні, 

рівноправні, довгострокові відносини, які реалізуються в інституалізованій і 

неінституалізованій формах між територіальними громадами різних країн 

(суб’єкти перших ‒ найчастіше органи місцевого самоврядування й 

громадські організації) у сферах, що становлять взаємний інтерес для 

зміцнення співпраці та дружби між народами, а також обміну досвідом у 

розв’язанні соціально-економічних й інших проблем. Побратимське 

співробітництво – це не лише феномен, що соціально конструюється, але й 

саме формує поведінку, ідентичність, свідомість та комунікаційні стратегії; 

− сформовано інтегровану класифікацію концептуальних підходів до 

вивчення побратимського співробітництва міст, які трактують їх 

побратимство в контексті міжмуніципальної співпраці, публічної дипломатії, 

парадипломатії, дипломатії міст; 

− запропоновано авторську типологізацію побратимського 

співробітництва між містами України й Польщі з огляду на важливі та 

суттєві ознаки побратимства, яка за сферами співпраці охоплює політико-

адміністративний, економічний, культурний і науково-освітній типи 
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побратимської співпраці. Доведено, що на сучасному етапі українсько-

польські міста-побратими найбільш активно взаємодіють у культурній сфері; 

− обґрунтовано, ураховуючи відповідний досвід європейських країн, 

загальні засади, на яких має будуватися комплексна стратегія встановлення 

та розвитку побратимських зв’язків міст, що рекомендуються для органів 

місцевого самоврядування й можуть застосовуватися в роботі політичних 

партій і громадських організацій у сфері зовнішніх відносин міст.  

Поглиблено та узагальнено: 

− підходи до аналізу українсько-польського співробітництва між 

містами-побратимами, зокрема акцентовано увагу на головних чинниках 

побратимської співпраці українських і польських міст: історичному, 

геополітичному, євроінтеграційному, економічному та етнокультурному; 

− класифікацію рівнів нормативно-правового забезпечення 

побратимських зв’язків міст України й Польщі, зокрема виокремлено 

міжнародний, міждержавний та внутрішньодержавний рівні легітимізації 

побратимської співпраці міст; 

− розуміння сутності й особливостей проблем побратимського 

співробітництва українських і польських міст, які можуть мати як 

об’єктивний, так і суб’єктивний характер. 

Набули подальшого розвитку: 

− конструктивістські перспективи досліджень у теорії міжнародних 

відносин, зокрема в з’ясуванні ролі недержавних суб’єктів міжнародних 

відносин у процесі конструювання побратимства міст як соціально-

політичної реальності світополітичного розвитку; 

− уявлення про просторову структуру побратимських зв’язків міст 

України й Польщі; визначено географію їх поширення, обґрунтовано 

домінуючу роль у побратимському русі міст Південно-Східної Польщі та 

Західної України; 

− обґрунтування механізмів активізації побратимського 

співробітництва українських і польських міст; зокрема, їх брендингу як 
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інструменту посилення побратимства завдяки взаємному обміну досвідом 

брендбілдингу. 

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною й полягає в можливості їх застосування в практиці функціонування 

органів державної влади, громадських організацій та інших суб’єктів 

громадянського суспільства з науково-дослідною, навчальною та 

прикладною метою. Теоретичні результати й практичні рекомендації 

дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування 

для налагодження та встановлення побратимських зв’язків із містами 

зарубіжних країн.  

Практичну значущість розроблення й упровадження механізмів 

активізації побратимського співробітництва міст України та Польщі й 

застосування рекомендацій щодо стратегії розвитку побратимської співпраці 

м. Луцька на 2015‒2020 рр. підтверджено довідками Управління 

міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради 

(довідка № 14-8/22 від 23.01.2015 р.) й Управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної 

адміністрації (довідка № 291/2-12/2-15 від 18.05.2015 р.). 

Матеріали дисертаційної роботи використані співробітниками 

факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки під час розробки робочих та навчальних 

програм курсів із дисциплін «Європейське транскордонне співробітництво», 

«Основи геополітики і геостратегії», «Країнознавство», «Сучасні тенденції 

міжнародних відносин», «Політологія», «Міжнародна інформація», 

«Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», 

«Міжнародна інтеграційна політика», «Регіоналістика», «Україна в системі 

геополітичних процесів та геополітичної орієнтації країн регіону», 

«Міжнародна інтеграція і глобалізація у світовій політиці», „Міжнародні 

системи та глобальний розвиток», «Інформаційне суспільство» ‒ складників 
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процесу підготовки фахівців у Східноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки (акт впровадження від 12.05.2015 р.).  

Теоретичні узагальнення, висновки та пропозиції дисертації можуть 

слугувати матеріалом для подальших наукових пошуків, розробки 

методичних і навчальних посібників для студентів політологічних та інших 

гуманітарних спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

розробки, висновки та рекомендації, які вміщено в роботі, одержано 

здобувачем самостійно. У співавторстві написано одну структурну частину в 

колективній монографії (підрозділ 2.2) та дві статті у фахових виданнях 

(особистий внесок дисертанта ‒ 75 %). 

Апробація результатів дисертації. Головні висновки й текст 

дисертації було обговорено на спільному засіданні кафедр міжнародної 

інформації та міжнародних відносин і країнознавства Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Результати дослідження апробовано під час різних наукових заходів, а 

саме: V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку 

прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах»  

(16‒17 жовтня 2008 р., м. Луцьк); ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів «Волинь очима молодих науковців: 

минуле, сучасне, майбутнє» (13‒14 травня 2009 р., м. Луцьк);  

IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Суспільство ХХІ століття: оптимізація функціонування основних ланок. 

Дванадцяті читання пам’яті В. Липинського» (14 травня 2009 р., м. Луцьк); 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку 

прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах»  

(15‒16 жовтня 2009 р., м. Луцьк); Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2010: 

суспільно-географічні аспекти» (15–16 квітня 2010 р., м. Харків);  

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку 
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прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах»  

(14‒15 жовтня 2010 р., м. Луцьк); IV Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 70-й річниці 

факультету історії, політології та міжнародних відносин «Актуальні 

проблеми зовнішньої політики України» (19 листопада 2010 р., м. Чернівці); 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів 

та студентів з міжнародною участю «Регіон–2011: суспільно-географічні 

аспекти» (15–16 квітня 2011 р., м. Харків); V Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та аспіратів «Молода наука Волині: 

проблеми і перспективи досліджень» (10‒11 травня 2011 р., м. Луцьк); 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих науковців «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне 

співробітництво» (25‒26 травня 2011 р., м. Луцьк); Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн світу» (13‒14 жовтня 2011 р., м. Луцьк);  

V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених, присвяченої 20-й річниці незалежності України «Актуальні проблеми 

зовнішньої політики України» (4‒5 листопада 2011 р., м. Чернівці); 

Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини в 

умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» (17‒18 листопада 2011 р.,  

м. Львів); International Interdisciplinary Student and Doctorial Conference 

«Europe in the eyes of: sociologist, political scientist, lawyer and economist»  

(14‒16 December 2012, Kapracz); X Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» 

(22 березня 2012 р., м. Київ); Tenth anniversary session of Warsaw East 

European Conference (18 July 2013, Warsaw); Kongresie Inicjatyw Europy 

Wschodniej (2‒3 października 2013, Lublin); IX Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених «Гармонізація суспільства – 

новітній напрямок розвитку держави» (25 березня 2014 р., м. Одеса); 

Intensive Programme on Democracy «Innovation and change in the private and 
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public sectors» (22 June 2014, Wroclaw); Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин (світове 

господарство: глобальні і регіональні виклики», присвяченої 70-річчю 

Інституту міжнародних відносин (16‒17 жовтня 2014 р., м. Київ); XII Warsaw 

East European Conference (10–13 July 2015, Warsaw). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, результати, 

висновки, пропозиції дисертації викладено у 24 публікаціях, у тому числі 

підрозділ у колективній монографії та 6 статей у наукових фахових 

українських та закордонних виданнях. 

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 320 позицій 

на 34 сторінках та 2 додатків. Текст роботи містить 18 рисунків і 6 таблиць. 

Обсяг дисертації становить 232 сторінки, із яких 173 ‒ основний текст. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ МІСТАМИ-ПОБРАТИМАМИ  

 

          Дослідження співробітництва між містами-побратимами передбачає 

з’ясування сутності інституту побратимства як суспільно-політичного явища 

та визначення теоретико-методологічної бази дослідження проблеми в 

категоріях політичної науки. У першому розділі роботи акцентується увага 

на з’ясуванні понятійно-категоріального апарату проблематики дослідження 

з використанням термінологічного та системного методів, аналізуються 

підходи щодо вивчення поняття „міста-побратими”. Аналізується джерельна 

база дослідження й стан наукової розробленості проблематики 

побратимського співробітництва. 

 

1.1. Сутність співробітництва між містами-побратимами та його 

значення в умовах європейської інтеграції  

 

          З погляду масштабів об’єднувальних процесів існують глобальний, 

субрегіональний, регіональний і локальний рівні інтеграції. При цьому 

одночасний інтенсивний розвиток глобального та локального рівнів 

інтеграції став однією із характерних рис трансформаційних процесів кінця 

ХХ ст. Процеси глобалізації та інтеграції надали якісно нового змісту 

співробітництву різних суб’єктів міжнародних відносин. Постає необхідність 

уточнення поняття „співробітництва” в координатах сучасних міжнародних 

відносин. Одним із класичних підходів до розуміння „співробітництва” є 

трактування його як „спільних зусиль у вирішенні посталих проблем, що не 

можуть бути вирішеними лише однією із сторін” [72, c. 100].  

Американський вчений Ш. Ліндблом зазначає, що міжнародне 

співробітництво відбувається тоді, коли актори визначають свою поведінку 

згідно з реальними чи очікуваними уподобаннями інших шляхом взаємної 
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координації  політик [253, с. 227]. Деякі польські науковці, зокрема  

М. Колоджейскі та М. Шмігель [248] розглядають поняття „міжнародного 

співробітництва” як чинник економічного розвитку та інструмент для обміну  

інформацією.  

Український дослідник Р. Кривонос зазначає, що „створення й 

сприяння розвитку системи міжнародного співробітництва є складним 

процесом, що, з однієї сторони, здійснюється синтетичним шляхом через 

розширення здобутих знань і практики у відносинах між акторами, а з  

іншої – потребує їх спільної політики функціонування в рамках міжнародних 

організацій та режимів” [74, с. 68]. 

Узагальнюючи вітчизняний та зарубіжний досвід щодо трактування 

поняття „міжнародного співробітництва”, в рамках цього дослідження, ми 

будемо розглядати його як спільно скоординовані дії акторів на міжнародній 

арені з метою пошуку інструментів для вирішення проблем та досягнення 

найбільш ефективного рівня взаємодії в рамках реалізації власних інтересів. 

         Варто зазначити, що для детального дослідження міжнародного 

співробітництва, необхідно з’ясувати його типи. Американський дослідник 

А. Уолферс у своїй праці „Розбіжності і співробітництво” за критерієм 

векторності виділяє два типи міжнародного співробітництва: внутрішнє та 

зовнішнє співробітництво. Перше полягає у прагненні держави покращити 

ситуацію у середині країни. Зовнішньо спрямоване передбачає об’єднання 

зусиль держав у боротьбі проти загальної зовнішньої проблеми. При цьому 

це співробітництво залежатиме від тривалості існування загрози, що є 

об’єднуючим елементом. Також дослідник виділяє ще один другорядний тип 

співпраці, що характеризується „мінімумом взаємовідносин”. Він стосується 

в першу чергу держав, які ведуть ізоляційну політику чи підтримують 

мінімальні політичні контакти з іншими державами [309, с. 32]. 

У рамках дослідження відповідно до суб’єктів взаємодії, виділяємо такі 

типи міжнародного співробітництва, як міждержавне, міжрегіональне, 

прикордонне, транскордонне, міжтериторіальне (рис. 1. 1). Поділ за цим 
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критерієм є базовим, оскільки він дає змогу з’ясувати місце об’єкту цієї 

дисертаційної роботи у міжнародному співробітництві.  

 

 

 

Рис. 1.1. Типи міжнародного співробітництва за суб’єктами взаємодії 

Джерело: складено автором за [93]. 

 

Міждержавне співробітництво визначається співпрацею між державами 

для вирішення спільних проблем. Воно може втілюватися на основі 

укладених дво- чи багатосторонніх угод та договорів, а також участі в 

різного роду міждержавних об’єднаннях. Інтенсифікація розвитку цього типу 

співробітництва на сучасному етапі значною мірою впливає на поширення 

демократичних процесів та формування політичної стабільності у світі. 

         У рамках співробітництва регіонів багатьох країн функціонують активні 

зв’язки між господарюючими суб’єктами, формуються міжрегіональні ринки, 

вирішуються завдання підвищення ефективності національних економік 

[17, с. 73]. Найбільш активно міжрегіональне співробітництво, як важливий 

компонент інтеграційних процесів, почало розвиватись в країнах Західної 

Європи після Другої світової війни. Основним завданням цього типу 

співробітництва було якнайшвидша ліквідація економічного та соціального 

відокремлення прикордонних регіонів та створення можливостей для 

примирення на рівні місцевих співтовариств [65]. У рамках цього 

Типи міжнародного співробітництва  
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дослідження міжрегіональне співробітництво визначаємо як будь-які зв’язки, 

встановлені між регіонами різних типів і масштабів, що належать до однієї 

держави або до різних держав. При цьому поняття „регіон” нами 

розглядається як визначена цілісна територіальна одиниця з властивими їй 

політичними, економічними, соціальними, культурними факторами розвитку 

цієї території. 

Рівень розвитку території як правило базується на основі рівня та 

якості життя людей. У свою чергу, прикордонні регіони країни, які зазвичай є 

периферійними, досить часто намагаються стимулювати транснаціональний 

економічний розвиток і шукати нові прогресивні шляхи вирішення проблем, 

що повстають у зв’язку з їх розміщенням [95, с. 3]. У більшості держав 

периферійні регіони є депресивнішими, ніж будь-які інші. Тому саме 

прикордонні території намагаються створювати союзи, об’єднуються аби 

спільно протистояти спільним проблемам, оскільки поодинці це або 

практично неможливо, або буде досить неефективно та фінансово невигідно. 

Прикордонні території суміжних держав є суб’єктами прикордонного 

співробітництва. 

При   визначенні   прикордонного  співробітництва  погоджуємось  із  

О. Мілашовською та трактуємо його як „сукупність засобів співробітництва 

між сторонами у сферах, зокрема, промислового розвитку, стимулювання 

сільського господарства, логістики, зеленого туризму та реалізації певних 

типів соціально-економічної взаємодії на географічно суміжних територіях, 

розділених міждержавним кордоном” [94, с. 141].  

Важливість активного розвитку та налагодження прикордонного 

співробітництва визначається його інфраструктурним навантаженням у 

системі міжнародних економічних зв’язків, яке включає здійснення його  

контрольних, бар’єрних, контактних та розподільних функцій [155, с. 34]. 

Прикордонне співробітництво дає змогу розв’язати проблеми економічного 

та соціального характеру географічно суміжних територій та є одним із 
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головних інструментів для подолання економічної відсталості периферійних 

територій. 

Під поняттям „прикордонні регіони” у цьому контексті розуміємо, 

насамперед, „території адміністративно-територіальних одиниць суверенних 

країн, які безпосередньо прилягають до державних кордонів. В економічному 

сенсі – це територіальні господарські комплекси або їх сегменти” [84, с. 113].  

При розв’язанні проблем, які виникають у прикордонних регіонах, 

постає необхідність використання інтеграції на мікрорівні. Термін 

„мікроінтеграція”, на думку низки українських вчених, зокрема, Є. Сича та  

В. Савченко, відображає „тип економічних об’єднань, імпульси створення 

яких виходять „знизу”, тобто безпосередньо від суб’єктів господарювання та 

окремих територій, що є зонами підвищеної зовнішньоекономічної  

активності” [155, с. 34]. 

Зростання ролі прикордонних регіонів у інтеграційних процесах на 

міжнародній арені розширює повноваження органів місцевого 

самоврядування, а саме у реалізації співробітництва з органами влади 

відповідних територій сусідніх країн. Таким чином, це відображає процес 

перерозподілу влади між центральними органами влади та місцевими 

прикордонними осередками влади, що значно допомагає більш ефективному 

розв’язанню проблем прикордонних регіонів з урахуванням їх  

специфіки [125, с. 66].  

Поняття міжтериторіального співробітництва окреслено у 

„Європейській Рамковій Конвенції загальних принципів транскордонного 

співробітництва”. Згідно положень цієї конвенції, у міжнародні відносини 

можуть вступати, залежно від національного законодавства не лише 

прикордонні регіони, а й територіальні утворення й органи місцевого 

самоуправління [255]. 

Польські дослідники, зокрема, Р. Формушевіч, зазначає, що 

міжтериторіальна співпраця сприяє розвитку громадянського суспільства  

й промоції демократії в Європі [220, с. 8]. Доповнює це визначення  
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К. Юсков’як, та зазначає, що міжтериторіальна співпраця реалізується у двох 

площинах: 

- перша ‒ співпраця між адміністративно-територіальними одиницями 

поза межами прикордонних територій, що спирається на ідеї побратимських 

зв’язків, чи так званих партнерських; 

- друга ‒ участь адміністративно-територіальних одиниць у 

транскордонній співпраці, переважно в межах функціонування єврорегіонів 

[243, c. 79].  

На нашу думку, вдалим є визначення Н. Мікули, яке розширює поняття 

міжтериторіального співробітництва, визначаючи його як „право 

територіального органу влади будь-якого рівня співпрацювати з 

відповідними територіальними органами влади інших держав (для  

України – Верховна Рада АР Крим, обласні, районні, міські та селищні  

ради)” [93, с. 12]. 

Транскордонну співпрацю в рамках цього дослідження визначаємо як 

комплексне співробітництво локальних осередків влади географічно 

суміжних територій сусідніх держав. Варто додати, що Закон України „Про 

транскордонне співробітництво” визначає його як  „спільні дії, спрямовані на 

встановлення й поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, 

екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, 

їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади  

України та територіальними громадами, відповідними органами влади  інших  

держав  у  межах  компетенції, визначеної їх національним законодавством. 

Суб’єктами транскордонного співробітництва виступають транскордонні 

регіони, що можуть охоплювати регіони співробітництва, що розміщенні як у 

прикордонній смузі, так і у внутрішніх районах країни” [139].  

Вищенаведені типи співпраці сприяють більш ефективному та 

раціональному використанню природних ресурсів територій, покращенню 

рівня життя населення та вивчення зарубіжного досвіду організації 

суспільної діяльності. Також в умовах євроінтеграційного курсу України, 
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прикордонне, міжтериторіальне та транскордонне співробітництво є 

важливими складниками для зростання участі територіальних громад у 

міжнародній взаємодії. На усіх рівнях міжнародного співробітництва: 

міждержавному, міжрегіональному, прикордонному, транскордонному та 

міжтериторіальному активно розвивається співробітництво між специфічними 

суб’єктами міжнародних відносин ‒ містами-побратимами. Рівень, на якому 

функціонує це співробітництво, залежить від практики налагодження 

побратимських зв’язків між містами двох країн та нормативно-правової бази, 

що визначає цю співпрацю. Проте як тип міжнародної взаємодії 

співробітництво між містами-побратимами відносимо до міжтериторіального, 

оскільки воно відображає співпрацю між двома територіями як такими.  

 Для окреслення співробітництва між містами-побратимами в нашому 

дослідженні використовуємо кілька тотожних понять: побратимство міст, 

побратимські зв’язки, побратимське співробітництво, співпраця поріднених 

міст, міжмуніципальне співробітництво. Наявність такої кількості варіантів 

для характеристики співпраці міст-побратимів визначається передусім 

особливостями перекладу; практикою реалізації співробітництва в різних 

країнах світу та „відсутністю у науковій літературі згоди щодо визначення 

цього поняття” [66, с. 327]. 

Російські дослідники, зокрема, Г. Яровой, пропонує виділити 

„континентальну” (європейську) та „морську” школи з вивчення 

співробітництва міст-побратимів. На його думку, європейські та ряд 

американських дослідників, представники континентальної школи, 

досліджуючи феномен побратимських зв’язків міст, зосереджують увагу на 

їх соціокультурних аспектах взаємодії. У свою чергу, „морська” школа, 

представлена дослідженнями вчених з Австралії, Нової Зеландії та Китаю, 

визначає побратимське співробітництво міст як певну економічну стратегію 

за допомогою якої місто розширює свої можливості, зокрема, у сфері  

бізнесу [187, с. 42‒43].  
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На наш погляд, такий поділ на наукові школи є безперечно важливим 

для нашого дослідження, але категоричне розмежування наукових праць на 

„європейську” та „морську” школи щодо вивчення побратимства міст нами 

не застосовується. Оскільки як європейські, так й австралійські вчені 

досліджують різнобічні характеристики та аспекти побратимських зв’язків 

міст. Свідченням цього є трактування співробітництва міст-побратимів 

австралійським ученим К. О’Тулем як „багатогалузевої й офіційно 

закріпленої територіальними громадами різних країн довготермінової 

співпраці” [272, с. 403]. Американський дослідник В. Зелінскі зазначає, що 

побратимство включає усі види взаємодії, спрямовані на покращення  

взаємного порозуміння мешканців міст, які беруть участь в ініціативах, 

зокрема: двосторонніх візитах посадових осіб, музичних подіях, мовних 

курсах чи обмінах молоддю. Також він підкреслює, що співробітництво міст-

побратимів включає в себе обмін досвідом і консультації економічного 

характеру [317, c. 3].  

Важливим для нашого дослідження є й погляд  польських  дослідників, 

зокрема, А. Бжозовської, яка окреслює побратимське співробітництво як 

контакти органів місцевого самоврядування, місцевих організацій, 

мешканців міст із зарубіжними містами [320, c. 106] та М. Фурманкевіча, 

який розглядає побратимство як фактор для надходження іноземних 

інвестицій [224].  

Трактування побратимського співробітництва як особливого процесу 

двох міст чи міських поселень, що є географічно близькими сусідами та 

надає особливу властивість цим містам-побратимам „проростати” одне в 

одного через певний проміжок часу, що пропонує П. Йоенніемі [242, с. 121], 

суттєво відрізняється від традиційних підходів до побратимства міст й є 

спірним. На наш погляд, побратимське співробітництво, хоча й найчастіше 

розвивається між містами географічно близьких територій, проте це виступає 

швидше як певна його особливість, яку не варто узагальнювати для усіх міст-

побратимів.   
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В нашому дослідженні поняття „співробітництво міст-побратимів” 

пропонуємо дещо поглибити й розширити, визначаючи його як дружні, 

рівноправні, довгострокові відносини, які закріплюються підписанням угод 

про постійні партнерські (побратимські) зв’язки між адміністративно-

територіальними органами влади будь-якого рівня різних країн для 

зміцнення співпраці та дружби між народами, а також обміну досвідом у 

розв’язанні спільних або / та аналогічних проблем [8, с. 26]. 

Побратимство розглядаємо як феномен, що може існувати між будь-

якими типами муніципалітетів. Побратимське співробітництво охоплює різні 

соціальні суб’єкти, зокрема регіони, області, райони, малі та великі міста, 

передмістя, села. Проте найчисельнішим та продуктивним різновидом цього 

співробітництва є співпраця саме міст. Щодо побратимської співпраці сіл та 

областей, то вона є менш чисельною. Таким чином, на прикладі саме 

співпраці міст-побратимів можна ширше та ґрунтовніше дослідити 

особливості інституту побратимського співробітництва.  

Слід зазначити, що у науковій літературі можна знайти два класичних 

поняття, що описують міжнародні зв’язки міст – міста-побратими (поріднені 

міста) й міста-партнери. Хоча ці два вищезазначені терміни найбільш 

поширені, існують й інші окреслення, зокрема, міста-сестри, -поріднені,  

-подвійні, -міжнаціональні, -близнюки, -сусідні, -сполучені [242, с. 122]. В 

Австралії, США, країнах Азії, термін „міста-побратими” прийнято називати 

англ. „sister-cities”, тобто не „брати”, а „сестри”. Зокрема, 34-й президент 

США Д. Ейзенхауер ще в кінці 50-х років ХХ ст. зазначав, що: „Програма 

міст-побратимів є важливим джерелом для переговорів місцевих органів 

влади, що дає змогу людям співпрацювати у спільних прагненнях дружби та 

миру у світі” [295, c. 32]. Існує також термін „міста-близнюки” (англ. „twin-

cities”), що поширений у країнах Європи та вживається з метою підкреслення 

схожості тих чи інших характеристик міст. Поняття „співробітництво 

містами-побратимів” досить часто у науковій і публіцистичній літературі 

ототожнюється з терміном „твінінг” (англ. twinning), здебільшого на 
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шпальтах газет та журналів країн Європейського Союзу та США. Зокрема, 

польська дослідниця А. Скорупська співробітництво між містами-

побратимами характеризує поняттям твінінг [313, с. 15]. Дж. Берет, 

співзасновник Ради європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР), також 

віддає перевагу цьому терміну, акцентуючи увагу на євроінтеграційному 

аспекті такого співробітництва. Він визначає твінінг як „співробітництво 

двох громад, які намагаються діяти на європейську перспективу з метою 

розв’язання існуючих проблем та налагодження між ними тісних дружніх 

зв’язків”. На його думку, „первинними цінностями побратимства, є дружба, 

співпраця, взаємна обізнаність народів Європи” [257].  

Також слід відзначити, про наявність термінів „intercity networks” 

(міжміські мережі) та „city-to-city cooperation” (співпраця між містами), що 

використовуються в Японії та країнах Азії [238]. Польська дослідниця  

К. Дворак, розглядаючи питання міжнародної співпраці міст (на прикладі  

м. Кракова), вживає поряд з термінами міста-побратими та міста-партнери 

також поняття „почесні міста-побратими” та „співпраця міст без підписання 

договору” [211, c. 7].  

На наш погляд, термін „міста-партнери”, що позначає міські поселення, 

між якими укладено угоди про співробітництво (за конкретними проектами) 

чи підписано угоду про наміри [12, с. 128] у більшості випадків передбачає 

лише економічне співробітництво щодо реалізації тих чи інших завдань. 

Міста-партнери пов’язані між собою менш стійкими та нерегулярними 

зв’язками, оскільки співробітництво має менші масштаби й може 

перериватися на певний час, коли спільні проекти завершується чи за певних 

обставин перестають діяти. Загалом партнерство ‒ це будь які форми 

добровільної співпраці між різними суб’єктами зовнішніх і внутрішніх 

взаємодій ‒ публічними, громадськими, приватними, метою яких є усунення 

бюрократичних бар’єрів та створення механізмів координації спільних цілей 

та дій. У контексті євроінтеграційних процесів, зокрема польськими 

акторами партнерство трактується як форма співпраці в різноманітних 
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сферах, переважно між публічною владою різних рівнів країни та партнерами 

з приватного сектору й неурядовими організаціями країн ЄС. За останнє 

десятиріччя розвиток і поглиблення цього типу співпраці стало важливим 

елементом у процесі європейської інтеграції Польщі. Власне контакти між 

мешканцями створюють основу розбудови спільної Європи [294, с. 21].  

Враховуючи зазначену специфіку вживання терміну „партнери”, в 

дисертаційній роботі, розмежовуємо поняття „міста-побратими” й „міста-

партнери”, адже співпраця перших базується на довготривалій основі та 

переслідує значно глибші цілі, ніж співробітництво в рамках 

короткотривалих партнерських угод між містами.  

У нашому дослідженні поняття „міста-побратими” трактуємо як міста, 

розміщені як у межах однієї, так і різних держав, між якими налагоджені 

постійні тісні контакти, оформленні угодою про побратимські зв’язки, з 

метою пізнання історії, культури, традицій, особливостей суспільного життя, 

розвитку економіки й т. д. для формування довіри, взаєморозуміння, дружби 

між громадами міст та обміну досвідом у сферах, що становлять взаємний 

інтерес [9]. Відповідно угода включає пункти про розвиток культурного, 

соціального, економічного, спортивного й/чи іншого співробітництва. 

Побратимська співпраця міст є більш продуктивною в рамках проектів щодо 

заснування спільних підприємств, торгово-промислових центрів, культурно-

мистецьких, освітньо-наукових та інших заходів [7, с. 63].  

Співпраця між містами-побратимами обумовлена не стільки 

географічною близькістю, скільки подібністю проблем і спільністю інтересів, 

проте географічний чинник іноді є визначальним. Поріднюються між собою 

переважно міста з двох (і більше) різних країн, при цьому найчастіше міста-

побратими існують на прикордонних територіях певних держав, а всередині 

однієї держави вони зустрічаються нечасто. Коли Німеччина була поділена 

на дві окремі частини Берлінською стіною, деякі міста НДР і ФРН 

поріднилися між собою. Після воз’єднання в єдину державу вони не бажали 
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відмовлятися від статусу міст-побратимів (Хеймніц і Дюссельдорф, 

Айзенхюттенштадт і Зарлуї, а також інші німецькі міста) [175].  

Про цілі, які перед собою ставить співробітництво між містами-

побратимами зазначаються у працях вчених різних країн світу. Зокрема, 

дослідник К. О’Тул підкреслює, що головна ідея, яку переслідують міста-

побратими є міжнародна дружба через розуміння та сприйняття культури 

інших [273]. Російські вчені, зокрема А. Прокопенко вважає, що 

налагодження прямих зв’язків між містами-побратимами чи за 

посередництва міжнародних організацій поріднених міст допомагає зберігати 

місцеву своєрідність і відповідати тенденціям локалізації, що підтримує 

різноманітність ідентичностей в умовах глобальних трансформаційних 

процесів [141, с. 10]. Японські дослідники зазначають, що співробітництво 

між містами-побратимами здатне, зокрема: 

- забезпечити місцевим компаніям можливість вести бізнес за 

кордоном; 

- підвищити міжнародну конкурентоспроможність міста, створити 

нові робочі міста та покращити імідж міста; 

- підвищити якість місцевого управління; 

- збільшити взаємопорозуміння; 

- зумовити усвідомлення інших культур; 

- формувати повагу до інших типів мислення та підходів [218, c. 142]; 

- дає змогу підтримувати дружні відносини з об’єднаннями мігрантів 

[238, с. 3]. 

Побратимство міст в Європі доречно розглядати як один із способів 

формування почуття європейської ідентичності й інтернаціоналізації життя 

міських громад. Воно є яскравим прикладом міжкультурного обміну, 

способом зрозуміти „інші” європейські культури, їх історію, особисті долі 

людей [228, с. 22]. Значення побратимства в локальному та національному 

контексті проілюстровано на рис. 1.2.  
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Особливе значення співробітництво між містами-побратимами має для 

обміну досвідом, думками, ідеями у вирішенні проблем, що становлять 

спільний інтерес. Оскільки побратимські зв’язки міст передбачають 

довготермінові відносини сторін, а не тільки реалізацію короткотермінових 

завдань у рамках партнерських програм та ініціатив міст, цей вид 

міжнародного співробітництва залишається актуальним після зміни 

очільників владних структур та допомагає пережити певні труднощі одного 

із побратимів завдяки допомозі в складних ситуаціях. Проте довготермінові  

побратимські зв’язки потребують постійного оновлення їх цілей і завдань, 

щоб вони відображали актуальні потреби міст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Значення побратимства міст на локальному та національному 

просторових рівнях 

Джерело: складено автором за [68; 224; 228]. 
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Важливим елементом ефективної побратимської співпраці є 

двосторонні зобов’язання місцевої влади та місцевої громади. Слід 

зазначити, що співробітництво між містами-побратимами не буде 

розвиватися без активної участі місцевих мешканців. Саме з метою сприяння 

цьому формуються об’єднання з розвитку побратимських зв’язків із 

залученням представників органів місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства міст [257]. Поєднуючи зусилля головних акторів 

співтовариства: місцевої влади, бізнесу і широких кіл місцевої громадськості, 

побратимство таким чином сприяє не лише розвитку національного, а й 

європейського громадянського суспільства [200, с. 233]. 

Дослідник М. Фурманкевіч підкреслює, що співробітництво міст-

побратимів стимулює надходження іноземних інвестицій, товарів та людей; 

дає змогу міським громадам обмінюватись досвідом, інноваціями у сфері 

міського управління; заохочує людей підтримувати тенденцію щодо 

подолання політичних бар’єрів [224, c. 145].  

Також розглядаємо співробітництво між містами-побратимами як 

соціокультурну практику, що має на сприяти укріпленню толерантності до 

іншої культури, змінити соціальний простір міста й створити нові 

можливості для членів спільноти. Побратимство ‒ це не тільки отримання 

нових зв’язків, це й ресурс розвитку для міста, де розширення 

інформаційного поля, можливість використати досвід міст-партнерів в сфері 

економіки, політики, освіти, культури, а підвищити імідж міста. Ціллю 

побратимських зв’язків міст є задовольняти потреби громадянського 

суспільства. Через побратимське співробітництво місто ніби заявляє про себе 

на міжнародній арені та стає учасником процесу глобалізації, що не тільки 

стирає кордони між країнами й культурами, а й посилює потребу у фіксації 

локальної ідентичності на місцевому та регіональному рівнях [68, с. 51]. 

Проаналізувавши особливості налагодження побратимського 

співробітництва міст різних країн, стверджуємо, що ініціаторами поріднення 

міст на сучасному етапі розвитку виступає не тільки влада (голова 
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муніципалітету, органи місцевого самоврядування), а й різні суб’єкти 

громадянського суспільства. Можна виділити такі недержавні актори 

співпраці міст-побратимів: 

1) органи місцевого самоврядування; 

2) партії; 

3) місцеві і/чи національні організації, комітети, асоціації, об’єднання 

міст;  

4) громадські організації різного спрямування (включаючи 

волонтерські рухи);  

5) комерційні організації та підприємства; 

6) освітні та наукові заклади; 

7) бізнес структури; 

8) мешканці міста. 

Усі ці суб’єкти громадянського суспільства намагаються втілити цілі 

побратимства міст, серед яких особливе значення має сприяння міській 

конкурентоспроможності та розвитку міжнародних проектів через 

муніципальну мережу співпраці та сприяння інтеграції. Адже у сучасних 

умовах посилення інтеграційних процесів у Європі зростає роль 

побратимства міст не тільки як засобу формування довготривалих дружніх 

взаємовідносин двох громад, а й як інструменту інтеграції у рамках 

зовнішньої стратегії держави. Зокрема, датський науковець П. Йоенніемі та 

російський дослідник А. Сергунін стверджують, що побратимство міст – це 

частина європейської інтеграції [242, с. 126], а нідерландські вчені, зокрема,  

С. Бракмен із Гронінгенського університету стверджує, що в сучасних 

умовах побратимство міст – це форма інтеграції, яка може вплинути на 

включення міст у міжнародні економічні відносини й світовий ринок [196]. 

Науковці Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України також порушують проблему побратимського 

співробітництва міст. В одній із аналітичних записок, зокрема наголошується 

на недооцінці представниками українських місцевих органів влади 
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„важливості механізмів транскордонного партнерства міст та взаємодії міст-

побратимів” [47]. Аналітики зазначають, що угоди між містами-побратимами 

носять нерідко декларативний характер і стають інституційною основою для 

реального міжмуніципального співробітництва. Українські вчені справедливо 

підкреслюють, що співробітництво між містами-побратимами в 

Європейському Союзі є одним із „способів об’єднання та територіальної 

соціально-економічної інтеграції, що створює можливості для відповідної 

фінансової підтримки” [47]. 

Побратимське співробітництво міст України набуває особливо 

важливого значення. Воно стає ефективним інструментом європейської  

інтеграції. Необхідність широкого та повного використання побратимських 

зв’язків із містами країн ЄС дедалі більше стає ресурсом якісних суспільних 

зрушень у напрямі утвердження європейських демократичних цінностей. 

Розглядаючи побратимство міст як досить потужний інструмент 

інституціональної розбудови міжнародного співробітництва в Європі, 

доцільним є вивчення ключових важелів його активізації в Україні, про що 

детальніше йтиметься у розділі 3. 

Проаналізувавши та охарактеризувавши сутність зазначених понять та 

термінів, можна зробити висновок про неоднозначність понятійно-

категоріального апарату, що застосовується для дослідження співробітництва 

міст-побратимів. Цей вид міжнародної співпраці передбачає тісні 

довготривалі дружні взаємовідносини громад, які розміщенні в різних 

країнах світу. Міста-побратими як специфічні міжнародні актори здійснюють 

співробітництво у сферах, що становлять взаємний інтерес відповідно до 

угод про взаємодію та співпрацю. Оскільки побратимські зв’язки є  

довготривалими та ґрунтуються на взаємній довірі й двосторонній підтримці, 

вони створюють сприятливі можливості для обміну досвідом між міськими 

громадами під час вирішення складних проблем, отримання допомоги у 

випадку кризових ситуацій чи явищ, а також для спільної та ефективної 

реалізації проектів й ініціатив. Побратимство міст стає досить необхідним та 
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вагомим інструментом зовнішніх зв’язків українських міст та важливим 

інструментом європейської інтеграції України.  

 

1.2.  Концептуальні підходи до вивчення проблеми співробітництва 

між містами-побратимами 

 

Зважаючи на складність інтерпретації та виокремлення побратимського 

співробітництва міст як категорії теорії міжнародних відносин, можна 

говорити про три основні підходи до трактування побратимського 

співробітництва міст: 

а) побратимське співробітництво міст як політичний інститут із 

встановленими правилами, традиціями й особливостями функціонування; 

б)  побратимське співробітництво міст як політичний процес у 

сучасних міжнародних відносинах, спричинений урізноманітненням акторів 

на міжнародній арені; 

в) побратимське співробітництво міст як засіб політико-культурної 

комунікації. 

Розглядаючи побратимське співробітництво міст як політичний 

інститут, насамперед зазначимо про поділ інститутів на формальні та 

неформальні. До перших відносимо конституції, закони, статути, а другі є так 

званою „системою переговорів” суб’єктів участі [262, c. 59]. Як зазначає  

М. Кармазіна, „формальні інститути стосуються правових норм, які 

впливають на політичні процеси у суспільстві, а держава гарантує їх 

дотримання”. До неформальних інститутів, на думку дослідниці, відносимо 

традиції, звичаї, угоди „призначення яких, полягає у тому, щоб вирішувати 

питання координації поведінки людей” [61, с. 35]. До таких неформальних 

інститутів відносимо й інститут побратимського співробітництва міст.  

Вивчення побратимського співробітництва як політичного інституту 

притаманне дослідникам країн Заходу, зокрема, США, Великобританії, 

Бельгії та Іспанії. Особливої уваги заслуговують праці американського 
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вченого Б. Хокінга [233], який переважно зосереджується на питаннях 

інституту зовнішньої політики міст та надає питанню побратимських зв’язків 

міст особливого значення. Побратимські зв’язки як інститут міжнародної та 

міжрегіональної інтеграції пропонує розглядати російська дослідниця  

І. Афанасьєва [3]. 

Розгляд побратимського співробітництва міст як міжнародного 

політичного    процесу   знаходимо    у   працях   англійського    дослідника 

П. Холла [232]. Вчений визначає побратимські зв’язки міст як новий етап 

розвитку міст в умовах глобалізаційних процесів у світі. Розгляд 

побратимського співробітництва як засобу політико-культурної  комунікації  

прослідковується у працях англійського вченого Н. Кларка [202, c. 497]. 

Комунікація між містами-побратимами на сучасному етапі ‒ це спосіб 

налагодження взаємовигідної співпраці для обох сторін задля реалізації 

спільних прагнень. 

Розвиток проблематики міжнародного побратимства, який почав 

активно розвиватись у другій половині ХХ ст., виражається у глобальному 

поширенні співробітництва міст-побратимів, що досить часто, зокрема у 

працях Б. Хокінга [233], Х. Магоне [259], описується як міжнародне 

муніципальне співробітництво; муніципальний інтернаціоналізм; 

парадипломатія; муніципальна закордонна політика; муніципальна 

дипломатія; місцева закордонна політика. 

Польська дослідниця Б. Очєрка [267] розглядає побратимське 

співробітництво як елемент у системі публічної дипломатії. Російський 

вчений Ю. Саямов [149] визначає побратимське співробітництво як 

важливий інструмент дипломатії міст. Німецькі дослідники С. Волф [310] та 

Хосе М. Магоне [259] розглядають побратимське співробітництва крізь 

призму парадипломатії. Співробітництво міст-побратимів як складову 

частину  міжмуніципального співробітництва визначають деякі російські 

науковців. Зокрема, А. Серебренникова характеризує побратимські зв’язки 

міст як елемент у системі міжмуніципального співробітництва [150]. 
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Класичне розуміння співробітництва міст-побратимів як форми 

зовнішніх зв’язків вийшло за межі цього уявлення й потребує детального 

дослідження головних підходів, крізь призму яких воно вивчається. Аналіз 

публікацій дослідників різних наукових шкіл дає нам підстави виділити 

чотири основні підходи, що визначають побратимське співробітництво міст 

(рис. 1.3).  

 

 

 

Рис. 1.3. Підходи до вивчення побратимського співробітництва міст 

Джерело: складено автором. 

 

Розширення міжрегіональних, транскордонних і прикордонних зв’язків 

внаслідок посилення процесів інтеграції у світі стало інтенсивним 

поштовхом для  розвитку різних форм співпраці окремих суб’єктів сучасної 

парадипломатії − регіонів, об’єднань низових адміністративних одиниць, 

спілок й міст, окремих населених пунктів тощо [12, с. 126]. Ці суб’єкти 

стають важливим компонентом європейської та міжнародної політики. 

Зовнішні зв’язки цих територій можуть мати різний характер та 

реалізовуватись, у тому числі й у формі побратимської співпраці, залежно від 

специфіки умов, в яких вони формуються та розвиваються.  
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міст-побратимів



 33

Термін „парадипломатія” почали використовували у 80-х рр. ХХ ст. 

канадський учений П. Солдатос та американський І. Духачек [76, с. 76]. 

Вищезазначене поняття прийшло на заміну терміну „мікродипломатія” й 

мало за мету краще відобразити паралельну міжнародну діяльність місцевих 

органів влади на противагу зовнішнім відносинам центральних владних 

структур [210, с. 16].  

Виникнення парадипломатії було обумовлено потребами пошуку 

національними спільнотами ефективних видів міжнародного співробітництва 

[260, с. 5]. На увагу заслуговують наукові праці іспанського вченого  

Н. Корнаго, де термін „парадипломатія” трактується як участь регіональних 

і/або місцевих органів влади у міжнародних відносинах через створення 

постійних чи ситуативних контактів із закордонними державними чи/і 

приватними установами з метою сприяння соціально-економічному і 

культурному розвитку, а також будь яких інших сфер у межах 

конституційних повноважень сторін [205, с. 40]. Російський дослідник  

А. Кузнецов також вказує на те, що „парадипломатія є самостійною 

міжнародною діяльністю, що здійснюється регіональними 

(субрегіональними) органами влади для досягнення своїх політичних, 

економічних, культурних чи інших цілей у рамках своєї взаємодії з 

іноземними державами чи регіонами” [76, с. 76]. 

На сучасному етапі досліджень не існує однозначної класифікації типів 

парадипломатії. Зокрема, Р. Кайзер виділяє три головні типи парадипломатії 

[245, с. 18]:   

−  транскордонна регіональна (включає формальні й неформальні 

контакти сусідніх регіонів через національні кордони); 

− трансрегіональна (визначається як співробітництво з регіонами в 

зарубіжних країнах); 

− глобальна (політико-функціональні контакти з іноземними 

центральними органами влади, міжнародними організаціями, приватним 

сектором економіки, зацікавленими групами). 
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Проте інші учені пропонують виокремити й четвертий тип, який, 

зокрема, вчений Х. Магоне називає транснаціональною парадипломатією. 

Цей вид парадипломатії, на його думку, реалізується шляхом співробітництва 

між національними урядами, де поряд із ними вступають у контакти 

різноманітні зацікавлені групи, університети, локальні й регіональні органи 

влади, які беруть участь у різних спільних проектах [259].   

Узагальнюючи вищезазначені положення, розглядаємо 

парадипломатію як паралельну до офіційної закордонної політики держави 

міжнародну діяльність субнаціональних урядів, що виражається у формі 

регулярних чи короткотермінових зв’язків із політичних, економічних чи 

культурних питань. Таким чином співробітництво міст-побратимів 

визначаємо як важливий інструмент у системі парадипломатії. Адже 

зовнішні зв’язки субнаціональних урядів включають побратимство міст як 

для формування власного позитивного іміджу за кордоном, так і для 

розширення культурного, економічного та політичного співробітництва.   

На думку української дослідниці Т. Грачевської, вагомою перешкодою 

у функціонуванні парадипломатії у нашій країні є відсутність рівномірної 

участі регіонів у міжнародній регіональній співпраці, недостатня кількість 

сфер для реалізації міжнародної співпраці (оскільки переважаючими є лише 

сфери культури, освіти, науки та спорту), потребує значно більшої 

кваліфікації рівень  підготовки  спеціалістів, які безпосередньо працюють над 

проблемами функціонування регіонального співробітництва. При цьому 

важливим є вивчення та адаптація досвіду країн ЄС, в яких сформовано 

досить потужну систему  взаємодії  офіційної дипломатії та парадипломатії. 

Розуміння цих засад допоможе вплинути на побудову нового підходу до 

реалізації дипломатичної діяльності в Україні, що серед іншого 

активізуватиме міжнародну активність регіонів та їх міст [35, с. 81].  

Поряд із парадипломатією в теорії міжнародних відносин активно 

використовується термін „дипломатія міст”. Кінець ХХ ст. характеризуємо як 

новий етап у розвитку людства, що супроводжувався поширенням 
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глобалізації „як процесу розвитку світових ідеологій, зростання кількості та 

впливу міжнародних організацій, появи й розвитку транснаціональних 

корпорацій, інтенсивних масових міграцій та формування багатокультурних 

спільнот, створення планетарних ЗМІ, експансії західної культури в усі 

регіони світу” [15, с. 226]. Глобальні проблеми людства зумовили зростання 

ролі міст, передусім великих міст, що визначають динаміку та особливості 

розвитку як у своїх країнах, так і у світі загалом. Спостерігаємо значне 

зростання економічної могутності й політичної ваги провідних міст світу в 

процесах, що відбуваються на міжнародній арені. 

Провідний англійський дослідник, урбаніст П. Холл у другій половині 

ХХ ст. зазначив про важливість певного кола світових міст, у яких 

відбувається „непропорційно значна частина досить важливих справ у світі” 

[232, с. 17]. При цьому, на думку сучасного російського вченого Ю. Саямова, 

„на доглобалізаційному рівні місто позиціонувалося в рамках своєї держави 

як суб’єкт національної території, проте в добу глобалізації світове місто, 

виходячи на міжнародну арену, стає суб’єктом світового геополітичного й 

геоекономічного простору” [149, с. 129].  

Учені стверджують, що до 2030 р. міське населення у світі досягне 

75%, і більше 90% світового ВВП буде результатом діяльності міст. Так, 

згідно досліджень Глобального інституту Мак Кінсі (англ. „McKinsey Global 

Institute”) прогнозується, що третина світового ВВП буде отримано лише від 

100 міст [191, с. 29]. Варто відзначити, що таке активне зростання ролі міст 

на міжнародній арені обумовлене потребою в обміні передовим досвідом 

насамперед у моделях управління, що досягається шляхом використання 

містами інструментів дипломатії.  

Погоджуючись із думкою нідерландського ученого Я. Меліссена, який 

трактує термін „дипломатія” як сукупність інститутів і процесів, за 

допомогою яких держави та інші суб’єкти міжнародних відносин 

представляють свої інтереси на міжнародній арені [263, c. 1], а поняття 

„дипломатія міст” як „комплекс інститутів та процесів, за допомогою яких 
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міста долучаються до міжнародних відносин як актори на світовій політичній 

арені задля представлення себе та своїх інтересів” [277, с. 11]. Пропонуємо 

доповнити це поняття комунікативною складовою, маючи на увазі  

розуміння дипломатії міст як „процесу комунікації між політичними 

суб’єктами місцевого самоврядування” [204, с. 1]. Саме таке поєднання 

інституціонального та комунікативного підходів до вивчення 

побратимського співробітництва міст дає змогу, на наш погляд, розглядати 

останнє як дипломатію міст.   

Вважаємо, що дипломатія міст на сучасному етапі може розглядатися 

як інструмент регулювання міжнародних конфліктів. На це звертали увагу 

європейські дослідники  [292, с. 7]. Про це сьогодні говорять й окремі 

російські політики. Зокрема, ними висувається теза про те, що дипломатія 

міст (у Росії вживається поняття „муніципальна дипломатія”) може стати 

одним із найбільш ефективних шляхів для відновлення зв’язків між 

Україною та Росією після завершення конфлікту. Дипломатія міст при цьому 

служитиме як елемент активізації прямих і багатосторонніх зв’язків між 

російськими та українськими містами. Політологи, що висвітлюють таке 

бачення перспектив розвитку міжнародних відносин констатують, що саме 

побратимські зв’язки між українськими та російськими містами можуть 

стати першим кроком для відновлення миру [151].  

Зростання значення дипломатії міст загалом та зовнішніх зв’язків між 

органами місцевого самоврядування у системі міжнародних відносин є 

загальносвітовою тенденцією. Наслідком цього дедалі більше є поширення 

міжмуніципального співробітництва, яке стає предметом дослідження 

політологів [107, с. 273]. Зокрема, російський Центр прикладних досліджень 

місцевого самоуправління, вивчаючи проблеми міжмуніципального 

співробітництва, пропонує розглядати міжмуніципальне співробітництво в 

двох аспектах: (так званий горизонтальний рівень) як співпрацю місцевих 

влад однієї країни та (вертикальний рівень) міжнародне міжмуніципальне 
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співробітництво [92]. У межах останнього рівня пропонуємо розглядати  

побратимські зв’язки міст.  

У дисертаційній роботі визначаємо міжнародне міжмуніципальне 

співробітництво як взаємодію муніципалітетів двох або більше країн задля 

вирішення спільних проблем, покращення соціально-економічного розвитку, 

брендингу територій, формування позитивного іміджу та реалізації проектів 

у сферах, що становлять спільний інтерес. 

Головна мета міжнародного міжмуніципального співробітництва ‒ 

об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування громад різних країн, 

обмін досвідом у відповідних сферах та підвищення ефективності в реалізації 

спільних проектів [39, с. 8]. Міжнародне міжмуніципальне співробітництво є 

одним із ключових елементів для соціально-економічного розвитку території, 

позитивно впливаючи на діяльність органів місцевого самоврядування, які не 

лише вивчають, але й адаптують до власних реалій результати успішного 

практичного досвіду зарубіжних міст-побратимів.  

Досить продуктивним є підхід щодо розгляду проблеми 

співробітництва міст-побратимів із позицій публічної дипломатії. Традиційно 

публічна дипломатія визначається як прозорий інструмент, за допомогою 

якого суверенна країна взаємодіє з громадянами інших країн, з метою 

інформування; впливу на думку аудиторії за кордоном; просування 

національного інтересу та зовнішньополітичних цілей [303]. Так, Г. Мелон 

стверджує, що публічна дипломатія є процесом безпосередньої комунікації з 

населенням інших країн не лише й не стільки з метою впливу на їх мислення, 

скільки заради впливу на політику іноземного уряду через громадську думку 

цієї країни [261, с. 3].  

Погоджуємось із думкою польської дослідниці Б. Очєпки, зазначимо, 

що публічна дипломатія є однією із форм політичної міжнародної 

комунікації, яка скерована до спільноти за кордоном та реалізується серед 

іншого завдяки посередництву засобів масової інформації. Вона спрямована 

до значно ширшого кола реципієнтів, ніж класична дипломатія та має на меті 
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формування й підтримку позитивного іміджу держави [267, c. 12].  

К. Адельман визначає публічну дипломатію як „компонент зовнішньої 

політики”, що пропагує цінності та світоглядні особливості певної країни та 

створює сприятливе середовище для їх поширення та сприйняття за 

кордоном [189, c. 914]. Р. Фортнер надає публічній дипломатії статус 

цивілізованого способу переконання [221, c. 29].  

Згідно із трактуванням науковців Центру дослідження публічної 

дипломатії університету Південної Кароліни, публічна дипломатія є 

ключовим механізмом, через який країни зміцнюють взаємну довіру та 

двосторонні відносини, і таким чином закладають основу для побудови 

безпечного глобального середовища.  Дослідники Центру також зазначають, 

що публічна дипломатія з огляду на нові тенденції у міжнародних 

відносинах, а саме посилення ролі недержавних суб’єктів на міжнародній 

арені, не витіснить традиційну офіційну дипломатію, але значно вплине на 

спосіб її реалізації [303]. Цю ідею також активно підтримують російські 

дослідники, що займаються вивченням специфіки та налагодженням 

контактів між містами-побратимами в рамках діяльності асоціації 

„Породненные города” [36, с. 5].   

Отже, одним із недержавних акторів міжнародних відносин є, на наш 

погляд, міста-побратими, а тому співробітництво між ними цілком 

виправдано трактується в контексті публічної дипломатії. В межах публічної 

дипломатії відбувається поширення та розвиток суспільних контактів між 

містами, що сприяє насамперед кращому ознайомленню мешканців міста з 

історією, традиціями, економічним потенціалом і т. д. іншого міста. Також 

побратимське співробітництво між містами активно використовується 

публічною дипломатією як засіб для налагодження міжлюдських контактів, 

обміну ідеями та інформацією. У широкому розумінні ці контакти 

формуються, насамперед, у рамках реалізації освітніх програм, здійсненні 

наукових та культурних обмінів, а також у відкритому політичному діалозі.  
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Таким чином, з’ясовано, що співробітництво між містами-побратимами 

вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають як одну з форм у контексті 

парадипломатії, дипломатії міст, міжмуніципального співробітництва, 

публічної дипломатії. Проаналізувавши усі вищезазначені підходи до 

вивчення побратимського співробітництва міст, констатуємо, що його 

понятійно-категоріальне відображення є досить різноманітним, а усталеного 

й загальноприйнятого науковим співтовариством визначення побратимського 

співробітництва міст у науковій літературі не склалося. Проте концептуальні 

підходи до вивчення співробітництва міст у рамках парадипломатії, 

дипломатії міст, міжмуніципального співробітництва, публічної дипломатії 

дають підстави сформувати інтегрований образ побратимського 

співробітництва міст та визначити роль міст-побратимів як одного з 

недержавних акторів міжнародних відносин. Разом із тим, враховуючи, що 

парадипломатія, дипломатія міст, міжмуніципальне співробітництво, 

публічна дипломатія мають свою специфіку та особливості у нашій роботі 

зв’язки між містами-побратимами будемо розглядати передусім у контексті 

міжмуніципального співробітництва.  

  

1.3.  Джерельна база та методологія дослідження співробітництва 

між містами-побратимами України й Польщі 

 

Оскільки проблеми побратимського співробітництва досліджуються 

представниками різних наук, джерельну базу нашого дослідження складають 

не лише політологічні праці, а й роботи економічного та соціо-культурного 

спрямування.  

Можна виділити кілька типів джерел. Емпіричну базу праці склали:  

          1) офіційні міжнародно-правові документи: а) міжнародні хартії та 

декларації, зокрема Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. 

[212]; ІІ Європейська хартія міст 2008 р. [214], Всесвітня декларація 

місцевого самоврядування 1985 р. [239]; Європейська рамкова конвенція про 
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транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами 

1980 р. [44];  б) звіти щодо діяльності організацій, асоціацій міжнародного та 

локального значення у сфері побратимського співробітництва міст [109; 207; 

219; 229; 319]; в) статути міст, зокрема, Статут територіальної громади міста 

Луцька [160], Харкова [123];  

2) договори про встановлення побратимських зв’язків між містами 

України та Республіки Польща (Додаток Б) та закони України й Республіки 

Польща у сфері регулювання зовнішніх контактів міських поселень: Закон 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” [138]; Закон України „Про 

транскордонне співробітництво” 2004 р. [139]; Договір про добросусідство, 

дружні відносини і співробітництво 1992 р. [42]; Угода між Урядом України 

та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво 1993 р. 

[171]; Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про 

співробітництво в галузі культури, науки та освіти 1997 р. [172]; Угода між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща  про правила 

місцевого прикордонного руху 2008 р. [170]; Закон Республіки Польща „Про 

місцеве самоврядування” 1990 р. [237]; Закон Республіки Польща „Про 

засади приєднання органів місцевого самоврядування до міжнародних  

асоціацій локальних і регіональних спільнот” 2000 р. [235];  Закон 

Республіки Польща „Про самоврядування воєводства” 1998 р. [236]; 

3) матеріали науково-дослідних центрів та установ, серед яких слід 

виокремити Центр ООН з населених пунктів [302], Центр дослідження 

публічної дипломатії Університету Південної Каліфорнії (м. Лос-Анджелес) 

[303]; Центр місцевого розвитку (м. Варшава) [248], Інститут трансформації 

суспільства (м. Київ) [54], Національний інститут стратегічних досліджень 

при Президентові України (м. Київ) [103], Центр політико-правових реформ 

(м. Київ) [153]; 

4) матеріали періодичних видань, зокрема „Журнал міжнародних 

досліджень” [42], „Гаазький журнал дипломатії” [263], „Международная 
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жизнь” [149], „Економіка України” [155], „Регіональна економіка” [94], 

„Грані. Політологія” [35]; 

5) електронні ресурси органів державної влади: інформаційно-

аналітичні довідки офіційних сайтів органів місцевого самоврядування, 

зокрема [110; 113; 121] та веб-ресурсу „Міста України” [52]; 

6) програми та стратегії щодо побратимства міст, серед іншого: 

„Стратегія міжнародної співпраці міст Люблін ‒ Мюнстер ‒ Паневежис ‒ 

Вісеу” [295], „Стратегія співпраці партнерських міст Вінницької області і 

Свєнтокшиського воєводства” [294], „Стратегія розвитку міста Луцьк” [115], 

„Стратегія розвитку Кракова” [293], тощо. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційної роботи складають наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері співробітництва міст-

побратимів, завдяки цьому представлена значна географія публікацій. У 

зарубіжній науковій літературі, присвяченій проблемі співпраці міст-

побратимів, домінують праці, що досліджують особливості нової ролі міст у 

сучаcних міжнародних відносинах. Закордонні фахівці детально вивчають 

нові форми зовнішніх зв’язків міст та особливості зростання їх ролі на 

міжнародній арені. Проблеми глобальних міст, публічної дипломатії, 

дипломатії міст, місцевого самоврядування і т. д. дуже тісно пов’язані між 

собою й досить часто, складно знайти ту межу, яка власне відділяє 

побратимські зв’язки міст в окремо функціонуючий політичний інститут.  

У свою чергу, вітчизняні наукові праці з проблематики цього 

дослідження окреслюють переважно практичну площину співробітництва 

між містами. Досить мало напрацювань стосовно теоретико-методологічних 

основ дослідження. Проте варто відзначити зростаючий інтерес серед 

вітчизняних науковців до вивчення цього виду міжнародної взаємодії міст. 

Напрацювання учених у царині досліджень недержавних акторів 

міжнародних відносин допомогли зрозуміти сутність співробітництва між 

містами-побратимами та визначити структуру дисертаційної роботи. Всі 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, що так або інакше 
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торкаються проблем співробітництва міст-побратимів, за фокусом 

дослідницького інтересу можна класифікувати таким чином: 

‒ праці теоретико-методологічного характеру, які стосуються 

з’ясування змісту концептуальних підходів щодо вивчення побратимських 

зв’язків міст; 

‒ дослідження, які окреслюють сутність та роль співробітництва між 

містами-побратимами у контексті європейської інтеграції; 

‒ праці із вивчення особливостей становлення та розвитку 

співробітництва міст-побратимів в окремих країнах світу; 

‒ дослідження, що стосуються аналізу практики реалізації 

співробітництва міст-побратимів Польщі та України; 

‒ наукові роботи, що спрямовані на розробку механізмів активізації 

побратимських зв’язків міст України. 

Так, першу групу наукових джерел складають праці теоретико-

методологічного характеру, в яких висвітлюється зміст концептуальних 

підходів щодо вивчення проблеми побратимських зв’язків міст. Ці підходи 

базуються на чотирьох категоріях міжнародної взаємодії: парадипломатії, 

дипломатії міст, міжмуніципального співробітництва та публічної 

дипломатії.  

Основні наукові праці у сфері парадипломатії, що лягли в основу 

написання теоретико-методологічної частини дослідження, належать 

зарубіжним дослідникам І. Духачек [210], С. Волфу [310], Х. Магоне [259],  

Р. Кайзеру [245], Н. Корнаго [205], А. Кузнецову [76].  

Зокрема, дослідник С. Волф [310] приділяє значну увагу з’ясуванню 

загроз та переваг парадипломатії як одного з концептуальних підходів щодо 

вивчення побратимського співробітництва міст. Корисними також стали 

праці вченого Х. Магоне [259], який всебічно аналізує парадипломатію та 

субнаціональні уряди на міжнародній арені. Переважно в роботі використано 

доробок дослідника щодо вивчення сучасних тенденцій розвитку 

парадипломатії та її типізації в умовах системи світового уряду. Загалом 
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концептуальні ідеї, які містяться у працях Х. Магоне дали змогу більш 

детально дослідити зовнішню діяльність місцевих органів влади. Особливий 

інтерес під час дослідження проблеми дипломатії міст викликали праці  

Р. Кулсейта [204], який розглядає трансформацію ролі класичної дипломатії в 

координатах нової системи міжнародних відносин й акцентує увагу на ролі 

недержавних акторів міжнародних відносин.  

У контексті дипломатії міст побратимське співробітництво пропонує 

вивчати російський вчений Ю. Саямов. Так, зокрема, у статті „Дипломатия 

городов”, автор розглядає рух міст-побратимів як „ефективний механізм 

практичної реалізації дипломатії міст” [149]. Також ця наукова публікація 

відображає співробітництво між містами-побратимами як важливий чинник 

розвитку міжнародних зв’язків та формування дипломатії міст. Корисними 

були наукові праці Т. Зонової [48], яка аналізує історію становлення та 

перспективи розвитку сучасних моделей дипломатії.  

Наступний підхід щодо вивчення побратимських зв’язків ‒

міжмуніципальне співробітництво ‒ реалізує російська дослідниця  

А. Серебренникова [150]. Дослідниця акцентує увагу на особливостях 

організаційно-правових норм міжмуніципального співробітництва й 

необхідності створення об’єднань муніципалітетів, що значно сприятиме, на 

думку А. Серебренникової, розвитку міжмуніципальної співпраці, зокрема в 

рамках співробітництва міст-побратимів.  

Досить корисними під час дослідження були праці українських учених 

В. Демчишена та В. Толкованова [39], що вивчали міжмуніципальне 

співробітництво як об’єднуючий елемент у вирішенні спільних завдань і 

подоланні дотичних проблем міст різних країн.  

Підхід щодо розгляду такого інституту побратимського 

співробітництва, як публічна дипломатія, репрезентує нідерландський вчений 

Я. Меліссен [297]. Дослідник розглядає форми та особливості публічної 

дипломатії в сучасних умовах, що мали суттєвий вплив на формування 

концепції нашого дослідження. Під час вивчення теоретичного 
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обґрунтування феномену публічної дипломатії та її застосування на прикладі 

Польщі було використано праці польської дослідниці Б. Очєрки [267]. 

Важливу роль у розумінні побратимського співробітництва міст 

відіграли наукові розвідки російських учених, які використовують терміни 

„громадська / народна / громадянська дипломатія”, зокрема праця  

Т. Медвєдєвої [90], яка характеризує побратимські зв’язки міст крізь призму 

громадянської дипломатії та аналізує основні методи і форми її використання 

у сучасному політичному процесі. У спеціальному журналі „Порідненні 

міста”, що видається в Росії, публікуються важливі для нашого дослідження 

праці Б. Громова [36] із проблеми руху міст-побратимів у контексті народної 

дипломатії. 

У другій групі представлена низка політологічних досліджень із 

визначення сутності та  ролі співробітництва між містами-побратимами в 

контексті європейської інтеграції. При цьому вітчизняний науковий доробок 

стосовно теоретичного обґрунтування поняття „співробітництва між 

містами-побратимами” є досить обмеженим, що виклало потребу в аналізі 

зарубіжних джерел. Дослідження сутності поняття „співробітництва між 

містами-побратимами” знайшло своє відображення у працях таких польських 

учених, як А. Скорупська [313], А. Бжозовська [320], В. Зелінські [317],  

М. Фурманкевіч [224] та інших зарубіжних дослідників ‒ К. О’Тула [272],  

П. Йоенніемі та А. Сергуніна [242], С. Бракмена [196], А. Прокопенка [141]. 

Роль та діяльність органів місцевого самоуправління у сфері побратимського 

співробітництва міст є чи не найважливішою, тому нами були проаналізовані 

та використані праці таких польських та вітчизняних учених, як  

А. Желазо [316], Р. Формушевіч [220], І. Петжик [276], Х. Іздебскі [240],  

Є. Регульскі [282], З. Леоньскі [252],  А. Верещинські [307], А. Ходубські 

[199], К. Юсков’як [243], П. Юрек [265], М. Баймуратов [4]. 

У контексті досліджуваної теми для більш ґрунтовного з’ясування 

сутності та ролі побратимського співробітництва міст особливе значення 

мали праці Ф. Вуда [311] щодо полікультурності міст та особливостей 
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їхнього розвитку в сучасних умовах; К. Дворак [211], А. Гжегорчика [230] 

стосовно проблем розвитку міжнародних зв’язків міст; публікації польського 

наукового журналу „Місцеве самоврядування” [285], що займається аналізом 

проблем у системі державного управління та діяльності місцевих і 

регіональних влад; О. Фарізова [176] із вивчення побратимських зв’язків  

міст як фактора покращення інвестиційного клімату держави; А. Прокопенка 

стосовно трансформаційних процесів як просторового розвитку, пов’язаного 

із підвищенням самостійності й розширенням функцій міст [140];  

І. Насирова [102] із проблем розвитку регіонів у сучасній системі 

міжнародних відносин та взаємодії органів влади різного рівня у сфері 

координації зовнішніх зв’язків регіонів; Р. Вульфович [25], В. Ягья [186],  

М. Лебедевої [77], Д. Савкіна [148] щодо вивчення ролі міст у сучасній 

системі міжнародних відносин та функціонування глобальних міст у світовій 

політиці. 

Місце побратимських зв’язків міст у системі міжнародних відносин і 

типи міжнародного співробітництва відповідно до суб’єктів взаємодії були 

проаналізовані вітчизняним дослідником П. Бєлєньким [7]. Основну увагу 

дослідник приділив вивченню міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва. Вченим проведено детальний аналіз прикордонної та 

транскордонної співпраці, а також вивчені головні засади регіональної 

політики ЄС й запропоновані відповідні рекомендації щодо регіональної 

політики в Україні.  

Досить корисними у межах нашого дослідження стали напрацювання 

українських дослідників Є. Сича щодо поширення процесів інтеграції на 

прикордонних територіях [155] та О. Мілашовської щодо „концептуальних 

засад управління розвитком прикордонного регіону” [94], де розглядаються 

прогресивні вектори розвитку менеджменту прикордонних регіонів. При 

цьому в роботах акцентується увага на необхідності активізації та підтримки 

зовнішніх зв’язків цих територій. Окремі аспекти розвитку міжрегіонального 

співробітництва як чинника європейської інтеграції та важливого 
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інструменту у функціонуванні партнерських зв’язків між територіальними 

одиницями розглядаються у працях І. Студеннікова [162].  

Особливий інтерес під час дослідження співробітництва міст-

побратимів як суб’єктів міжнародних відносин мала монографія української 

дослідниці Н. Мікули „Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво” 

[93], де проаналізовано теоретико-методологічну та правову базу, практичне 

застосування співпраці між територіями у міжнародному вимірі, світовий 

досвід реалізації міжтериторіальної та транскордонної співпраці. 

Дослідженню побратимських зв’язків міст у контексті  міжтериторіального 

співробітництва були присвячені праці волинських учених В. Колесника [69] 

та П. Луцишина [79]. На увагу заслуговують публікації Т. Терещенка [165], 

де розглядаються принципи транскордонного співробітництва, які дотичними 

до тих, що використовуються для налагодження побратимського 

співробітництва між містами. 

Третю групу наукових джерел складають матеріали, де досліджено 

особливості становлення та розвитку побратимської співпраці міст в окремих 

країнах світу. Особливе значення для досягнення цілей нашого дослідження 

мали матеріалами міжнародних та національних організацій щодо 

становлення та розвитку співробітництва міст-побратимів, вивчення  

світового досвіду налагодження побратимських зв’язків міст. Насамперед 

слід відзначити: 

- публікації польської федерації „Закордонна група” (пол. „Grupa 

Zagranica”) [229], що об’єднує 61 неурядову організацію та займається серед 

іншого питаннями представлення інтересів польських органів місцевого 

самоврядування;  

- „Асоціацію польських міст” (пол. „Związek Miast Polski”) [319] та її 

періодичне видання „Місцеве самоврядування” (пол. „Samorząd Miejski”) 

[308, c. 4] із публікаціями щодо розвитку співпраці побратимських зв’язків 

міст і гмін Польщі, а також наукові дослідження із детальною 

характеристикою побратимського руху міст світу [231];  
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- „Федерацію регіональних зв’язків гмін та повітів РП”  

(пол. „Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP”) [219] із 

вивчення проблем становлення регіональної співпраці міст Польщі;  

- наукові праці вчених „Центру досліджень місцевого самоврядування 

та локального розвитку Варшавського університету” (пол. „Centrum Studiów 

Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego”) [286] слугували 

поглибленому вивченню проблем формування зовнішніх контактів органів 

локальних влад із владними структурами побратимських міст.  

У пошуках теоретичного обґрунтування специфіки співробітництва 

міст-побратимів автор дисертації зверталася до публікацій Бюро 

міжнародних інформаційних програм Державного департаменту США 

(зокрема, опублікована тут стаття „Міста-побратими святкують 50-ту 

річницю громадянської дипломатії” [222] дала змогу з’ясувати особливості   

розвитку зв’язків міст-побратимів США; сайту Ради європейських 

муніципалітетів і регіонів (РЄМР) (англ. Council of European Municipalities 

and Regions – CEMR) [207], де опубліковано важливу інформацію щодо 

розвитку співпраці міст-побратимів Європи. Зокрема у практичному 

довіднику „Побратимство для майбутнього” (англ. „Twinning for tomorrow’s 

world”) [300] РЄМР охарактеризовано становлення побратимства в 

європейських містах, наведені приклади кращих практик налагодження 

побратимських зв’язків міст.  

Важливими для розуміння становлення та розвитку побратимських 

зв’язків міст Польщі були праці польських учених: дипломата  

В. Бартошевского [192], К. Юсков’яка [244], З. Вінницкого [278], де 

висвітлюються зовнішні зв’язки міст Польщі з містами Німеччини та 

Франції. Враховуючи те, що, східний вектор залишається одним із ключових 

і перспективних у зовнішній політиці Польщі, велика кількість наукових 

праць присвячена саме польсько-українській співпраці міст. Властивим  

для польської наукової літератури є зосередження як на теорії, так  

і на практичних результатах співпраці між містами. У цьому контексті  
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також відзначимо праці польських науковців Р. Гербута та В. Балюка з 

аналізу трансформації політичних систем країн колишнього Радянського 

Союзу [298], що були використані в розгляді геополітичного чинника 

формування побратимських зв’язків між містами України та Польщі. 

Особливості співробітництва міст-побратимів Росії дозволили 

осмислити публікації „Вісника міжмуніципального  співробітництва”, що 

став досить вагомим джерелом у вивченні не лише історії співробітництва 

міст, а й основних напрямів діяльності міжнародних організацій у сфері 

розвитку процесів міжмуніципального співробітництва [92].          

Серед вітчизняних праць найбільш корисними для розуміння 

становлення побратимських зв’язків міст України стали роботи волинського 

вченого В. Колесника. Незважаючи на те, що монографія „Інтернаціональні 

зв’язки трудящих прикордонних областей СРСР і європейських 

соціалістичних країн” [69] була видана ще у 1984 р., але вже в той період 

учений акцентував увагу на необхідності співробітництва міст. У його праці 

йшлося про форми й методи нового тоді напряму міждержавних відносин – 

прикордонного співробітництва, яке в умовах радянського періоду, 

зрозуміло, трактується лише як співробітництво прикордонних областей 

СРСР із сусідніми країнами соціалістичного табору. 

Четверту групу джерел складають дослідження з вивчення практичного 

досвіду розвитку побратимських зв’язків міст України та Польщі, що 

репрезентована публікаціями в періодичних виданнях, окремими 

монографіями та інформацією офіційних інтернет-сторінок органів місцевого 

самоврядування.  

Суттєвою для проведення дослідження виявилась публікація польської 

Фундації ім. С. Баторія (пол. „Fundacja im. Stefana Batorego”) [223] „Польща – 

Україна. Співпраця неурядових організацій” [209], де охарактеризована 

польсько-українська співпраця і, зокрема, діяльність міст-побратимів. У 

практиці налагодження побратимських зв’язків міст України та Польщі 

присутні також стримуючі фактори, які перешкоджають активному розвитку 
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співпраці або/й унеможливлюють її реалізацію. Цим проблемам присвячені 

публікації польських дослідників М. Фурманкевіча [224] та Е. Мікула- 

Бочек [266].  

Важливе значення для нашого дослідження мала монографія  

Л. Стрільчук та В. Стрільчук [161]. Це дослідження не характеризує 

безпосередньо співпрацю між містами-побратимами України та Польщі, 

проте визначає декілька типів співробітництва в рамках яких функціонують 

побратимські зв’язки  українських та польських міст. Практичні аспекти 

розвитку побратимської співпраці між українськими та польськими містами 

висвітлено у публікаціях О. Заболотної та І. Кривошия [46]. Для дослідження 

сучасного виміру українсько-польських відносин досить корисними були 

праці українських дослідників: М. Рябчука, зокрема його книга „Дві України: 

реальні межі, віртуальні війни” [147]; В. Моцока  у сфері впливу Польщі на 

політику поширення демократії ЄС щодо України [96; 97]; В. Колодяжної 

стосовно організаційно-правових форм міжнародного співробітництва 

органів місцевого самоврядування України і Польщі [70]; М. Баймуратова 

щодо аналізу європейських стандартів місцевого самоврядування [5]. 

Серед наукових журналів досить корисними виявились публікації 

„Економічного часопису–ХХІ”, зокрема публікація О. Соскіна щодо 

партнерства українських та польських міст як важливого складника 

євроінтеграції України [158]; періодичного видання „Регіональна економіка” 

[94], де висвітлюються окремі аспекти розвитку зовнішніх зв’язків міст 

України. 

         У дослідженні практичної площини співпраці українських та польських 

міст важливе значення мав моніторинг офіційних сайтів органів місцевого 

самоврядування України та Польщі, результатами якого виявилася досить 

обмежена інформація з приводу поточного стану співпраці між містами-

побратимами. Як вияснилось, відсутність даних про зв’язки міст-побратимів 

на офіційних інтернет-сторінках не визначала того, що співпраці між ними не 

має у поточний період. Таким чином у роботі було використано ряд 
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періодичних джерел для всебічного висвітлення побратимських зв’язків, 

зокрема, газет „Волинський монітор” [156], „Вікна” [166], „Наше слово” [20]. 

П’ятий напрям, який можна виокремити в усьому обсязі літератури, 

присвяченої проблемам міжнародного побратимства міст, ‒ це дослідження, 

спрямовані на розробку механізмів активізації побратимського 

співробітництва міст України. Подальший розвиток побратимських 

українсько-польських зв’язків стає предметом уваги як окремих науковців, 

так і міських осередків влади і/чи громадських організації. Ними формуються 

відповідні стратегії розвитку українсько-польських зв’язків міст-побратимів. 

Зокрема, важливими для нашого дослідження були стратегія розвитку 

польсько-української співпраці міст Вінницької області та Свєнтокшиського 

воєводства [294], а також збірник праць польських науковців „Європейські 

міста. Можливості й перспективи співпраці” (пол. „Miasta europejskie. Szanse 

i perspektywy współpracy”) [264], де висвітлено нові напрями та форми 

співпраці, що стоять перед європейськими містами.  

Для кращого розуміння ролі та ключових засад побудови стратегії 

розвитку побратимських зв’язків міст України особливий інтерес мають 

дослідження щодо реформування місцевого самоуправління, спільно 

проведені в рамках польсько-українського проекту „Системні рішення 

Любліна та українських міст у сфері створення сучасного самоврядування” 

[241]; дослідження вчених Університету ім. Адама Міцкевіча (м. Познань), 

присвячені аналізу досвіду та перспектив місцевого уряду у розвитку 

побратимства [199]; аналітичні доповіді польського політика, посла до 

Європейського парламенту Я. Ольбрихта [268] стосовно реформи системи 

функціонування місцевих органів влади та їх роль у формуванні зовнішніх 

зв’язків міст; праці української дослідниці Т. Нагорняк щодо особливостей 

розвитку брендингу території [100; 101]. 

          Для детального аналізу підходів до активізації побратимських зв’язків 

міст України та Польщі ми вважали за необхідне розглянути напрацювання 

незалежних наукових фундацій, зокрема, Інституту трансформації 
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суспільства. Він займається активним розвитком зв’язків України з країнами 

Вишеградської групи на рівні міст та регіонів впроваджує проекти, пов’язані 

зі співпрацею міст-партнерів, узагальнюючи досвід муніципального 

партнерства, публікує результати проведених досліджень в аналітичних 

матеріалах. Серед реалізованих проектів важливе значення у контексті нашої 

дисертаційної роботи мали: „Роль брендингу міст в епоху змін: європейський 

досвід для України”, „Розвиток міст шляхом євроінтеграції: досвід країн 

Вишеградської групи для України”, „Європейська перспектива українських 

міст у контексті польського досвіду (на прикладі міста Феодосія)” та 

„Налагодження співпраці між діловими колами українських і польських міст 

‒ реальне впровадження стратегічного партнерства Польщі та України” [56]. 

Аналіз вищеперелічених проектів сприяв як розумінню теоретичних засад 

формування стратегії налагодження побратимських зв’язків між містами 

України та Польщі, так і висвітленню практичної площини їхньої співпраці. 

Особливий інтерес з огляду на тему нашої дисертації викликали 

публікації та матеріали аналітичних довідок Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України щодо вивчення основних 

проблем регіонального розвитку в Україні. Зокрема, важливою виявилась 

публікація В. Засадко „Удосконалення механізмів міжмуніципального 

співробітництва на прикордонних територіях західних регіонів України” [47], 

що розкриває особливості реалізації міжмуніципального співробітництва 

прикордонних регіонів України. Переважно для роботи були корисними 

пропозиції щодо оптимізації використання органами місцевого 

самоврядування прикордонних територій України інструментів 

міжмуніципального співробітництва. При цьому автором публікації 

визначено серед головних таких інструментів саме співпрацю міст-

побратимів. Важливо, що дослідник наводить досвід країн ЄС, де 

співробітництво між містами-побратимами є елементом політики об’єднання 

спільнот та „територіальної соціально-економічної інтеграції” [47]. 
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Таким чином, наукове вивчення ключових аспектів формування та 

розвитку побратимського співробітництва міст України тільки починається, 

проте можна стверджувати, що інтерес до комплексного й просторового 

аналізу цієї форми міжнародних відносин постійно зростає. 

Дослідницький напрям побратимського співробітництва на сучасному 

етапі фактично не сформував власного методологічного інструментарію. 

Саме тому методологічною базою дослідження стала методологія вивчення 

міжнародних відносин. На це звертають увагу сучасні українські дослідники, 

зокрема А. В. Демичева справедливо стверджує, що „специфіка сучасного 

етапу включення міст у міжнародні процеси потребує звернення до 

досліджень у сфері теорії міжнародних відносин” [38, с. 67‒68]. 

 Важливим методологічним ресурсом для нашого дослідження став 

соціальний конструктивізм, який із 1980–1990-х рр. фактично є 

альтернативою таким теоріям міжнародних відносин, як реалізм і лібералізм. 

Першим теоретиком, який ввів термін „конструктивізм”, був Н. Онуф [270]. 

Соціальний конструктивізм розглядається як „особливий підхід до 

міжнародних відносин, що наголошує на соціальному, ідеологічному та 

міжсуб’єктному характері світової політики” [226, c. 51]. Його появу в теорії 

міжнародних відносин пов’язують з іменем А. Вендта [306]. Одне із 

положень конструктивістської теорії, запропоноване А. Вендтом, полягає в 

тому, що „пізнання інших агентів міжнародних відносин пов’язане з 

поняттям інтересів, які базуються на ідентичностях агента” [18, с. 336], що 

обумовлює проведення аналізу будь-яких міжнародних проблем на основі 

об’єктивно існуючих обставин. 

Розвиток соціального конструктивізму вплинув на формування 

теоретичних основ розгляду взаємодії держав, регіонів та міст відповідно до 

соціального характеру міжнародних відносин [184, с. 374]. Конструктивізм 

розглядає держави не стільки як „акторів”, стільки як „агентів” міжнародних 

відносин, що підкреслює залежність держави від соціокультурного 

контексту. При цьому конструктивісти, окрім держав, важливими агентами 
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міжнародних відносин визначають політичні, професійні й інші еліти, 

недержавні організації, соціальні рухи й окремих приватних осіб [182]. На 

субнаціональному рівні такими агентами стають представники органів 

місцевого самоврядування та місцеві громади, які активно беруть участь у 

міжнародній діяльності шляхом налагодження партнерських та 

побратимських зв’язків із зарубіжними партнерами. 

Актуалізація парадигми конструктивізму в теорії міжнародних 

відносин обумовила поширеність конструктивістських підходів та їх 

популярність у дослідженнях світової політики, в якій конструктивістський 

підхід ґрунтується на використанні системного підходу до аналізу взаємодії 

різних міжнародних акторів, на трактовках міжнародних відносин як 

соціального процесу. Парадигма конструктивізму важлива для нашого 

дослідження, по-перше, з огляду на те, що трактує взаємодію акторів 

міжнародних відносин крізь моделі їх поведінки, яка визначається 

конкретною системою соціальних відносин; по-друге, з огляду на те, що 

визначає неабиякий вплив місцевих та регіональних влад на політичні та 

економічні події, а тому дає підстави розглядати їх як значний фактор у 

створенні та зміцненні інтеграційного середовища, що формується завдяки 

переплетенню різноманітних інтересів та глокалізаційних особливостей 

сучасного соціального розвитку. 

Використання конструктивізму як інструменту аналізу дає змогу 

трактувати міста-побратими як феномен, який, з одного боку, є частиною 

внутрішнього простору власних держав, а, з іншого, є елементом світової 

політики. Між цими аспектами немає чіткої межі й однозначно позитивного 

або негативного змісту: все залежить від конкретного контексту, в якому 

перебувають ці суб’єкти. Можна сказати, що побратимське співробітництво 

не тільки є феноменом, що соціально конструюється, а й сам формує 

поведінку, ідентичність, свідомість і комунікаційні стратегії [87].  

Виходячи з основних принципів соціального конструктивізму, 

розглядатимемо соціальні взаємини міст-побратимів як такі, що мають 



 54

відповідати: а) стратегії розвитку своєї держави, б) логіці формування 

транскордонних зв’язків і в) макроструктурним закономірностям, загальним 

для всього міжнародного суспільства. Ми повною мірою погоджуємося з 

думкою вчених, які стверджують, що А. Вендта аж ніяк не слід розуміти так, 

начебто подібна гармонія більше природна, чим її відсутність; він визнає не 

тільки конфліктний характер соціальної взаємодії, але й хворобливу 

складність зміни соціальних структур [87].  

З огляду на все вище зазначене, теоретико-методологічні засади 

нашого дослідження ґрунтуються на поєднанні низки положень соціального 

конструктивізму під час вивчення побратимських зв’язків загалом і, зокрема, 

побратимства міст України та Польщі, а конструктивістські перспективи 

досліджень у теорії міжнародних відносин пов’язуємо, зокрема зі 

з’ясуванням ролі недержавних суб’єктів міжнародних відносин у процесі 

конструювання побратимства міст як соціально-політичної реальності 

світополітичного процесу. 

Для розв’язання завдань, поставлених у дисертаційній роботі, 

використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів і підходів. 

Зокрема, за допомогою термінологічного аналізу відстежувалася практика 

застосування термінів, що описують проблематику співробітництва міст-

побратимів у різних країнах та наукових школах, визначено та уточнено 

сутність поняття „співробітництво міст-побратимів” та низки дотичних 

понять, що застосовуються представниками різних наукових напрямів і 

дисциплін у процесі тлумачення міжнародного побратимства в теорії 

міжнародних відносин. 

Оскільки понятійно-категоріальний апарат побратимського 

співробітництв  міст на сучасному етапі є розробленим недостатньо, нами 

передусім, встановлено політологічний контекст поняття „співробітництва” 

та уточнено зміст його типів за суб’єктами взаємодії: міжмуніципальне, 

транскордонне, міжрегіональне, прикордонне, міжрегіональне, міждержавне 

та міжнародне. Також термінологічний метод дав змогу зосередитися на 
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уточненні змісту та обсягу ключових понять побратимського співробітництва 

у науковій теорії. Нами встановлено головні відмінності між термінами 

„міста-партнери” та „міста-побратими”, проаналізовано зміст ключових 

понять, що використовуються для їх позначення у різних країнах. 

Концептуальні підходи до вивчення співробітництва між містами-

побратимами: парадипломатія, дипломатія міст, міжмуніципальне 

співробітництва, публічна дипломатії набули дефініції з використанням 

термінологічного методу.  

Системний підхід як один із головних підходів теорії міжнародних 

відносин допоміг з’ясувати місце і роль побратимських зв’язків у системі 

міжнародних відносин. Екстраполяція цього підходу на проблему 

побратимства дала змогу цілісно проаналізувати співробітництво між 

містами-побратимами з позицій соціального конструктивізму як феномен із 

реалізації громадських інтересів та розвитку соціокультурної взаємодії. 

Системний підхід сприяв визначенню стратегії наукового дослідження 

побратимського співробітництва міст як одного із важливих політичних 

процесів у сучасних міжнародних відносин, що спричинений 

урізноманітненням недержавних акторів на міжнародній арені. Системний 

розгляд побратимства міст підводить до трактування його як цілісного явища 

та інструменту інтеграції громадських інтересів і потреб. 

Структурно-функціональний метод, логічно доповнюючи системний 

підхід, сприяв структуруванню побратимського співробітництва, визначенню 

зв’язків між його окремими складовими, окресленню функціонального 

значення категорій побратимської взаємодії та їх зв’язку із зовнішнім 

середовищем. Вивчення побратимського співробітництва міст потребує 

використання структурно-функціонального методу також для з’ясування 

головних чинників, принципів та типів побратимського співробітництва міст 

та виявленні притаманних їм специфічних функцій.  

Комплексне дослідження впливу побратимського співробітництва міст 

України та Польщі на міжнародні відносини не лише дало змогу 
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прослідкувати взаємозалежність складників побратимського співробітництва, 

а й сформувати рекомендації для органів місцевого самоврядування, 

недержавних організацій та влади щодо удосконалення системи 

налагодження побратимських зв’язків українських і польських міст. За 

допомогою структурно-функціонального методу виокремлено основні 

суб’єкти побратимського співробітництва міст. Окрім тих, що визначилися  

традиційно ‒ органів місцевого самоврядування, запропоновано виокремити 

недержавні організації та місцеві громади. Функціональний аналіз дав змогу 

визначити роль та сформулювати основні функції побратимського 

співробітництва міст у відносинах України та Польщі. Результатом 

суб’єктного аналізу стало визначення проблемних питань у реалізації 

побратимського співробітництва українських і польських міст та механізмів 

його активізації на сучасному етапі.  

Інституціональний підхід дав змогу вивчати побратимство міст як 

політичний інститут, за допомогою якого визначаються та реалізовуються 

зовнішні зв’язки міст. Із використанням цього підходу головна увага була 

зосереджена на вивченні закономірностей, особливостей функціонування 

інституту побратимства міст і його впливу на політичні процеси, події. Цей 

підхід використовувався також для дослідження правової та суспільної 

легітимності побратимського співробітництва міст. Предметом уваги в цьому 

контексті стали міжнародно-правові; нормативно-правові документи України 

та Польщі; а також документи міжнародних організацій.  

Інституціональний підхід застосовано також для дослідження 

різноманітних видів угод про встановлення побратимських зв’язків між 

органами місцевого самоврядування українських і польських міст. 

Традиційно до угод про побратимське співробітництво відносять документи 

про історично сформовані, дружні, довготривалі відносини, що охоплюють 

політичні та культурно-освітні, економічні зв’язки, котрі закріплюються 

належним чином між органами місцевого самоврядування цих міст. 

Особлива увага приділялася також вивченню за допомогою 
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інституціонального підходу організаційних форм реалізації побратимського 

співробітництва. 

Порівняльний метод дав змогу співставити однотипні види зовнішніх 

зв’язків міст шляхом виявлення їх спільних особливостей та специфічних 

характеристик, із метою виділення загальних тенденцій розвитку інституту 

побратимства міст. Метод застосовувався також для визначення просторових 

особливостей побратимського співробітництва міст України та Польщі у 

контексті світового досвіду. Порівняльний метод дав змогу шляхом аналізу 

динаміки побратимського руху з’ясувати найбільш та найменш активні міста 

України та Польщі. Використання цього методу дало змогу проаналізувати 

як статичні елементи побратимського співробітництва, так і динаміку 

укладання угод про побратимство між різними містами досліджуваних країн, 

спади та піки активності побратимського руху. 

Порівняльний аналіз використовувався для визначення специфіки 

побратимського співробітництва між містами України та Польщі в 

радянський період та після здобуття незалежності Україною. Також 

порівняльний метод застосовано для співставлення типів міжнародного 

співробітництва, в аналізі статусу установчих документів у структурі 

нормативно-правової бази побратимських зв’язків. Метод використовувався 

також для зіставлення участі міст Польщі у співпраці з українськими 

містами-побратимами, а також міст України в побратимському 

співробітництві з польськими містами. 

Особливого значення мало вивчення набутого досвіду у сфері 

побратимського руху міст за допомогою історичного методу. Важливим є 

аналіз та оцінка історичних подій, фактів, що стали ключовими на шляху 

формування та розвитку побратимського співробітництва між містами Польщі 

та України. Історичний метод дав змогу дослідити зародження, становлення та 

розвиток інституту побратимства між українськими та польськими містами. 

У процесі дослідження побратимських зв’язків міст України та Польщі 

за допомогою статистичного аналізу визначена загальна кількість міст, з 



 58

якими підписані угоди про партнерство чи побратимство. Це дало змогу 

виявити кореляцію тенденцій розвитку побратимського співробітництва міст 

Польщі та Україні у координатах простору-часу.  

Серед емпіричних методів у дисертаційній роботі використано метод 

контент-аналізу. Аналіз практики налагодження побратимського 

співробітництва міст України й Польщі, визначення головних сфер взаємодії 

міст-побратимів здійснювалися із застосуванням методу контент-аналізу. 

Зокрема, було проаналізовано зміст угод про встановлення побратимських 

зв’язків між містами двох країн.  

Таким чином, проблематика співробітництва міст-побратимів України 

та Польщі досліджується як у вітчизняних, так і зарубіжних політологічних 

працях. В українській науці переважають дослідження зі з’ясування 

особливостей організації транскордонної, прикордонної співпраці, проте 

обмаль досліджень, що відображають побратимське співробітництво як 

окремо функціонуючий політичний інститут. Зарубіжні вчені дещо глибше 

дослідили понятійно-категоріальний апарат побратимства міст та 

сформували певні наукові підходи до вивчення побратимського 

співробітництва. 

Методологічною основою у вивченні проблематики дослідження були 

положення конструктивізму, згідно якого міста-побратими є своєрідним 

феноменом, що здатний соціально конструюватись. Також у роботі було 

використано низку загальнонаукових та спеціальних методів і підходів, що 

дали можливість дослідити понятійно-категоріальний апарат й особливості 

формування та розвитку співробітництва між містами-побратимами. 

 

Висновки до розділу 1 

У Розділі 1 дисертації відображено процес становлення наукової 

рефлексії щодо співробітництва міст-побратимів. Понятійно-категоріальний 

апарат дослідження проблематики побратимства формується в рамках 

осмислення ролі міст-побратимів як недержавних суб’єктів міжнародних 
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відносин. У структурі різних типів міжнародного співробітництва ‒ 

міждержавного, міжрегіонального, прикордонного, транскордонного, 

міжтериторіального існує побратимська співпраця, що передбачає тісні 

довготривалі дружні взаємовідносини двох громад, що розміщенні в різних 

країнах світу. Суб’єктами побратимської взаємодії є окремі адміністративно-

територіальні одиниці різних держав. Особливе поширення сьогодні має 

побратимство міст, яке розглядається науковцями по-різному ‒ як елемент 

системи публічної дипломатії; інструмент дипломатії міст; складник 

парадипломатії та міжмуніципального співробітництва.  

Встановлено, що зарубіжні науковці, розглядаючи проблему 

співробітництва між містами-побратимами, акцентують свою увагу 

передусім на вивченні нових форм зовнішніх зв’язків та ролі міст на 

міжнародній арені. Вітчизняні наукові праці з цієї проблематики присвячені 

дослідженню практичних аспектів взаємодії між містами-побратимами. 

Досить мало праць політологічного характеру щодо теоретико-

методологічних засад проблематики дослідження. Проте дедалі більше серед 

науковців зростає інтерес до вивчення цього виду міжнародної взаємодії. 

Здійснено аналіз концептуальних підходів до побратимства в 

міжнародних відносинах, а також аналіз наукової літератури, в якій 

висвітлюються різноманітні аспекти співробітництва міст-побратимів. 

Зазначено, що всі наукові праці, що так чи інакше торкаються цієї 

проблематики, за фокусом дослідницького інтересу можна класифікувати на 

кілька груп.  

Відтворено методологію дослідження побратимського співробітництва 

міст як складової частини сучасних міжнародних відносин, що включає 

використання конструктивізму як інструменту аналізу та низку наукових 

підходів, зокрема термінологічного, системного, структурно-

функціонального, інституціонального підходів, які дали змогу концептуально 

визначити проблематику співробітництва міст-побратимів та зробити 

дослідження більш глибоким і структурованим. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ТИПИ ПОБРАТИМСЬКОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ МІСТАМИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин спостерігається 

трансформація ролі та функцій міст, що вимагає зміни підходів до їх 

політичного управління. Побратимське співробітництво сьогодні є важливою 

формою реалізації зовнішніх відносин міст. Для України співробітництво 

між містами-побратимами є частиною інтеграційного процесу, важливість 

використання якого в контексті європейської інтеграції зумовлює 

необхідність більш детального аналізу становлення та правового поля 

реалізації побратимських зв’язків міст. Нині зв’язки українських і польських 

міст демонструють зростаючий рівень взаємодії в різноманітних сферах. 

З’ясування головних типів та тенденцій побратимського співробітництва у 

контексті євроінтеграції України при цьому стає визначальним. 

 

2.1. Світовий контекст становлення та розвитку співробітництва 

між містами-побратимами 

 

Співробітництво міст-побратимів зазнало чимало трансформацій із 

моменту його виникнення. Витоки його сягають ще стародавніх часів, коли 

міста у своїй діяльності активно використовували зовнішні зв’язки. Після 

Другої світової війни отримало поширення поняття „міста-побратими”, що 

визначалося як інструмент відновлення взаємопорозуміння та миру.  

Система міжнародних відносин того часу вимагала участі у світових 

процесах не тільки держав як головних акторів, але й міст. Це надало 

останнім можливість сформувати власні сфери впливу та розвинути зовнішні 

контакти. У складних економічних умовах кінця 40-х років ХХ ст. опинилося 
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багато європейських міст, що змусило їх шукати нові шляхи співробітництва, 

одним із яких стало побратимство міст.  

Початок сучасного етапу побратимського руху трактується 

неоднозначно. Деякі вчені вважають, що практика укладання домовленостей 

про побратимські зв’язки в окремих країнах мала місце ще на початку Другої 

світової війни. Австралійські дослідники, зокрема, М. Чанг стверджують, що 

зародження побратимських зв’язків в Австралії відбулося саме у 1939 р., 

коли графство Паркес заявило про встановлення побратимських зв’язків із 

англійським містом Ковентрі [200, с. 234].   

У Росії науковці та громадські діячі підтримують ідею того, що саме 

їхні міста були одними серед перших, що почали налагоджувати 

побратимські зв’язки між містами. Так, Б. Громов, президент міжнародної 

асоціації „Порідненні міста” стверджує, що формування перших контактів 

відбулося у 1942 р., у розпал війни. Мешканці англійського міста Ковентрі, 

що значно постраждало від бомбардувань німецькими військами надіслало 

телеграму радянському місту Сталінград (нині Волгоград). У ній зазначалось 

про підтримку та захоплення мужністю мешканців міста під час його 

оборони. Також висувалася пропозиція встановити дружні відносини для 

розвитку співробітництва в інтересах миру та добробуту громадян. У 

результаті була підписана угода про дружбу й співробітництво між містами й 

таким чином міста поріднилися [36, с. 4]. 

Німецька дослідниця Дж. Гроспіч [228] запропонувала відлік сучасного 

етапу побратимського руху міст починати з 40-х рр. ХХ ст. ЇЇ періодизація  

охоплює п’ять основних етапів: 

1) період до 1949 р. – окремі акти примирення (зокрема, між містами 

Швейцарії, Великобританії, США); 

2) 1950-ті рр. – побратимські зв’язки  повільно закріплюються як 

форма міжнародної співпраці. Їх кількість зростає поступово, особливо в 

країнах Західної Європи з 1958 р.; 
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3) 1960‒1975 рр. ‒ бум побратимського руху у Німеччині. 

Співробітництво між містами-побратимами стає частиною щоденного 

практики міжкультурної комунікації, особливо це проявлялось із містами 

Франції з 1963 р. Також у цей період із 1976 р. формуються перші контакти із 

країнами Східної Європи. У СРСР розвивається політика налагодження 

зв’язків із містами капіталістичних держав світу; 

4) 1975‒1990 рр. ‒ структурні зміни у побратимстві міст: від 

символічної політики побратимських контактів до конкретної співпраці у 

визначених сторонами сферах. У цей період розвиваються зв’язки між 

містами країн Західної та Південної Європи; 

5) з 1990 р. спостерігається бум побратимського руху у Східній Європі 

та розвиток нових форм муніципальної співпраці (досить часто проявлявся у 

формі надання матеріальної допомоги).  

Німецький дослідник Дж. Хофман побратимство міст до початку  

1950-х рр. назвав новаторською ініціативою для забезпечення миру в Європі, 

аналізуючи перші побратимські контакти між німецькими й британськими 

містами [234]. Німецькі вчені схильні акцентувати увагу на домінуючій ролі 

Німеччини у налагодженні побратимських зв’язків міст. Зокрема,  

С. Бракмен [196] стверджує, що побратимство між містами особливо стало 

популярним у Німеччині після Другої світової війни.  Дослідник зазначає, що 

воно мало на меті формувати оновлення міжнародного взаємопорозуміння й 

співпраці між німецькими містами та містами інших країн. Також контакти, 

сформовані побратимством, обумовили зростання надходжень іноземного 

капіталу до міст-побратимів. При цьому німецькі дослідники визначають два 

основні мотиви, які сприяли побратимству міст не лише у Німеччині, а й в 

інших країнах: 

- політичний мотив (побратимство після Другої світової війни 

використовувалось як інструмент примирення між колишніми ворогами) 

[203, c. 174]; 
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- економічний мотив (побратимство спрямоване на економічну 

співпрацю та створення іноземних потоків інвестицій, руху товарів і людей) 

[227, с. 1283]. 

Взявши за основу періодизацію Дж. Гроспіч, проаналізуємо 

особливості розвитку побратимства в межах окреслених періодів. У перший 

період ‒ 40-ві рр. ХХ ст. становлення та розвиток побратимського руху 

відбувався у складних умовах післявоєнного розвитку. Серед перших англо-

німецьких міст-побратимів називають міста Брістоль і Ганновер. У 1947 р. із 

англійського міста Брістоль було направлено в німецьке місто Ганновер 

матеріальну допомогу та започатковані обміни мешканцями [197]. Метою 

перших контактів була допомога мешканцям міст, організація навчальних 

подорожей, обмін досвідом та молодіжні обміни. Такого роду ініціативи 

отримали визнання та підтримку європейської спільноти. Як зазначає 

німецький учений В. Лейтерман, побратимство міст стало початком 

найбільшого та найуспішнішого мирного руху в Європі [251, с. 26]. 

Погоджуючись із цією думкою, маємо констатувати, що побратимське 

співробітництво сформувалось на основі встановлення дружніх контактів 

усупереч проблемам суспільно-політичного характеру, які існували між 

державами.  

Другий період розвитку побратимських зв’язків 1950-х рр. 

характеризується їх зміцненням і розвитком у країнах Західної Європи та 

США. Свідченням цього стала активізація існуючих (Міжнародний союз 

місцевих органів влади (англ. International Union of Local Authorities), 

утворений ще у 1913 р. в Нідерландах із метою сприяння розвитку 

демократичного місцевого самоврядування та фокусуванні своєї діяльності 

на новостворених європейських містах [201]) і створення нових міжнародних 

та регіональних організацій у різних країнах світу:  

1) Рада європейських муніципалітетів та регіонів (англ. Council of 

European Municipalities and Regions), заснована 1951 р. у Швейцарії [206];  
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2) Міжнародна організація міст-побратимів (англ. Sister Cities 

International), сформована 1956 р. у США [289];  

3) Всесвітня федерація поріднених (об’єднаних) міст (англ. World 

Federation of United Cities and Towns), утворена 1957 р. у Франції [302]. 

Організації засновані у різних країнах із різними мотивами, але їх 

об’єднує об’єкт діяльності – дружні відносини між органами місцевої влади 

різних націй. Аналіз вивчення установчої та організаційної діяльності цих 

міжнародних організацій дав змогу з’ясувати, як відбувався процес 

становлення побратимських зв’язків у світі.  

У 1951 р. у Женеві спілкою мерів європейських міст була заснована 

Рада європейських муніципалітетів, яка розширила свою діяльність і 

долучила регіони, отримавши нову назву – Рада європейських 

муніципалітетів та регіонів (РЄМР). Вона відіграла досить важливу роль у 

становленні побратимського співробітництва міст, розглядаючи 

побратимство як шлях до згуртування європейських муніципалітетів та їх 

політичного об’єднання [305, с. 636]. Організація активно надавала 

підтримку містам об’єднаної Європи щодо удосконалення механізмів 

місцевого та регіонального самоврядування та поширення демократії. 

Досягненню цієї мети сприяли активізація місцевих та регіональних структур 

різних країн, організації спільних заходів та проектів; обміну досвідом на 

місцевому та регіональному рівнях; співпраці міст-побратимів із партнерами 

в інших частинах світу. РЄМР на сучасному етапі зосереджує свою 

діяльність у сфері розвитку регіональної політики, транспортних 

комунікацій, захисту навколишнього середовища міст. Структурні підрозділи 

організації активно вивчають законодавчі проекти ЄС, щоб переконатися, що 

при цьому враховані інтереси й проблемні питання місцевих і регіональних 

влад [206]. Від моменту створення й до сьогодні РЄМР залишається 

потужним інструментом розвитку дружніх відносин та співпраці міст країн-

членів ЄС.  
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У  США виникнення руху міст-побратимів пов’язують із активним 

розвитком у 1956 р. „народної дипломатії” (англ. „people-to-people 

diplomacy”), ініційованої президентом Д. Ейзенхауером [208, c. 380]. Саме 

цього ж року було створено Міжнародну організацію міст-побратимів (англ. 

Sister Cities International), яка основний акцент робила на важливості 

індивідуальних контактів та культурних обмінів між мешканцями міст.  

Міжнародна організація міст-побратимів сприяла формуванню 

контактів між містами, що базувались на культурних, освітніх, 

інформаційних і торгівельних обмінах, створюючи при цьому довготривалі 

дружні відносини для забезпечення процвітання й миру через „дипломатію 

народ – народу” [290]. Вважаємо, що ця організація стала одним із основних 

чинників формування передового досвіду у сфері громадської дипломатії. На 

сучасному етапі роль та функції Міжнародної організації міст-побратимів 

значно доповнились якісно новими елементами, а саме стимулюванням 

глобальної співпраці на муніципальному рівні, культурної взаємодії та 

економічного розвитку міст. Сприяння підтримці миру, спільній повазі й 

взаємному порозумінню обумовлює цілі цього об’єднання: 

- розвиток міжмуніципального співробітництва між органами місцевої 

влади США та інших країн, що мають спільні цілі; 

- забезпечення можливості для представників міської влади та 

мешканців міста досліджувати інші культури через довготермінові 

громадські партнерства; 

- створення атмосфери для активного економічного і громадського 

розвитку; 

- формування середовища в якому громада буде активно працювати й 

вирішувати спільно проблеми в культурних, освітніх, технічних, 

професійних обмінах і проектах [290]. 

          Важливо, що у США у кінці 1950-х рр. ключові положення „народної 

дипломатії”, окрім Міжнародної організації міст-побратимів, реалізовувалися 

і на локальному рівні. Так, було утворено низку місцевих організацій у сфері 
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побратимського руху, а саме: Асоціацію побратимських зв’язків м. Чаттануґа 

(англ. Chattanooga Sister City Association), що мала на меті розвиток 

дипломатії міст шляхом зміцнення партнерських відносин між США та 

міжнародною спільнотою [198]; Організацію міст-побратимів  

м. Аспен (англ. Aspen Sister City organization), у якій основний акцент було 

поставлено на міжнародні студентські та молодіжні обміни між 

партнерськими містами [190]; Асоціацію міст-побратимів м. Омаха (англ. 

Omaha Sister Cities Association) з метою розвитку дипломатії міст із 

муніципалітетами у Європі, Азії і Латинській Америці [269]; дещо пізніше у 

1986 р. об’єднання „Міста-побратими м. Ралі” (англ. „Sister Cities of Raleigh”) 

для сприяння взаєморозумінню і співпраці між містами [291]; Організацію 

міст-побратимів м. Блумінгтон (англ. Bloomington Sister City Organization) 

для сприяння взаємному порозумінню через обміни людьми, інформацією та 

ідеями [193], які значно розширили сфери співпраці американських міст із 

громадами зарубіжних країн та сприяли обміну досвідом кращих практик 

місцевого самоуправління. 

Організаційне та міжнародно-правове оформлення побратимського 

руху міст відбулося в 1957 р. у Франції. За ініціативи колишніх учасників 

французького Руху Опору на спеціальному конгресі було створено 

Всесвітню федерацію поріднених (об’єднаних) міст. Визначальною метою 

цієї міжнародної неурядової організації було укріплення дружніх зв’язків між 

містами різних країн [140, с. 58]. Побратимство між містами розглядалось як 

шлях майбутнього універсального взаємопорозуміння й захисту майбутнього 

французької мови [305, с. 636]. До кінця ХХ ст. членами цієї федерації стало 

уже понад 3500 міських населених пунктів різної величини з понад 160 країн 

світу [140, с. 58]. 

Третій період формування побратимських зв’язків (з 1960 до 1975 рр.) 

характеризується зростанням активності німецьких та французьких міст у 

побратимському русі. Цьому значно сприяло підписання у 1963 р. Угоди про 

французько-німецьку співпрацю (так званий „Єлисейський договір”). 
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Особливістю цього договору було те, що він закріплював не лише тісну 

співпрацю між урядами країн, але й на рівні міст-побратимів [26]. 

У СРСР попри „залізну завісу” також розвивалися зовнішні зв’язки 

міст. У цей період формується державна політика СРСР щодо міст-

побратимів. Головним її завданням була побудова через культурну взаємодію 

дружніх відносин із капіталістичними державами для здійснення більш 

значного впливу на міжнародні відносини. Так, у 1960-х рр. понад 80 

радянських міст мали зв’язки з більше як 200 містами зарубіжних  

країн [88, с. 96]. Задля управління порідненими містами у 1964 р. було 

створено Асоціацію у зв’язках радянських і зарубіжних міст [91]. У 

Всесвітню федерацію поріднених (об’єднаних) міст Асоціація у зв’язках 

радянських і зарубіжних міст ввійшла як колективний член. „Через 

взаємодію міст республік Радянського Союзу із зарубіжними містами 

втілювався у життя головний напрям зовнішньої  політики СРСР – 

встановлення  миру і дружби між народами” [36, с. 5]. Таке бачення 

висловлював Б. Громов, президент Міжнародної асоціації „Порідненні 

міста”, що стала у 1991 р. правонаступницею Асоціації у зв’язках радянських 

і зарубіжних міст.  

На нашу думку, принцип за яким формувалися зв’язки між містами-

побратимами в Радянському Союзі, в умовах монополізації зовнішньої 

політики центром, мав централізований характер. Це було пов’язано з 

етатистською зовнішньою політикою, яка визнавала адміністративну 

взаємодію територій при обов’язковому контролі центру [169, с. 103]. Інакше 

кажучи встановлення побратимських контактів ініціювалося не містами, а 

визначалося вищими центральними органами управління держави. Цю думку 

підтримують і деякі російські науковці, зокрема В. Максимов посилається на 

архівні документи, що засвідчують централізований характер процесу 

поріднення міст. Зокрема, він зазначає, що А. Жаке, будучи керівником 

Всесвітньої федерації поріднених (об’єднаних) міст та мером міста Локль 

(Швейцарія), висловлював своє незадоволення сприйняттям побратимства у 
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Радянському Союзі. Головний принцип діяльності Всесвітньої федерації 

поріднених (об’єднаних) міст ‒ встановлення прямих контактів між містами, 

а через них між людьми, був у Радянському Союзі порушений. Адже, на 

думку А. Жаке, „міста Радянського Союзу діяли не самостійно в рамках 

Всесвітньої федерації поріднених (об’єднаних) міст, а лише згідно вказівок 

Асоціації у зв’язках радянських і зарубіжних міст” [88, с. 100]. 

Четвертий етап розвитку співробітництва між містами-побратимами 

(1975‒1990 рр.) характеризується певними змінами у підходах до сприйняття 

побратимства виключно як практики культурної взаємодії міст. 

Відображенням важливості налагодження конкретних видів співробітництва 

між містами було прийняття 1980 р. у Мадриді Європейської Рамкової 

Конвенції загальних принципів транскордонного співробітництва [255]. У 

цей час Великобританія активно пропагувала політику співпраці міст-

побратимів як засіб кращого взаєморозуміння між європейськими громадами. 

Британська рада отримувала при цьому значні фінансові ресурси для 

підтримки міст інших країн, що активно взаємодіяли в рамках побратимської 

співпраці [275, с. 142]. 

Мали місце процеси інституціоналізації побратимського руху й у 

Польщі. За оцінками польського дослідника М. Фурманкевіча, перші 

міжнародні угоди міст з’явилися ще у 1950-х рр., проте до 1989 р. вони 

охоплювали переважно міста соціалістичних країн, а офіційні міжнародні 

угоди органів місцевого самоврядування щодо встановлення побратимських 

зв’язків зареєстровані Міністерством закордонних справ РП тільки в 2001р. 

[224, с. 149].   

Останній етап побратимського руху, визначений Дж. Гроспіч [228], 

бере початок у 1990 р. Принципові відмінності розвитку побратимського 

руху в 1990-х рр. та на початку ХХІ ст. пов’язані, на наш погляд, із 

поширенням світових глокалізаційних процесів. Під глокалізацію розуміємо 

взаємопроникнення двох тенденцій ‒ глобалізації та локалізації, яка 

характеризується поширенням мультикультуралізму, активним розвитком 
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глобальної економіки, з однією сторони, та прагненням до збереження 

традицій та самобутності націй з іншої. Оскільки глобалізаційні процеси 

породжують низку викликів і проблем локального характеру, що виникає 

потреба у координації дій багатьох місцевих органів влади з різних країн 

світу. Обмін вдалим досвідом подолання проблем та тісна співпраця при 

цьому міст різних країн є ключовими. Саме тому нова концепція 

побратимських зв’язків міст базується на проектно-орієнтованій співпраці з 

формування мереж співпраці та зростання мобільності громад, асоціацій, 

неурядових організацій, релігійних спільнот [246, c. 97].  

Цей етап супроводжувався зміною політичних центрів сили у світі, 

розпадом СРСР і зокрема, створенням незалежної України, активізацією 

міжнародної діяльності міст Східної та Центральної Європи. Зокрема, 

утворюються асоціації із підтримки розвитку міст та їх зовнішніх зв’язків, 

держави ратифікують міжнародні хартії та інші документи, що визначають 

налагодження зовнішніх зв’язків міст.  

Важливий внесок у підтримку та запровадження інноваційних форм 

організаційної діяльності співпраці міст-побратимів мала Асоціація  

польських  міст (пол. Związek  Miast  Polski). Організація заснована ще у 

1917 р., але й на сучасному етапі активно сприяє налагодженню та розвитку 

співпраці між містами-побратимами Польщі та інших держав ЄС. Асоціація 

також допомагає знайти фінансові джерела для реалізації спільних проектів 

міст-побратимів [318]. 

Утворені в цей час незалежні держави, активізують розвиток 

побратимського руху, зокрема у червні 1992 р. в Україні була заснована 

Асоціація міст України та громад із метою підтримки курсу ринкових 

реформ, збільшення кількості економічних зв’язків між містами, реалізація 

спільних інтересів міст-членів Асоціації. З 1995 р. ця всеукраїнська 

недержавна організація функціонує із дещо зміненою назвою – Асоціація 

міст України [2].  
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Розвиток дипломатії міст і побратимського співробітництва на 

сучасному етапі, без сумніву, є однією із ключових тем для міжнародних 

об’єднань і зустрічей представників муніципалітетів та місцевих громад. Ця 

проблематика стає предметом дискусій і обговорень щорічних міжнародних 

конференцій. Зокрема, під час проведення П’ятої щорічної конференції з 

глокалізації 2006 р. у м. Анкарі, що зібрала представників місцевих органів 

влади з різних країн світу, обговорювалося вирішення проблем підтримки 

миру, міжнародного розвитку в недержавному секторі, всебічного 

удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування та дипломатії 

міст [312]. Однією із основних тем на ІV Міжнародній конференції мерів 

міст світу у м. Стамбулі в 2007 р. стала дипломатія міст та її роль у зміцнені 

миру у світі [149, с. 138]. Такі конференції й зустрічі нерідко здійснюються 

під егідою міжнародної організації побратимського співробітництва міст ‒ 

Глокал Форум (англ. Glocal Forum), утвореної 2001 р., головними завданнями 

якої є забезпечення провідної ролі міст у системі міжнародних відносин і 

приєднання до процесів глокалізації [296].  

Уже на початку ХХ ст. виникла потреба у реорганізації цілей та 

завдань деяких існуючих європейських і міжнародних організацій, що 

сприяють розвитку побратимського руху міст. Зокрема, у травні 2004 р. у 

Парижі відбувся конгрес Міжнародного союзу місцевих органів влади, 

Всесвітньої федерації поріднених (об’єднаних) міст, асоціації великих міст 

„Метрополіс”. Ці організації утворили Всесвітню організацію об’єднаних 

міст і місцевих влад (ВО ОММВ) (англ. United Cities and Local Governments 

(UCLG) [149, с. 135]. Вона стала найбільшим об’єднанням у світі, яке 

представляє інтереси місцевих влад у світі. У м. Барселона (Іспанія) 

розміщена штаб-квартира цієї організації. Існують також регіональні 

осередки ВО ОММВ, що здійснюють підтримку цілей організації у певному 

географічному регіоні, зокрема Євразійському, Латиноамериканському та  ін. 

Одним із пріоритетних завдань ВО ОММВ на сучасному етапі є підвищення 
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ролі й впливу місцевих органів влади у глобальному управлінні та підтримка 

демократичного, ефективного, інноваційного місцевого розвитку [301]. 

На сучасному етапі варто відмітити про долучення африканських країн 

до побратимського руху міст. Особливу роль при цьому відіграє, утворена у 

2010 р. організація „Міста-побратими Африки” (англ. „Sister Cities Africa”), 

що розташована у Марокко. Ця структура сприяє у формуванні, зміцненні та 

розвитку партнерських відносин між містами-побратимами країн Північної 

Африки та США. Цікаво, що головна місія цієї організації досить чітко 

відображає сучасні тенденції міжнародних відносин пов’язані із активним 

розвитком глокалізації, а саме: „побудова глобальної довіри, сприяння 

порозумінню між народами і формування взаємної поваги, стимулювання 

людського та економічного розвитку через співпрацю міст” [288]. 

На глобальному рівні міста-побратими активно налагоджують зв’язки, 

зокрема, в рамках співпраці країн-учасниць БРІКС. Так, у 2011 р. було 

підписано документ ‒ „Ініціатива Циндао”, який передбачає комплекс 

заходів, орієнтованих на подальше розширення взаємодії у сферах логістики, 

високих технологій, охорони навколишнього середовища та туризму між 

містами-побратимами країн-учасниць БРІКС, а саме: Санкт-Петербург,  

Ріо-де-Жанейро, Мумбаї, Циндао та Кейптаун [30]. Такого роду ініціативи 

підтверджують значущість розвитку побратимської співпраці між містами не 

тільки на місцевому та регіональному рівнях, але й на глобальному, з метою 

формування мереж співпраці між громадами міст та розвитку бізнесу. 

Таким чином, формування та розвиток побратимського 

співробітництва міст – це складний та багаторівневий процес. Важливою 

рушійною силою побудови тісних побратимських зв’язків міст світу були й 

досі залишаються різноманітні організаційні об’єднання, асоціації і 

міжнародні, й національні організації в країнах світу – сприяють містам у 

налагодженні побратимських зв’язків міст, що посилює функції та роль міст-

побратимів як активних учасників міжнародних відносин. 
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          У контексті предмету дослідження важливо виявити особливості 

становлення та розвитку побратимського співробітництва між містами 

України та Польщі, яке відбувалося в часових межах двох останніх періодів 

розвитку побратимського руху, що були охарактеризовані раніше. Процес 

поріднення міст цих країн відбувався в різних умовах, які обумовлюють два 

принципово відмінні періоди: 

1) 1950 – кінець 1980-х рр. ‒ радянський період формування 

побратимських зв’язків; 

2) 1991 р. ‒ до сьогодні ‒ сучасний період розвитку побратимського 

співробітництва міст незалежної України та Республіки Польща. 

Перший період, на наш погляд, розпочався у 1950-х рр., коли 

укладання договорів про побратимську співпрацю мало централізований 

характер у рамках радянської системи і часів соціалістичної Польщі. У цей 

період „курс партійно-державного управління  всіма  сферами  життя полягав  

у зміцненні сталінського тоталітарного режиму за допомогою 

однопартійності, нетерпимості  до  інакомислення,  заперечення  плюралізму  

думок,  постійного  ідеологічного  тиску  на всі  сфери  культурного  життя,  

особливо  на  творчу  інтелігенцію,  застосування  насильства  проти  

неї” [89, с. 65]. У цей період спосіб взаємодії владних структур і місцевої 

спільноти базувався на принципі „згори до низу”, а інформація про прийняті 

політичні рішення подавалася досить обмежено [146, с. 407]. Цей принцип 

взаємодії був характерний і у відносинах між країнами – Польща як 

„молодший” брат СРСР була залежною від нього політично. 

Головними напрямами побратимських зв’язків, контрольованими 

центральною владою у цей період були: 

- відносини у прикордонній зоні; 

-  зв’язки місцевих партійних органів відповідних держав (перевага 

віддавалася лише партійним контактам, а не взаємодії владних структур); 

- контакти трудових колективів міст-побратимів; 
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-  взаємодія органів місцевого самоврядування була підпорядкована 

місцевим партійним осередкам і здійснювалася під їх контролем; 

- побратимство поширювалося переважно на сферу культури, тоді як 

економічні й політичні контакти відходили на другий план. 

У цей період розпочинається налагодження планового прикордонного 

співробітництва у рамках укріплення економічного й військово-політичного 

союзу між СРСР та країнами народної демократії. З метою підтримки 

процесу поглиблення зв’язків, враховуючи необхідність встановлення 

ділових прикордонних контактів, а також спільне прагнення суспільних 

організацій та населення прикордоння до встановлення дружніх зв’язків, ЦК 

КПРС і Радянський уряд у 1956 р. прийняли погоджене із правлячими 

партіями й урядами європейських соціалістичних країн рішення про 

встановлення прикордонних дружніх зв’язків між областями СРСР і 

воєводствами, округами, областями Польської Народної Республіки, 

Чехословацької Соціалістичної Республіки, Угорської Народної Республіки 

та Соціалістичної Республіки Румунії [69, с. 17]. Це рішення поширювалося і 

на співпрацю міст. 

Відповідні рішення були прийняті також партійними органами 

прикордонних регіонів. Одночасно були виділені прикордонні контактні 

зони. Так, наприклад, перші прикордонні контакти були встановлені у серпні 

1956 р. між Львівським і Волинським обласними комітетами Компартії 

України, з одного боку, і Люблінським воєводським комітетом Польської 

об’єднаної робітничої партії – з іншого, а також між окремими партійними 

комітетами партійних осередків міст та регіонів цих областей і воєводств.  

У 1959 р. до прикордонного обміну долучаються також міста й  

райони [69, с. 18].  

          Розширення й поглиблення зв’язків до рівня районів і міст створювало 

передумови для встановлення безпосередніх контактів між трудовими 

колективами підприємств однієї галузі й працівниками сільського 

господарства. Варто зазначити, що встановлювалися і культурні контакти 
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між порідненими містами, а саме постійні творчі зв’язки між професійними 

та художніми колективами, драматичними театрами, будинками культури, 

музичними школами й художніми студіями. Хоча поріднення міст нерідко 

мало формальний характер, воно було важливим компонентом розвитку 

співробітництва і дружби між СРСР та Польщею. 

          У часи відлиги у 1960-ті рр. відбувалося посилення міждержавних 

контактів  СРСР із країнами соціалістичного табору, зокрема з Польщею.  

Залучення у здійснення дружнього співробітництва міських громад стало 

новим етапом у розвитку побратимства міст УРСР із містами інших країн. 

Одним із перших міст Радянської України, що встановило побратимські 

зв’язки із містами Польщі, була Полтава (у 1958 р. укладено договір про 

побратимство з м. Кошалін) [126, с. 556]. Пріоритетними сферами співпраці 

залишалася культура та обмін досвідом між трудовими колективами.   

У наступні роки контакти міст соціалістичної України й Польщі були 

мінімізованими. Цей період характеризуємо як певний занепад побратимства 

міст. Лише після проголошення Україною незалежності відбулося поступове 

відродження на новій основі побратимських зв’язків українських і польських 

міст.  

Таким чином, з 1991 р. розпочинається сучасний етап формування 

побратимських зв’язків міст України й Польщі, що став якісно новою 

сторінкою в історії українських міст та системи формування побратимських 

зв’язків. Було укладено низку стратегічних угод про співпрацю, зокрема, 

Львів – Жешув (1992р.) [10], Київ – Краків (1993 р.), Київ – Варшава (1994 р.) 

[271]. З 1996 р. можемо говорити про „відродження” політичних контактів 

двох країн. Посиленню співпраці між українськими й польськими містами у 

цей період сприяло порушення теми стратегічного партнерства між 

Україною та Польщею на рівні центральних влад [225, с. 57]. 

Аналіз становлення побратимського співробітництва між містами 

України та Польщі дає підстави виділити низку чинників, що сприяють 

активізації співпраці міст-побратимів цих країн. Під ними розуміємо умови 
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та параметри, що здійснили вплив на процес формування побратимських 

зв’язків. Поділяємо погляди польської дослідниці А. Бжозовської [320, с. 18], 

що найважливішим чинником формування побратимських зв’язків міст є 

географічна та культурна близькість. Адже відстань досить часто є 

стримуючим елементом, що унеможливлює організацію постійних зустрічей 

представників міст-побратимів. У свою чергу, географічна близькість сприяє 

розвитку контактів та формуванню міцних зв’язків шляхом проведення 

спільних заходів, організації круглих столів, конференцій, а також наданням 

консультацій і обміну досвідом у відповідних сферах [284, с. 277]. Культурне 

споріднення міст відіграє не менше значення у налагодженні побратимських 

зв’язків між містами. Практика побратимського співробітництва міст 

свідчить, що найчастіше таке споріднення проявляється у подібних 

концепціях культурної політики, яка формується серед іншого шляхом 

розширених можливостей для участі у ній громадян.  

Інша польська дослідниця Р. Формушевіч головними чинниками 

співпраці міст-побратимів вважає: 

‒ вигідне географічне положення, що обумовлює, насамперед, вигідне 

транспортне сполучення; 

‒ мовна спорідненість; 

‒ подібна суспільно-економічна ситуація; 

‒ історична близькість; 

‒ інколи (подібні або/і ідентичні назви міст); 

‒ профіль діяльності громадських організацій; 

‒ наявність нацменшин; 

‒ інші суспільні зв’язки [220, с. 50]. 

Враховуючи думку польських науковців, пропонуємо інтегровану 

класифікацію чинників співпраці між містами-побратимами України та 

Польщі. Системний аналіз проблем побратимського співробітництва 

українських і польських міст, дає підстави для визначення п’яти груп 

чинників його формування, які наведені на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Чинники формування співробітництва між містами-

побратимами України й Польщі 

       Джерело: складено автором. 

 

Одним із ключових чинників є історичний, що відображає особливості 

розвитку відносин двох країн та їх вплив на сьогодення. У 1919‒1938 рр. 

частина етнічних українських земель, а саме Галичина, Холмщина, 

Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Посяння, Лемківщина 

перебували під владою Польщі. І досі мешканці багатьох міст України та 

Польщі, незважаючи на складну історію взаємовідносин двох країн, 

підтримують родинні зв’язки, зберігають спільні традиції та прагнуть до 

взаєморозуміння та співпраці. Історичні умови, пов’язані з тривалим 

перебуванням у межах однієї держави сприяли формуванню спільних 

традицій, схожої ментальності, спільної культури. В контексті історичного 

чинника розглядаємо також історичну спорідненість міст, що проявляється у 

наявності тісних зв’язків (у тому числі родинних) між мешканцями міст, як 

результат перебування значного періоду часу у складі однієї держави.  

Така історична спорідненість міст Західної України та південно-

східних воєводств Республіки Польщі стала чинником до формування 

чисельних побратимських зв’язків на сучасному етапі. Не лише спільне 

історичне минуле впливає на формування побратимських зв’язків між 

містами. Важливим чинником розвитку побратимства українців і поляків є 

Головні чинники формування побратимського співробітництва  

Історичний 

Геополітичний  

Етно- 

культурний 

Економічний Євроінтеграційний 



 77

геополітичний, що враховує особливості міжнародних зв’язків держав та їх 

політико-географічну близькість.  

Формування побратимства на основі геополітичних орієнтирів було 

притаманне, зокрема, Радянському Союзу, коли налагодження 

співробітництва стосувалося, передусім, міст соціалістичних країн [80, с. 5]. 

Як уже зазначалося, далеко не завжди у витоках побратимських зв’язків міст 

лежала ініціатива, інтерес і воля самих мешканців цих населених пунктів. 

Формування міждержавних зв’язків Радянського Союзу з європейськими 

соціалістичними країнами було спрямовано переважно на розвиток й 

укріплення соціалістичної співдружності, а також на досягнення панування 

СРСР у цьому регіоні. У незалежній Україні зовнішні зв’язки міст мають 

двояке спрямування: західний геополітичний вектор (Польща – 183 угоди 

про побратимські зв’язки, США – 57, Німеччина – 44, Словаччина – 25 тощо) 

властивий містам західної України та східний (Росія – 136, Китай – 32) – 

містам південної та східної України [11, с. 24]. 

Зважаючи на перевагу Західного геополітичного вектору формування 

побратимських зв’язків міст України та її курс на євроінтеграцію, виділяємо 

євроінтеграційний чинник формування співробітництва міст-побратимів 

України та Польщі. Вектор європейської інтеграції для українських міст 

виступає засобом для проведення внутрішніх якісних реформ, побудови 

ефективної системи місцевого самоврядування. При цьому досвід у 

проведенні таких змін вивчається саме у зарубіжних колег, що пройшли цей 

шлях перетворень. Виходячи із концептуальних положень стратегічного 

партнерства України та Польщі, доцільним є аналіз та адаптація досвіду 

польських міст, що найбільш ефективно може реалізовуватися саме в рамках 

українсько-польського побратимського співробітництва.   

Інтеграційні прагнення України стимулюють українські міста до 

активної співпраці з польськими побратимами в різних сферах. Детальний 

аналіз типів співробітництва між містами-побратимами розглядатиметься 

далі.   
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Дедалі більше важливим для формування побратимських зв’язків стає 

економічний чинник. У 50-х роках ХХ ст. економічна взаємодія мала 

другорядне значення, оскільки співпраця міст-побратимів переважала в 

політико-культурній сфері. Проте початок ХХІ ст. вніс свої корективи у 

функціонування інституту побратимства, зробивши пріоритетним чинником 

економічне співробітництво міст. 

Підписанню угоди про побратимські зв’язки між містами досить часто 

передує заснування спільних підприємств і/або реалізація проектів із 

покращення інвестиційного клімату обох міст. Досить часто важливим 

інвестором стає Європейський Союз, який прагне підтримувати не лише 

своїх членів, а й тих, хто прагне приєднатися до ЄС. Також співпраця міст-

побратимів передбачає організацію спільних ярмарків та виставок, 

проведення заходів, метою яких є реклама власних товарів та послуг, а також 

пошук тих економічних ресурсів, що необхідні для задоволення власних 

потреб. 

         Наступним, не менш важливим чинником, є етнокультурні особливості 

розвитку регіону у якому розміщенні міста. Ці особливості проявляються 

насамперед у спільних культурних традиціях, мові, релігійних переконаннях, 

поширених у містах-побратимах. Також вони впливають на поведінку людей 

і задають тон у налагодженні побратимських зв’язків певних міст. У цьому 

контексті слід зазначити, що міста нерідко братаються з такими ж містами 

зарубіжних держав, які мають подібні чи близькі за змістом культурно-

етнічні характеристики. 

У контексті українсько-польського побратимства важливе значення має 

етнокультурна близькість західноукраїнських міст, де особливо поширено 

співробітництво міст-побратимів. Вплив етнокультурного чинника 

прослідковується у формуванні побратимських зв’язків міст прикордонних 

територій України та Польщі, зокрема співпраця між містами-побратимами 

Ковель і Хелм та Львів і Перемишль. 
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Активно сприяє побратимству діяльність осередків нацменшин. 

Яскравим прикладом може слугувати діяльність Товариства польської 

культури Волинської областi. Після проголошення незалежності Україною, 

поляки були одними з перших етнiчних меншин Волинi, які утворили власне 

громадське об’єднання – Товариство польської культури Волинської областi 

у 1991 р. [168].  

У витоках своєї діяльності товариство формували лише 63 особи 

польського походження, проте на сучасному етапі його членами може стати  

кожен, кого цікавить Польща. Головною метою дiяльностi Товариства є 

підтримка польської громади на Волині, організація культурно-мистецьких 

заходів, сприяння у вивченні польської мови. Зараз ця організація носить 

назву „Товариство польської культури на Волинi iм. Еви Фелiнської” та має 

декілька фiлiалів у Волинській областi – у Берестечку, Гороховi, Маневичах, 

Любешовi та Рожищах. Товаристо активно розвиває культурно-освiтнє життя 

цих міст, де особливе мiсце займає діяльність суботньо-недiльнiх шкіл із 

вивчення польської мови. Цікаво, що при Товариствi також функціонує „Рада 

полонiстiв”, „Коло сибiрякiв”, „Коло польських лiкарiв” та „Лiтературне 

коло”, що об’єднує представників різних професій, де серед інших є 

студенти-полонiсти з Східноєвропейського національного університету  

iм. Лесi Українки [168].  

Слід зазначити, що за ініціативи польського Товариства проводяться 

зустрічі на релігійні свята та інші урочисті події. Досить значним є сприяння 

Товариства у реалізації молодіжних програм. Зокрема, щороку 

організовуються поїздки дітей та молоді до оздоровчих лiтнiх таборів 

Польщі, для кращого пізнання та розуміння польської культури. Найчастіше 

приймаючими сторонами є міста-побратими Луцька, а саме Люблін та 

Ольштин [28].  

Поряд із вищезазначеними чинниками побратимського співробітництва 

міст України та Польщі розглянемо його головні причини. Під ними 

розуміємо явища, що безпосередньо обумовлюють виникнення 
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побратимських зв’язків між містами. Ще в середині 1990-х рр. російський 

дослідник В. Пятака зробив спробу виокремити причини формування 

співпраці між містами-побратимами. Він виділив, зокрема: 

1) зовнішньополітичні інтереси держав; 

2) політичні інтереси партій, що є відображенням на місцевому рівні 

міжпартійної боротьби з питань зовнішньої політики; 

3) усвідомлення очільниками міст необхідності налагодження зв’язків 

між народами двох країн, тоді як міждержавні відносини між ними є 

проблемними або навіть мають конфронтаційний характер; 

4) гуманітарні акції; 

5) міркування престижності, що стосується, передусім, маленьких міст, 

розміщених подалі від туристичних маршрутів, які розглядають поріднення 

як єдину можливість брати участь у міжнародних обмінах. 

6) подібні економічні й культурні характеристики; 

7) спільне або подібне історичне минуле; 

8) „кільцеве поріднення” − встановлення побратимських зв’язків із 

містами-побратимами, що мають спільне місто-побратим; 

9) встановлення побратимських зв’язків як результат надання 

гуманітарної допомоги; 

10) географічна близькість між містами [144, с. 58]. 

Перелічені дослідником причини, на наш погляд, ототожнюються з 

чинниками розвитку побратимства, що не є правильним, оскільки існування 

чинника впливає на виникнення явища, тоді як причина обов’язково 

обумовлює його. Саме тому частина переліченого, на нашу думку, має бути 

віднесено до чинників розвитку побратимського співробітництва (зокрема 

пункти 6, 7, 10), про що йшлося вище. 

На початку 2000-х рр. серед головних причин співпраці, в контексті 

розвитку побратимського співробітництва з польськими містами-

побратимами, зокрема, польська дослідниця А. Скорупська виділила:  

‒ власну ініціативу міст; 
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‒ ініціативу зарубіжного міста; 

‒ сприяння громадських організацій; 

‒ приватні контакти мешканців міст; 

‒ попередні партнерські контакти між містами; 

‒ допомогу польського міста; 

‒ потребу в місті-партнері для реалізації спільного міжнародного 

проекту; 

‒ посередництво дипломатичних представництв та консульських 

установ [313, с. 30].  

Перелічені причини більш адекватно відображають причинно-

наслідкові зв’язки українських і польських міст.  

На сучасному етапі розвитку побратимства причини поріднення міст 

зазнали багатьох трансформацій. На нашу думку, серед причин встановлення 

побратимських зв’язків між містами є поширення інформації про міста з 

метою розвитку та стимулювання туризму, залучення іноземних інвестицій, 

вивчення досвіду зарубіжних колег у тій чи іншій сфері суспільного життя. 

Дещо інтегрований підхід щодо класифікації причин формування 

співпраці між містами-побратимами використовує польський дослідник  

М. Фурманкевіч. Головними причинами, що обумовлюють установлення 

побратимських зв’язків міст, на його думку, є: 

 1) приватні контакти, що пов’язані передусім із індивідуальною 

мобільністю мешканців міст, особливо місцевих лідерів; 

 2) зовнішні інституції ‒ це сприяння міжнародних неурядових 

організацій у розвитку побратимського співробітництва та налагодження 

двосторонніх контактів між містами; 

3) місцеві інституції, що сприяють установленню побратимських 

зв’язків міст, це серед іншого заклади освіти: школи та університети; місцеві 

асоціації, громадські інституції, культурні центри та ін.; 
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4) бізнес-контакти, що формуються переважно у прикордонній смузі  

та значного впливу на формування та розвиток побратимських зв’язків не  

мають [224, с. 152]. 

Окрім аналізу чинників головних причин поріднення міст, доречно 

дослідити й принципи на яких воно базується. Український дослідник  

Т. Терещенко, розглядаючи теоретичні засади транскордонного 

співробітництва, наголошує на декількох важливих принципах його 

формування. Екстраполяція їх на побратимське співробітництво, дає змогу 

виділити такі принципи, як: паритетності, цілісності, проблемності, 

легітимності (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. Принципи побратимського співробітництва міст 

Джерело: складено автором за [165, с. 84]. 

 

Принцип паритетності полягає у формуванні однакових можливостей 

усіх адміністративно-територіальних одиниць держави долучатись до 

співпраці з містами зарубіжних держав. Інакше кажучи, кожне село, 

містечко, місто, район та область у державі мають однакові права у 

здійсненні побратимської співпраці. Проте у цих адміністративно-

 
Принципи побратимського співробітництва міст 

 
 

п
ар

и
те

тн
ос

ті
 

ле
гі

ти
м

н
ос

ті
 

ц
іл

іс
н

ос
ті

 

п
ро

б
л

ем
н

ос
ті

 



 83

територіальних одиницях можуть бути характерні тільки для їхньої області, 

міста чи району особливості (наприклад географічне положення). Зокрема, 

участь міст Волинської області у партнерській та побратимській співпраці 

міст буде дещо відрізнятися від, наприклад, Тернопільської області. Головна 

відмінність тут полягає у тому, що Волинська область є прикордонною, 

межує з країною ЄС й більш інтегрована у різноманітні проекти, об’єднання 

та рухи. Завдяки цьому, виникають різного роду зв’язки між містами, що з 

часом можуть переростати в укладання угод про співробітництво та 

партнерство.  

           Принцип цілісності передбачає соціальну єдність у реалізації 

побратимства. Адже побратимські зв’язки є однією із унікальних форм 

міжнародної співпраці міста, що поєднує владу, мешканців, бізнес і інші 

зацікавлені громадські кола. Ця цілісна структура має як внутрішньомісцеве 

значення для укріплення взаємопорозуміння між представниками громади у 

самому місті, так і формує надійну основу для налагодження тісних дружніх 

контактів громадянського суспільства міст-побратимів. Цей принцип не був 

характерним для міст Радянської України, оскільки тому періоду був 

притаманний централізований спосіб формування побратимських зв’язків. 

Проте в умовах євроінтеграційного курсу України спільні зусилля органів 

місцевого самоврядування, громади міста, місцевих організацій у  

співпраці із зарубіжними містами-побратимами сприятимуть утвердженню 

громадянського суспільства в Україні. 

Принцип проблемності лежить в основі багатьох угод про партнерство 

та побратимські зв’язки між містами. Досить поширеною є практика 

налагодження побратимського співробітництва між містами для вирішення 

подібних або спільних проблем. Також цей принцип прослідковується у 

випадку, коли органи місцевого самоврядування України, вирішуючи 

проблеми локального характеру, запрошують експертів у тій чи іншій галузі 

із міст-побратимів для обміну досвідом та більш ефективного подолання 

посталих перешкод.  
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Іншим досить важливим принципом побратимства є принцип 

легітимності, що обумовлений правовим статусом співробітництва між 

містами-побратимами. Міста України та Польщі співпрацюють у межах 

основоположних норм національних законодавств, європейських 

нормативно-правових актів до яких приєднані держави.  Будь-які зв’язки між 

суб’єктами міжнародних відносин набувають юридичної сили лише після 

підписання відповідних документів, що засвідчують наявність таких зв’язків. 

Тип цього документу залежить від сфери, у якій передбачається тісна 

співпраця між сторонами, наприклад, угода про економічне та культурне 

співробітництво, договір про встановлення споріднених зв’язків тощо. 

Побратимське співробітництво між містами різних країн, зазвичай, 

закріплюється у вигляді угоди, хартії або договору.  Тобто, органи місцевого 

самоуправління, виходячи з пріоритетних галузей подальшої співпраці, самі 

визначають тип документу, який юридично закріплює побратимські чи 

партнерські зв’язки між ними   

Отже, співробітництво між містами-побратимами України та Польщі в 

радянські часи мало централізований характер. Із моменту проголошення 

незалежності України побратимські зв’язки поступово починають 

формуватися за іншими принципами – вони ініціюються не лише владою, але 

й міською громадою. Важливу роль при цьому відіграють інститути 

громадянського суспільства, що підтримують та сприяють реалізації 

ініціатив українських та польських міст-побратимів.  

Серед головних чинників, що здійснили вплив на процес формування 

побратимських зв’язків міст України та Польщі виділяємо: історичний, 

геополітичний, євроінтеграційний, економічний та етнокультурний. 

Причини, що обумовлюють формування побратимського співробітництва 

між містами України та Польщі, передусім полягають у наявності приватних 

контактів між мешканцями міст та сприянні громадських організацій. Серед 

ключових принципів на яких базується побратимське співробітництво, 

виділяємо: паритетність, цілісність, проблемність та легітимність. 
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2.2. Міжнародно- та національно-правова легітимізація 

побратимських зв’язків між містами України й Польщі 

 

На сучасному етапі серед недержавних акторів міжнародних відносин 

все більшого значення набуває діяльність міст. Реалізація їх активної участі у 

світополітичних процесах потребує з’ясування міжнародно-правової 

легітимізації зовнішніх зв’язків міст. Разом із тим, укладаючи договір із 

зарубіжним партнером або партнерами, суб’єкти побратимського 

співробітництва діють згідно національних, міждержавних та міжнародних 

правових документів. У цих документах сформовані основні норми, що 

легітимізують зовнішні зв’язки органів місцевого самоврядування, серед 

яких і побратимські контакти між містами. Таким чином, правове поле 

взаємодії міст-побратимів різних країн, на наш погляд, слід розглядати на 

трьох просторових рівнях: міжнародному, міждержавному та 

внутрішньодержавному (рис. 2.3).  

Міжнародний рівень представлений сукупністю усіх документів 

(міжнародних угод, хартій, декларацій), що стосуються особливостей 

налагодження побратимських взаємовідносин між суб’єктами територіальних 

громад різних держав світу. Одним серед перших та важливих документів, 

що забезпечують нормативно-правове регулювання побратимської  

взаємодії міст є Європейська рамкова конвенція про транскордонне 

співробітництво між територіальними громадами або владами [44]. Цей 

документ було підписано у 1980 р. державами-членами Ради Європи  

в м. Мадрид (Іспанія). Слід зазначити, що Україна та Польща приєдналися до 

цієї Конвенції ще в 1993 р. У Європейській рамковій конвенції про 

транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами 

безпосередньо окреслено правовий статус транскордонного співробітництва, 

важливою складовою якого є співробітництво між містами-побратимами 

[163, с. 103].  
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Рис. 2.3.  Нормативно-правова база функціонування побратимських 

зв’язків між містами України та Польщі 

Джерело: складено автором. 
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У 1998 р. було прийнято додатковий „Протокол № 2 до Європейської 

рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 

громадами або владами, який стосується міжтериторіального 

співробітництва”. Цим документом визначено, що „для ефективного  

виконання своїх завдань територіальні общини або власті поглиблюють 

співробітництво не тільки із сусідніми властями інших держав   

(транскордонне співробітництво), а й з іноземними властями, які не є 

сусідами, але з якими існують спільні інтереси (міжтериторіальне 

співробітництво), а також таке співробітництво здійснюється не тільки  

в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями   

територіальних общин  або властей, але й на двосторонньому рівні” [142].  

Варто зазначити, що у 2012 р. було прийнято наступний „Протокол  

№ 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво 

між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань 

єврорегіонального співробітництва”. Документ підписаний державами-

членами Ради Європи з метою сприяння співробітництву між 

територіальними общинами або властями, які належать до різних держав, 

відповідно до пoлітико-aдміністративних cтруктур і міжнaродних 

зoбов’язань держав [143]. Інакше кажучи ці документи легітимізують 

співпрацю між містами-побратимами, визначаючи право територіальних 

громад та асоціацій налагоджувати зовнішні зв’язки із відповідними 

громадами зарубіжних країн. 

До основних міжнародно-правових документів у сфері регулювання 

партнерської та побратимської співпраці міст відносять Європейську хартію  

місцевого  самоврядування [212], прийняту 1985 р. у м. Страсбург. Хартія 

визначає „право й спроможність органів місцевого самоврядування в межах 

закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних 

справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення”. 

У ст. 10 Хартії зазначено, що „місцеві власті мають право на умовах, які 

можуть бути передбачені законом, співробітничати з місцевими властями 
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інших держав” [45]. Таким чином, закріплюється право органів місцевого 

самоврядування співпрацювати з органами місцевої влади інших країн для 

вирішення завдань, що представляють спільний інтерес. У цій же статті 

зазначається, що у кожній державі повинно бути закріплено право 

муніципальної влади вступати в міжнародні об’єднання/асоціації 

муніципальних утворень для захисту й досягнення загальних інтересів [45]. 

Важливо, що контроль над дотриманням положень Хартії та сприяння участі 

громадян у процесах європейської інтеграції виконує Конгрес регіональних 

та місцевих органів влади Європи, заснований 1994 р. як консультативний 

орган Ради Європи [185, с. 212]. 

Серед інших міжнародно-правових документів у сфері регулювання 

побратимської співпраці міст виділяємо Всесвітню декларацію місцевого 

самоврядування, яка була прийнята у 1985 р. у м. Ріо-де-Жанейро [24]. 

Основні положення цієї Декларації схожі до тих, що сформовані в 

Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р. У Декларації серед 

іншого наголошується на необхідності  вдосконалення діяльності органів 

місцевого самоврядування шляхом розвитку партнерської політики, тут 

зазначено, що „органи місцевого самоврядування мають право 

встановлювати зв’язки з органами місцевого самоврядування інших країн із 

метою взаємообміну, співробітництва та сприяння міжнаціональному 

взаємопорозумінню„ [24]. 

Важливими документами, що лежать в основі правового обґрунтування 

реалізації побратимських зв’язків міст є Європейська хартія міст та 

Європейська декларація прав міст [213], сформовані у 1992 р. Європейська 

декларація прав міст серед іншого включає положення щодо 

„мультикультурної інтеграції”, що забезпечує право різних культурних, 

етнічних і релігійних громад мирно співіснувати, а також 

„міжмуніципального співробітництва”, яке дає змогу громадянам міст вільно 

долучатись до участі в міжнародних відносинах. 
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          В Європейській хартії міст переважно сформовані підходи до 

покращення життя мешканців міст із зосередженням уваги на створенні 

соціальних і культурних можливостей для розвитку міст. Проте у контексті 

проблематики нашого дослідження варто звернути увагу на положення 

Хартії щодо співпраці між містами. Зокрема, у пункті 3.6 Європейській хартії 

міст зазначається: „міста відіграють фундаментальну роль у регіональному, 

національному, європейському й загальносвітовому розвитку, тому досить 

обґрунтованою є їх участь у мережах співпраці й обмін на регіональному, 

національному і міжнародному рівнях, через побратимські зв’язки, членство 

в міжнародних організаціях та недержавних організаціях” [213]. 

Разом із тим варто зазначити, що у 2008 р. було прийнято другий 

варіант Європейської хартії міст, який в умовах нових викликів глобалізації 

значно видозмінив першопочаткові принципи Європейської хартії міст. 

Передусім, у ІІ Європейській хартії міст зазначається, що основною метою 

політики європейських міст є соціальна й територіальна згуртованість у 

вирішенні посталих перед суспільством проблем [214], що в умовах 

глобалізації світу стає особливо важливим. 

Другим рівнем легітимізації побратимства міст є міждержавний рівень, 

який ґрунтується на укладених міждержавних договорах України та Польщі, 

угодах та інших документах, що закріплюють співпрацю між цими 

державами. Загалом побратимське співробітництво може реалізовуватись у 

політичній, економічній, соціальній, культурній, екологічній сферах, проте 

воно сприятиме налагодженню тісних партнерських контактів не тільки між 

містами, але й між державами та їх окремими регіонами. 

Варто зазначити, що Республіка Польща першою у світі офіційно 

визнала державну незалежність України, встановивши дипломатичні 

відносини з нею 4 січня 1992 р. Базовий документ у міждержавних 

відносинах України та Польщі ‒ Договір про добросусідство, дружні 

відносини і співробітництво фактично став основою правового забезпечення 

співробітництва міст ‒ в ньому зафіксована необхідність сприяння 
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„…встановленню й розвиткові безпосередніх зв’язків та співробітництва між 

регіонами, адміністративно-територіальними одиницями та містами України 

і Республіки Польща” [42].   

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про 

міжрегіональне співробітництво, укладена 24 травня 1993 р.,  визначила, що 

„... регіональні  органи  державної  адміністрації  та  органи місцевого  

самоврядування  в  межах   своєї   компетенції   можуть заключати договори, 

згідно з внутрішнім законодавством обох країн…” [171]. 

На розвиток побратимського співробітництва між містами України та 

Польщі вплинули угоди у науково-освітній галузі: 

● було підписано Протокол щодо заснування Представництва 

Польської Академії Наук (ПАН) при Національній Академії Наук (НАН) 

України у Києві та Представництва НАН України у Варшаві при ПАН  

1999 р. Підписання цього документу мало на меті популяризацію вітчизняної 

науки у Польщі та презентацію польської наукової діяльності в Україні; 

сприяння побудові тісних контактів науково-дослідних інституцій двох 

країн. У межах побратимського співробітництва між містами України та 

Польщі, науково-освітня співпраця завжди відігравала особливу роль, що 

стало важливим чинником у часи впровадження та реалізації в Україні 

Болонської системи вищої освіти [161, с. 32]. 

● Угода про співробітництво між міністерствами освіти Польщі й 

України, укладена у вересні 1995 р., фактично стала першим кроком у 

реалізації принципу мобільності, складової впровадження Болонського 

процесу [157]. 

● 20 травня 1997 р. було підписано Угоду між Урядом Республіки 

Польща та Урядом України про співробітництво в галузі культури, науки та 

освіти [172].  

Окрім угод у науково-освітній галузі, слід відзначити низку офіційних 

двосторонніх угод між Україною та Польщею, що сприяли налагодженню 

побратимських зв’язків. Так, міста-побратими прикордонних областей 
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України та воєводств Польщі найбільш тісно співпрацюють між собою, 

зокрема завдяки наявності родинних зв’язків між його мешканцями. 

Сприяння співпраці прикордонних міст України та Польщі та контактів їх 

мешканців, стало спрощення процедури перетину спільного кордону України 

та Польщі. Зокрема, у 2008 р. було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Польща  про правила місцевого 

прикордонного руху (2008 р.) [173]. 

Третім рівнем нормативно-правової легітимізації побратимських 

зв’язків міст є внутрішньодержавний. Цей рівень налагодження 

побратимських зв’язків обумовлений специфікою нормативно-правової 

документації сформованої у кожній правовій державі. До цього рівня 

відносимо Конституції держав, відповідні закони, що конкретизують їх 

положення, статути міст та рішення окремих органів місцевого 

самоврядування щодо партнерської та побратимської співпраці. Насамперед 

в Основному Законі України [71], однією із структурних частин є розділ про 

місцеве самоврядування, що „здійснюється територіальною громадою в 

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи [71, с. 52] ”. Цей розділ фактично позбавляє центральні органи влади 

монополії на міжнародну діяльність і здійснення зовнішньої політики, що 

стало основою реалізації функцій міст і регіонів як недержавних акторів 

міжнародних відносин. Проте об’єм та сфери повноважень органів  

місцевого самоврядування України у формуванні та реалізації зовнішніх 

зв’язків, у тому числі із зарубіжними містами-побратимами не є чітко 

визначенні. 

Із метою поглибленого аналізу внутрішньодержавного рівня 

функціонування співробітництва міст-побратимів України та Польщі, 

розглянемо правовий статус побратимських зв’язків міст України 

обґрунтований за допомогою структурно-логічної схеми (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Правовий статус функціонування побратимських зв’язків міст 

України 

Джерело: складено автором. 
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посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції та законів України” [138, с. 5]. У ст. 15, 

зокрема, зазначається, що „органи місцевого самоврядування та їх асоціації 

можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних 

об'єднань органів місцевого самоврядування” [138, с. 10]. 

Це положення Закону, на наш погляд, не визначає безпосередній дозвіл 

для органів місцевого самоврядування України встановлювати зовнішні 

зв’язки з органами місцевого самоврядування інших країн, як це окреслено у 

ст. 10 Європейської хартії місцевого самоврядування. У Польщі між тим 

національне законодавство прямо закріплює положення про те, що 

повноваження органів місцевого самоврядування (гмін) включають питання, 

пов’язані зі співпрацею з місцевими громадами зарубіжних держав [153]. 

Для ефективного функціонування побратимських та інших зовнішніх 

зв’язків міст України у виконавчих органах місцевих рад формуються 

відповідні структурні частини − відділи або управління з міжнародних 

зв’язків. Зокрема, Управління міжнародних зв’язків Київської міської 

державної адміністрації визначає основними напрямами своєї роботи серед 

іншого: „здійснення робочих контактів з меріями міст-побратимів; розвиток 

співробітництва з містами країн-членів Європейського Союзу; забезпечення 

участі представників міста Києва у заходах в рамках програм 

співробітництва з зарубіжними містами-побратимами” [63]. 

Управління з міжнародних зв’язків, займаючись організацією співпраці 

між містами-побратимами, відштовхуються від рішень представницьких 

органів місцевого самоврядування. Ці рішення про укладання договорів у 

сфері побратимських зв’язків з органами місцевого самоврядування 

іноземних держав формуються із врахуванням інтересів місцевої громади. 

Характер договору залежить від специфіки майбутньої співпраці й може 

набувати поліваріантних форм його назви: від угоди про партнерство до 

договору про дружбу, побратимські зв’язки міст.  
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Важливе значення для нормативно-правового забезпечення 

побратимських зв’язків мають статути територіальної громади міста. Вони 

визначають особливості ідейно-концептуального розвитку міста та виділяють 

сфери підвищеного значення. Зокрема, статут м. Луцька одним із положень у 

ст. 34 визначає важливість „налагодження дружніх зв’язків з громадами міст-

побратимів інших країн світу” [160]. Статут Харкова також включає 

положення про побратимські зв’язки, відзначаючи, що „територіальна 

громада, через представницькі органи на добровільних та договірних засадах 

може вступати у відносини з містами інших країн (міста – побратими) в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України” [123]. 

У контексті проблематики дослідження розглянемо особливості 

нормативно-правової бази внутрішньодержавного рівня функціонування 

побратимських зв’язків міст Польщі. Серед основоположних документів  

цього рівня виділяємо: 

● Конституцію Республіки Польща, ухвалену 1997 р. Ст. 172 

Конституції визначає, що „… адміністративно-територіальні одиниці мають 

право вступати в міжнародні об’єднання локальних і регіональних громад, а 

також співпрацювати з локальними й регіональними громадами інших 

держав” [287]. 

● Закон Республіки Польща „Про місцеве самоврядування” від  

8 березня 1990 р. У 7 розділі цього закону йдеться про зв’язки та угоди 

муніципалітетів. Зокрема, стаття 64 зазначає, що „… з метою виконання 

публічних зобов’язань, гміни можуть формувати зв’язки між гмінами 

(муніципальні зв’язки)” [237]. 

● Закон Республіки Польща „Про самоврядування воєводства” від  

5 червня 1998 р. Згідно встановлених правил Рада воєводcтва ухвалює 

„Пріоритети закордонної співпраці воєводства”, окреслюючи тим cамим 

головні цілі, вподобання географічні майбутньої співпраці, а також наміри 

щодо членства у міжнародних регіональних асоціаціях. Співпраця воєводства 

із міжнародними організаціями й закордонними регіональними спільнотами 
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має здійснюватися згідно із внутрішнім законодавcтвом РП, зовнішньою 

політикою держави й її міжнародними зобов’язаннями, в межах завдань і 

компетенції воєводства. Рішення ради про „Пріоритети закордонної 

співпраці воєводства” й усі закордонні ініціативи воєводства повинні бути 

затвердженні міністром закордонних справ [313, с. 14]. 

● Закон Республіки Польща „Про засади приєднання органів місцевого 

самоврядування до міжнародних асоціацій локальних і регіональних 

спільнот” від 15 вересня 2000 р. [235]. Закон визначає, що органи місцевого 

самоврядування можуть приєднуватися до асоціацій і брати участь у їх 

діяльності, відповідно до законів Республіки Польща, зовнішньополітичної 

діяльності Республіки Польща та міжнародних зобов’язань. 

Отже, зазначені міжнародно-правові, міждержавні та національні 

законодавчі акти легітимізують установлення зовнішніх зв’язків між 

органами місцевого самоврядування українських та польських міст. У 

структурі нормативно-правової бази побратимських зв’язків виділяємо три 

рівні установчих документів – міжнародний, міждержавний та 

внутрішньодержавний. Міжнародний рівень визначає основні засади та 

принципи, що юридично оформлюють побратимське співробітництво міст. 

Міждержавний – базується на укладених міждержавних договорах України 

та Польщі, угодах та інших документах, що закріплюють співпрацю між 

цими державами. Внутрішньодержавний – окреслює основні завдання та 

функції органів місцевого самоврядування у сфері побратимських зв’язків міст. 

 

2.3. Тенденції та типи співробітництва між українськими й 

польськими містами-побратимами  

 

В рамках нашого дослідження було виявлено основні тенденції 

побратимських зв’язків міст України, які трактуються нами як домінуючий 

напрям розвитку процесу співробітництва міст-побратимів. З-поміж 

головних тенденцій побратимських зв’язків міст України виділяємо 
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міжнародну та національну правову легітимізацію побратимського 

співробітництва міст, що детально розглянута в попередньому параграфі; 

пріоритетність європейського вектору за кількістю встановлених 

побратимських зв’язків; хвилеподібний характер побратимських зв’язків на 

сучасному етапі; залучення до побратимського руху як великих, так і малих 

міст; концентрація побратимських зв’язків міст на прикордонних польсько-

українських територіях; зміна характеру побратимства – від культурної 

взаємодії до проектно-орієнтованої економічної взаємодії. 

 Для з’ясування європейського вектору в налагодженні побратимських 

зв’язків міст України було проведено аналіз просторових аспектів їх 

поширення. За даними Центру політико-правових реформ в Україні „станом 

на 1 січня 2013 р. українські обласні центри співпрацювали з 299 

адміністративно-територіальними одиницями у 50 країнах світу. Серед них 

міста в країнах СНД – 63; Азії та Африки – 38; Північної та Південної 

Америки – 25; європейських державах, не членах ЄС – 12; країнах-членах ЄС 

– 161” [153] (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5. Географія іноземних адміністративно-територіальних 

одиниць, що співпрацюють з українськими обласними центрами, столицею 

АР Крим, м. Київ та м. Севастополь станом на 01.01.2013 р. 

Джерело: [153]. 
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Зазначені відомості свідчать, що співпраця українських міст із містами 

зарубіжних країн є найчисельнішою саме в європейському векторі. Таку ж 

тенденцію підтримують міста України в контексті формування 

побратимських зв’язків. Побратимське співробітництво міст України 

налагоджене із містами 60 країн світу. Проте безсумнівним лідером за 

кількісними й якісними характеристиками налагоджених побратимських 

зв’язків є Республіка Польща. Проведене нами дослідження свідчить, що 

станом на 1 липня 2013 р. 97 українських міст встановили 199 побратимських 

зв’язків із польськими містами [13] (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Географія поширення побратимських зв’язків  

міст України з містами зарубіжних країн станом на 01.07.2013 р. 

 

№ 
з/п 

Країна, з 
містами якої 
встановлено 

побратимські 
зв’язки 

Кількість 
побратимських 

зв’язків 

№ 
з/п 

Країна, з 
містами якої 
встановлено 

побратимські 
зв’язки 

Кількість 
побра-

тимських 
зв’язків 

1 Польща 199 32 Нідерланди 3 
2 Росія 138 33 Узбекистан 3 
3 США 58 34 Мексика 3 
4 Німеччина  45 35 Хорватія 3 
5 Болгарія 40 36 Японія 3 
6 Білорусь 38 37 Казахстан  3 
7 Китай 32 38 Данія 2 
8 Туреччина 29 39 Іспанія 2 
9 Словаччина 25 40 Македонія 2 
10 Франція 24 41 Бразилія 2 
11 Угорщина 20 42 Португалія 2 
12 Грузія  19 43 Киргизстан  2 
13 Румунія 18 44 Боснія і 

Герцеговина 
2 

14 Ізраїль 16 45 ПАР 2 
15 Молдова 15 46 Бельгія  2 
16 Литва 15 47 Індія 2 
17 Греція 13 48 Куба 1 
18 Італія 13 49 Індонезія 1 
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Продовження таблиці 2.1 

19 Великобританія 13 50 Чилі 1 
20 Естонія 10 51 Аргентина 1 
21 Чехія 10 52 Туркменістан 1 
22 Латвія 9 53 Лівія 1 
23 Канада  8 54 Перу 1 
24 Вірменія 8 55 Парагвай  1 
25 Фінляндія 7 56 Південна Корея 1 
26 Сербія 7 57 Індія 1 
27 Австрія 6 58 Кіпр 1 
28 Швеція  5 59 Ліван 1 
29 Азербайджан 5 60 Норвегія 1 
31 Чорногорія 3 Всього          895 

 

Джерело: складено автором на основі статистичного матеріалу 

офіційних сайтів органів місцевого самоврядування України та Польщі. 

 

Досить цікавим є не лише факт пріоритетності побратимських зв’язків 

з польськими містами, а й динаміка налагодження побратимської співпраці 

між містами України та Польщі. Якщо на початку 2000-х рр. кількість 

контактів між польськими і українськими містами-побратимами  

оцінювалась цифрою – 81 місто-побратим (табл. 2.2), то у 2013 р., ця цифра 

стала у двічі більшою ‒ 199 побратимських зв’язків між містами України та 

Польщі. Україна посіла друге місце після Німеччини із містами якої польські 

міста уклали найбільше угод про побратимські зв’язки. Практично кожна 

п’ята гміна у Польщі має налагоджені контакти й проводить активну 

співпрацю з органами місцевого самоуправління України. Стосується  

це передусім таких воєводств Польщі, як Люблінського і Підкарпатського 

[247, с. 189]. 

Переважаюча тенденція співпраці польських міст із німецькими 

побратимами залишається незміною вже протягом декількох десятиліть. 

Активність співробітництва між містами-побратимами Німеччини й Польщі 

підтверджує той факт, що більшість міст Польщі мають щонайменше одного 

партнера в Німеччині. Із усіх міст Польщі 28 % співпрацює саме із містами 
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Німеччини, при цьому спостерігається тенденція до більш активної співпраці 

міст західних воєводств Польщі, які межують з Німеччиною [247, с. 189]. 

 

Таблиця 2.2 

Країни, з містами яких встановлено партнерство польськими 

муніципалітетами наприкінці 2001 р. 

 

№ Країна походження 
іноземного міста-

партнера 

Кількість 
міжнародних 

контактів міст 
Польщі 

1 Німеччина 644 
2 Франція 208 

3 Чехія 174 

4 Нідерланди 144 

5 Данія 116 

6 Словаччина 101 

7 Угорщина 89 

8 Україна 81 

9 Швеція 80 

10 Великобританія 67 

11 Литва 66 

11 Інші 383 

Разом 2153 

 
Джерело: складено за [224, с. 151]. 
 

Попри найбільш активну співпрацю польських міст із німецькими 

побратимами, східний вектор для Польщі не втрачає своєї ваги. Для кращого 

розуміння тенденцій у співпраці польських та українських міст-побратимів 

розглянемо динаміку укладання угод. Схематично розглянемо рівень 

активності налагодження побратимських зв’язків між містами України та 

Польщі в період із 1991 до 2013 рр., що відображено на рис. 2.6. Статистичні 

дані є дещо наближеними (із встановлених 199 побратимських зв’язків між 

українськими та польськими містами, дати визначено у 111 з них, що складає 
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55 %), оскільки не у всіх угодах між містами-побратимами вдалося з’ясувати 

дату підписання. На офіційних інтернет-сторінках органів місцевого 

самоврядування України та Польщі дані щодо року укладання договорів про 

побратимське співробітництво не завжди зазначаються. Таким чином 

вищезазначені обчислення подані виключно на основі тих даних, що 

представлені на офіційних інтернет-сторінках муніципалітетів України та 

Польщі (Додаток А).  

 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка укладання угод про побратимські зв’язки між 

містами України та Польщі в період із 1991 до 01.07.2013 рр. 

Джерело: складено автором на основі статистичного матеріалу 

офіційних сайтів органів місцевого самоврядування України та Польщі. 

 

Констатуємо, що однією із тенденцій побратимських зв’язків 

українських і польських міст є хвилеподібний характер їх становлення і 

розвитку, що проявляється зростанням кількості угод із поступовим їх 

зменшенням. Найбільшу кількість угод про побратимські зв’язки між 
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містами України та Польщі було підписано в період із 2000 до 2006 рр. 

Одним із поштовхів до такого роду активності укладання угод про 

побратимство став курс України повністю на євроінтеграцію, який був 

проголошений у Зверненні Верховної Ради України (2002 р.) до парламентів, 

урядів та громадськості держав-членів ЄС: „підтримати курс нашої  держави  

на  європейську  інтеграцію шляхом виведення взаємин з Україною  на  

якісно новий рівень розвитку, адекватний стратегічним зрушенням на 

європейському  континенті  та глибоким змінам в Українській державі” [137]. 

Ще одним важливим імпульсом до налагодження побратимської 

співпраці між українськими та польськими містами стала ініціатива 

формування політики „Східного партнерства”. Як відомо, ця форма реалізації 

регіонального співробітництва охопила країни ЄС та шість країн Східної 

Європи: Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Це 

партнерство з 2004 р. стало продовженням реалізації Європейської політики 

сусідства (ЄПС). „Фактично Східне партнерство передбачало створення 

оптимальних можливостей для поступового входження вищезазначених 

країн до союзних політик і програм, а також інтеграції до спільного  

ринку” [85, с. 63].  

Політика зближення з ЄС і наближення до європейських стандартів 

життя чітко прослідковується й на локальному рівні через побратимську 

співпрацю міст. Особливістю цього періоду поріднення міст України й 

Польщі було долучення до побратимського руху не тільки обласних центрів 

України, а й міст районного значення. Найбільшу кількість угод про 

поріднення (а саме 50) міста України в цей період уклали із містами 

Республіки Польща (зразки угод у Додатку Б).         

Практично кожна область України та воєводство Польщі мають 

підписані   угоди   про   міжрегіональну   співпрацю. Міста кожного із  

16 воєводств Польщі мають налагодженні партнерські та побратимські 

зв’язки із містами України. Найбільшу кількість українських партнерів 

мають міста таких воєводств Польщі, як Підкарпатське, Люблінське, 
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Свєнтокшиське (табл. 2.3). За даними Посольства України у Республіці 

Польща, найбільше польських партнерів мають міста таких областей 

України, як Івано-Франківська, Вінницька, Волинська, Львівська, Одеська 

[119].  

 

Таблиця 2.3 

Участь воєводств Польщі у співпраці із містами-побратимами в Україні  

 

№ Воєводство  
у Польщі 

Кількість міст 
воєводства, що мають 

побратимські зв’язки із 
містами України  

1 Підкарпатське 32 
2 Люблінське 20 
3 Свєнтокшиське 18 
4 Малопольське 18 
5 Сілезьке 18 
6 Великопольське 14 
7 Нижньосілезьке 13 
8 Мазовецьке 11 
9 Лодзинське 9 
10 Поморське 7 
11 Вармінсько-Мазурське 7 
12 Опольське 7 
13 Любуське 4 
14 Підляське 4 
15 Західнопоморське 4 
16 Куявсько-Поморське 3 

 

Джерело: складено автором. 

 

Згідно проведених підрахунків кількості українсько-польських міст-

побратимів, на основі інформації з офіційних сайтів органів місцевого 

самоврядування України та Польщі, виділяємо такі області України із 

найбільшою кількістю міст-побратимів у Республіці Польща: 

● Вінницьку (11 міст, що мають встановлені побратимські зв’язки із 

містами Польщі);  
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● Львівську (10 міст); 

● Рівненську (7 міст); 

● Івано-Франківську (6 міст); 

● Полтавська (5 міст); 

● Волинську (4 міста). 

Дані таблиці 2.4 наочно демонструють ще одну тенденцію сучасного 

розвитку побратимського руху, а саме активну участь у ньому як великих, 

так і малих міст. Повний перелік міст-побратимів України та Польщі 

наведено у Додатку А. 

 

Таблиця 2.4 

Найбільш активні міста України та Польщі за кількістю  

спільних побратимських зв’язків 

 

Міста Польщі Міста України 

Люблін Івано-Франківськ 

Кєльце Львів 

Рибнік Луцьк 

Зелена Гура Ковель 

Перемишль Трускавець 

Жешув Самбір 

Краків Кам’янець-Подільський 

Лодзь Дрогобич 

Санок Тернопіль 

Ясло Калуш 

 

Джерело: складено автором. 

 

Наступною важливою тенденцією вважаємо значну концентрацію 

побратимських зв’язків на прикордонних польсько-українських територіях.  

Аналізуючи вищезазначені дані, ми склали картосхеми, на яких відображено 

міста-побратими України та Польщі, які найбільш активно беруть у 

побратимських зв’язках (рис. 2.7 та 2.8).  
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Рис. 2.7. Головні українські міста, які мають побратимські зв’язки з 

містами Польщі  

Джерело: складено автором. 

 

На картосхемах чітко відображається просторова концентрація міст-

побратимів в Південно-Східній Польщі та Західній України. Високий ступінь 

концентрації побратимських зв’язків міст саме на прикордонних територіях 

обумовлений розглянутими вище чинниками, серед яких ключову роль 

відіграє історичний. Безумовно спільне історичне минуле цих територій 

вплинуло на формування тісних побратимських зв’язків міст на сучасному 

етапі. Окрім історичного чинника, високий рівень концентрації міст-

побратимів України і Польщі на прикордонних територіях пов’язуємо із 

активною реалізацією проектів в рамках транскордонної співпраці. Особливу 

роль у цьому контексті відграє Програма транскордонного співробітництва 

Польща ‒ Білорусь ‒ Україна 2014‒2020 рр., покликана сприяти підвищенню 
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економічного і соціального рівня розвитку прикордонних регіонів і їх міст, 

охоплених вищезазначеною взаємодією. 

 

 

 

Рис. 2.8. Головні польські міста, які мають побратимські зв’язки з 

містами України 

Джерело: складено автором. 

 

Також не можна стверджувати, що міста Східної України та Західної 

Польщі не беруть участі в побратимському русі, адже існує чимала кількість 

контактів між містами-побратимами зазначених регіонів. Разом із тим, 

особливістю побратимства у межах Східної України є зосередження 

побратимського руху у містах обласного значення. Малі міста цього регіону 

досить рідко проявляють інтерес та зацікавленість у співпраці з польськими 

містами, залишаючи цю прерогативу для обласних центрів. У Західній 

Україні окрім обласних центрів, до побратимства долучаються малі міста та 

навіть села.  
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Таким чином, аналіз географії поширення українсько-польського 

побратимського руху довів, що саме з містами Республіки Польща 

встановлено найбільше побратимських зв’язків містами України. Що 

стосується Польщі, то характерною тенденцією побратимської співпраці 

польських міст є підтримка існуючих та налагодження нових зв’язків саме з 

німецькими містами. Українсько-польське співробітництво міст-побратимів 

у динаміці значно посилилось у період із 2000 до 2006 рр. Головним чином 

це було пов’язано із активізацією євроінтеграційного курсу розвитку 

України. Стосовно співпраці між містами-побратимами України та Польщі, 

то варто відзначити помітну активність міст суміжних регіонів Південно-

Східної Польщі та Західної України. 

Важливість налагодження співробітництва між містами-побратимами 

України та Польщі продиктована як зовнішньополітичним курсом України 

на євроінтеграцію, так і необхідністю системних перетворень у сфері 

місцевого самоврядування України. Побратимські зв’язки між містами 

України та Польщі пройшли етап становлення у 1990-х рр. та на сучасному 

етапі реалізуються в різноманітних сферах і формують конкретні типи 

співпраці. Саме зміна характеру побратимства українських та польських 

міст – від культурного співробітництва до проектно-орієнтованої 

економічної взаємодії, нами визначається як одна із тенденцій його 

розвитку. 

Науковці й практики виділяють різні типи сучасного побратимства 

українських і польських міст. Так, у рамках неофіційної співпраці 

(ініціатива її розвитку сформована простими жителями міста) та офіційно 

закріпленого співробітництва (на основі укладеного договору про 

співпрацю між органами місцевого самоврядування двох міст-побратимів) 

розробники стратегії партнерської співпраці між містами Вінницької 

області України та Свєнтокшиського воєводства Польщі виділяють певні 

організаційні форми побратимської співпраці, серед яких: 
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● співпраця між керівними відділеннями органів місцевого 

самоврядування двох міст (відповідальними за її розвиток є працівники з 

питань зовнішніх зв’язків міста); 

● комітети з управління партнерською співпрацею міста (органи 

місцевого самоврядування у деяких країнах ЄС формують комітети з 

управління партнерською співпрацею міста, що офіційно отримують статус 

неурядових організацій. При цьому слід зазначити, що наявність цього 

юридичного статусу комітетів дає змогу отримувати фінансування з різних 

джерел (наприклад фондів ЄС); 

● співпраця, координована іншими інституціями (зокрема, може бути 

„Дім співпраці” або „Центр співпраці” визначених міст-побратимів). 

● „трикутники мережі” (досить частою є практика налагодження 

зв’язків із містами-побратимами наявного міста-побратима, що таким чином 

формує локальну мережу побратимської співпраці) [294, с. 55]. 

Як бачимо, тут йдеться фактично про інституалізовану (офіційну) та 

неінституалізовану форми співробітництва. 

При цьому комплексне дослідження сфер взаємодії міст-побратимів 

України і Польщі, дає підстави класифікувати їх таким чином: 

● взаємодія у сфері підтримки та розвитку культури; 

● взаємодія інституцій та місцевого самоврядування (з вивчення й 

адаптації кращих прикладів управління); 

● економіка та підприємництво (розширення економічних мереж 

співпраці, розвиток інституційних форм підтримки підприємництва); 

● наука та освіта (обмін студентами, реалізація спільних освітніх і 

наукових програм) [294, с. 67];  

● соціальна сфера (комунікація між мешканцями міст-побратимів 

сприяє зміцненню толерантності, повазі до культурних відмінностей, котрі 

виявляються на рівні мови, традицій, менталітету); 
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● розвиток туризму (на основі популяризації місцевих атракцій для 

мешканців міста-побратима з метою та кращого пізнання місцевої культури, 

активно розвивається сфера туризму) [68, с. 52]. 

На наш погляд, найбільш перспективною є дворівнева типологізація. 

Варто виокремити два типи побратимства – інституалізоване й 

неінституалізоване.  

Розглядаючи інституалізоване співробітництво міст-побратимів, 

насамперед, зазначимо, що співпраця міст Польщі, які мають побратимські 

зв’язки із містами зарубіжних країн, ‒ це добре врегульована діяльність 

муніципалітетів у напрямі промоції своїх міст, що прикладають зусилля для 

їх процвітання й швидкого розвитку. Цей рівень розвитку певним чином 

обумовлений членством Польщі в ЄС, але значною мірою це інтенсивна 

робота над успішним розвитком міста, керівників органів місцевого 

самоврядування та активна громадська позиція мешканців цих міст. 

Важливо, що польські міста-побратими плідно співпрацюють не тільки у 

культурній сфері, як це притаманно для українських міст-побратимів, а й 

приділяють значну увагу сектору економіки.  

Наочний приклад ефективної з погляду економіки, співпраці 

демонструють польські та німецькі міста-побратими [231, c. 8]. Тут існує 

практика муніципалітетів обмінюватись досвідом щодо новітніх розробок та 

тенденцій у сфері екології підприємств, у методах отримання прямих 

іноземних інвестиції, в покращенні умов роботи працівників підприємств із 

підвищеним рівнем ризику для здоров’я людини, у впровадженні  освітніх та 

наукових програм для молоді з метою удосконалення системи освіти і тощо 

[231, c. 19]. Проте з містами України польські міста-побратими 

налагоджують тісні зв’язки не тільки у культурній сфері, тенденцією 

останніх років є інтенсивна взаємодія політичних, економічних інституцій та 

органів місцевого самоврядування. Зазначені сфери дають підстави визначити 

головні типи співробітництва міст-побратимів України та Польщі: політико-
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адміністративний, економічний,  культурний,  науково-освітній, які 

охоплюють інституалізовану та неінституалізовану співпрацю (рис. 2.9). 

 

 

 

Рис. 2.9. Основні типи співробітництва між містами-побратимами 

України та Польщі за сферами співпраці 

Джерело: складено автором. 

 

Політико-адміністративний тип співробітництва українських та 

польських міст-побратимів визначається взаємодією політичних структур та 

органів місцевого самоврядування з метою налагодження побратимських 

зв’язків. У межах цієї взаємодії найбільш активно здійснюється обмін 

інформацією, ідеями й досвідом, що є ядром будь-яких побратимських 

зв’язків міст, без якого вони фактично не можуть існувати. Міста України й 

Польщі обмінюються досвідом у різних сферах, зокрема щодо удосконалення 

місцевого самоврядування та роботи міських служб й організацій. Так, між 

містами-побратимами Івано-Франківськом та Жешувом здійснюється обмін 

досвідом у рамках проектів фінансування  з  коштів  місцевих  бюджетів  та   

коштів  Євросоюзу [118]. Між містами-побратимами Рівне й Пйотркув-

Трибунальський відбувалися обміни офіційними делегаціями лікарів, 

учителів, підприємців, групами учнів [121].  

Основні типи функціонування побратимських зв’язків міст 

України та Польщі за сферами співпраці 
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Варто відзначити про реалізацію у 2010 р. м. Люблін проекту „Міста, 

що розвиваються – використання польського й українського досвіду в сфері 

побудови сучасного самоврядування”. В рамках цього проекту вивчались 

особливості функціонування системи місцевого самоврядування в Україні та 

Польщі. До проекту долучилося декілька українських міст-побратимів 

Любліна, серед яких Львів, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, 

Дніпропетровськ, Луганськ та Суми. Вивчення досвіду польської сторони під 

час організованих дискусій та круглих столів, сприяло підвищенню 

кваліфікаційного рівня  українських посадовців щодо організації зовнішніх 

зв’язків міст. Також корисними для обох сторін був обмін досвідом щодо 

формування стратегій розвитку міст, запровадження системи стандартів 

якості ISO 9000, розробки маркетингових стратегій розвитку туристичної 

галузі міста [154]. 

У цьому контексті варто зазначити про інтенсивну співпрацю між  

м. Суми та польським побратимом м. Люблін. Протягом 2012‒2014 рр. 

представники м. Суми приймали участь у Конгресах Ініціатив Східної 

Європи (КІСЄ), що відбуваються у м. Любліні. У межах КІСЄ‒2014 було 

проведено тематичні диспути щодо проблем місцевого самоврядування, 

розвитку громадянського суспільства. В ході цього Конгресу м. Суми 

підписало Меморандум про співпрацю щодо реалізації спільних проектів в 

рамках Стратегії територіального співробітництва м. Любліна на період 

2015‒2020 рр. Доцільність та важливість співпраці м. Суми із польськими 

містами-побратимами визначається на сучасному етапі також у наданні 

польськими експертами консультативної допомоги у розробці Стратегічного 

плану розвитку м. Суми та формуванні його бренду [98]. 

Політико-адміністративний тип співробітництва українських та 

польських міст-побратимів розвивається й у містах Східної України. Цьому 

значно сприяє діяльність Фундації українсько-польської співпраці ПАУСІ 

(англ. PAUCI) [179]. Так, за підтримки Фундації у 2004 р. Донецьким 

молодіжним дебетним центром було реалізовано проект „Роль органів 



 111

місцевої влади у процесі європейської інтеграції. Польський досвід” [129]. 

Головна мета проекту передбачала реалізацію ініціатив у Донецькій, 

Сумській та Харківській областях Східної України та Поморського 

воєводства Польщі, задля  запровадження європейських норм і стандартів у 

сферах соціальної та молодіжної політики шляхом вивчення досвіду 

польських міст, формування ефективних планів місцевого розвитку. Під час 

реалізації проекту пройшли стажування представники органів місцевого 

самоврядування й державні службовці з можливістю вивчити досвід 

польських колег щодо системи впровадження головних норм і стандартів ЄС 

у практичній діяльності місцевої влади, з’ясування функцій та ролі органів 

місцевого самоврядування в напрямі європейської інтеграції [167, с. 132]. 

Також важливе значення для співпраці міст-побратимів України та 

Польщі має досвід, набутий під час реалізації проекту „Прозоре 

самоврядування в Україні навчання українських органів місцевого 

самоврядування в галузі сучасного управління громадською адміністрацією”. 

Головною метою проекту було формування засад ефективного місцевого 

управління: 

‒ прозорість – швидкий та вільний доступ до важливої інформації щодо 

діяльності місцевої влади; 

‒ подолання корупції ‒ формування системи правил й етичних 

принципів роботи службовців в органах місцевого самоврядування; 

‒ залучення громадськості міст до вирішення суспільно-значущих 

проблем;   

‒ прогнозування ‒ розробка стратегій розвитку міста з урахуванням 

можливих змін і трансформацій діяльності органів місцевого 

самоврядування; 

‒ підвищення рівня кваліфікації працівників органів місцевого 

самоврядування; 

‒ періодичне звітування органів місцевого самоврядування щодо їх 

діяльності для широкого кола громадськості [281, с. 7]. 
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Під час реалізації цього проекту у 2005 р. було проведено навчання 

серед представників органів місцевого самоврядування м. Здолбунів 

(Рівненська область) щодо практичного застосування вищезазначених засад. 

Також до проекту було долучено міста Донецької та Луганської областей: 

Торез і Амвросіївка. З польської сторони варто виділити міста Краснік та 

Ленчна, які активно підтримували реалізацію цього проекту та надавали 

консультації щодо успішного застосування засад ефективного місцевого 

управління [281, с. 8].  

Такий досвід, отриманий у результаті співпраці міст-побратимів, 

досить цінний для українських міст, оскільки дає змогу переймати кращі 

практики від західних колег та адаптувати їх у діяльності власних органів 

місцевого самоврядування. Важливо, що співпраця міст-побратимів була 

необхідним елементом для органів місцевого самоврядування Польщі під час 

підготовки до вступу у ЄС. Завдяки спільним зусиллям, зокрема реалізації 

спільних проектів, працівники органів місцевого самоврядування Польщі 

дізналися про особливості та засади, яких мають дотримуватись в ЄС у 

межах функціонування адміністрацій місцевої влади та реалізації 

регіональної політики.  

У цьому контексті варто зазначити також про Європейський дім 

зустрічей – Фундацію „Новий Став” (м. Люблін), що функціонує з  

1993 р. та успішно реалізує проекти щодо поширення демократії  та розвитку 

громадянського суспільства в країнах Східної Європи. Найбільш активно в 

рамках діяльності цієї Фундації співпрацюють міста-побратими з 

української, білоруської та польської сторони. Головними учасниками 

заходів, організованих Фундацією, є лідери громадських об’єднань, 

представники місцевої влади, журналісти. Одним із аспектів діяльності 

Фундації є сприяння в молодіжних обмінах, підвищення кваліфікації 

працівників органів місцевого самоврядування [216].  

Іншим важливим аспектом діяльності Фундації „Новий Став” була 

реалізація проектів, у рамках співпраці міст-побратимів Луцька та Любліна, 
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щодо поширення інформації про особливості євроінтеграції та шлях Польщі 

у цьому контексті. Важливо, що діяльність Фундації сприяла розширенню 

науково-дослідного співробітництва між Люблінським католицьким 

університетом та Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі 

Українки, а також заснуванню „Європейського інформаційного центру” у  

м. Луцьку [167, с. 135]. 

Особливістю політико-адміністративного типу співробітництва між 

містами-побратимами України та Польщі є значна роль посольств та 

консульських установ в обох країнах у підтримці засад побратимства. Одним 

із пріоритетних завдань є налагодження добросусідських відносин на  

різних рівнях, зокрема й у сфері партнерських та побратимських зв’язків  

між містами обох країн. Досить багато ініціатив та заходів, які реалізуються 

спільно громадами українських і польських міст-побратимів, мають значну 

підтримку з боку посольств та консульських установ. На сучасному етапі у 

Польщі функціонує посольство України та 10 консульських установ; в 

Україні ‒ посольство Польщі та 5 консульських установ. Більш детальна 

інформація подана у табл. 2.5 та 2.6. 

 

Таблиця 2.5 

Дипломатичні представництва та консульські установи  

Республіки Польща в Україні 

Місто Рік відкриття  

Київ (посольство) 1992 

Львів (генеральне консульство) 1993 

Харків (генеральне консульство) 1994 

Луцьк (генеральне консульство) 2003 

Одеса (генеральне консульство) 2003 

Вінниця (генеральне консульство) 2010 

  

Джерело: складено автором за [131]. 
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Діяльність дипломатичних представництв та консульських установ 

Польщі в Україні має певні історичні корені. Зокрема, Генеральне 

консульство Республіки Польща у Харкові було відкрито у 1994 р., певним 

чином продовжуючи традицію Генерального консульства Республіка Польща 

у Харкові відкритого ще у 1924 р. [124]. Діяльність польської дипломатичної 

місії у Львові було розпочато у 1987 р. – Консульська Місія, тоді ще 

Польської Народної Республіки. В 1993 р. уже в незалежній Україні місія 

була трансформована в Генеральне Консульство Республіки Польщі. 

Першим Генеральним консулом став Г. Літвін, нині – Надзвичайний і 

Повноважний Посол Республіки Польщі в Україні [249]. 

 

Таблиця 2.6 

Дипломатичні представництва та консульські установи  

України в Республіці Польща 

Місто Рік відкриття * 

Варшава (посольство) 1992 

Краків (генеральне консульство) ... 

Гданськ (консульство) 1994 

Вроцлав (почесне консульство) ... 

Люблін (генеральне консульство) 2003 

Жешув (почесне консульство) 2003 

Познань (почесне консульство) 2007 

Хелм (почесне консульство) ... 

Щецин (почесне консульство) ... 

Перемишль (почесне консульство) 2012 

Зелена Гура (почесне консульство) ... 

 

Джерело: складено автором за  [117]. 

* Примітка: В колонці „Рік відкриття” вказано роки заснування 

дипломатичних представництв та консульських установ. Не встановлені дати 

визначені як „ …” .  
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Підтримка побратимського співробітництва між містами здійснюється 

передусім консульськими установами. Виражається вона серед іншого через 

спрощену процедуру видачі віз; організацію культурних заходів, святкувань; 

підтримка товариств поляків в Україні та українців у Польщі; публікуванні 

періодичних видань. Зокрема, у м. Луцьку виходить двомовна газета 

„Волинський монітор” (пол. „Monitor Wołyński”), що фінансується 

Генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку. Основними 

завданнями, які ставлять ініціатори цього видання, є пропагування ідеї 

європейської та євроатлантичної інтеграції; наближення Польщі до українців 

(поширення інформації про країну, її історію, культуру, традиції, вищі 

навчальні заклади, програми обміну); позиціювання Волині для поляків 

(інформування про життя регіону, історію, культуру); сприяння діалогу обох 

народів та руйнування стереотипів [156, с. 7].  

У Чернівцях видається „Газета польська Буковини”, заснована 

Чернівецьким обласним Товариством польської культури ім. А. Міцкевича. 

Публікація видання здійснюється безпосередньо за підтримки Міністерства 

закордонних справ Республіки Польща та висвітлює різноманітні культурні, 

освітні та інші події Буковини [304, c. 6].   

За сприяння дипломатичних представництв і консульських установ 

українські та польські громади відкривають музеї, встановлюють пам’ятні 

споруди. Зокрема, у січні 2015 р. у польському місті Люблін  за ініціативи 

товариства „Спільне коріння” (пол. „Wspólne Korzeniе”), Українського 

товариства у Любліні, місцевої влада Любліна та екс-консула України в 

Любліні І. Грицака було встановлено пам’ятник жертвам Великого 

Голодомору в Україні в 1932‒1933 рр. Захід об’єднав представників як 

місцевої влади, так і громадських діячів, бізнес-кіл, освітян із  

трьох українських міст-побратимів Любліна: Львова, Луцька та Івано-

Франківська [29]. 

Посольство України у Республіці Польща ініціювало проведення 

заходів із нагоди 200-річного ювілею диригента та автора музики до 
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Державного гімну України ‒ М. Вербицького у с. Млини Підкарпатського 

воєводства Польщі в березні 2015 р. Під час заходу було організовано 

концерт за творами композитора, що об’єднав виступи митців із багатьох 

українських міст-побратимів [134]. 

Діяльність та підтримка з боку дипломатичних представництв та 

консульських установ в обох країнах свідчить про досить тісну співпрацю 

між українськими та польськими містами, довіру у відносинах та бажання 

працювати в напрямі підтримки європейських цінностей. Функціонування 

розвиненої мережі консульських установ в містах України та Польщі сприяє 

більшому доступу громадян до інформації про сусідню країну, її культуру, 

традиції та звичаї, а також сприяє налагодженню дружніх контактів між 

містами-побратимами.  

Як правило, відносини міст-побратимів розраховані на перспективу й 

носять культурно-просвітницький характер, проте в умовах глобалізації міста 

стають активними учасниками міжнародної взаємодії. Економічні відносини 

міст-побратимів сприяють інвестиційній привабливості регіону, розвитку 

підприємництва та загалом впливають на створення нових робочих місць. 

Досить поширеною є практика стажування спеціалістів із міст-побратимів, 

утворення транснаціональних корпорацій. Одним із важливих критеріїв, 

згідно якого вибирають побратима, є рівень розвитку економіки й міського 

благоустрою [68, с. 52]. 

Добре налагоджена співпраця між містами є також ефективним 

інструментом для розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки стимулює 

надходження іноземних інвестицій у розвиток підприємств, фірм тощо. Із 

цього погляду перспективним у співпраці українських і польських міст-

побратимів виступає саме економічний тип побратимства.   

Економічна співпраця міст України та Польщі включає такі сфери, як 

підтримка підприємництва, енергоощадні технології, торгівля, створення 

торгово-промислових представництв та спільних підприємств [13, с. 132]. 
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Зокрема, одним із міст-побратимів Луганська є польський Люблін, у рамках 

співпраці з яким особливе місце займає економічна сфера.  

Так, делегація з Луганська, що складалась із представників органів 

місцевого самоврядування та бізнесменів брала участь у інвестиційно-

економічному форумі LUB-INVEST−2011. Під час зустрічі Луганськ 

презентував програму щодо інвестиційної привабливості міста як 

пріоритетного напряму свого розвитку. У цьому ж році було досягнуто 

домовленості між містами-побратимами щодо співробітництва з метою 

реалізації проекту „Агромісто Луганськ” [43]. „Агромісто” це так зване 

кластерне утворення, що об’єднує низку підприємств, компаній, організацій 

із обслуговування фермерських господарств. При цьому співробітництво із 

польською стороною включатиме формування сільського господарських 

об’єктів, експлуатацію та виробництво [174].  

Також слід зазначити, що у Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій та 

Житомирській областях, функціонують кілька потужних фірм із польським 

капіталом партнерських міст, зокрема, фірми: „Церсаніт-Інвест” 

(Житомирська область, с. Чижівка) із виготовлення керамічних санітарно-

технічних виробів), на якій працює понад 1000 осіб; „Барлінек-Інвест”  

(м. Вінниця), що спеціалізується на виготовленні дерев’яного покриття для 

підлоги, „Агро Team Хмельницький” (Хмельницька область, с. Нижчі 

Вовківці) із виготовлення обладнання й оснащення для теплиць, „Янік Груп” 

(м. Вінниця) у сфері дистрибуції медичного обладнання, „Полімекс-

Мостосталь Україна” (м. Житомир), що спеціалізується на будівництві 

об’єктів промислового, торгівельного та комерційного призначення, „Інко-

Фуд Україна” (м. Бердичів) із виготовлення м’ясних виробів, 

напівфабрикатів [27]. 

Важливо відмітити економічні проекти міст-побратимів України та 

Польщі за посередництва Інституту трансформації суспільства. Загалом 

Інститут визначає одним із „найперспективніших напрямів взаємовідносин 

між Україною та Польщею є налагодження довготривалого співробітництва 
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на рівні органів місцевого самоврядування та бізнес-структур”. Відзначимо 

проект „Налагодження співпраці між діловими колами українських і 

польських міст”, зокрема за участю міст-побратимів ‒ Миргорода й 

Згожельца. Серед учасників проекту є очільники підприємств малого та 

середнього бізнесу з українських та польських міст, які активно сприяють у 

взаємовигідній співпраці. Головними цілями проекту було насамперед 

застосування українськими органами місцевого самоврядування досвіду 

польських колег стосовно сприяння діловій активності у містах; розвиток 

співробітництва бізнес-структур однотипних економічних галузей 

українських і польських міст; покращення інвестиційного клімату та 

спрощення в доступі підприємницьким структурам українських і польських 

міст на ринки обох країн [53]. 

Налагодження співробітництва між українськими та польськими 

містами-побратимами як чинника соціально-економічного розвитку досить 

активно використовується органами місцевого самоврядування м. Чернівці. 

З-поміж 11 міст-побратимів особливо інтенсивною є співпраця саме із 

польським містом – Конін. У рамках домовленостей про побратимську 

співпрацю відбувається постійний обмін делегаціями, до яких залучені як 

управлінці, так і очільники бізнес-структур. Досить частою є практика участі 

представників ділових кіл Чернівців у виставках-ярмарках, що проводяться в 

Коніні [177].  

Характерною особливістю українсько-польської взаємодії міст є 

гуманітарний складник. Його не визначаємо на сучасному етапі як 

сформований тип побратимської співпраці українських та польських міст. 

Проте загальна тенденція до зростання гуманітарної та матеріальної 

допомоги українським містам-побратимам чітко прослідковується впродовж 

останніх років. 

Таким чином, у взаємодії українських та польських міст-побратимів 

присутня матеріальна допомога у разі складних та надзвичайних ситуацій. 

Яскравим прикладом слугують події зимового періоду 2009–2010 рр. в 
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Україні, що за висновками багатьох учених слід називати як пандемію вірусу 

H1N1. Значна частка міст України була охоплена цим вірусом, міста-

побратими досить оперативно та з високою відповідальністю підійшли до 

цього й направляли медичні препарати. Зокрема, матеріальна допомога 

надходила до м. Луцька від польських міст-побратимів Жешува [78] та 

Любліна [62]. 

Особливе місце в рамках співпраці міст-побратимів України та Польщі 

займає соціальна та благодійна допомога. Зазвичай такого роду підтримка 

надходить на основі благодійних внесків для тих чи інших категорій 

населення з певними потребами. Такого роду допомогу українські міста 

отримали від польських побратимів під час подій, пов’язаних із „Революцією 

гідності” в Україні 2013‒2014 рр. Переважно це була фінансова допомога, що 

формувалась із зібраних у Польщі благодійних внесків громадських 

інституцій та мешканців міст; гуманітарного вантажу; оплаті лікування 

постраждалих українців.  

Для прикладу наведемо, співпрацю міст-побратимів Борислава 

(Львівська область) та Валбжиху (Нижньосілезьке воєводство), в рамках якої 

польська сторона приймала у 2014 р. на реабілітацію 20 поранених бійців 

Антитерористичної операції в Україні (АТО) [110]. Також до цієї ініціативи 

долучились інші міста Республіки Польща. Зокрема, в рамках побратимської 

співпраці Кам’янця-Подільського (Хмельницька область) та Глогув 

(Нижньосілезьке воєводство) у листопаді 2014 р., польське місто висловило 

свою згоду на допомогу військовослужбовцям (фінансування проходження 

реабілітації), які беруть участь в антитерористичній операції на Сході 

України [113].  

Матеріальна допомога від польських міст-побратимів також полягала у 

закупівлі необхідних медичних препаратів. Зокрема, у листопаді 2014 р. 

Вінниця отримала медичні препарати від польського міста-побратима Кельце 

для військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення АТО. 

Попередньо Вінницька міська рада звернулась із офіційними листами до 
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власних міст-побратимів про надання посильної допомоги для вінницьких 

військовослужбовців та усіх тих, хто постраждав у зоні АТО. На цей запит 

відразу відгукнулось місто-побратим Кельце, яке зібрало матеріалу допомогу 

в розмірі 100 тис. злотих та надіслало до Вінниці необхідний вантаж [57]. 

Також слід зазначити, що в рамках побратимської співпраці міст Харкова та 

Познані, у 2014 р. польською стороною була запропонована допомога для 

дітей харківських активістів, які постраждали під час проведення 

Євромайдану у формі оплачуваного відпочинку у  м. Познань [59].  

Загалом слід відзначити не тільки допомогу польських міст-побратимів 

під час подій „Євромайдану” 2013‒2014 рр., а й солідарність з Україною 

усього польською народу. Зокрема, на знак підтримки проєвропейських 

поглядів українців, польські теле- та радіоканали 1 лютого 2014 р. одночасно 

запустили пісню на підтримку Євромайдану, у приспіві якої звучить фраза з 

гімну України: „Ще не вмерла Україна...” [41]. Така форма підтримки 

відображає систему тісних українсько-польських відносин як в економічній, 

так і в культурній сферах. 

На сучасному етапі з-поміж усіх типів побратимської співпраці 

найбільш інтенсивно проявляється культурний. Сюди відносять проведення 

спільних заходів культурно-мистецького спрямування: фестивалів, 

концертів, виставок, ярмарок; проведення конференцій та зустрічей; 

ініціативи щодо збереження історичних пам’яток; видавництво періодичних 

видань, що висвітлюють останні події з життя цих міст та допомагають їм 

більше дізнатись про культуру та традиції кожного із них.  

Безпосередня культурна співпраця міст-побратимів досить часто 

проявляється в проведенні спільних культурно-мистецьких заходів із нагоди 

святкування Днів міста. Зокрема, з метою взаємообміну культурними 

традиціями, у червні 2008 р. було започатковано відзначення Днів Ольштина 

в Луцьку. У відповідь на такий захід у серпні 2008 р. луцька делегація 

прибула до Ольштина для проведення Днів Луцька [81].  У 2012 р.  офіційна   

делегація з м. Луцька відвідала м. Ольштин для святкування Днів Тараса 
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Шевченка. Пізніше відбулася поїздка з метою відкриття вулиці Тараса 

Шевченка. У цьому місті-побратимі проживає велика кількість українців, з 

якими існує тісна співпраця через Ольштинський осередок Об’єднання 

українців у Польщі.  

У Львові, зокрема, з нагоди святкування Дня Європи у 2014 р., відділ 

міжнародної співпраці Львівської міської ради організовував зустріч 

художників з європейських міст, у тому числі міст-побратимів, з якими 

реалізується тісна співпраця. У ході зустрічі митці зображали свої міста на 

47-метровій стіні в центрі міста. Ціль організаторів заходу мала на меті за 

допомогою такого вуличного мистецтва символічно наблизити Європу, 

познайомити місцевих жителів із творчістю талановитих європейських 

митців із міст-побратимів [40].  

Важливість та інтенсивність співпраці польських міст із українськими 

містами-побратимами, зокрема, й у культурній сфері відображається й в 

офіційних документах органів місцевого самоврядування, а саме у стратегіях 

міжнародної співпраці міста. До прикладу, Люблін найбільш плідно 

співпрацює саме із українськими містами-побратимами [295]. Проведення 

спільних конференцій також значно сприяє підтримці та розвитку  контактів  

між  містами-побратимами  України  та  Польщі. Так, у 2013 р. було 

започатковано реалізацію проекту „Інвестиції в культуру. Системні дії в 

культурних заходах”, що мав на меті формування сприятливого середовища 

для функціонування закладів культури в Рівному, Тернополі, Івано-

Франківську та Любліні. Проект фінансувався до 2015 р. ЄС в рамках 

реалізації Програми транскордонного співробітництва Україна ‒ Польща ‒

Білорусь та координувався саме містом Люблін [258].  

Важливу роль у розвитку культурних зв’язків українських і польських 

міст-побратимів відіграє Інститут Польщі в Україні, заснований у 2000 р. 

Загалом польські інститути у світі є відповідними представництвами 

Міністерства закордонних справ Республіки Польща та функціонують у 

напрямі: поширення інформації про польське наукове та культурне життя. 
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Ще  одним важливим напрямом  діяльності  Інституту  є  популяризація  

польської  культури  через сприяння у здійсненні літературних перекладів,  

організації Днів польського кіно в Україні і т. д. [128]. 

Практика свідчить, що польські інститути у деяких країнах також 

можуть виконувати завдання відділу із питань культури і науки Посольства 

РП та брати участь у реалізації міжнародних проектів. Таким чином 

відбувається забезпечення присутності Польщі у культурному середовищі 

певної країни, що власне є одним з елементів застосування на практиці 

публічної дипломатії.  „Найбільш корисною формою організації промоційних 

культурних заходів”, ‒ на думку представників Інституту Польщі у Києві, ‒ 

„є співпраця з місцевими осередками культури, що, з одного боку, зменшує 

витрати, а, з іншого, гарантує контакт із місцевою аудиторією” [128]. 

У контексті культурної взаємодії українських та польських міст-

побратимів доцільно відзначити організацію у 2010 р. Польським Інститутом 

зустрічей у різних містах України із видатними особистостями, які мають 

вплив на розвиток держави та формування позитивного образу Польщі у 

світі. Проект отримав назву „Європейський досвід: Польща”, запрошеними 

гостями якого, серед іншого, були: В. Домбровський (міністр культури 

Польщі у 2002‒2005 рр.), Б. Ліс (політик),  П. Свєбода (президент Центру 

європейської стратегії demosEUROPA) [127].  

Загалом діяльність польських інститутів є інструментом публічної 

дипломатії, що також активно використовує у своїй роботі контакти між 

містами-побратимами для реалізації своїх цілей у напрямку розвитку 

польської науки та поширення польської культури в окремих країнах. 

Важливе значення для налагодження та зміцнення контактів між 

містами-побратимами України і Польщі у культурній сфері відіграє 

діяльність українських організацій у Польщі. Зокрема, варто відмітити 

Об’єднання українців у Польщі, засноване у 1990 р. та має на сучасному 

етапі десять регіональних представництв у різних містах Польщі. 

Багаточисельні культурні заходи такі, як „Битівська ватра”, „Прикордонні 
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зустрічі”, „Ніч на Івана Купала”, „Дні української культури”, 

організовуються цим Об’єднанням щорічно. Варто відмітити, що однією із 

найбільших культурних подій є „Фестиваль української культури”, що 

організовується українською громадою у Польщі від 1967 р. [108] та сприяє 

налагодженню та підтримці дружніх зв’язків між мешканцями українських та 

польських міст. 

Реалізація євроінтеграційного курсу України зумовлює потребу у 

впровадженні норм і стандартів країн ЄС в сфери освіти та науки, а також 

промоцію власних культурних й науково-технічних досягнень. Досить 

поширеною в цьому напрямку є співпраця між навчальними закладами та 

науковими інституціями міст-побратимів. 

Науково-освітній тип співпраці міст-побратимів України та Польщі є 

досить розвиненим і ґрунтується на контактах між багатьма навчальними 

закладами та обміном студентів й викладачів. Особливого помітну роль 

науково-освітня співпраця відіграє у відносинах двох міст-побратимів – 

Львова та Вроцлава. Стосовно співпраці на рівні університетів, насамперед 

виділяємо тісні наукові зв’язки Національного університету „Львівська 

політехніка” та Міжнародної вищої школи логістики й транспорту у  

Вроцлаві [104]. Також відзначимо Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, який 

налагоджує тісну співпрацю з аграрними університетами та академіями 

Кракова, Вроцлава, Любліна, тобто містами-побратимами Львова. Завдяки 

налагодженим зв’язкам Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького з 

Вроцлавським природничим університетом викладачі, аспіранти та студенти 

університету мають можливість стажуватись у Вроцлаві [83].  

Варто відмітити активне міжнародне співробітництво Київського 

національного університету імені Т. Г. Шевченка, що співпрацює із 234 

вищими навчальними закладами у 58 країнах світу, серед яких 18 польських 

університетів та академій. Наявність побратимських зв’язків між Києвом та 4 
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містами Польщі – Варшовою, Краковом, Катовіце та Лодзю, сприяло 

зміцненню контактів між їх освітніми та науковими установами. Зокрема, 

варто відмітити співпрацю із Варшавським університетом, Варшавським 

природничим університетом, Військовою технічною академією (м. Варшава); 

Ягелонським університетом, Краківським політехнічним університетом  

ім. Тадеуша Костюшка, Краківським університетом економіки, (м. Краків); 

Лодзьким університетом (м. Лодзь), яка передбачає обмін студентами та 

проведення спільних наукових заходів [64]. 

У контексті співпраці між університетами міст-побратимів доцільно 

відмітити активну міжнародну діяльність Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки, який співпрацює з 

Варшавським університетом (м. Варшава); Університетом імені Марії 

Склодовської-Кюрі, Католицьким університетом ім. Іоанна Павла ІІ і 

Фундацією „Молода демократія”  (м. Люблін);  Вищою школою  управління  

та  адміністрації (м. Замость) і багатьма іншими [164]. Співробітництво 

охоплює обмін викладачами, студентами, наукові стажування, дослідження 

та проведення спільних міжнародних конференцій. Також на базі факультету 

міжнародних відносин видається науковий часопис Інституту Польщі 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

„Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи”. У цьому журналі 

публікуються наукові праці дослідників як з України, так із Польщі, щодо 

вивчення українського-польських відносин та особливостей інтенсифікації їх 

розвитку [194]. 

Варто відмітити досить активну міжнародну діяльність Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича, що має налагоджені 

зв’язки із 124 навчальними закладами та науковими інституціями іноземних 

держав. При цьому 32 угоди про наукове та науково-дидактичне 

співробітництво підписані саме із польськими вищими навчальними 

закладами, що безумовно підсилює значення українсько-польських відносин 

у науково-освітній сфері. Наявність партнерських зв’язків із польськими 
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університетами дає можливість студентам вдосконалювати свої знання, 

зокрема, у рамках проведення літніх шкіл Жешівського університету  

(м. Жешів); Університету імені Марії Склодовської-Кюрі, Люблінського 

католицького університету імені Йоанна-Павла ІІ (м. Люблін); 

Ягеллонського університету (м. Краків) [183]. 

Беручи до уваги тісну та багаторічну співпрацю міст-побратимів 

Чернівців та польського Коніна, варто відмітити про тісне та плідне 

співробітництво між їх вищими навчальними закладами – Чернівецьким 

національним університетом ім. Юрія Федьковича та Вищою державною 

гуманітарною школою в Коніні. Зокрема, у 2013 р. відбулося підписання 

офіційної угоди між цими навчальними закладами з метою покращення 

якості освіти, удосконалення програм навчального процесу та обміну 

досвідом в управлінні університетами. Важливим пунктом угоди є також: 

розробка спільних програм, обмін книгами, публікаціями та навчальними 

матеріалами, спільна організація та участь в наукових конференціях. У межах 

співпраці Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та 

Вищої державної гуманітарної школи в Коніні здійснюються активний обмін 

студентами, відбуваються науково-дослідні та навчальні семінари для 

студентів, короткострокові академічні обміни та реалізуються науково-

дослідні проекти і програми [274].  

Вартим уваги є той факт, що співробітництво між містами-

побратимами України та Польщі у сфері освіти та науки передбачає 

залучення до співпраці як провідних державних освітніх установ двох країн, 

так і навчальних закладів місцевого значення. Зокрема, в межах угод про 

тісне та довготривале співробітництво м. Умані із польськими містами-

побратимами Ланьцутом та Гнєзном активно розвивається співпраця між 

закладами освіти та науки. Для прикладу зазначимо про плідну кооперацію 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини із 

Європейським колегіумом імені Яна Павла ІІ та Вищою державною школою 

професійної освіти у м. Гнєзно. Важливе значення для розвитку та 
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інтенсифікації співпраці між цими вищими навчальними закладами має 

Польський культурно-освітній центр, що функціонує на базі Уманського 

державного педагогічного університету з 2007 р. [122].  

Активна співпраця між містами-побратимами Умань та Гнєзно у сфері 

освіти та науки спостерігається і у розширеному колі можливостей для 

українських студентів, зокрема, у 2010 р. 14 випускників Уманського  

державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини навчались у 

магістратурі Європейського колегіуму імені Яна Павла ІІ у м. Гнєзно. Також 

досить багато заходів та ініціатив між вищезазначеними містами-

побратимами реалізуються на основі „Плану співпраці між освітянами міст 

Гнєзно та Умані”, підписаного у 2008 р. Так, освітяни двох міст щорічно 

проводять зустрічі з метою обміну досвідом щодо проблем організації 

навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та впровадження 

проекту „Співпраця міст Умань – Гнєзно у творчості дітей” [46, с. 182]. 

Слід також зазначити про досить інтенсивну співпрацю міст-

побратимів ‒ Кременчука та Бидгощі у галузі освіти та науки. Зокрема,  

співробітництво між Кременчуцьким університетом економіки, 

інформаційних технологій і управління та Університетом економіки у 

Бидгощі, започатковане у 2013 р. Особливої уваги заслуговує співпраця між 

Полтавським національним педагогічним університетом імені  

В. Г. Короленка та Вищою педагогічною школою в м. Лодзь. В рамках 

домовленостей між університетами відбувається обмін навчальними 

програмами і планами, науковою літературою [106]. 

Цікавим для освітніх та наукових установ України на сучасному етапі є 

досвід країн ЄС щодо використання програми е-побратимства. Йдеться про 

так зване електронне побратимство. Головними цілями цієї програми є 

сприяння співпраці шкіл у Європі через активне використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. Програма е-побратимства при 

цьому забезпечує школи необхідними засобами та технікою. У 2014 р. ця 

ініціатива стала інтеграційною складовою програми „Еразмус+” ‒ 
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європейської програми із питань освіти, наукових стажувань, підтримки 

молоді та спорту [217]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у функціонуванні сучасних 

побратимських зв’язків міст України та Польщі виділяємо 4 основні типи: 

політико-адміністративний, економічний,  культурний,  науково-освітній. 

Зазначимо, що з’ясований у першому розділі дослідження потенціал, який 

криється у побратимському співробітниці між містами України та Польщі 

використаний недостатньо. Головним типом взаємодії міст-побратимів 

залишається культура напротязі уже декількох десятиліть. На сучасному 

етапі міжнародних відносин співробітництво між містами-побратимами 

розглядається не тільки як спосіб для розвитку міжкультурної комунікації 

міст, а як важливий елемент формування нового рівня міжнародної співпраці 

міста та брендингу території. Таким чином постає необхідність комплексного 

вивчення головних перешкод, що стримують побратимську співпрацю між 

містами України та Польщі, а також можливих механізмів його активізації.  

 

Висновки до розділу 2 

Практика налагодження зовнішніх зв’язків міста відома ще з давніх 

давен. Проте й донині, незважаючи на появу десятків термінів, що 

окреслюють ці зв’язки, міста прагнуть співпрацювати, обмінюватись 

досвідом та спільно вирішувати проблеми. Особливий інтерес при цьому 

мають міста-побратими, що активно почали налагоджувати зв’язки після 

Другої світової війни. Потреба у примиренні післявоєнної Європи 

відобразилася в активному розвиткові співробітництва між містами-

побратимами. Особливу роль при цьому відіграли різноманітні організації 

локального, регіонального і міжнародного значення, що безпосередньо 

надавали підтримку та консультації містам-побратимам, розробляли проекти 

і програми для координації та активізації міжмуніципальних зв’язків. 

У радянський період поріднення міст України було централізованим. 

Лише після проголошення незалежності Україною процес встановлення 
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побратимських зв’язків почав базуватися на інтересах та пріоритетах міст. 

Серед головних чинників, що здійснили значний вплив на процес 

формування побратимських зв’язків визначаємо історичний, геополітичний, 

євроінтеграційний, економічний та етнокультурний.  

Нормативно-правова база побратимських зв’язків між містами України 

та Польщі нами розглядається із врахуванням трьох рівнів установчих 

документів: міжнародного, міждержавного та внутрішньодержавного. Серед 

тенденцій розвитку побратимського співробітництва міст України та Польщі 

визначаємо  активну участь міст Південно-Східної Польщі та Західної 

України. Концентрація міст-побратимів саме на прикордонних територіях 

зумовлена історичними, геополітичними та культурними чинниками. При 

цьому головними типами побратимського співробітництва міст України та 

Польщі є політико-адміністративний, економічний,  культурний,  науково-

освітній, що надає йому важливого значення та характеризує його як 

необхідний елемент у розвитку взаємовідносин між двома країнами. 
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РОЗДІЛ 3 

 МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА  

МІЖ МІСТАМИ-ПОБРАТИМАМИ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Побратимство між містами України та Польщі на нинішньому етапі не 

має уніфікованої процедури встановлення зв’язків без чого не можливий 

перехід на якісно новий рівень. Саме тому важливим завданням дослідження 

стало вивчення головних перешкод, що стоять на шляху ефективного 

співробітництва, головних інструментів активізації побратимського 

співробітництва між містами України та Польщі. Одним із найважливіших 

аспектів нашого дослідження є розробка стратегії розвитку побратимського 

співробітництва такого суб’єкта побратимства, як органи місцевого 

самоврядування України. 

 

3.1. Перешкоди у функціонуванні побратимських зв’язків між 

українськими й польськими містами 

 

Проблема визначення головних перешкод у співпраці між містами-

побратимами стоїть як перед польськими, так і перед українськими 

дослідниками. Польські вчені, зокрема, визначають такі перешкоди 

побратимського співробітництва міст:  

‒ нестачу фінансування (як визначальний фактор); 

‒ зміну особового складу органів місцевого самоврядування, що 

безпосередньо відповідають за сферу зовнішніх зв’язків міста; 

‒ відсутність активної участі у співпраці міст-партнерів; 

‒ географічна відстань; 

‒ мовний бар’єр; 

‒ недостатній рівень компетенції працівників місцевого 

самоврядування у сфері побратимського співробітництва [224, с. 153]. 
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Погоджуючись загалом із таким переліком проблем побратимського 

співробітництва, ми сформували класифікацію перешкод, яка містить дві 

окремі групи як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, що стримують 

або навіть унеможливлюють розвиток побратимської співпраці. Під 

зовнішніми перешкодами розуміємо ті проблеми, які пов’язані безпосередньо 

із впливом держави та міжнародних, зокрема, міждержавних відносин, 

погіршення яких веде досить часто до зниження інтенсивності співпраці між 

містами. До внутрішніх відносимо ті проблеми, які виникають безпосередньо 

в межах домовленостей двох міст про побратимство (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1. Проблеми розвитку побратимських зв’язків міст України та 

Польщі 

Джерело: складено автором. 
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Внутрішні перешкоди можуть виникнути відразу в рамках виконання  

укладених угод про встановлення побратимських зв’яків, оскільки деякі 

міста, підписавши договір, не завжди вдаються до практичної сторони 

реалізації. Переважно це так звані „угоди на папері”, що обмежуються 

виключно письмовими домовленостями, які подальшої реалізації не мають. 

Такі угоди характерні як для українських, так і польських міст. Також 

побратимські зв’язки між містами мають міжгалузевий характер. Досить 

часто співпраця проводиться виключно в одній зі сфер чи носить 

короткочасний характер (на період реалізації певного проекту). 

Відсутність схожих проблем досить часто стає причиною зменшення 

активності у співпраці між містами-побратимами. Практика співпраці міст-

побратимів свідчить, що наявність подібних проблем у функціонуванні та 

розвитку міст стає об’єднуючою ланкою для обміну досвідом і подальшої 

кооперації. Міста об’єднують зусилля для вирішення, зокрема, проблем 

екології, охорони культурної спадщини, розвитку альтернативних джерел 

енергії, розвитку малого та середнього бізнесу та впровадження 

адміністративно-територіальної реформи [166]. Ця група перешкод має місце, 

коли міста по-різному визначають пріоритети розвитку. 

Недостатній досвід у сфері побратимства міст із-поміж працівників 

відповідних відділів органів місцевого самоврядування України стримує таку 

співпрацю міст. Цілком погоджуємось із думкою української дослідниці  

Н. Сидоренко, що „необхідним є підвищення кваліфікації посадових осіб 

органів місцевого самоврядування (обов’язкове володіння англійською або 

іншою європейською мовою; відповідні навички роботи з програмним 

забезпеченням; фахова підготовка з проектного менеджменту, стратегічного 

планування; маркетингу, брендингу міст та ін.” [153]. 

Необхідність залучення різнобічно освічених та високопрофесійних 

кадрів в органах місцевого самоврядування України й, зокрема, у відділи 

міжнародних зв’язків, сьогодні набуває особливо важливого значення. У 

цьому контексті слушно зазначав перший президент Чехословаччини  
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Т. Масарик: „Немає демократії без адміністрації. Не може бути адміністрації 

без освіти. Без належної освіти й культури неможливо подолати політичний 

антропоморфізм. Напівосвіченість є не тільки характерною ознакою 

перехідної доби, а й її найбільшою небезпекою” [99, с. 27].  

Проблему розвитку сучасних управлінських та комунікативних 

навичок у працівників органів місцевої влади України активно порушує 

Інститут трансформації суспільства. Зокрема, Інститутом у 2011 р. був 

реалізований однойменний проект,  у рамках якого проводилися тренінги та 

опубліковано матеріали щодо „підвищення професійної майстерності та 

конкурентоспроможності місцевих політиків; забезпечення працівників 

органів місцевої влади України сучасними знаннями та навичками у сферах: 

управління процесами місцевого розвитку, налагодження ефективної 

комунікації із громадою, формування й використання інформаційних 

потоків, спрямованих на активізацію ініціатив місцевих громад” [55].  

Стосовно налагодження ефективної системи комунікацій із місцевою 

громадою, доцільним є розвиток інформаційного середовища. Вона 

передусім полягає в інформуванні громадськості про останні події, що 

відбуваються у сфері зовнішніх зв’язків міст, − це сьогодні одна із головних 

проблем побратимського руху міських поселень України. Інформаційна 

складова забезпечення зв’язків міст-побратимів, як і решта питань 

пов’язаних із багатьма міжнародними аспектами діяльності міст України, 

покладена переважно на відділи/управління міжнародного співробітництва 

при міських радах міста. На нашу думку, діяльність цих відділів/управлінь 

має бути дещо трансформована згідно нових умов глобалізаційного світу.  

Під час дослідження, було доведено, що основна частина офіційних 

сайтів міських органів самоврядування подає тільки перелік зарубіжних міст, 

з якими встановлені партнерські чи побратимські зв’язки. Конкретна ж 

інформація про результати такої діяльності висвітлюється досить стисло, 

переважно на шпальтах місцевих періодичних видань. У свою чергу, способи 

долучення мешканців міста (це можуть і зацікавлені підприємці з метою 
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розширення свого бізнесу чи студенти, які прагнуть дізнатися про 

особливості навчального процесу в місті-побратимі з зарубіжної країни) до 

побратимської чи партнерської співпраці міст у більшості міст України не 

визначені. Передусім цей недолік стосується системи організації роботи 

відповідних структур/підрозділів органів місцевого самоврядування України.  

          Однією з важливих внутрішніх проблем побратимського руху міст 

України є відсутність постійних контактів між органами місцевого 

самоврядування міст-побратимів. Адже у багатьох випадках побратимська 

співпраця обмежується реалізацією лише одного чи декількох проектів або 

проведенням певних культурно-мистецьких заходів, які не мають системного 

та систематичного характеру. Зокрема, м. Луцьк (станом на травень 2014 р.) 

має 13 міст-побратимів у 7-ми країнах світу, серед яких 6 – міста Республіки 

Польща (Додаток Б). За даними управління міжнародного співробітництва та 

проектної діяльності Луцької міської ради, найбільш плідна співпраця 

проводиться з містами Польщі, передусім із м. Люблін. Українську сторону 

цікавить досвід польських колег у сфері місцевого самоврядування. Аналіз 

реалізованих проектів між Луцьком та польськими містами-побратимами 

засвідчує активну співпрацю у період 2006‒2010 рр., коли було реалізовано 

21 проект. Протягом 2011 р., за даними офіційного сайту з польською 

стороною було реалізовано один спільний проект. Актуальним проектом на 

початку 2014 р. був теж один проект ‒ із м. Замость стосовно модернізації 

Луцького зоопарку [114]. Це засвідчує непостійність контактів між органами 

місцевого самоврядування міст-побратимів.  

Проте непостійність побратимських зв’язків, ініційованих структурами 

місцевої влади, у цьому випадку між Луцьком та Любліном, компенсується 

тим, що багато ініціатив пов’язаних із сферою побратимського 

співробітництва реалізує місцева громада міста, зокрема громадські 

організації, що загалом є позитивною тенденцією. Зокрема, у м. Луцьку 

функціонує Волинська обласна громадська організація „Фонд місцевого 

розвитку”, що активно долучається до сфери співпраці з польськими 
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містами-побратимами. Вдалим прикладом здійснення побратимського 

співробітництва став проект, що реалізовувався організацією у 2013 р. 

„Транскордонний обмін досвідом між Любліном і Луцьком у сфері інтеграції 

іноземців”.   Його   метою   було   подолання    непристосованості    установ 

м. Луцька до роботи з іноземними громадянами та складної процедури 

оформлення документів, необхідність чого обумовлювалася потребою в 

підвищенні зацікавленості закордонних інвесторів та підприємців працювати 

в Україні [22]. 

Не менш важливим аспектом побратимської співпраці між містами є 

формування іміджу міста. Ця проблема може мати як позитивний, так і 

негативний аспект з огляду на „закон додавання іміджу”, суть якого полягає 

в посиленні іміджу певного суб’єкта у випадку співпраці з партнером, який 

має позитивний імідж. Інтерпретація цього закону для міст-побратимів 

виглядає таким чином: місто покращує свій імідж шляхом поріднення з 

містом, що має позитивний імідж і навпаки, поріднюючись із містом із менш 

привабливим іміджем, воно може втрачати свій рівень рейтингу чи 

престижності.  

У цьому контексті зазначимо про певні типи міст згідно маркетингових 

стратегій, визначені російським дослідником Д. Візгаловим, а саме міста-

перехрестя, -лідери, -музеї, -розважальні, -унікального іміджу [19, с. 55‒56]. 

Розвиток іміджу міста є найбільш ефективним у випадку використання 

унікальних, властивих тільки цій території ознак, особливостей, традицій чи 

інших специфічних характеристик або рис. 

Безумовно, імідж міста ‒ це важливий складник для встановлення та 

налагодження партнерських та побратимських зв’язків між містами. 

Проблема його побудови криється в недостатньо розвиненій в Україні 

політиці брендингу територій. Під останнім розуміємо „цілеспрямовану 

діяльность політичних суб’єктів зі створення, корекції й просування 

позитивного концепт-образу території в зовнішньополітичній і 

внутрішньополітичній сфері” [100, с. 11]. С. Анхольт у сфері дослідження 
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брендингу розробив концепцію конкурентної ідентичності, запропонувавши 

розглядати її у формі шестикутника, який складається із шести елементів 

бренду території, а саме: туризму, експортних брендів, політики, бізнесу та 

інвестицій, культури, людей [1, с. 19]. Необхідність розробки ефективної 

брендинг-політики міста, спрямованої на створення сприятливих умов для 

економічного розвитку, на впізнаваність міста, сприятиме більшій 

поінформованості серед потенційних інвесторів та туристів міст-побратимів. 

Рекомендації щодо здійснення політики брендингу міст України та 

доцільності використання в цій сфері досвіду польських міст-побратимів 

детальніше розглянуто у підрозділі 3. 2.  

          Зовнішні чинники також перешкоджають функціонуванню та розвитку 

побратимських зв’язків міст України та Польщі. До них відносимо проблеми 

побратимського співробітництва міст, пов’язані з впливом держави та 

міжнародних, зокрема, міждержавних відносин. В Україні проблемою 

першочергового значення у цьому контексті є недостатнє фінансування та 

підтримка з боку держави, пов’язане із відсутністю комплексної державної 

програми підтримки (фінансової, юридичної, гуманітарної, консультативної 

та ін.) міст України, що мають побратимські зв’язки з містами зарубіжних 

країн. Зокрема, відповідних змін у чинному законодавстві вимагає 

положення про чітке визначення обсягів і повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері реалізації міжнародного співробітництва міст. 

Однією з перешкод побратимського співробітництва є наявність 

суперечливих питань в історії українсько-польських взаємин. Головним 

чином це розбіжності в трактуванні історичних подій, пов’язаних із 

Антипольською акцією на Волині 1943 р. та операцією „Вісла” 1947 р.  

[86, с. 7]. Зазначимо, що наслідки операції „Вісла” з депортації усіх 

мешканців південно-східних воєводств Польщі, які мали українське коріння, 

сформували „серйозні політичні, економічні та духовні проблеми не тільки 

для депортованих українців, але й для всього польського суспільства, яке 

поступово почало їх долати вже в роки демократичної Польщі” [181, с. 279]. 
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Таким чином на сучасному етапі проблеми історичної пам’яті, інакше 

кажучи різного трактування подій, подекуди негативно впливають на 

співпрацю між містами-побратимами України та Польщі на сучасному етапі.  

З метою попередження розвитку конфліктів на основі історичної 

пам’яті між громадами сусідніх країн необхідною є реалізація науково-

дослідницьких проектів щодо трактування спірних подій в історії, зокрема у 

відносинах із Польщею, а також організація спільних конференцій, круглих 

столів, форумів та інших форм комунікації для міжетнічного примирення. Це 

зменшить можливі маніпуляції історичними подіями в передвиборчих 

кампаніях окремих політичних сил [159, с. 49].  

Таким чином, у функціонуванні побратимських зв’язків між містами 

України і Польщі існує ряд проблем, що стримує активний розвиток 

співпраці. Нами виділено та досліджено дві класифіковані групи перешкод, 

що мають зовнішнє та внутрішнє спрямування. Серед найбільш вагомих 

внутрішніх проблем функціонування побратимських зв’язків міст України і 

Польщі на сучасному етапі визначаємо: наявність „угод на папері”, 

відсутність схожих проблем, недостатній рівень досвіду працівників 

відповідних відділів органів місцевого самоврядування у сфері побратимства 

міст, низьку поінформованість громадськості щодо ініціатив та актуального 

стану побратимських зв’язків міст, непостійні контакти між містами-

побратимами, вплив іміджу міста; серед зовнішніх перешкод – недостатнє 

державне фінансування та відсутність державної програми із підтримки міст 

України, що мають побратимські зв’язки, а також наявність складних питань 

історичного характеру в українсько-польських відносинах. 

 

3.2. Інструменти активізації побратимського співробітництва між 

містами України й Польщі в умовах європейської інтеграції  

 

Українські та польські науковці, представники міських громад й органи 

місцевого самоврядування дедалі більше вивчають зарубіжний досвід 
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реалізації ефективної міжнародної співпраці міст та сучасні управлінські 

практики. Зумовлено це, насамперед, потребою у реформі місцевого 

самоврядування, що має внутрішньодержавне значення та зобов’язаннями 

України перед світовою спільнотою в контексті євроінтеграційного вектору 

розвитку її зовнішньополітичного курсу. 

  Важливими передумовами українсько-польського побратимства є 

визначення чітких напрямів налагодження зовнішніх контактів, зокрема: 

– створення максимально сприятливих умов у місті для залучення 

іноземних інвестицій;  

– розробка проектів для отримання міжнародних грантів у тій чи іншій 

сфері, коштів різноманітних фундацій для реалізації суспільно значущих 

проектів місцевого значення; 

– активізація зв’язків із наявними містами-побратимами та формування 

нових взаємовигідних зарубіжних контактів; 

– розвиток туристичної галузі та поширення інформації про наявні 

туристичні атракції серед громади партнерських міст [33, с. 439]. 

Погоджуючись із думкою української дослідниці Т. Гончаренко, яка 

вважає, що реалізація цих напрямів можлива тільки тоді, коли сфера 

місцевого самоврядування будується на основі розуміння конкурентного 

прерогативу міста та використання маркетингових форм управління 

територією [34]. Вважаємо за потрібне додати, що роль міст як міжнародних 

акторів зростатиме з активізацією міських громад у розвитку побратимських 

зв’язків. До того ж активізація міжнародного співробітництва міст сьогодні є 

одним із пріоритетів у рамках європейської інтеграції. Документи ЄС 

акцентують увагу на таких інструментах міжнародного співробітництва міст 

у Європі як: 

‒ транскордонне співробітництво та функціонування єврорегіонів; 

‒ міжнародна технічна допомога; 

‒ твінінг (побратимство) [152]. 
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Саме в умовах євроінтеграційного курсу України побратимство стає 

важливим елементом налагодження та розвитку ефективного міжнародного 

співробітництва міст та потужним інструментом інституціональної 

розбудови, що спонукає до аналізу ключових важелів його активізації в 

Україні. 

Проаналізувавши досвід європейських міст у сфері побратимства міст 

та рекомендації міжнародних організацій, ми сформували систему 

інструментів активізації побратимського співробітництва міст (рис. 3.2). 

Отже, пропонуємо виділити такі три групи: 

 

 

 

Рис. 3.2. Інструменти активізації побратимського співробітництва міст 

Джерело: складено автором. 

 

1. До інституціональної бази активізації побратимського 

співробітництва міст України належить система нормативно-правового 

забезпечення, формування дієвих інституцій,  спроможних  здійснювати  

ефективну  реалізацію  програм та ініціатив міст-побратимів.  

Недосконалість нормативно-правової бази функціонування 

побратимського співробітництва міст України полягає в наявності багатьох 

• Інституціональне 
забезпечення 

побратимського 
співробітництва міст

• Локальні ініціативи із 
залученням мешканців 

міста

• Брендинг міста 
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колізій у нормативних документах. Зокрема, відповідних змін у чинному 

законодавстві вимагає положення щодо визначення обсягів і повноважень 

представників місцевої влади у сфері реалізації міжнародного 

співробітництва міст. Також важливою є розробка нормативно-правових 

актів щодо взаємодії органів місцевого самоврядування з дипломатичними 

установами, міжнародними організаціями, благодійними фондами, 

громадськими організаціями тощо. 

Найчастіше суб’єктом встановлення побратимських зв’язків між 

містами є міські ради, а суб’єктами їх реалізації відповідні управління 

міжнародного співробітництва при виконавчих комітетах міських рад, 

громадські організації, приватні особи, науково-освітні заклади тощо. Тому 

необхідним є чітке визначення суб’єктів встановлення та реалізації 

побратимських зв’язків між містами та розподіл повноважень між ними.  

Важливою складовою частиною ефективної побратимської та 

партнерської співпраці між містами є розробка стратегії розвитку міста, 

формування проектів для отримання грантів, фінансування від донорських 

установ та фондів. На сучасному етапі в Україні ця практика є нерозвиненою.  

У Польщі наявність стратегії розвитку міста не є обов’язковою. Проте 

для ефективної діяльності органів місцевого самоврядування та дотримання 

стандартів ЄС більшість міст у своїй практиці формують такі документи. 

Слід відмітити, що прийняття стратегії розвитку міста допомагає перш за все 

в організаційній роботі місцевих рад та створює можливості для отримання 

зовнішніх фінансових ресурсів [211, с. 21]. Українським органам місцевого 

самоврядування слід звернути увагу на польську практику стосовно 

впровадження досвіду управління проектами. Також „доцільнo утворювати 

відповідні структурні підрозділи, що дасть змогу залучати дoдаткові ресурси 

для власного розвитку, гoтувати відповідних фахівців. Саме через ці 

структурні одиниці можливо повною мірою використовувати інструменти 

міжнародного співрoбітництва: технічну та грантову допомоги, участь у 
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спільних управлінських проектах, що фінансуються в рамках ЄПС, Східного 

партнерства та транскордонного співробітництва” [152]. 

Одним з елементів активізації партнерських та побратимських зв’язків 

між містами у контексті інституціонального забезпечення побратимського 

співробітництва міст є важливість долучення органів місцевого 

самоврядування до програми з однойменною назвою „Twinning” 

(„Побратимство”). „Twinning – інструмент інституційної розбудови, з 

допомогою якого відбувається співпраця на рівні державних службовців 

аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України з метою 

впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації 

національного законодавства до норм і стандартів ЄС” [112]. Головним 

завданням цього проекту є формування конкретних гарантованих 

результатів, а не тільки підтримку розвитку  міжнародного співробітництва. 

Не менш важливим є забезпечення  прозорості  в  діяльності органів 

місцевого самоврядування шляхом долучення громадськості до обговорення 

рішень, які ними приймаються, проведення оцінки ефективності діяльності 

цих органів. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 р. № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики” в Україні функціонують громадські ради, що 

здійснюють   „громадський  контроль  за  врахуванням  органом пропозицій 

та зауважень громадськості…”,  а  також  громадська рада „збирає,  

узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських  

організацій  стосовно  вирішення питань, які мають важливе суспільне 

значення” [135]. Як зазначає А. Круглашов, „повсякденна комунікація, у 

тому числі, через діяльність авторитетних й активних громадських рад при 

різного рівня державних органах виконавчої влади здатна суттєво послабити 

існуюче напруження в суспільстві, сприятиме поверненню переважно 

невисокої довіри громадян до інститутів власної державності” [75]. Таким 

чином, ці ради сприяючи ефективній співпраці органів місцевого 

самоврядування з громадою міста та враховуючи думку громадськості під 
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час розробки та прийняття суспільно-значущих рішень, у тому числі тих, що 

стосуються зовнішніх зв’язків міста, можуть стати важливим чинником 

активізації побратимських контактів. 

Демократичні трансформації в Україні на сучасному етапі 

характеризуються пошуком нових підходів до співпраці органів місцевого 

самоврядування й громади міста. Особливо важливе значення при цьому має 

відкритість органів місцевої влади та інформування громадськості щодо 

їхньої діяльності  [6, с. 720]. Необхідність консультацій щодо дій місцевої 

влади з місцевою громадою є необхідним елементом у напрямку ефективного 

функціонування міста та налагодження побратимських зв’язків із містами 

зарубіжних країн. Зазначимо, що одним із шляхів підвищення рівня 

ефективності в діяльності органів місцевого самоврядування є проведення 

громадської експертизи та громадського моніторингу. Це відносно нова 

практика контролю для міст України, проте вона досить активно функціонує 

та розвивається у багатьох країнах, зокрема й у Польщі.  

Наявність громадської експертизи над процесом прийняття та 

виконання органами місцевого самоврядування відповідних рішень є однією 

із важливих складових розвитку громадянського суспільства в Україні. На 

нашу думку, такого роду контроль вимагатиме більшої відповідальності від 

працівників органів місцевого самоврядування щодо прийняття та реалізації 

рішень у тому числі щодо побратимського співробітництва. Отже, їхня 

діяльність стане ефективнішою, якіснішою та більш добросовісною.  

Водночас громадська експертиза діяльності органів влади включає 

внесення пропозицій щодо суспільно-значущих питань розвитку та 

діяльності міста не лише в реалізації внутрішньої, а й зовнішньої політики. В 

такому випадку доцільно було б створити при відділах звернень громадян 

певні центри внесення пропозицій щодо оптимізації зовнішньої співпраці 

міста. Адже безліч громадян поінформовані недостатньо про можливості, які 

отримують їхні міста від побратимської та партнерської співпраці.  
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Загалом проблема здійснення контролю громадськості щодо діяльності 

органів місцевого самоврядування у сфері побратимства активізується: 

а) високим ступенем розвитку інформаційного середовища; б) проведенням 

постійних моніторингів серед мешканців міста. Також для забезпечення 

взаємодії органів державної влади з громадськістю потрібно організовувати 

спільні заходи, круглі столи, засідання.  

2. Ще одним інструментом активізації побратимських зв’язків є 

локальні ініціативи із залученням мешканців міста. Зовнішні зв’язки міст, 

зокрема між містами-побратимами та містами-партнерами, потребують 

переходу на якісно новий рівень управління. Реформа сфери міжнародних 

зв’язків міст України є неможливою без формування чітких механізмів 

взаємодії органів місцевої влади та громадських організацій. Окрім обміну 

делегаціями міст-побратимів, органам місцевого самоврядування варто 

активно впроваджувати локальні ініціативи з врахуванням інтересів місцевої 

громади у сфері побратимської співпраці. Алгоритм розвитку місцевих 

ініціатив розглянуто українським ученим Ю. Губені (рис. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Алгоритм розвитку місцевих ініціатив 

Джерело: [37]. 
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Ця схема може повною мірою ілюструвати й процеси розвитку 

місцевих ініціатив у сфері побратимства. Першочерговим елементом цієї 

схеми в такому випадку є потреби громади міста у співпраці з містами-

побратимами, повноцінне визначення яких сприяє вдалому впровадженню 

побратимських ініціатив органами місцевого самоврядування.  

Що стосується сфери зовнішніх зв’язків міста, то такою ініціативою 

може слугувати підтримка діяльності осередків нацменшин. Зокрема, за 

даними Посольства Республіки Польща в Україні, станом на червень 2014 р., 

зосереджені 295 організацій польської діаспори на території (Київського − 

33, Харківського − 25, Луцького − 31, Львівського − 65, Одеського − 10, 

Вінницького – 131) консульських округів [130]. Важливість підтримки та 

долучення місцевої влади до програм польських громадських організацій 

нацменшин відкриває більше можливостей для співпраці з польськими 

містами-побратими. Також це хороший спосіб промоції українських міст у 

Польщі з метою, зокрема, розвитку туризму чи отримання іноземних 

інвестицій.  

Слід відзначити про важливість для органів місцевого самоврядування 

України долучення до європейських проектів, що значно розширюють 

можливості для формування локальних ініціатив. Зокрема, в межах співпраці 

між містами-побратимами – Львовом та Любліном у 2011 р.  було 

сформовано проект планованої участі Львова в широкомасштабній 

культурній ініціативі Євросоюзу з розвитку міст „Культурна столиця 

Європи”. Люблін запропонував певне новаторство у власній заявці на участь, 

а саме проведення місяця європейської культури у Львові. Проект переважно 

спрямований на посилення уваги до ролі і особливостей розвитку культури в 

європейських містах, що здобули титул „культурної столиці Європи” на 

визначений термін. Важливо, що цей проект стимулює громаду міста  

ініціювати різноманітні заходи з розвитку культурної сфери міста [103]. 

Зокрема, міста Польщі, що висувалися на участь у цьому конкурсі  (Варшава, 

Вроцлав, Гданськ, Люблін, Катовіце) активно використовували у процесі 
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підготовки власних стратегій саме громадські обговорення за ініціативи 

місцевих недержавних організації. Також варто відзначити про додаткові 

кошти, що виділяються в рамках проекту. Вони безпосередньо призначені 

для реконструкції старих культурних закладів і побудови нових. Зокрема,  на 

2016 р. культурною столицею Європи було обрано м. Вроцлав, яке отримує 

фінансування у розмірі 1,5 млн. євро та буде просувати польську культуру в 

Європі [103].  

З метою підвищення ефективності співпраці між українськими та 

польськими містами-побратимами, доцільною є ініціатива органів місцевого 

самоврядування й/або громади міста про всебічний розвиток туризму. 

Зокрема, практика європейських міст у цьому контексті пропонує для 

загального ознайомлення з історією та культурою міста-побратима, 

створювати „тури вихідного дня”. В такий спосіб мешканці міст-побратимів 

отримують хорошу можливість дізнатися більше про традиції, звичаї, 

особливості місцевої культури жителів сусідніх країн. Яскравим прикладом 

цього може слугувати промо-кампанія туристичних атракцій м. Львова. За 

2013 р. місто відвідало майже 2 млн туристів [31]. Значна частка з яких це 

жителі польських міст-побратимів, а саме Кракова, Вроцлава, Жешува, 

Любліна, Лодзі, Перемишля [82]. Досить цікавим є досвід польського міста 

Жешув, яке з повагою відноситься до усіх своїх міст-побратимів та надає 

їхнім мешканцям певні пільги. Зокрема, туристи із партнерських міст, в тому 

числі й українських, які відвідують Жешув, отримують суттєву знижку при 

користуванні публічним транспортом [315]. 

Необхідним елементом для активізації як туристичної сфери, так і 

побратимських зв’язків загалом між містами України та Польщі, є спрощення 

візового режиму. Зокрема, із такою ініціативою виступає міський голова 

українського м. Трускавець. „Суттєвим кроком на шляху наближення 

України до родини європейських народів міг би бути дозвіл Польщі на малий 

прикордонний рух (карта MRG) для мешканців українських міст, що  

є партнерами польських міст”, − зазначає мер міста Трускавець Р. Козир  
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у зверненні до очільника польського міста-партнера Перемишля –  

Р. Хоми [32, c. 1]. 

Суттєвим кроком стало спрощення Польщею візового режиму для 

українських туристів. Так, із 15 травня 2014 р. громадяни України, які 

отримували короткострокові візи, де ціллю поїздки був вказаний туризм, 

матимуть змогу отримати однорічну багаторазову візу, а громадяни, які 

звертаються за отриманням шенгенської візи вперше, отримуватимуть 

піврічну дворазову візу. Такі домовленості були досягнуті у Львові під час 

проведення українсько-польської зустрічі у сфері консульсько-правових 

питань керівниками консульських служб зовнішньополітичних відомств 

України та Республіки Польща [58]. 

3. Брендинг міста.  Органи місцевого самоврядування в Україні 

лише  починають  напрацьовувати  власні  механізми використання 

брендингу в процесі муніципального управління. Активна презентація 

можливостей та особливостей міста, що виражається у формі брендингу, 

сприяє налагодженню тісних побратимських зв’язків з європейськими 

містами, дає змогу активно реалізовувати міжнародні проекти та формує 

туристичну привабливість цієї території. Із цих позицій брендинг міста, 

розглядаємо як важливий інструмент для активізації побратимських зв’язків.  

Брендинг міста включає в себе передусім формування та промоцію 

бренду міста. Поняття „бренду” міста визначаємо як комплекс унікальних 

характеристик та властивостей, притаманних йому, що найбільш повно 

визначає його сутність та вирізняє його посеред інших.  

Серед головних умов успішного брендингу міста Інститут 

трансформації суспільства виділяє: 

‒ участь громади міста у формуванні бренду; 

‒ довіра мешканців міста до місцевої влади; 

‒ затвердження плану стратегічного розвитку міста; 

‒ формування мережі комунікацій (традиційні й цифрові медіа-

технології, Інтернет); 
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‒ розвиток громадянського суспільства; 

‒ присутність у регіональних і національних ЗМІ, довідниках; 

‒ участь у державних програмах щодо розвитку туризму, 

інфраструктури та ін.); 

‒ міжнародне й регіональне співробітництво; 

‒ наявність інтернет-сайту міста, що дає змогу активно просувати свої 

унікальні можливості, інвестиційні проекти, продукцію місцевих виробників 

по всій території країни та за її межами [145, с. 81]. 

Формування бренду міста, розробка стратегії розвитку міста і т. д. –

досить складний та відповідальний процес. Тому впродовж останніх років 

міста України почали активніше вивчати та адаптувати досвід зарубіжних 

міст-партнерів щодо реалізації ефективного брендингу територій. Зокрема, 

такий досвід серед українських міст використовує Львів. Підтвердженням 

вдалої політики брендингу Львова служить і той факт, що місто посіло 5-те 

місце у ТОП-10 міст світу, які варто відвідати у 2014 р. Варто відзначити, що 

у цьому списку Львів уступає таким містам, як Марсель, Ріо-де-Жанейро, 

Портленд. Британський портал The Rough Guide, що опублікував 

вищеподану інформацію, є одним із провідних туристичних путівників світу, 

перше видання якого вийшло у 1982 р. [195]. 

Ефективна брендинг-політика Львова сприяла розширенню контактів із 

польським містом-побратимом – Вроцлавом та представленню потенціалу 

культурної столиці України серед країн ЄС. Зокрема, у 2013 р. підписано 

меморандум про культурну співпрацю між вищезазначеними містами, 

головною метою якої є включення Львова у програму презентації Вроцлава 

як європейської столиці культури на 2016 р. Тематика заходів, які 

плануються органами місцевого самоврядування Вроцлава, включає 

підтримку та популяризацію діяльності співтовариств художників й артистів; 

розвиток неурядових організацій, творчих осередків та культурних 

інституцій Львова [215]. Можливість такого роду презентації бренду 

культурної столиці України є досить важливим здобутком для Львова, 
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оскільки дасть змогу мешканцям європейських міст краще пізнати українські 

звичаї й традиції та збільшити потік туристів. 

На сучасному етапі Львів будує досить дієву брендинг політику власної 

території чому сприяє наявність комплексної стратегії розвитку міста. Досвід 

у розробці цієї стратегії було напрацьовано в рамках співпраці із містами-

побратимами. Для вирішення ключових питань стратегічного розвитку та 

промоції міста, міською радою у 2009 р. було створено аналітичний центр 

„Інститут міста”. Для розробки Інститутом міста методології комплексної 

стратегії розвитку Львова на 2012–2025 рр. було використано досвід багатьох 

міст-побратимів Львова, зокрема Лондона, Бірмінгему, Дрездена, Лейпціга, у 

тому числі й польських – Познані, Кракова, Варшави [49]. Проте, зі слів 

керівника програми стратегій м. Львів А. Пундора, найбільш корисними під 

час розробки методології комплексної стратегії розвитку Львова на 2012‒

2025 рр. (рис. 3.4) були програми стратегій саме польських міст-побратимів 

Варшави та Кракова  (рис. 3.5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Комплексна стратегія розвитку Львова 2012‒2025 рр. 

Джерело: [49]. 
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Рис. 3.5. Етапи формування та реалізації стратегії розвитку м. Краків 

Джерело: [293]. 
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Варшави, Кракова, Жешува, Любліна у сферах туризму, промоції міста, 

стратегії розвитку культури та ревіталізації міста [50]. Зокрема, проект 

„Ревіталізація Підзамче (2013)” ‒ це сприяння у формуванні комфортного 

району з сервісно-житловим призначенням у Львові, що фінансується 

Міністерством зовнішніх справ Республіки Польща та виконується  

Інститутом розвитку міста Кракова [51].  

Якщо у Львові проблема формування брендингу міста частково 

знаходить вирішення у розробці стратегій розвитку міста, досвід у 

виробленні та впровадженні якої запозичено переважно у польських міст-

побратимів, то значна частка міст України перебуває на етапі ознайомлення 

із зарубіжними стратегіями та формуванням власних брендів міст. Практична 

площина реалізації цих стратегій та активна промоція бренду міста є ще 

досить недосконалою.  

На сучасному етапі відбувається розробка та просування брендів, 

зокрема, Одеси та Кам’янець-Подільського. Пропонуються такі варіанти: 

Одеса – „Перлина у моря”, „Південна Пальміра”; Кам’янець-Подільський – 

„Місто фестивалів”, „Місто-фортеця” тощо [14, с. 17]. Досить важливо, щоб 

під час розробки бренду міста було враховано бачення та пропозиції міської 

громади. Для досягнення цього необхідно провести належне інформаційне 

забезпечення, а саме активне висвітлення в засобах масової інформації 

відомостей щодо формування бренду міста. Зокрема, з метою формування 

бренду м. Житомира, поширенні інформації щодо значної історико-

культурної спадщини, інвестиційної привабливості, збільшення уваги до 

глибокої історії міста, Житомирська міська рада проводила інтернет-конкурс 

під назвою  „Ідеєю  бренду  міста  Житомира  є …” [60].  

У 2014 р.  активізували  роботу   щодо    розробки    власного   бренду  і   

малі міста. Для прикладу, в м. Хмільнику, згідно рішення сесії міської ради, 

оголошено про відкриття конкурсу під назвою „Бренд міста Хмільник”. 

Головне завдання при цьому полягало у тому, щоб привернути увагу до 

Хмільника як розвиненого та сучасного оздоровчо-лікувального, 
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туристичного, інвестиційно-привабливого міста [180]. Практика цих міст 

свідчить, що громадське обговорення та ідеї міської громади, часто 

необхідні. Вони допомагають передусім знайти найбільш відповідне бачення 

бренду та визначити унікальність цього міста й виокремити його серед 

інших. 

У 2014 р. органи місцевого самоврядування Запоріжжя прийняли 

програму щодо розвитку туризму, яка серед іншого включала в себе 

формування офіційного бренду міста, який складався з логотипу та іншої 

візуальної ідентифікації. Головним гаслом міста обрано – „Запоріжжя – 

енергія поколінь” [16]. Також слід відзначити про активну роботу над 

розробкою бренду м. Чернівці. Важливо, що на його створення не 

використовуються кошти з міського бюджету, а залучається фінансова 

допомога Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) [105].  

Суттєві напрацювання у сфері ролі брендингу міст у сучасних умовах 

та необхідності його вивчення у польських міст-партнерів має Інститут 

трансформації суспільства (м. Київ). Ця установа активно реалізує проекти, 

серед яких: „Роль брендингу міст в епоху змін: європейський досвід для 

України”. Основна мета проекту ‒ „ознайомити міських голів та 

представників органів місцевого самоврядування малих міст України з 

кращими практиками брендингу й промоушену міст, формування 

інвестиційної й туристичної привабливості територій”. У рамках проекту 

Інститутом розроблено низку методичних рекомендацій щодо формування 

бренду малих і середніх міст України та видано однойменне видання „Роль 

брендингу міст в епоху змін: європейський досвід для України”. Втілення 

рекомендацій розглядалося, зокрема, під час трьох семінарів-тренінгів в 

Алушті (АР Крим), Житомирі та Чернігові, що стало основою для 

формування та просування бренду цих міст [54]. 

Досить важливе значення у згаданій праці приділяється доцільності 

вивчення та адаптації досвіду брендингу міст Польщі. Оскільки у Польщі 

брендингом займаються всі міста, це постійна щоденна практика, яка 
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допомагає їм стати креативними, унікальними. Перед початком реалізації 

брендингової кампанії відбувається вивчення ексклюзивних, особливих 

позицій міста. Зокрема, у Любліні було виділено декілька таких позицій: 

історичне та культурне багатство; креативний потенціал; сильна 

компетенція; екологічність у виробництві продуктів харчування [145, с. 94].  

Також досить цікавим для міст України є досвід маленьких міст 

Східної Польщі, більшість із яких раніше були депресивними. Важливо, що 

міста націлені на формування найбільш сприятливих та комфортних умов 

для проживання їхніх мешканців. Особливість кожного польського міста є 

наявність у них технологічних парків, бізнес-інкубаторів, вищих навчальних 

закладів, вищих заводських шкіл. Зазначимо про місто Стараховіце,  

яке перебувало у стані занепаду. Для його відновлення та подальшого 

активного розвитку була сформована спеціальна економічна зона. На 

сучасному етапі в місті комплектують німецькі автобуси, таким чином воно 

процвітає [145, с. 89]. 

Досить важливою особливістю проведення бредингу на сучасному 

етапі, на нашу думку, є акцент на екологічності, безпеці та пропаганді 

здорового способу життя. Багато міст використовують новітні технології, 

ноу-хау з метою захисту навколишнього середовища й активно пропагують 

це у своїй брендинг-політиці. У цьому контексті цікавим є досвід польського 

Любліна, який співпрацює з 7 українськими містами-побратимами (Додаток 

А). Окрім „східної” компетенції Любліна, що продиктована його 

географічним розміщенням, місто активно використовує екологічний 

потенціал продуктів  (органічної продукції) [283].  

Також особливого розвитку набуває практика з-поміж європейських 

міст щодо побудови бренду „студентських” міст. Вищі учбові заклади 

пропонують широкий вибір спеціальностей, а органи місцевого 

самоврядування всебічно підтримують та створюють багато можливостей 

для працевлаштування випускників. Таку практику вивчають, зокрема, у 

Львові на прикладі польського міста-побратима Вроцлава. Студенти не 
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тільки із усієї Польщі, а й із-за кордону прагнуть навчатися саме у цьому 

місті. Цікаво, що серед 630 тис. населення, 130 тис. ‒ це студенти [280]. 

Значну роль при формуванні бренду „студентського” Вроцлава, відігравали 

два потужних осередки освіти та науки – Вроцлавський університет,  

заснований   ще  у  1702  р.  та  Вроцлавська  політехніка, яка  функціонує  з 

1945 р. Політика міської влади щодо студентства включає надання 

максимально можливих пільг, зокрема, знижка 50 % на проїзд у 

громадському транспорті, та підтримка проектів щодо залучення 

максимально можливої кількості іноземців навчатися саме у цьому місті.  

Для прикладу наведемо некомерційний проект „Тепер Вроцлав” (пол. 

„Teraz Wrocław”), що постав за сприяння міської влади та вищих навчальних 

закладів м. Вроцлава. Головна ідея цієї ініціативи була у тому, щоб залучити 

до навчання студентів зі Сходу й допомогти їм здобути якісну європейську 

освіту в престижних вузах Європи, диплом яких на основі Лісабонської 

конвенції визнають у країнах ЄС. Проект спрямований для молоді з України, 

Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Туркменістану [20].  

Варто відзначити також про важливість використання органами 

місцевого самоврядування України досить поширеного у країнах ЄС 

інструменту активізації розвитку міста та його зовнішніх зв’язків, а саме –  

ребрендингу. Класичним його розумінням є комплекс заходів щодо 

трансформації бренду, або його складників. Проте в рамках цього 

дослідження ми використовуємо трактування науковців із Інституту 

трансформації суспільства, на думку яких, ребрединг це „економічна 

категорія, головне завдання якого зробити історичну і культурну спадщину 

фактором економічного розвитку” [145, с. 99]. Вдале проведення ребредингу 

міста дасть змогу зацікавити більшу кількість інвесторів та збільшити потік 

туристів. 

Головними цілями ребредингу, на думку американських дослідників, 

зокрема В. Йодер, є : 

1) відмінність міста від інших міст; 
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2) відродження існуючого образу, який застарів; 

3) зміна негативного уявлення про місто, чи якусь його територію; 

4) визначення істотних, позитивних змін у місті загалом чи окремій його 

частині [314]. 

Важливою складовою частиною ребредингу, на нашу думку, є 

використання певного фактору, особливості чи специфічної риси характерної 

тільки для цього міста у новій інтерпретації. Тобто ребрединг не передбачає 

повністю відмови від класичного розуміння бренду міста, а допомагає 

переглянути його концепцію, головні складові; доповнити його; віднайти 

нові якості міста, що підкреслять його унікальність.   

 Досить часто ребрендинг використовується як доповнення до уже 

сформованого бренду міста. Зокрема, австралійське місто Мельбурн з 2009 р. 

до сформованого образу „творчої та інноваційної столиці Австралії”, почало 

позиціонувати себе як центр міжнародного культурного туризму. Була 

реалізована продуктивна програма із 19 суббрендів Мельбурна, що 

представляла усе різноманіття креативного культурного міста, що постійно 

розвивається. Результатом політики ребредингу за два роки стало зростання 

валового продукту мегаполісу на 10 %, що складало 56,8 млрд дол. та доходу 

від зовнішнього туризму на 5 % (до 3,4 млрд дол.) [73]. Такий досвід є 

безперечно цінний і його варто вивчати, це положення підкріплює й той 

факт, що згідно досліджень аналітичного центру англійського журналу  

„Економіст” (англ. „The  Economist”),  Мельбурн  у 2012 р. став найкращим 

містом для проживання у світі [254]. 

Таким чином, вдало сформований образ про унікальність певної 

території та її позитивний імідж створює хороший плацдарм для 

налагодження тісних зовнішніх зв’язків між містами, находження іноземних 

інвестицій, реалізації міжнародних проектів. У свою чергу, українські міста в 

рамках угод про побратимські зв’язки з містами Польщі активно вивчають та 

використовують досвід зарубіжних колег у сфері впровадження ефективної 

політики брендингу власної території.  
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3.3. Стратегія розвитку побратимського співробітництва міст 

України 

 

Міжнародне співробітництво між містами здійснює значний вплив на 

формування стратегічного планування й розвитку брендингу на місцевому 

рівні. Свідченням цього є розробка місцевими радами стратегій розвитку 

українських міст. Досить поширеною є практика залучення позабюджетних 

коштів для розвитку власної території [33, с. 440]. Слід відзначити, що деякі 

міста України завдяки своїй активній зовнішній співпраці, включаючи 

міжнародне співробітництво із містами-побратимами, активно 

використовують маркетинг території. При цьому одним із важливих 

результатів зарубіжної співпраці міст є активізація діяльності органів 

місцевої влади України стосовно формування власного позитивного іміджу 

території [136].  

У сформованому громадянському середовищі питання формування та 

розвитку стратегії міста відбувається із проведенням обговорень, дискусій за 

участю громади міста. Слід відзначити, що головна мета цих заходів це 

формування відкритості та прозорості в діяльності місцевої влади, з одного 

боку, та, з іншого – можливість отримання конструктивних пропозицій від 

громадян щодо економічного, соціального розвитку міста та ініціатив щодо 

його зовнішніх зв’язків. 

Ч. Лендрі, відомий британський дослідник проблем культурної 

політики, пропагує модель розвитку „креативного міста”, в якому його 

мешканці навіть низького соціального статусу відчувають себе причетними 

до формування політики міста [250]. Саме позиція долучення громадськості 

до обговорень важливих питань розвитку міста повинна бути в основі 

стратегії побратимського співробітництва міст України.  

В розробці стратегій розвитку побратимського співробітництва міст 

України, корисними є рекомендації Ради європейських муніципалітетів і 

регіонів. Ця провідна організація у сфері зовнішніх зв’язків міст наводить  
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10 ключових положень [256], які варто використовувати кожному місту для 

налагодження побратимських зв’язків із зарубіжним містом. Зокрема, це: 

1. Пошук міста-побратима. Кожен побратимський зв’язок між містами 

є унікальним. Все ж майбутнє місто-партнер має мати кілька схожих 

характеристик, зокрема кількість населення, стан економічної діяльності, 

географічне положення. Необхідним є приділення максимальної уваги до 

проведення зустрічей та консультацій із громадою потенційного міста-

партнера для того, щоб зрозуміти чи існують спільні цілі у формуванні нових 

партнерських зв’язків.   

2. Залучення усієї громади міста. Побратимське співробітництво між 

містами не буде активно розвиватися без участі мешканців міста. 

Представники органів місцевої влади досить часто є ініціаторами співпраці, 

проте розвивати побратимські зв’язки має вся громада. Зокрема, доцільною 

буде участь у цих зв’язках науково-освітніх закладів, спортивних клубів, 

різноманітних громадських організацій. Також варто відзначити, що 

результати міжнародної діяльності міста мають бути висвітлені повною 

мірою. Корисним є формування інформаційних буклетів, поширення 

відомостей про побратимські зв’язки міста у ЗМІ для того, щоб 

продемонструвати їх значимість у розвитку міста. 

3. Важливість європейського виміру. В країнах ЄС співробітництво між 

містами-побратимами сприяє формуванню активної громадянської позиції та 

відчуття європейської самобутності. Пізнання інших нових культур, 

традицій, мови значно допомагає людям усвідомити спільні європейські 

цінності.  

Для України євроінтеграційний вектор розвитку важливий не тільки як 

зовнішньополітичний напрям, але й як засіб трансформаційних процесів у 

суспільстві. Саме тому для українських міст важливим є вивчення та 

адаптація досвіду європейських міст. Базуючись на кількісних показниках 

співпраці між містами-побратимами України та Польщі, саме міста цієї 

європейської країни можуть слугувати одним із найкращих прикладів 
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проведення реформ і подальшої інтеграції в європейський політико-правовий 

та економічний простір. 

4. Формування спільних цілей. Ця опція розглядається з позиції того, 

що саме місто прагне отримати від побратимства? Таке положення є 

ключовим для налагодження побратимських звя’зків. Спільно з містом-

партнером необхідно чітко сформувати цілі та завдання майбутньої 

співпраці, а також планований термін виконання цих ключових прагнень. 

Відсутність відомостей про попередні узгодження спільної політики дій 

досить часто призводить до непорозумінь та наявності таких проблем, як 

„угоди на папері”. Необхідним є періодичний перегляд головних завдань, 

визначених обома сторонами. 

5. Створення структури з підтримки побратимських зв’язків. Із 

проміжком часу побратимські зв’язки можуть послабитися. Важливою є 

наявність невеликої, але активної та ідейної групи людей у кожній із громад 

міст-побратимів, що сприятиме підтримці зв’язків та партнерства у нових 

проектах та ініціативах, займатиметься пошуком джерел фінансування 

різноманітних заходів у рамках співпраці міст-побратимів. Цим „двигуном” 

побратимства може стати відповідна асоціація чи комітет із підтримки та 

розвитку побратимських зв’язків. 

6. Слід працювати зі школами та молоддю. Існує чимала кількість 

способів долучення до побратимської співпраці міст закладів на рівні 

загальної освіти. Вагомим складником побратимських зв’язків міст є участь 

молоді в учнівських та студентських обмінах, що сприяють насамперед у 

вивченні іноземної мови та підтримці молодіжної політики.  

Варто відзначити, що побратимські зв’язки між містами також 

проявляються у програмі Європейського Союзу „е-побратимство”, яка 

сприяє співробітництву шкіл міст Європи через Інтернет. У рамках цієї 

програми школи отримують необхідні матеріали та налагоджують дружні й 

довготривалі зв’язки між собою.   
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7. Інформуйте громадськість щодо актуальних питань. Проекти та 

ініціативи, що реалізуються в рамках співробітництва між містами-

побратимами, повинні бути висвітлені в обох містах. Особливо це стосується 

найбільш важливих та актуальних проблем сучасності, це може бути сфера 

від захисту навколишнього  середовища до підтримки молодіжних ініціатив.    

8. Планування сталих відносин. Вдало налагоджена та реалізована 

побратимська співпраця між містами не підвладна часу. Дружні відносини, 

солідарність та активна співпраця між громадами міст-побратимів мають 

тільки розширюватись. 

9.  Перспективи та створення основ для налагодження нових контактів. 

Побратимська співпраця є базою для формування широкого кола контактів 

між громадами двох міст. Обмін досвідом та кращими практиками вирішення 

тих чи інших проблем допомагає містам розвивати свої зв’язки та 

налагоджувати нові форми співпраці.  

10. Формування бюджету та управління фінансами. Проведення 

ефективної міжнародної співпраці між містами вимагає постійного 

фінансування. Органам місцевого самоврядування варто щорічно включати 

до місцевих бюджетів плановані витрати, що стосуватимуться сфери 

побратимської співпраці між містами, навіть якщо це суми незначні. Для 

фінансової підтримки співробітництва між містами-побратимами досить 

часто використовують кошти благодійних фондів, меценатів і т. д. Слід 

зауважити, що у певних країнах ініціативи міст-побратимів широко 

підтримуються різноманітними фундаціями та національними урядами із 

залученням їх фінансової допомоги. Однак, у країнах ЄС розроблена ще у 

1989 р. програма Європейської Комісії із підтримки співробітництва між 

містами-побратимами з метою об’єднання Європи [299]. 

Дещо інший підхід до визначення головних позицій у формуванні 

стратегії налагодження партнерських зв’язків органів місцевого 

самоврядування мають деякі польські дослідники, зокрема П. Шверчинскі:  
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1) створення можливостей налагодження партнерських контактів за 

участю мешканців міста – важливо щоб таке співробітництво було 

ініціативою самих мешканців міста, а не нав’язане місцевою владою. Досить 

важливим при цьому є створення у місцевих радах спеціальних відділів, що 

безпосередньо займаються інституціоналізацією міжнародного 

співробітництва міста (наприклад комітет побратимської співпраці, відділ 

міжнародної співпраці); 

2) вибір міста-партнера (доцільно звернутися за порадами до 

організацій у справах міжнародного співробітництва міст. В Україні це 

Асоціація міст України; у Польщі Союз польських міст (пол. Związek Miast 

Polskich) згідно таких критеріїв: схожість за величиною території, за 

кількістю мешканців, за структурою місцевого самоврядування; подібність 

провідних гілок економічної та культурної діяльності – наявність подібних 

неурядових організацій, економічних напрямів розвитку; географічна 

близькість між містами; 

3) попередні візити представників органів місцевого самоврядування 

для обговорення особливостей співпраці та наступні офіційні візити 

(сторона, що приймає покриває витрати перебування гостей); 

4) організація шкільних та студентських виїздів (обмінів); 

5) ініціювання спільного проекту, наприклад культурного обміну 

(організація концертів, мистецьких заходів); 

6) підписання неформальної угоди про налагодження партнерських 

зв’язків між містами; 

7) реалізація подальшої співпраці, можливе залучення до співпраці 

громадських організацій, підприємств; 

8) офіційне підписання угоди про партнерство та побратимські  

зв’язки, через кілька років після уже перевіреної в практичній площині 

співпраці [279, с. 8]. 

Європейський досвід досить цінний для побудови української моделі 

формування стратегії розвитку побратимських зв’язків. Однак, ці положення 
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варто впроваджувати в Україні з врахуванням певних особливостей, а саме 

фінансової складової, як рушійної сили партнерських зв’язків між містами. 

Країни Європейського Союзу отримують значне фінансування у сфері 

удосконалення системи діяльності органів місцевого самоврядування та їх 

міжнародного співробітництва. Що стосується українських міст, то основна 

частка фінансових видатків, що припадає на сфери міжнародного 

співробітництва міста, надходить із місцевих бюджетів, які не спроможні 

покрити усі статті витрат. Тому альтернативним варіантом для органів 

місцевого самоврядування України є пошук грантів та фінансової допомоги 

країн ЄС у рамках програми Східного партнерства.  

У цьому контексті варто відмітити досвід співпраці міст Вінницької 

області України та Свєнтокшиського воєводства Польщі. В рамках 

налагоджених партнерських зв’язків між містами, було ініційовано декілька 

заходів та проектів, профінансованих „Програмою польської допомоги 

Міністерства закордонних справ РП”. Зокрема, в 2007 р. відбувся захід щодо 

обміну досвідом у впровадженні кращих практик удосконалення діяльності 

органів місцевого самоврядування. На цих зустрічах відбулися круглі столи 

та конференції у містах Вінницької  області, а саме Баланівці, Бершаді та 

Вінниці, у яких взяло участь близько 20 учасників із гміни Моравіца та 121 

представник з української сторони. Варто відзначити, що співпраця між 

містами Вінницької області та Свєнтокшиського воєводства була 

налагоджена ще за радянських часів та активно розвивається й донині. Як 

приклад наведемо ключові засади стратегії побратимських зв’язків міст 

Вінницької області та Свєнтокшиського воєводства. Зокрема, ця стратегія 

містить такі положення: 

‒ прийняття делегацій із партнерських міст (участь у заходах і 

урочистих подіях); 

‒ активний обмін досвідом (проведення круглих столів, конференцій; 

надання консультацій); 
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‒ підтримка співпраці між освітньо-науковими закладами, 

громадськими організаціями; 

‒ проведення культурних заходів (особливо важливим при цьому є 

налагодження контактів між мешканцями міст); 

‒ стимулювання формуванню бізнес-контактів; 

‒ проектування спільних заходів [294]. 

Таким чином, міжнародна співпраця між містами-побратимами 

найефективніше розвивається за наявності комплексної стратегії 

налагодження та розвитку побратимських зв’язків міст. Узагальнивши досвід 

європейських та українських міст у сфері налагодження та реалізації 

побратимських зв’язків, нами сформовано рекомендації для органів 

місцевого самоврядування та місцевої громади щодо формування 

комплексної стратегії розвитку побратимського співробітництва (на прикладі 

м. Луцька у період 2015‒2020 рр.). 

Однією з головних цілей цієї стратегії є створення ідеологічної та 

методологічної бази для налагодження побратимських зв’язків міста Луцька 

із зарубіжними містами-партнерами. Нами розроблена програма комплексної 

стратегії з урахуванням думки мешканців міста та професійних груп 

(Управління міжнародного співробітництва Луцької міської ради,  науковців, 

журналістів, бізнесменів). Положення комплексної стратегії носять 

рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування Луцька та 

громади міста й можуть використовуватися місцевими органами влади інших 

міст Волинської та інших областей.  

Складовими частинами пропонованої нами стратегії розвитку 

побратимського співробітництва м. Луцька на 2015‒2020 рр. є візія 

побратимського співробітництва міста Луцька, цільове призначення 

комплексної стратегії, а саме її місія, стратегічні цілі, яких ми плануємо 

досягти в рамках реалізації даної стратегії, узгодженість комплексної 

стратегії із законодавством України, структура стратегії, а саме яких сфер 

діяльності торкається ця стратегія, рекомендований план дій щодо пошуку 
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міста-побратима та налагодження співпраці з містами-побратимами; 

потенційні джерела фінансування, термін виконання та очікувані результати. 

Всі ці складники стратегії відображені на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Комплексна стратегія розвитку побратимського 

співробітництва м. Луцька на 2015‒2020 рр. 

Джерело: складено автором. 
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інформації про територію задля кращого її пізнання іноземними інвесторами, 

туристами; промоція бренду міста Луцька, формування позитивного іміджу 

нашої держави за кордоном.  

2. Місія комплексної стратегії − сприяти розвитку побратимського 

співробітництва м. Луцька з містами Республіки Польща та інших 

зарубіжних країн задля впровадження інноваційних сфер діяльності, що 

сприятимуть покращенню якості життя мешканців та утверджуватимуть 

європейські демократичні цінності в Україні. 

3. Стратегічні цілі :  

а) зміцнення економічних зв’язків між містами-партнерами, 

підвищення конкурентоспроможності міста Луцька; 

б) розвиток туризму та культурного співробітництва між містами-

побратимами; 

в) промоція бренду міста. 

Ефективна побратимська співпраця міст полягає на якомога більшій 

кількості контактів, які стають хорошим підґрунтям для реалізації спільних 

проектів. Одночасно слід зазначити, що співпраця повинна приносити 

економічну користь та сприяти розвитку міста. Ціль, яку перед собою мають 

ставити ініціатори побратимських зв’язків між містами, це максимальне 

використання доступних у рамках взаємодії міст міжнародних фондів. При 

цьому важливо, щоб до співпраці були залучені мешканці міст, а не тільки 

місцева влада.  

Важливою ціллю є також створення  певного „інформаційного й 

духовного клімату за допомогою неурядових організацій, інтелектуалів, 

творчої молоді та представників інноваційного бізнесу, що в кінцевому 

підсумку сприятиме народженню в Україні нових „оаз” відкритого  

суспільства, які стали б у майбутньому, справжніми суспільними 

орієнтирами” [178, с. 47] для формування тісних зовнішніх зв’язків міст. 

При розробці бренду міста особливо важливого значення набуває 

наявність стратегії його промоції, головною ціллю якої є поширення 
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інформації як в межах держави, так і серед зарубіжних партнерів, що таким 

чином відповідає викликам глобалізації і інтеграції. Формування 

позитивного візерунку міста за кордоном є одним із найважливіших завдань 

як органів місцевого самоврядування, так і підприємств і інших структур, що 

представляють цю місцевість. Промоція має бути скерована значною мірою 

на зарубіжний капітал, з метою надходження інвестицій. Слід зазначити, що 

візерунок міста варто формувати враховуючи водночас як місцеві реалії, так і 

потенціал розвитку. При цьому важливо визначити унікальні, властиві тільки 

цьому місту особливості, зокрема, серед таких категорій як архітектура, 

історія, інфраструктура, клімат, культура, мешканці, географічне положення 

[188, с. 11]. 

4. Узгодженість із законодавством. Розробка стратегії співпраці міст-

побратимів повинна бути узгоджена із пріоритетами державної політики на 

державному та регіональному рівні, що уможливить доступ до джерел 

фінансування як на державному рівні, так і за рахунок спільних інструментів 

підтримки розвитку співпраці між містами-побратимами. Положення 

комплексної стратегії розвитку побратимського співробітництва м. Луцька на 

2015‒2020 рр. наведені згідно результатів аналітичних досліджень і 

прогнозованих розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і 

міжнародних угод. 

Зокрема, цілі комплексної стратегії розвитку побратимського 

співробітництва м. Луцька на 2015‒2020 рр. вписується у цілі Стратегічного 

плану економічного розвитку м. Луцька [115]. Варто зазначити, що стратегія 

розвитку міста Луцька станом на липень 2014 р. відсутня. Проте у травні 

2014 р. було проведено прес-конференцію щодо формування Стратегії 

розвитку міста Луцька до 2030 р. за участю заступника міського голови  

Т. Яковлева, голови Волинського обласного громадського об`єднання 

„Асоціація регіонального розвитку” П. Гоцалюка, депутата міської ради  
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А. Пархом’юка та депутата міської ради, заступника голови правління 

благодійного фонду „Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк” І. Констанкевич 

[116]. Варто згадати про „Стратегію розвитку Луцька 2010‒2020” розроблену 

депутатом Луцької міської ради А. Козюрою. В цій стратегії немає окремо 

визначених положень щодо сфери міжнародного співробітництва міста 

Луцька, проте зазначається про важливість партнерських відносин міської 

влади Луцька з такими польськими містами-побратимами, як Люблін, 

Ольштин, Торунь, Жешув, Замость і білоруським містом Брест, що сприяють 

створенню та реалізації спільних проектів у сфері туризму [67]. 

Також цілі комплексної стратегії розвитку побратимського 

співробітництва м. Луцька на 2015‒2020 рр. вписуються у Стратегію 

економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004‒2015 рр. 

[111] та Стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 р. щодо 

положень про „підвищення ролі та функціональних можливостей міст у 

розвитку регіонів; посилення міжнародного  співробітництва” [23]. 

5. Структура визначає сфери діяльності яких торкається ця стратегія.  

5.1. Політична сфера охоплює офіційні візити представників органів 

місцевої влади в рамках визначених угодою про партнерські зв’язки 

(наприклад, проведення різного роду форумів, святкування урочистих подій, 

зокрема, Днів міста чи інших важливих подій). 

5.2. Економічна сфера виступає як рушійний елемент для налагодження 

побратимських зв’язків між містами. Співпраця між містами-побратимами 

відкриває можливості для реалізації спільних проектів, у рамках яких 

створюються нові робочі місця та відбувається запозичення новітніх 

технологій і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку. 

5.3. Туризм. Побратимські зв’язки між містами відкривають нові 

можливості для підвищення туристичного потенціалу м. Луцька. Ціль цих 

зв’язків поступове збільшення кількості туристів та підвищення 

привабливості міста. 
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5.4. Освіта та наука одна з провідних сфер для розвитку побратимських 

зв’язків між містами. У рамках домовленостей між містами-побратимами 

важливим є обмін молоддю, проведення науково-освітніх конференцій, 

зустрічей, наукових досліджень, тощо.  

5.5. Культурна сфера полягає у проведенні різноманітних мистецьких, 

творчих, літературних, пісенних, театральних заходів із метою поглибленого 

вивчення культури та традицій міст-побратима. 

5.6. Брендинг території. Формування позитивного візерунку міста як в 

Україні, так і за її межами. Промоція історико-культурних атракцій міста, 

закладів освіти та USP (англ. Unique Selling Point) – стратегія реклами, 

зокрема унікальних туристичних місць/ознак, що супроводжуються 

відповідним брендингом.  

5.7. Інформаційне забезпечення. Всебічне та повне висвітлення у 

засобах масової інформації поточного стану та запланованих заходів у 

рамках побратимського співробітництва між містами. 

6. План дій. Зв’язки між містами-побратимами повинні створити для їх 

мешканців можливості для кращого взаємного порозуміння. Найчастіше 

початком партнерства між містами є особисті контакти між їх мешканцями 

та/або контакти закладів освіти та науки (найчастіше поїздки студентів та 

школярів для ознайомлення з культурою та історією міста). Досить часто 

поріднені вищі навчальні заклади, школи, спортивні заклади починають 

працювати у рамках побратимських програм. Іноді формуванню 

побратимських зв’язків сприяє схожість географічних назв адміністративно-

територіальних одиниць чи подібність місцевих звичаїв.  

 Згодом відбуваються візити офіційних делегацій міських органів влади 

та офіційне підписання угоди про партнерські зв’язки. Таким чином 

формується база для подальших візитів на офіційному та неофіційному 

рівнях, які в разі завершення успішними домовленостями між їхніми 

представниками створюють можливості для реалізації спільних проектів та 

заходів. Проте досить часто, ініційована органами місцевої влади 
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побратимська співпраця між містами, переходить виключно до компетенції 

місцевих громадських організацій та товариств.  Головною проблемою є те, 

що зовнішні зв’язки міста не є одним із пріоритетів у діяльності місцевої 

влади. Цей вид політичних відносин трактується як маргінальний. На нашу 

думку, найоптимальніший варіант для реалізації побратимської співпраці між 

містами, полягає у спільній діяльності як місцевих органів влади, так і 

громадських організацій із врахуванням думки та потреб мешканців міста. 

Узагальнивши досвід налагодження побратимських зв’язків у зарубіжних 

країнах, у різних містах України, пропонуємо органам місцевого 

самоврядування, громадським організаціям Луцька такий план дій із 

встановлення та розвитку побратимського співробітництва: 

1. Пошук відповідного міста-партнера. 

Насамперед потрібно визначитись із відповідями на запитання: 

 а) що ми (органи місцевого самоврядування) очікуємо від цієї 

співпраці?  

б) на якому рівні ми пропонуємо співпрацю (виключно між органами 

влади чи залучаючи максимально громадські організації та звичайних 

мешканців міст)? 

в) чи має значення для нас мовний та культурний бар’єри? 

г) якою ми бачимо практичну площину реалізації побратимської 

співпраці (визначаємо головні сфери в рамках яких буде здійснюватися 

співпраця)? 

Передусім пропонуємо розглядати міста, в яких проживає українська 

діаспора. Це допоможе активніше реалізовувати спільні проекти та будувати 

міцні зв’язки між містами. Другим аспектом у пошуці міста-партнера може 

виступати географічна близькість між містами, що досить часто відображає 

подібність двох культур та спільні традиції. Наступним важливим критерієм 

при виборі міста-партнера є рівень розвитку економіки та міського 

благоустрою. Тут найбільш цікавим є досвід цього міста та його можливості 

(фірми та підприємства, що можуть інвестувати в економіку нашого міста). 
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Також доцільно здійснювати пошук міст-побратимів у країнах 

далекого зарубіжжя. У світі сучасних інформаційних технологій, на нашу 

думку, такі категорії як відстань між містами та мовленнєвий бар’єр 

практично нівелюються. Зокрема, в Аргентині з майже 41 млн населенням, за 

даними Посольства України в Аргентинській Республіці, проживає близько 

250‒300 тис. етнічних українців [132]. І всього лише одна підписана угода 

про партнерські зв’язки між Києвом та Буенос-Айресом у 2000 р. Та, 

зокрема, 8 партнерських угод із містами Канади, де проживає за офіційними 

даними Посольства України в Канаді більше 1,2 млн українців [133]. Значна 

частка цих людей прагне підтримувати контакти і Україною та бажає 

дізнатися більше про власну Батьківщину.  

При пошуку міста-побратима слід звернути увагу також на ті міста, 

котрі в кризових умовах надають гуманітарну допомогу (зокрема, медичні 

препарати, матеріальна допомога тощо).  

Існує підхід до пошуку міста-партнера з позицій зацікавленості 

органів місцевої влади в конкретній галузі чи сфері (під час реалізації 

певного проекту). Зазвичай, такого роду угоди після реалізації проектних 

домовленостей залишаються виключно на папері. Інший підхід у пошуку 

міста-партнера, доволі притаманний для очільників органів місцевого 

самоврядування України, це особистісні контакти між ними. Досить часто 

дружні відносини між мерами міст переростають у ділові та партнерські 

зв’язки між містами. 

2. Ознайомчі візити. 

На тому етапі, коли визначено місто, з яким планується встановлення 

побратимських зв’язків, слід перейти до організації двосторонніх ознайомчих 

візитів. Перша поїздка здійснюється очільником міста, що встановлює 

фундамент подальшої співпраці. Під час переговорів на цьому рівні слід 

визначити спільні сфери інтересу для двох сторін. Наступні візити, як 

показує практика українських діяльності органів місцевої влади, 

здійснюються виключно представниками органів місцевого самоврядування, 
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що на нашу думку, обмежує можливості для побратимської співпраці ще з 

моменту її зародження. Доречним є залучення до таких ознайомчих візитів 

представників бізнесу, науковців, представників громадських організацій, 

спортсменів та ін., що зможуть відразу визначити спільні сфери діяльності. 

Інакше кажучи, ціль таких двосторонніх зустрічей максимально представити 

можливості кожного міста та визначити спільні інтереси.  

3. Планування. 

Після проведення перших ознайомчих візитів доцільно сформувати 

стратегічний план, що містить:  

‒ цілі та завдання, які перед собою ставлять майбутні міста-партнери 

у короткій та довгій перспективі; 

‒ окреслення шляхів та варіантів досягнення цих цілей; 

‒ очікувані результати та вигоди; 

‒ визначення відповідальних осіб за виконання цього стратегічного 

плану. 

Під час формування плану дій доречно використати рекомендації 

експертів із громадських організацій, політичних партій та рухів, науково-

дослідних установ, представників професійних та бізнесових кіл. Коли 

сформовано та узгоджено головні положення плану дій між містами, 

зазвичай відбувається офіційне підписання угоди про партнерську 

співпрацю, що скріплюється підписами та печатками очільників місцевої 

влади (Додаток Б). Угода підписується у двох мовних версіях та на 

окреслений термін. Проте існує варіант продовження співпраці між містами, 

та їх офіційне визнання – містами-побратимами, але без підписання угоди 

про партнерство. 

Аналізуючи підписані угоди про побратимські зв’язки між м. Луцьком 

та зарубіжними містами, варто зазначити, що головний акцент поставлений 

на розвиток культурної сфери співпраці. Досить мало уваги приділяється 

окресленню економічної взаємодії двох міст. Згідно визначеного напередодні 

підписання угоди стратегічно плану, варто сформувати конкретні напрями 
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співпраці в економічній галузі.  Також в угодах обумовлено в загальному про 

розвиток туризму, але якого виду саме туризму й на яких засадах не 

аргументується. Для доповнення положення угоди про розвиток туристичної 

галузі двох міст-побратимів пропонуємо, зокрема, застосовувати ребрединг 

території (перетворення історико-культурної спадщини міста на фактор 

економічного розвитку).  Доречним є включення до угоди про побратимські 

зв’язки положення щодо промоції/поширення інформації в ЗМІ про історико-

культурні осередків у місті-побратимі.  

Найскладнішою, на нашу думку, виглядає ситуація з координацією та 

визначенням відповідальних осіб за виконанням стратегічного плану в 

домовленостях міст-побратимів. Пропонуємо передусім при відділах 

міжнародного співробітництва міст-побратимів визначити відповідних 

координаторів виконання домовленостей угоди між містами-побратимами. 

Досвід європейських міст свідчить, що на кожен із профілюючих пунктів 

угоди (чи то економічна сфера, культура і т. д.) між містами-побратимами 

варто назначати представників професійних кіл міста. Це насамперед відкриє 

нові можливості для вивчення іноземного досвіду та сприятиме реалізації 

відповідного напряму угоди більш якісно. 

Не менш важливим є включення пункту про повноцінне інформаційне 

забезпечення співпраці між містами-побратимами, під яким розуміємо 

процес формування потрібних інформаційних даних, що здійснюють вплив 

на специфіку та характер побратимського співробітництва. На сучасному 

етапі в Україні існує проблема висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування міст у сфері зовнішніх зв’язків, у тому числі з містами-

побратимами. Органи місцевого самоврядування переважно подають на своїх 

офіційних інтернет-сторінках лише перелік зарубіжних міст, із якими 

ведеться співпраця. Також зазначається коротка інформаційна довідка 

стосовно зарубіжного партнера й досить рідко головні сфери співпраці. 

Інформаційне наповнення цих сайтів не відображає реальний стан зовнішніх 
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зв’язків, оскільки відсутнє поточне висвітлення подій, програм, проектів, 

ініціатив і т. д., в рамках побратимського співробітництва між містами. 

На нашу думку, поінформованість місцевої громади про поточний 

стан співробітництва із зарубіжними містами-побратимами значно 

розширить можливості для співпраці на різних рівнях, як на економічному 

(зокрема, для налагодження бізнес-контактів), політичному (сприятиме 

забезпеченні прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого 

самоврядування), культурному (організації спільних культурно-мистецьких 

заходів міст-побратимів) та науково-освітньому (як ресурс для обміну 

молоддю, студентами, науковцями) і т. д. 

Також доцільно максимально повно висвітлювати події та заходи, що 

проводяться у місті-побратимі, для кращого ознайомлення мешканців 

власного міста з особливостями розвитку, культурою та традиціями іншого 

міста. Таку практику, зокрема, у своїй інформаційній діяльності проводить 

луцька газета „Monitor Wołyński” („Волинський Монітор”), яка висвітлює на 

сторінках свого видання події, заходи, важливу інформацію про польське 

місто-побратим Луцька – Люблін [156].  

Також в угодах про партнерство між Луцьком та зарубіжними 

містами, нечітко визначено або зовсім відсутні положення, що стосуються 

джерел фінансування. Відсутність цього пункту значно погіршує розуміння 

того яким чином здійснюватиметься реалізація поставлених цілей та завдань. 

7. Джерела фінансування. Фінансування один із найважливіших 

компонентів для здійснення ефективної та плідної співпраці між містами-

побратимами. Основні його джерела в Україні: наповнення від місцевого 

бюджету; гранти, спонсорська допомога. 

Фінансова підтримка заходів та ініціатив у містах-побратимах досить 

часто здійснюється за рахунок коштів благодійних фондів, громадських 

організацій, спонсорів. Для отримання спонсорської допомоги варто 

максимально чітко, в стислій формі представити для загалу майбутній 

план/проект заходів та ініціатив. Цей проект повинен містити цілі, завдання, 
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способи їх досягнення, необхідну суму коштів, результати або отримані 

вигоди. Слід також наголосити на потребі визначення вигод для 

потенційного спонсора (наприклад промоція бренду чи продукції 

спонсорського підприємства в рамках реалізації проекту).  

Свій спосіб заощадження витрат для проведення різноманітних 

культурних заходів, економічних форумів тощо активно використовують 

європейські міста. Усі працівники, які займаються організацією та 

проведенням заходу є волонтерами, котрих згідно поставлених вимог 

набирає відповідне бюро при відділах міжнародного співробітництва міської 

ради чи муніципалітету. Зазвичай це студенти, які цікавляться тематикою 

форуму/іншого роду заходу, що проводиться; які прагнуть отримати певний 

практичний досвід та удосконалити знання іноземної мови. Для прикладу, 

наведемо Світовий форум у Вроцлаві (англ. Wroclaw Global Forum), який 

проходить щорічно, об’єднуючи політиків, дипломатів, бізнесменів, 

науковців, журналістів для обговорення найбільш важливих проблем у 

сучасному світі. Для координації найбільш важливих питань задіяні близько 

6‒8 працівників органів місцевого самоврядування, решта, а це більше 100 

осіб складають волонтери. Тому такий досвід досить доречний та цікавий для 

українських міст. 

8. Термін виконання. Визначаючи коротко- та довготермінові цілі, 

міста-партнери складають план заходів на визначений період. Згідно 

практики підписання угод про партнерство між Луцьком та зарубіжними 

містами, сторони домовляються зустрічатися не менше одного разу на рік, 

щоб спільно розглядати хід виконання угоди (Додаток Б). На нашу думку, 

одна зустріч протягом одного року залишає угоду дійсною виключно на 

папері. Для координації спільних заходів та ініціатив варто проводити наради 

не менше одного разу в місяць. Це можуть бути он-лайн конференції та 

наради, електронне листування. При цьому слід постійно надсилати прес-

релізи, що стосуються важливих подій у місті до міста-партнера. Таким 

чином підтримується постійний контакт, відбувається обмін цінним досвідом 
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та думками. Розклад заходів, зустрічей, нарад має формуватися спільно 

визначеними представниками від кожного міста-партнера на місяць вперед.  

Слід також дотримуватися правила незмінності побратимських 

цінностей та інтересів міст. Це стосується насамперед зміни керівництва й 

апарату виконавчих органів влади. Зміни особового складу керівників та 

інших працівників, не повинні зменшувати інтенсивність виконання 

домовленостей в рамках угод про партнерство.  

9. Очікувані результати від реалізації комплексної стратегії 

налагодження побратимських зв’язків відображають переважно цілі, які ми 

ставимо перед собою. Насамперед це: 

‒ досвід співпраці в рамках двосторонніх домовленостей; 

‒ досвід у реалізації спільних проектів; 

‒ досвідчені кадри для реалізації міжнародних проектів; 

‒ промоція бренду міста; 

‒ підтримка позитивного іміджу країни за кордоном; 

‒ розвиток громадського суспільства; 

‒ розширення медіа-простору; 

‒ зростання активності місцевого населення; 

‒ надходження прямих іноземних інвестицій; 

‒ обмін ідеями та інноваціями; 

‒ матеріальна допомога; 

‒ розвиток туристичної галузі; 

‒ культурний обмін; 

‒ обмін молоддю. 

Проте кожне місто повинно перед собою чітко визначити, яких 

результатів від побратимської співпраці воно прагне досягнути  в коротко- та 

довготерміновій перспективі. Якщо короткотермінова перспектива це, 

зокрема, проведення спільних культурних заходів та поширення відомостей 

про місто у місті-побратимі, то довготермінова ціль ‒ це, зокрема, відкриття 
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підприємств із спільним капіталом, створення консорціуму навчальних 

закладів, спрощення процедури отримання візи та перетину кордону тощо.  

 

Висновки до 3 розділу 

Отже, в системі функціонування побратимських зв’язків міст України 

та Польщі виділяють внутрішні та зовнішні проблеми, що безпосередньо 

перешкоджають ефективному розвитку побратимської співпраці. Головною 

внутрішньою проблемою є пасивність певної частки міст у розвитку відносин 

у практичній площині, що обумовлює виникнення так званих „угод на 

папері”. Основними зовнішніми проблемами функціонування побратимських 

зв’язків міст України є недостатній рівень державної підтримки та 

фінансування розвитку міст. Саме ці аспекти негативно впливають на 

динаміку побратимських зв’язків міст України з польськими містами-

побратимами. 

 Головними інструментами активізації побратимських зв’язків міст 

України та Польщі є інституціональне забезпечення побратимського 

співробітництва міст, локальні ініціативи із залученням мешканців міста, 

розвиток брендингу міста та формування стратегії розвитку побратимських 

зв’язків. Необхідним елементом у реалізації конструктивного діалогу між 

містами-побратимами є наявність у цих міст розробленої стратегії розвитку 

побратимського співробітництва міст. Ця стратегія передусім чітко окреслює 

бачення, цілі, визначає головні завдання та формує конкретний план дій для 

органів місцевого самоврядування задля більш ефективної реалізації 

побратимського співробітництва. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнено та розв’язано актуальну наукову 

проблему, що полягає в концептуалізації побратимського співробітництва 

міст України та Польщі. Результати проведеного дослідження дали змогу 

сформувати низку висновків теоретичного, методологічного та науково-

практичного характеру:       

1. Доведено, що на сучасному етапі розвитку поряд із державами на 

міжнародну арену виходять також інші суб’єкти міжнародних відносин, які в 

умовах глокалізаційних процесів об’єднують свої зусилля задля власного 

стабільного розвитку й впливу на світові політичні процеси. Виявлено 

особливу роль міст-побратимів як специфічних міжнародних акторів, що 

здійснюють співробітництво у сферах взаємного інтересу згідно з 

положеннями угод про взаємодію та побратимські зв’язки. Установлено, що 

понятійно-категоріальний апарат співробітництва міст-побратимів досить 

розгалужений, а загальноприйнятої наукової дефініції побратимського 

співробітництва міст у науковій літературі поки що не сформовано. 

Відзначено, що співробітництво міст-побратимів традиційно 

передбачає дружні, тісні, довгострокові відносини, які реалізуються як в 

інституалізованій, так і в неінституалізованій формі між територіальними 

громадами різних країн (суб’єктами яких найчастіше виступають органи 

місцевого самоврядування, громадські організації) для зміцнення співпраці 

та дружби між народами, а також обміну досвідом у розв’язанні спільних 

проблем. Проте в сучасних умовах це співробітництво набуло якісно нового 

змісту й форми, що розширило його дефініцію до важливого інструменту 

інтеграції, фактора для надходження іноземних інвестицій та засобу 

стимулювання розвитку іміджу міста. 

Виявлено три основні підходи до трактування побратимського 

співробітництва міст: як політичного інституту, політичного процесу та 

політико-культурної комунікації. Відзначено, що концептуальні підходи до 
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вивчення співпраці міст-побратимів у межах парадипломатії, дипломатії 

міст, міжмуніципального співробітництва та публічної дипломатії дають 

підстави розглядати їх як важливих недержавних акторів у міжнародних 

відносинах. Визначивши особливості функціонування парадипломатії, 

дипломатії міст, публічної дипломатії та міжмуніципальної співпраці, ми 

віддали перевагу трактуванню побратимського співробітництва міст із 

позицій міжмуніципальної співпраці. 

2. Здійснено аналіз наукової літератури, в якій висвітлено різноманітні 

аспекти співробітництва міст-побратимів. З’ясовано, що в зарубіжних 

наукових дослідженнях проблематику побратимської співпраці міст 

висвітлено з позицій трансформації ролі міст у сучасних міжнародних 

відносинах. Вітчизняні наукові дослідження зосереджено на практичних 

аспектах взаємодії міст-побратимів і доцільності її активізації з огляду на 

євроінтеграційний вектор розвитку України. Недостатньо вітчизняних 

політологічних напрацювань стосовно вивчення теоретико-методологічних 

основ співпраці між містами-побратимами.  

На сучасному етапі дослідження проблематики побратимського 

співробітництва не сформульовано чіткого методологічного інструментарію. 

Саме тому теоретико-методологічними засадами дослідження побратимства 

міст стала методологія теорії міжнародних відносин. Вивчення 

співробітництва міст-побратимів як об’єкта політологічного аналізу та 

методологічної рефлексії дало підставу для висновку, що на сьогодні в теорії 

міжнародних відносин нерозв’язаною залишається низка питань 

методологічного характеру, стосовно категоріально-термінологічного 

аналізу, а також механізму реалізації отриманих знань у міжнародній 

взаємодії. Співпраця міст-побратимів відображає міжнародно-політичну 

реальність, змінюється разом із нею та бере участь у її перетворенні й 

трансформації.  

3. Ідеї налагодження побратимських зв’язків міст мають давні традиції. 

Обґрунтовано, що важливим елементом побудови таких контактів були та 
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залишаються на сучасному етапі міжнародні й національні організації з 

підтримки та розвитку дружніх зв’язків міст, що посилює вагомість міст-

побратимів як важливих недержавних суб’єктів міжнародних відносин. 

Основи побратимського руху міст зумовлені необхідністю примирення 

ворогуючих сторін у Другій світовій війні. Традиційне розуміння міст-

побратимів як засобу для відновлення дружніх контактів та налагодження 

співпраці, переважно в культурній сфері, було трансформовано в умовах 

посилення процесів глокалізації.  

Відзначено, що побратимство міст України і Польщі має досвід 

централізованого процесу встановлення побратимських зв’язків за 

радянських часів, а також ініційованого місцевими громадами в умовах 

незалежної України. Важливу роль при цьому відіграють інститути 

громадянського суспільства, що підтримують та сприяють реалізації 

ініціатив українських і польських міст-побратимів. Доведено, що в процесі 

формування побратимського співробітництва між містами України і Польщі 

існували такі чинники як історичний, геополітичний, євроінтеграційний, 

економічний та етнокультурний. 

4. Установлено, що нормативно-правова легітимізація побратимських 

зв’язків між містами України та Польщі забезпечується документами трьох 

рівнів: міжнародного, міждержавного й внутрішньодержавного. Перший 

рівень визначає міжнародні принципи правового закріплення побратимських 

зв’язків, другий конкретизує питання співпраці міст на рівні міждержавного 

співробітництва, проте не завжди гарантує залучення міст до конкретних 

видів співпраці. Третій рівень визначає ключові завдання та функції органів 

місцевого самоврядування у сфері співробітництва між містами-побратимами 

України та Польщі. 

5. Доведено, що географію побратимських зв’язків міст України 

формують переважно міста країн-сусідів. Із поміж усіх держав світу 

особливо виділяється Республіка Польща, в якій міста України мають 

найбільше міст-побратимів, що доводить обґрунтованість обраного 
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євроінтеграційного курсу України. Установлено, що найбільшу кількість 

міст-побратимів сконцентровано в прикордонних територіях Південно-

Східної Польщі та Західної України. Найбільше угод про побратимські 

зв’язки між українськими й польськими містами підписано в період із 2000 

до 2006 рр., що обумовлено курсом України на євроінтеграцію. 

Обґрунтовано головні тенденції співробітництва між українськими й 

польськими містами-побратимами, а саме: пріоритетність європейського 

вектора розвитку українських міст за кількістю встановлених побратимських 

контактів; хвилеподібний характер часового тренду налагодження 

побратимської співпраці на сучасному етапі; залучення до побратимського 

руху і великих, і малих міст; концентрація міст-побратимів на прикордонних 

польсько-українських територіях; поступова зміна характеру побратимства – 

від культурної взаємодії до проектно-орієнтованої економічної взаємодії. 

Відзначено, що у функціонуванні сучасних побратимських зв’язків міст 

України й Польщі виокремлено чотири типи взаємодії міст-побратимів: 

політико-адміністративний, економічний,  культурний, науково-освітній, які 

охоплюють інституалізовану та неінституалізовану співпрацю. Із-поміж усіх 

типів побратимської співпраці міст найбільш активно розвивається 

культурний. Основними результатами співробітництва українських і 

польських міст-побратимів стало вдосконалення системи місцевого 

самоврядування за рахунок обміну досвідом кращих практик управління між 

містами; розвиток добросусідських відносин на підставі міжнародного 

діалогу громад міст; залучення іноземних інвестицій; сприяння розвитку 

туризму; представлення за кордоном культури та традицій міст.  

6. Доведено, що побратимські зв’язки між містами охоплюють низку 

галузей співпраці. Досить часто співробітництво здійснюється виключно в 

одній зі сфер чи носить короткочасний характер (на період реалізації певного 

проекту). У системі взаємодії міст-побратимів України та Польщі 

виокремлено низку екзогенних й ендогенних проблем. Зовнішні перешкоди, 

передусім, пов’язані з відсутністю в Україні державної програми підтримки 



 178

міст, що мають побратимські зв’язки із зарубіжними містами та низьким 

рівнем інституціонального забезпечення їх побратимського співробітництва. 

Внутрішні проблеми визначаються непостійними контактами міст, наявністю 

«угод на папері», низькою поінформованістю громадськості й недостатнім 

рівнем досвіду працівників відповідних відділів органів місцевого 

самоврядування у сфері побратимства міст. 

7. Констатовано, що активізація міжнародного співробітництва між 

містами сьогодні є одним із пріоритетів у межах європейської інтеграції та 

визначено головні інструменти цієї активізації: інституціональне 

забезпечення побратимської співпраці міст, локальні ініціативи із залученням 

мешканців міст, активний розвиток їх брендингу й формування комплексної 

стратегії розвитку побратимських зв’язків. Установлено необхідність 

консультацій щодо дій місцевої влади із громадою міста як важливої умови в 

напрямі ефективного розвитку громадянського суспільства та налагодження 

зовнішніх зв’язків із містами зарубіжних країн. Зазначено, що ефективна 

політика брендингу міста сприяє розвитку тісної побратимської співпраці з 

європейськими містами й розвиває туристичний потенціал цієї території. 

Також визначено доцільність вивчення та адаптації досвіду польських 

побратимів у реалізації брендинг-політики українськими містами.  

Доведено, що важливий елемент у здійсненні конструктивного діалогу 

між містами-побратимами ‒ наявність у них стратегії розвитку 

побратимської співпраці міст. Розроблено рекомендації щодо формування 

комплексної стратегії розвитку побратимського співробітництва міст 

України. Її особливість – наявність у ній візії та місії зовнішніх зв’язків міста, 

стратегічних цілей співпраці, узгодженості з чинним законодавством, 

відповідної структури, чіткого плану дій, джерел фінансування, термінів 

виконання та очікуваних результатів для органів місцевого самоврядування 

щодо реалізації побратимської співпраці. Сфокусовано увагу на 

недопустимості впливу зміни особового складу керівників й інших 

працівників на інтенсивність виконання домовленостей у рамках угод про 
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співробітництво між містами-побратимами. В умовах євроінтеграційного 

курсу України побратимство стає важливим елементом налагодження та 

розвитку ефективної міжнародної співпраці міст та потужним інструментом 

інституціональної розбудови. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Міста-побратими України та Польщі 

 
Регіон  

України 
Місто-побратим 

(Україна) 
Місто-побратим 

(Польща) 
 

Рік 
укладання 

угоди 

АР Крим 1. Алушта 1. Дзержонюв … 
 2. Євпаторія 1. Островець-

Свентокшискі 
2004 

 3. Феодосія 1. Колобжег 2007 
Вінницька обл. 1. Теплик 1. Слупца  … 
 2. Ладижин  1. Коло  2008 
 3. Тульчин 1. Рогожно  … 
  2. Маланув  … 
 4. Немирів 1. Солец Здруй  … 
 5. Іллінці 1. Влощова  … 
 6. Хмільник 1. Буско-Здруй  2003 
  2. Щавниця  2008 
  3. Криніца- 

Здруй  
 

… 
 7. Вінниця 1. Кельце 2009  
 8. Могилів-

Полільський 
1. Конське  

… 
  2. Поланець  … 
  3. Сьрода-

Великопольська  
… 

 9. Жмеринка 1. Скажиско-
Каменна  

… 

 10. Бар 1. Енджеюв  … 
  2. Скажиско-

Каменна  
 

… 
  3. Квідзин  … 
  4. Рибнік  … 
 11. Козятин 1. Лежайськ … 
Волинська обл. 1. Луцьк 1.  Люблін  1996 
  2. Ольштин  1997 
  3.  Жешув  2001 
  4. Торунь  2008 
  5. Замость  2005 
  6. Білосток 2013 
  7. Хелм 2013 
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Продовження таблиці А.1 
 2. Володимир-

Волинський 
1. Хрубешов … 

  2. Кентшин  … 
  3. Ленчиця 2011 
 3. Ковель 1. Легіоново  2005 
  2. Хелм  1995 
  3. Ленчна  2006 
  4. Бжег Дольни  2005 
  5. Кранислав  2008 
 4. Нововолинськ 1. Білгорай  2003 
Дніпропетровська 
обл. 

1.Дніпродзержинськ 1. Кельце 1997 

 2. Павлоград 1. Любськ … 
 3. Дніпропетровськ 1. Щецин 2010 
  2. Валбжих 2001 
Донецька обл. 1. Донецьк 1. Катовіце … 
 2. Макіївка 1. Битом  … 
 3. Артемівськ 1. Грифув-

Шльонський 
1996 

Житомирська 
обл. 

1. Житомир  1. Тарнов … 

  2. Плоцьк 2013 
 2. Бердичів 1. Сельдце  … 
  2. Явор  … 
 3. Коростень 1. Краснік 2007 
  2. Клобуцьк 2004 
 4. Новоград-

Волинський 
1. Ломжа  1999 

  2. П’ясечно  2010 
  3. Белхатув 2011 
Закарпатська 
обл. 

1. Ужгород 1. Ярослав  2002 

  2. Кросно  2008 
 2. Мукачево 1. Мелець 2011 
 3. Моршин 1. Лєско  2008 
 4. Берегове 1. Пшеворськ  … 
Запорізька обл. 1. Бердянськ 1. Бєльсько-Бяла … 
Івано-
Франківська 

1. Івано-Франківськ 1. Жешув  2000 

  2. Домброва-
Гурніча  

2000 

  3. Хшанув  2001 
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  4. Зелена Гура  2001 
  5. Рибнік  2001 
  6. Томашув-

Мазовецький  
2004 

  7. Ополє 2005 
  8. Свідніца  2008 
  9. Люблін  2009 
  10. Кошалін  2010 
 2. Коломия 1. Андрихів … 
  2. Ніса 2000 
 3. Калуш 1. Горліце  … 
  2. Беч  … 
  3. Кендзежм-

Козле   
… 

 4. Долина 1. Немодлін  2004 
  2. Нова Сажина 2005 
  3. Гродзіск 

Великопольський 
2008 

 5. Надвірна 1. Пруднік  … 
 6. Яремче 1. Намислів  2002 
  2. Альверня … 
Київська обл. 1. Біла Церква 1. Островець-

Свентокшикський 
2001 

  2. Тарнув 2007 
 2. Бородянка 1. Мінськ-

Мазовецький 
2008 

 3. Боярка 1. Пулави  2001 
Кіровоградська  
обл. 

1. Олександрія 1. Яроцин … 

 2. Світловодськ  1. Конти-
Вроцлавські 

… 

Луганська обл. 1. Луганськ 1. Люблін 1996 
 2. Сєвєродонецьк 1. Єленя Ґура  … 
 3. Алчевськ 1. Домброва-

Гурнича 
… 

 4. Старобільськ 1. Люблін  1996 
Львівська обл. 1. Львів 1. Люблін  2004 
  2. Перемишль  1995 
  4. Вроцлав  2003 
  5. Лодзь  2003 
  6. Краків  1995 
  7. Жешув  1992 
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 2. Стрий 1. Новий Сонч  2004 
  2. Лєшно  2004 
  3. Закопане 2004 
  4. Збоншинек 2004 
 3. Трускавець 1. Ліманова  … 
  2. Ясло  … 
  3. Перемишль  … 
  4. Сянок  … 
  5. Дзялдово  … 
  6. Аннополь  … 
  7. Унеюв … 
 4. Городок 1. Велюнь  … 
 5. Дрогобич 1. Легниця  1999 
  2. Олецько … 
  3. Дембіца  2001 
  4. Сянок  … 
  5. Перемишль  2001 
  6. Остжешув … 
  7. Демблін … 
  8. Мишкув … 
 6. Жовква  1. Замость  … 
  2. Цешанув … 
 7. Новояворівськ 1. Лежайськ  2001 
 8. Червоноград 1. Писковіце … 
 9. Яворів 1. Венгожево … 
  2. Любачув  … 
  3. Кельце … 
  4. Ярослав … 
 10. Самбір 1. Костишин  2008 
  2. Освєнцим  2003 
  3. Устрики-

Долішні  
2003 

  4. Нови  
Двур  

2003 

Миколаївська 
обл. 

1. Вознесенськ 1. Радомско  2004 
 

Одеська обл. 1. Білгород-
Дністровський 

1. Староград-
Гданський 

… 

 2. Ізмаїл 1. Влоцлавек  … 
 3. Іллічівськ 1. Тчев 2010 
 4. Одеса 1. Лодзь 1993 
  2. Гданськ … 
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Полтавська обл. 1. Кременчук 1. Бидгощ 2004 
 2.  Лубни 1. Скерневіце  2007 
 3. Миргород 1. Згожелець  2007 
 4. Полтава 1. Кошалін 1958 
  2. Люблін … 
 5. Комсомольськ 1. Рацибож   2010 
Рівненська обл. 1. Рівне 1. Пйотркув 

Трибунальський  
1997 

  2. Забже 2001 
  3. Люблін 2013 
  4. Гданськ 2012 
 2. Дубно 1. Гіжицько  2000 
  2. Соколов 

Підляський  
… 

 3. Остріг 1. Берунь  2005 
  2. Сандомир … 
  3. Ґнєв … 
 4. Гоща 1. Семпопол  … 
 5. Корець 1. Бранево  … 
 6. Костопіль 1. Львувек 

Шльонський  
… 

 7. Сарни 1. Новий Двур-
Ґданський 

… 

Сумська обл. 1. Конотоп 1. Свіднік … 
 2. Суми 1. Замость … 
  2. Люблін  2002 
  3. Ґожув 

Вєлькопольскі 
2005 

 3. Ромни 1. Жари 2008 
Тернопільська 
обл. 

1. Тернопіль 1. Радом  2005 

  2. Тарнув   2013 
  3. Хожув  2009 
  4. Ельблонг 1992 
 2. Бережани 1. Ключборк  … 
 3. Заліщики 1. Битом  … 
 4. Кременець 1. Томашув-

Любельскі 
… 

  2. Свьонтники-
Ґурне 

… 

  3. Загуж … 
Харківська обл. 1. Харків 1.  Познань 1998 
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  2. Варшава 2011 
 2. Чугуїв 1. Коженіце  2001 
  2. Старий Сонч  … 
Херсонська обл. 1. Херсон 1. Жешув … 
Хмельницька обл. 1. Кам’янець-

Подільський 
1. Каліш  … 

  2. Перемишль  1997 
  3. Краків … 
  4. Глогув  … 
  5. Санок  … 
  6. Гнєв  … 
  7. Завєрце  … 
  8. Краків 1996 
  9. Ченстохова   
 2. Ізяслав 1. Острув-

Мазовецька  
2011 

 3. Хмельницький 1. Чеханов  1996 
 4. Дунаївці 1. Турек  2000 
Черкаська обл. 1. Умань 1. Гнєзно  2005 
  2. Ланьцут  2004 
  3. Курнік  … 
 2. Черкаси 1. Бидгощ 2000 
 3. Сміла 1. Кендзежин-

Кожле  
… 

Чернівецька обл. 1.Чернівці 1. Конін 1994 
Чернігівська обл. 1. Ніжин 1. Свідниця … 
 2. Чернігів 1. Тарнобжег … 
 3. Прилуки 1. Остроленка  … 
  2. Косцєжина  … 
м. Київ  1. Краків 1993 
  2. Варшава 1994 
  3. Катовіце 1992 
  4. Лодзь 1993 

 

* Примітка: в колонці „Рік укладання угоди” вказано роки підписання 

угод про побратимство. Не встановлена дата підписання угоди позначена  

як „ …” . 

Джерело: складено автором на основі інформації офіційних сайтів 

органів місцевого самоврядування України та Польщі. 
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Додаток Б* 

Додаток Б.1. 

Зразок Угоди про співпрацю між містами Люблін (Польща)  

та Луцьк (Україна) польськомовна версія 
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Зразок Угоди про співпрацю між містами Люблін (Польща)  

та Луцьк (Україна) україномовна версія 
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Додаток Б.2. 

Зразок Угоди про партнерство між містами 

Луцьк (Україна) та Жешув (Польща)
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Додаток Б.3. 

Зразок Угоди про співпрацю між містами Луцьк (Україна)  

та Білосток (Польща) 
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* Усі копії угод про співпрацю між м. Луцьком та польськими містами-

побратимами, зазначені у Додатку Б, надані Управлінням міжнародного 

співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради, в особі 

начальника –  Кудрявцевої  В. В. (30.04.2014). 
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