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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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.   

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;  
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− 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. 

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 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 
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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 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 
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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 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 
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 
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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 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 аспірантів 
«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 public 
sectors» (22 June 2014, Wroclaw); Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми міжнародних відносин (світове господарство: глобальні і 
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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 шість 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету та 

основні завдання, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, розкрито 
наукову новизну одержаних результатів, указано на їх теоретичне й практичне 
застосування, визначено особистий внесок здобувача в розробку наукової теми, 
наведено дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
співробітництва між містами-побратимами» визначено сутність інституту 
побратимства як суспільно-політичного явища та теоретико-методологічну базу 
дослідження проблеми в категоріях політичної науки.  

У підрозділі 1.1. «Сутність співробітництва між містами-побратимами 
та його значення в умовах європейської інтеграції» з’ясовано типи міжнародного 
співробітництва за суб’єктами взаємодії й місце співпраці між містами-
побратимами в ньому. Виявлено поліваріантність термінів щодо окреслення 
поняття «співробітництво між містами-побратимами» як у вітчизняній науковій 
школі, так і серед зарубіжних наукових досліджень.  

Установлено, що побратимське співробітництво є однією з форм міжнародної 
співпраці. Побратимство розглядаємо як феномен, що охоплює транскордонну 
діяльність муніципалітетів різного типу. Воно передбачає дружні, рівноправні, 
довгострокові відносини, які закріплюються підписанням угод про постійні 
побратимські зв’язки між адміністративно-територіальними органами влади 
будь-якого рівня різних країн для зміцнення співпраці й дружби між народами, 
а також обміну досвідом у розв’язанні спільних або/та аналогічних проблем. 

Визначено, що глокалізація як процес взаємопроникнення тенденцій 
глобалізації та локалізації, характеризується поширенням мультикультуралізму, 
активним розвитком глобальної економіки, з одного боку, і прагненням до 
збереження традицій та самобутності націй − з іншого. Оскільки глобалізаційні 
процеси породжують низку викликів і проблем локального характеру, то 
виникає потреба щодо координації дій багатьох місцевих органів влади з різних 
країн світу. Обмін досвідом подолання проблем та тісна співпраця при цьому 
міст різних країн є ключовими. Саме тому нова концепція побратимських зв’язків 
міст ґрунтується на проектно-орієнтованій співпраці з формування мереж 
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співпраці й зростання мобільності громад, асоціацій, неурядових організацій, 
релігійних спільнот. 

Розкрито значення співробітництва між містами-побратимами на локальному 
та національному просторових рівнях. У цьому контексті особливу роль 
відіграє співробітництво між містами-побратимами як інструмент інтеграції. 
Розглядаючи побратимство міст як досить важливий елемент інституціональної 
розбудови міжнародної співпраці в Європі, акцентуємо увагу на необхідності 
широкого та повного використання містами України побратимських зв’язків із 
містами країн − членів ЄС у напрямі якісних суспільних зрушень й утвердження 
європейських демократичних цінностей.  

У підрозділі 1.2. «Концептуальні підходи до вивчення проблеми 
співробітництва між містами-побратимами» проаналізовано підходи щодо 
трактування та вивчення побратимської співпраці. 

Зважаючи на складність інтерпретації й виокремлення співробітництва 
міст-побратимів як категорії теорії міжнародних відносин визначено такі три 
основні підходи до його трактування: 

1) співробітництво між містами-побратимами як політичний інститут зі 
встановленими правилами, традиціями й особливостями функціонування;  

2) побратимське співробітництво як політичний процес у сучасних міжнародних 
відносинах, спричинений урізноманітненням акторів на міжнародній арені;  

3) співробітництво між містами-побратимами як засіб політико-культурної 
комунікації. 

У дисертації відзначено, що головні підходи до вивчення проблеми 
побратимського співробітництва міст на сучасному етапі розглядаються з позицій 
публічної дипломатії, парадипломатії, міжмуніципального співробітництва, 
дипломатії міст, які дали змогу сформувати інтегрований образ співробітництва 
міст-побратимів та визначити їхню роль як одного з недержавних акторів 
міжнародних відносин.  

У підрозділі 1.3. «Джерельна база та методологія дослідження 
співробітництва між містами-побратимами України й Польщі» зазначено, що 
особливістю у вивченні побратимського співробітництва міст є зосередження 
наукових досліджень на категоріях, які включають побратимські зв’язки міст. 
Зважаючи на комплексність і міждисциплінарність дослідження, його джерельну 
основу, окрім політологічних праць, складають також роботи соціо-культурного й 
економічного спрямування.  

У дослідженні було використано кілька типів джерел: 1) офіційні міжнародно-
правові документи; 2) договори про встановлення побратимських зв’язків між 
містами України та Республіки Польща, закони України й Республіки Польща у 
сфері регулювання зовнішніх контактів міських поселень; 3) матеріали науково-
дослідних центрів та установ; 4) матеріали наукових періодичних видань; 
5) електронні ресурси органів державної влади; 6) програми й стратегії щодо 
побратимства міст. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційної роботи складають наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері співробітництва міст-побратимів. У 
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зарубіжній науковій літературі стосовно проблем побратимської співпраці міст 
домінують праці, у яких досліджено особливості нової ролі міст у сучасних 
міжнародних відносинах. Закордонні фахівці детально вивчають нові форми 
зовнішніх зв’язків міст та особливості зростання їхньої ролі на міжнародній арені.  

Ключовими з-поміж наукових праць зарубіжних та вітчизняних учених, що 
так або інакше торкаються проблем побратимського співробітництва, за 
фокусом дослідницького інтересу були: 

− роботи теоретико-методологічного характеру стосовно з’ясування змісту 
концептуальних підходів до вивчення побратимських зв’язків міст, С. Волфа, 
І. Духачека, Р. Кайзера, Н. Корнаго, Р. Кулсейта, Х. Магоне, Я. Меліссена, 
Б. Очєпки, А. Кузнецова, Ю. Саямова, Т. Зонової, А. Серебренникової, 
В. Демчишена, В. Толкованова, Т. Медвєдєвої; 

− дослідження, які окреслюють сутність та роль співробітництва між містами-
побратимами в контексті європейської інтеграції, виконані А. Бжозовською, 
С. Бракменом, А. Верещинським, Ф. Вудом, А. Гжегорчик, К. Дворак, А. Желазо, 
В. Зелінським, Х. Іздебським, П. Йоенніемі, З. Леоньським, І. Петжиком, 
Є. Регульським, К. О’Тулем, А. Скорупською, Р. Формушевіч, М. Фурманкевічем, 
А. Ходубським, К. Юсков’яком, П. Юреком, О. Фаризовим, А. Прокопенком, 
І. Насировим, Р. Вульфович, В. Яг’я, М. Лебедєвою, Д. Савкіним, П. Бєлєньким, 
Є. Сичом, О. Мілашовською, І. Студенніковим, Н. Мікулою, В. Колесником, 
П. Луцишиним, Т. Терещенком; 

− праці стосовно особливостей становлення та розвитку співробітництва 
міст-побратимів в окремих країнах світу В. Бартошевського, К. Юсков’яка, 
З. Вінницького Р. Гербута, В. Балюка. Також особливе значення мали матеріали 
міжнародних і національних організацій Ради європейських муніципалітетів і 
регіонів, Асоціації польських міст, Федерації регіональних зв’язків гмін та 
повітів РП, Центру досліджень місцевого самоврядування й локального розвитку 
Варшавського університету;  

− дослідження щодо аналізу практики реалізації співробітництва міст-
побратимів Польщі й України, представлені в публікаціях польської Фундації 
ім. С. Баторія, у працях М. Фурманкевіча, Е. Мікули-Бочек, Ю. Макара, В. Моцока, 
Л. Стрільчук, В. Стрільчук, та наукових журналах «Економічний часопис – ХХІ» і 
«Регіональна економіка»; 

− наукові роботи, спрямовані на розробку механізмів активізації побратимських 
зв’язків міст України, репрезентовано працями Т. Нагорняк, О. Соскіна, розробками 
Інституту трансформації суспільства й Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України, окремими стратегіями розвитку європейських 
та українських міст. 

Методологічною основою дисертаційної роботи стало застосування положень 
соціального конструктивізму. Його використання як інструменту аналізу дозволило 
трактувати міста-побратими як феномен, який, з одного боку, є частиною 
внутрішнього простору власних держав, а, з іншого – елементом світової політики. 
Між цими аспектами немає чіткої межі й однозначно позитивного або негативного 
змісту: усе залежить від конкретного контексту, у якому перебувають ці суб’єкти.  
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Відтворено методологію дослідження співробітництва міст-побратимів як 
складової частини сучасних міжнародних відносин, що включає використання 
комплексу загальнонаукових і спеціальних методів та підходів: системного й 
інституціонального, структурно-функціонального, порівняльного, термінологічного, 
історичного та статистичного, що дали змогу концептуально визначити 
проблематику співробітництва міст-побратимів та зробити дослідження більш 
глибоким та структурованим. 

У другому розділі роботи «Становлення та типи побратимського 
співробітництва між містами України й Польщі в контексті європейської 
інтеграції» проаналізовано світовий контекст становлення та розвитку 
побратимського співробітництва міст загалом і, зокрема, на прикладі українсько-
польських міст; правові засади функціонування побратимських зв’язків міст 
України та Польщі. Визначено головні типи побратимства та ключові тенденції 
розвитку побратимської співпраці українських і польських міст. 

У підрозділі 2.1. «Світовий контекст становлення та розвитку 
співробітництва між містами-побратимами» з’ясовано, що побратимське 
співробітництво між містами в сучасному його розумінні активно розвивалося 
після Другої світової війни. Головною його метою проголошено налагодження 
дружніх відносин незалежно від відмінностей суспільно-політичних систем. 
Обґрунтовано, що історично сформованими компонентами побудови тісних 
побратимських зв’язків міст виступають різноманітні організаційні об’єднання. 
Визначено провідні міжнародні організації, що здійснили значний вплив на 
процес формування та розвитку побратимського співробітництва міст.  

Охарактеризовано процес формування співпраці між містами-побратимами 
України й Польщі та виокремлено головні етапи його розвитку. Відзначено, що 
укладання договорів про побратимську співпрацю українських та польських 
міст у радянський період мало централізований характер.  

Доведено, що реалізація побратимського співробітництва між містами 
здійснюється на основі низки чинників, під якими розуміємо умови й параметри, 
що впливали на процес формування таких зв’язків. Проведено інтегровану 
класифікацію цих чинників, серед яких − історичний, геополітичний, 
євроінтеграційний, економічний та етнокультурний. Причини, що обумовлюють 
формування побратимської співпраці між містами України й Польщі на 
сучасному етапі розвитку, передусім полягають у розвитку громадянського 
суспільства обох країн, зокрема у співробітництві міських громад, наявності 
приватних контактів між мешканцями міст і сприянні громадських організацій. 
Стосовно ключових принципів, на яких ґрунтується побратимське співробітництво, 
відзначено необхідність використання елементів паритетності, цілісності, 
проблемності та легітимності.  

У підрозділі 2.2. «Міжнародно- та національно-правова легітимізація 
побратимських зв’язків між містами України й Польщі» вивчено правові засади 
закріплення та регулювання побратимської співпраці міст України й Польщі. 
Проаналізовано міжнародно-правові, міждержавні та національні законодавчі 
акти, що легітимізують установлення зовнішніх зв’язків між органами місцевого 
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самоврядування українських і польських міст. Визначено, що суб’єктами 
міжнародного співробітництва, окрім держав, можуть також виступати суб’єкти 
місцевого самоврядування, об’єднання громадян, організації.  

У дисертаційній роботі обґрунтовано, що правове поле взаємодії міст-
побратимів України й Польщі формується з урахуванням трьох рівнів установчих 
документів: міжнародного, міждержавного та внутрішньодержавного. Міжнародний 
або зовнішній рівень, представлений сукупністю всіх документів (міжнародних 
угод, хартій, декларацій) стосовно особливостей налагодження побратимських 
відносин між суб’єктами територіальних громад із різних країн світу. Міждержавний 
рівень ґрунтується на основі укладених міждержавних договорів України та 
Польщі, угод та інших документів, що закріплюють співпрацю між цими країнами. 
Третій рівень нормативно-правової бази функціонування побратимських зв’язків 
міст − внутрішньодержавний, що представлений Конституцією країни, відповідними 
законами, статутами міст та окремими рішеннями органів місцевого 
самоврядування щодо побратимської співпраці.  

У підрозділі 2.3. «Тенденції та типи співробітництва між українськими й 
польськими містами-побратимами» виявлено домінуючі напрями розвитку та 
просторові аспекти побратимської співпраці українських і польських міст. 
Визначено основні тенденції побратимських зв’язків міст України та Польщі, 
які трактовано нами як домінуючий напрям розвитку процесу співробітництва 
міст-побратимів. 

З’ясовано, що міста кожного воєводства Польщі мають побратимські зв’язки 
із містами України, серед яких найбільше українських партнерів у Підкарпатському, 
Люблінському та Свентокшиському воєводствах. Найбільше польських міст-
побратимів у таких областей України, як Івано-Франківська, Вінницька, Волинська, 
Львівська та Рівненська. Доведено, що за кількісними показниками, вирізняються 
Західний регіон України та Південно-Східний регіон Польщі. Це обумовлено як 
історичними, так і культурними особливостями розвитку цих територій, а 
також активізацією процесів транскордонного співробітництва.  

Відзначено, що українські міста мають налагоджені побратимські зв’язки в 
60 країнах світу та найбільш тісні вони з містами-побратимами Республіки 
Польща. Так, що станом на липень 2013 р. існувало 199 побратимських зв’язків 
між українськими й польськими містами. 

Виявлено чотири головних типи співробітництва між містами-побратимами 
України та Польщі за сферами співпраці, саме: політико-адміністративний, 
економічний, культурний, науково-освітній. Із поміж усіх типів побратимської 
співпраці найбільш активно проявляється культурний, проте потенціал 
співробітництва між українськими та польськими містами-побратимами 
використано недостатньо. Доведено, що на сучасному етапі побратимство слід 
розглядати не лише як засіб міжкультурної комунікації міст, але і як потужний 
ресурс для побудови якісно нового рівня міжнародної співпраці міст та 
розвитку брендингу власної території. 

У третьому розділі роботи «Механізми активізації розвитку співробітництва 
між містами-побратимами України й Польщі в контексті європейської 
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інтеграції» досліджено головні перешкоди та інструменти активізації побратимської 
співпраці. Сформовано рекомендації щодо формування комплексної стратегії 
розвитку цього співробітництва на прикладі м. Луцька на 2015–2020 рр.  

У підрозділі 3.1. «Перешкоди у функціонуванні побратимських зв’язків між 
українськими й польськими містами» визначено дві головні групи перешкод як 
внутрішнього, так і зовнішнього характеру, що стримують або навіть 
унеможливлюють розвиток побратимської співпраці. Зазначено, що зовнішні 
перешкоди пов’язані безпосередньо з впливом країни та міждержавних відносин, 
погіршення яких веде досить часто призводить до зниження інтенсивності 
співпраці між містами. Серед головних зовнішніх проблем − відсутність державної 
програми із підтримки міст, що мають побратимські зв’язки із зарубіжними 
містами. Констатовано необхідність доповнення до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а саме положення, яке би чітко визначало 
повноваження органів місцевого самоврядування й інших громадянських 
структур у сфері побратимської співпраці. 

Обґрунтовано внутрішні проблеми, що виникають у межах домовленостей 
двох міст про побратимство. Головними перешкодами визначено непостійні 
контакти міст та недостатній рівень інформаційного забезпечення зв’язків міст-
побратимів, що серед іншого повинне містити способи долучення громади до 
проектів та ініціатив стосовно діяльності міст-побратимів. 

У підрозділі 3.2. «Інструменти активізації побратимського співробітництва 
між містами України й Польщі в умовах європейської інтеграції» визначено та 
проаналізовано головні інструменти, спроможні покращити й активізувати 
побратимську співпрацю українських і польських міст, а саме: інституціональне 
забезпечення співробітництва міст-побратимів, локальні ініціативи їхніх 
мешканців та брендинг міста. 

Доведено недосконалість нормативно-правової бази функціонування 
побратимської співпраці міст України, що полягає в наявності багатьох колізій 
у нормативних документах. З’ясовано, що необхідними елементами 
інституціонального забезпечення співробітництва міст-побратимів є чітке 
визначення суб’єктів установлення та реалізації побратимських зв’язків між 
містами й розподіл повноважень між ними; розробка нормативно-правових актів і 
стратегій щодо взаємодії органів місцевого самоврядування з представниками 
інших країн: дипломатичними установами, міжнародними організаціями, 
благодійними фондами, громадськими організаціями тощо. 

Установлено, що зовнішні зв’язки міст на сучасному етапі потребують 
механізмів активізації, де локальні ініціативи із залученням мешканців міста та 
наявність громадської експертизи й моніторингу діяльності органів влади, 
сприятимуть удосконаленню сфери міжнародного співробітництва муніципалітетів. 
Також проаналізовано брендинг міст як один з інструментів посилення 
побратимства завдяки взаємному вивченню досвіду брендбілдингу та спосіб 
формування інвестиційної й туристичної привабливості територій у рамках 
розвитку побратимських зв’язків міст. 
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У підрозділі 3.3. «Стратегія розвитку побратимського співробітництва 
міст України» обґрунтовано необхідність використання органами місцевого 
самоврядування стратегій розвитку зовнішніх зв’язків, проаналізовано 
рекомендації провідних міжнародних організацій із підтримки розвитку та 
співпраці між містами для розробки такої стратегії. Запропоновано рекомендації 
для органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо формування 
комплексної стратегії розвитку побратимського співробітництва для міст 
України на прикладі м. Луцька на період 2015−2020 рр.  

Визначено, що стратегія співпраці міст-побратимів повинна бути узгоджена з 
пріоритетами державної політики на державному й регіональному рівнях, що 
уможливить доступ до джерел фінансування як з боку держави, так і за рахунок 
спільних інструментів підтримки розвитку співпраці між містами-побратимами. 
Положення щодо формування комплексної стратегії розвитку побратимського 
співробітництва м. Луцька на 2015−2020 рр. розроблено згідно з результатами 
аналітичних досліджень і прогнозованих розрахунків, чинних законодавчих та 
нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 
Міністрів України та з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних 
угод. 

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 вивчення співпраці міст-
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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 
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: 
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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 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 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. 
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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 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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АНОТАЦІЯ 

 
Богородецька О. І. Співробітництво між містами-побратимами України і 

Польщі у контексті європейської інтеграції. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 
Чернівці, 2015. 

У межах комплексного політологічного дослідження здійснено системний 
аналіз побратимського співробітництва українських і польських міст. З’ясовано 
сутність інституту побратимства як суспільно-політичного явища та визначено 
теоретико-методологічну базу вивчення проблеми в категоріях політичної 
науки. Досліджено понятійно-категоріальний апарат побратимської співпраці 
міст із використанням термінологічного й системного методів та розглянуто 
головні підходи до вивчення побратимського співробітництва.  

Визначено основні особливості становлення й розвитку співробітництва 
міст-побратимів та правові засади функціонування побратимських зв’язків міст 
України й Польщі. Проаналізовано головні типи побратимства українських і 
польських міст та ключові тенденції розвитку їхньої побратимської співпраці. 
Визначено дві головні групи перешкод і внутрішнього, і зовнішнього характеру, 
що стримують або навіть унеможливлюють розвиток побратимського 
співробітництва. 

Описано необхідність використання органами місцевого самоврядування 
стратегій розвитку зовнішніх зв’язків міст. Розроблено рекомендації для органів 
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місцевого самоврядування щодо формування комплексної стратегії розвитку 
побратимського співробітництва міст України. 

Ключові слова: глокалізація, європейська інтеграція, міжнародне 
співробітництво, міста-побратими, недержавні суб’єкти міжнародних відносин, 
органи місцевого самоврядування, побратимська співпраця, Польща, Україна. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Богородецькая О. И. Сотрудничество между городами-побратимами 

Украины и Польши в контексте европейской интеграции. − Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 − политические проблемы международных систем и  
глобального развития. − Черновицкий национальный университет имени Юрия 
Федьковича. − Черновцы, 2015. 

В рамках комплексного и целостного исследования осуществлен системный 
анализ побратимского сотрудничества украинских и польских городов. Установлена 
сущность института побратимства как общественно-политического явления и 
определена теоретико-методологическая база изучения проблемы в категориях 
политической науки. Исследован понятийно-категориальный аппарат 
сотрудничества городов-побратимов с использованием терминологического и 
системного методов и рассмотрены главные подходы к изучению побратимского 
сотрудничества. 

Определены основные особенности становления и развития побратимского 
сотрудничества городов и правовые основы функционирования побратимских 
связей городов Украины и Польши. Проанализированы главные типы побратимства 
украинских и польських городов, а также ключевые тенденции развития их 
побратимского сотрудничества. Определены две главные группы препятствий 
как внутреннего, так и внешнего характера, которые сдерживают или даже 
делают невозможным развитие побратимского сотрудничества. 

Описана необходимость использования органами местного самоуправления 
стратегий развития внешних связей городов. Разработаны рекомендации для 
органов местного самоуправления относительно формирования комплексной 
стратегии развития побратимского сотрудничества городов Украины. 

Ключевые слова: глокализация, города-побратимы, европейская интеграция, 
международное сотрудничество, негосударственные субъекты международных 
отношений, органы местного самоуправления, побратимское сотрудничество, 
Польша, Украина. 

 
SUMMARY  

 
Bogorodetska O. I. Ukraine and Poland Twin Cities Cooperation in the 

Context of European Integration. – Manuscript.  
Thesis for obtaining a Candidate Degree in Political Sciences under speciality 
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The system analysis of Ukraine and Poland twin-cities cooperation has been 
done within the frameworks of the complex research. The essence of the institute of 
twinning as a social and political phenomenon has been defined and the theoretical 
and methodological basis of the research problem has been determined in the terms of 
political science. The concepts and categories of the twin-cities cooperation have 
been studied with the application of terminological and systematic methods and the 
main approaches to the study of twin cities cooperation have been examined.  

The main features of the formation and development of twin-cities cooperation 
have been considered. The legal basis of the functioning of Ukrainian and Polish 
twin-cities cooperation have been examined. The legal international documents that 
determine the  nature and the ways of cities’ external relations establishment have 
been analyzed. The levels of the legal and regulatory base creation of Ukraine and 
Poland twin-cities functioning have been examined. 

The current status and dynamics of twinning connections between Ukrainian and 
Polish cities have been studied. The main tendencies and types of cooperation 
between Ukraine and Poland twin-cities have been analyzed. In the research the 
spatial analysis of twinning connections between Ukrainian and Polish cities has been 
done. Two main groups of obstacles (both internal and external), that hinder or even 
make impossible the development of twin-cities cooperation have been defined. 

The paper considers the boosting mechanisms of the development of Ukrainian 
and Polish twin-cities cooperation in the context of European integration. The 
research shows the necessity for local authorities to use the strategies of cities’ 
external relations development. The recommendations for local authorities regarding 
the comprehensive strategy formation of Ukrainian twin cities cooperation have been 
elaborated. 

Key words: European integration, glocalization, international cooperation, local 
governments, non-state actors of international relations, Poland, twin-cities, twinning, 
Ukraine. 
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