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Тема дисертаційного дослідження Богородецької Ольги Іванівни є 

вельми актуальною в контексті євроінтеграційного курсу Української 

держави, який реалізується в сучасних умовах реформування багатьох сфер 

державного управління, зокрема й місцевого самоуправління в контексті 

процесу децентралізації. Представлена дисертація акцентує увагу уважного 

читача на важливості використання досвіду побратимського співробітництва 

українських і польських міст задля більш ефективного реформування 

України на її шляху до європейської інтеграції. Увага авторки на роль 

недержавних суб’єктів міжнародних відносин, якими є зв’язки між містами- 

побратимами, дозволяє більш комплексно і глибоко проаналізувати сучасний 

стан світового політичного процесу на прикладі співробітництва міст- 

побратимів України і Польщі. Прагнення дисертантки вивчити побратимське 

співробітництво українських і польських міст видається абсолютно 

доцільним задля розуміння участі позадержавних суб’єктів в європейській і 

глобальній політиці формулюючи перспективу більш ефективної 

європейської інтеграції України. Переносячи досвід співробітництва між 

містами-побратимами України і Польщі на європейський і світовий рівень, і, 

навпаки, фаховий дослідник цілком може впоратися із комплексним 

вивченням такого важливого аспекту міжнародних відносин як 
співробітництво міст-побратимів.
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Процес європейської інтеграції та ймовірні перспективи розширення 

ЄС сформували характерні умови для розвитку відносин між країнами, які 

знаходяться у полі геополітичного і цивілізаційного впливу Європейського 

Союзу. Польща і Україна є тими державами, які поділяють спільні 

європейські цінності, однак, на даний момент, вони знаходяться по різні боки 

кордону ЄС, що кардинальним чином впливає на відносини між ними та 

значною мірою визначає характер співробітництва між українськими та 

польськими містами-побратимами. Польська держава, безумовно, є головним 

центром просування європейських цінностей на схід континенту, натомість, 

Україна є як їх вагомим реципієнтом, так і самостійно формулює більш 

широке бачення європейської ідентичності. У цьому зв’язку, вивчення 

досвіду, визначення успіху і з’ясування резервів для активізації 

побратимського співробітництва між українськими і польськими містами є 

вагомим аспектом модернізації Української держави у тому числі й у 

контексті європейської інтеграції.

В українській та польській політичній науці здійснювалися 

неодноразові спроби комплексного аналізу аспектів українсько-польського 

співробітництва на всіх рівнях, як-от: міждержавному, міжрегіональному, 

прикордонному, транскордонному та міжтериторіальному. Однак, 

незаперечна цінність запропонованого дослідження полягає у тому, що 

дисертантка спрямувала свою увагу на незаслужено призабуту тематику 

побратимського співробітництва міст України і Польщі. Проблема 

співробітництва між містами-побратимами України і Польщі, яка 

піднімається у дисертаційному дослідженні Богородецької Ольги Іванівни ще 

не була об’єктом спеціальної наукової уваги з боку вітчизняних дослідників.

Представлене дисертаційне дослідження може стати важливим 

компонентом українського державотворення і розвитку політичної науки та 

запропонувати умови для продовження наукового осмислення подолання 

соціально-політичної й економічної кризи та сформувати дієві відповіді на



виклики для ідентичності сучасної Української держави, які загострюються 

зовнішньою агресію. Запропоноване на порядок денний реформування 

органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації системи 

державного управління може стати основою для перегляду і вдосконалення 

міжтериторіального співробітництва як одного з рівнів міжнародного 

співробітництва України з її державами-сусідами.

Актуальність дослідження, його наукова і практична цінність 

підсилюються тим, що запропонована проблема стосується одразу трьох 

аспектів зовнішньополітичної діяльності сучасної Української держави, а 

саме: міждержавних відносин між Україною й Польщею, європейського 

контексту цих відносин і, найголовніше, особливостей побратимського 

співробітництва українських і польських міст. Дисертантка використовує 

приклад побратимського співробітництва міст України і Польщі для 

демонстрації ще одного компоненту європейської інтеграції, як 

співробітництво між містами-побратимами. Вивчення цього аспекту й 

практичне наповнення зроблених висновків може стати важливим елементом 

як історичного примирення українського і польського народів, так і 

необхідним кроком на шляху до європейської інтеграції України. З одного 

боку європейська інтеграція України може стати «двигуном» розвитку 

побратимського співробітництва між українськими й європейськими 

містами, а, з іншого, побратимське співробітництво може пришвидшити 

європейську інтеграцію України.

До переваг дисертації Богородецької Ольги Іванівни слід віднести 

наукову новизну запропонованого дослідження, його основних положень і 

підбитих підсумків. Структурна композиція праці є стрункою та відповідає 

поставленим завданням і меті. У своєму дослідженні дисертантка вірно 

обґрунтувала підхід до визначення мети та завдань (с.6). Цілком правильно 

сформульовані об’єкт і предмет дослідження, а звернення авторки до 

положень соціального конструктивізму Н. Онафа й А. Вендта свідчить про
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теоретико-методологічне обґрунтування обраної дослідницької проблеми на 

високому фаховому рівні. Методологія дослідження інтегрує в собі комплекс 

як загальнонаукових, так і спеціальних методів та підходів, що 

використовуються у політичних науках.

Наукова новизна одержаних результатів цілком заслуговує на позитивну 

оцінку, оскільки проблематика побратимського співробітництва українських 

і польських міст ще не була об’єктом наукового осмислення до цього часу. 

Вартим уваги є авторське визначення поняття «побратимське 

співробітництво» (с.8) і наголос на тому, що побратимське співробітництво є 

не лише феноменом, який соціально конструюється, але й таким, який самий 

формує поведінку, ідентичність, свідомість та комунікаційні стратегії (с.8).

Практичне значення отриманих результатів у дисертації полягає у 

можливості їх безпосереднього використання на національному, 

регіональному і, що найголовніше, на місцевому рівнях, як українськими, так 

і польськими органами влади, представниками громадськості і науковцями 

задля пришвидшення процесу європейської інтеграції України, у тому числі 

й завдячуючи співпраці українських і польських міст-побратимів. 

Симптоматично, що дисертаційне дослідження Богородецької Ольги Іванівни 

вже позитивно позначилося на стратегії розвитку побратимської співпраці м. 

Луцьк.

У першому розділі дисертації розглянуті теоретико-методологічні 

основи дослідження співробітництва між містами-побратимами. У розділі 

цілком доцільно наголошується на сутності співробітництва між містами- 

побратимами в умовах європейської інтеграції. У дисертації сформовано 

цілісну й ефективну теоретико-методологічну базу дослідження. Слід 

позитивно відзначити особливе звернення дисертантки до понятійно- 

категоріального апарату дослідження, надаючи експертну оцінку 

фундаментальним для виконання цієї роботи термінам, як-от: «міжнародне 

співробітництво» (с.15), «регіон» (с.17), «побратимське співробітництво»
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(с.20), співробітництво міст-побратимів» (с.22). Авторка справедливо 

зупиняє увагу на диверсифікації поняття «міста-побратими», пропонуючи 

варіанти, як-от: «поріднені міста», «міста-партнери», «міста-сестри», 

«твінінг», «міжміські мережі», «співпраця між містами» тощо (с.22-23), 

Цілком доречним є посилання дисертантки до трьох основних підходів до 

трактування побратимського співробітництва міст, як-от: політичний 

інститут, політичний процес і засіб політико-культурної комунікації (с.ЗО). 

Використання термінів «парадипломатія» і «дипломатія міст» у контексті 

розгляду співробітництва між містами-побратимами є теж цілком доцільним 

(с.ЗЗ, с.34). Вартим позитивного відзначення є розподіл матеріалу у 

підрозділі 1.3., що дозволяє читачу не заплутатися у значному об’ємі праць 

теоретико-методологічного характеру, нормативних документів, періодичних 

видань, електронних даних, які стосуються тематики даного дослідження. 

Джерельна база дослідження є достатньо широкою і різноманітною із 

необхідним акцентуванням на концептуально-методологічних засадах 

дослідження.

Другий розділ присвячений становленню та розвитку побратимського 

співробітництва між містами України й Польщі в контексті європейської 

інтеграції. Слід відзначити авторську інтерпретацію емпіричного матеріалу, 

який стосувався світового досвіду становлення і розвитку співробітництва 

між містами-побратимами. Звернення авторки до світового й європейського 

досвіду побратимського співробітництва хоча прямо і не стосується предмету 

дослідження є цілком необхідним для повноцінного наукового осмислення 

взаємодії українських і польських міст-побратимів у контексті європейської 

інтеграції. На с.76 Богородецька О. І. цілком доречно визначає головні 

чинники формування побратимського співробітництва між містами- 

побратимами України і Польщі. Схематичне зображення нормативно- 

правової бази функціонування побратимських зв’язків між містами України і 

Польщі належно доповнює авторський текст (с.86).
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Третій розділ стосується механізмів активізації розвитку 
співробітництва між містами-побратимами України й Польщі в контексті 

європейської інтеграції. У цьому розділі дисертантка цілком слушно 

зупиняється на з’ясуванні перешкод у функціонуванні побратимських 

зв’язків між українськими і польськими містами, викриваючи досить 

незначну ефективність інституту їх побратимського співробітництва, з-поміж 

яких найбільш вагомим визначені «угоди на папері» (с.136). У цьому розділі 

авторка пропонує й розгляд інструментів активізації побратимського 

співробітництва та стратегію розвитку побратимського співробітництва міст 

України, що логічно доповнює конструкцію розділу і всієї дисертації.

Прикінцеві висновки роботи є логічними, виваженими, достовірними та 

актуальними для використання у науковому товаристві і суспільній громаді.

Позитивне враження справляє рукопис дисертаційної роботи та 

автореферат дисертації, які є логічно побудованими та цілком ідентичними. 

Відчувається, що обрана наукова проблема ретельно вивчена та опрацьована 

авторкою, а для її всебічного і ґрунтовного дослідження був задіяний 

необхідний обсяг фахової літератури та емпіричних джерел. З технічної 

точки зору дисертаційна робота виконана на належному рівні у відповідності 

до останніх вимог МОН України, що стосуються оформлення текстової 

частини, списку джерел тощо.

Апробація основних положень дисертації здійснена на національних і 

міжнародних наукових конференціях. Кількість та обсяг публікацій цілком 

відповідає вимогам МОН України. Публікації повною мірою відображають 

результати дисертаційного дослідження і в установлений термін надруковані 

у фахових наукових виданнях.

У цілому дисертація Богородецької Ольги Іванівни є інноваційним, 

науковомістким дослідженням, яке продовжує вивчення різноманітних 
аспектів українсько-польського співробітництва. Ця робота повинна
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викликати справжній інтерес у фахівців-політологів, політиків і експертів з 

українсько-польських відносин і місцевого самоврядування.

Попри загальну позитивну оцінку дисертації слід звернути увагу й на 

певні критичні зауваження, які, однак, кардинально не впливають на 

позитивне враження від дисертації, не знижують її цінності та наукової 

новизни. У порядку наукової дискусії слід висловити деякі зауваження щодо 

змісту дисертаційної роботи Богородецької Ольги Іванівни.

По-перше, варто було б перемістити матеріал щодо методологічної 

бази дослідження з підрозділу 1.3. в підрозділ 1.2.

По-друге, у вступі роботи слід було б сформулювати гіпотезу 

дослідження або дослідницьке питання, що полегшило б сприйняття й оцінку 

наукової вагомості побудови структури й її кореляції з поставленими 

завданнями і визначеною метою.

По-третє, дисертантці не вдалося уникнути орфографічних помилок та 

стилістичних огріхів, як-от: замість «враховуючи» - «ураховуючи» на с.9, 

замість «поширення» - «промоція» на с.18 тощо. Помилково фонетично 

відображені певні прізвища, наприклад, замість «А. Кузнєцов» - «А. 

Кузнецов» на с.42, замість А. Сєрєбрєннікова -  А. Серебренникова на с. 43 

тощо. Це зауваження справедливо й тому, що авторка визначає їх 

російськими дослідниками. Мають місце і пунктуаційні огріхи.

Висловлені зауваження не знижують наукової цінності дисертаційного 

дослідження, а, швидше, носять характер запрошення до дискусії та 

висловлення побажання продовжувати наукове дослідження співробітництва 

між містами-побратимами України і Польщі взявши до уваги ці побажання 

рецензента. Незважаючи на вказані зауваження, представлена дисертаційна 

робота виконана із знанням проблеми, що досліджується, а дисертантка 

достатньо глибоко володіє матеріалом та логічно й стилістично його 

викладає.



У цілому, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що 

дисертаційна робота Богородецької Ольги Іванівни «Співробітництво між 

містами-побратимами України і Польщі у контексті європейської 

інтеграції» є самостійним і завершеним науковим дослідженням, яке містить 

обґрунтовані та достовірні наукові результати і відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України щодо дисертацій, сформульованим у п. 

11 та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету міністрів № 567 від 24.07.2013 р., а його авторка -  Богородецька 

О.І. -  заслуговує на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку.

Офіційний опонент, 

кандидат політичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин 

Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича Моцок В.І.

Підпис затверджую:

Кубай І.М.


