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за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку  

Україно-польські взаємовідносини у сфері співробітництва між містами-

побратимами, академічної мобільності, наслідування досвіду локального 

брендингу та активізації територіальних громад в сучасних соціально-

політичних процесах стали одним з провідних векторів політичних практик 

євроінтеграції України та розвитку її політичної наукової думки. Дотримання 

принципів відкритості суспільства та європейська практика співробітництва не 

тільки на рівні політичних інститутів, а в пергу чергу між громадськими 

об’єднаннями, містами та академічною елітою має сьогодні важливе значення 

для майбутнього України, яка з моменту свого утворення як самостійної держави 

поставила собі за мету формування та розвиток відкритих демократичних 

інститутів. Співробітництво між українськими та європейськими містами, 

практики побратимства не є новими чи суто українськими, але за сучасних умов 

ця проблематика відкриває нагальну необхідність трансформації цих зв’язків у 

якість політики «знизу» в контексті практичної реалізації конституційного права 

територіальної громади на управління містом.  Реконструкція ключових засад 

соціально-політичної архітектури світу відбуватиметься навколо людського 

ресурсу та капіталізації територій. Тому, за умов несталості державної 

регіональної політики в Україні, тенденцій децентралізації та трансформації 

місцевого самоуправління, дослідження співробітництва між містами-

побратимами України і Польщі у контексті європейської інтеграції є актуальним, 

доречним та перспективним. 

 Вдалою спробою зробити внесок у розв’язання зазначеної наукової 

проблеми видається дисертаційна робота Богородецької Ольги Іванівни. 

Дисертантка обрала метою виявлення основних особливостей розвитку, 

типів побратимського співробітництва міст України й Польщі та механізмів його 

активізації в контексті європейської інтеграції. 

Структура дисертації є достатньо зрозумілою та спрямованою на 

вирішення сформульованих дослідницьких завдань: від визначення понятійно-

категоріального апарату і стану наукових напрацювань (у першому розділі), 

світового контексту і нормативно-правового аналізу становлення 

побратимського руху міст (у другому розділі) до головних проблем 

функціонування побратимських зв’язків українських і польських міст та 



інструментів активізації побратимського співробітництва між містами України і 

Польщі у контексті європейської інтеграції (у третьому розділі). 

Матеріал викладено послідовно, із належними висновками, які можна 

позитивно оцінити з точки зору їх відповідності критеріям обґрунтованості та 

новизни. У чіткій відповідності знаходиться текст розділів і назви структурних 

одиниць дисертаційного дослідження, завдання, наукова новизна та висновки 

роботи. 

Авторка у дисертаційній роботі, досліджуючи побратимське 

співробітництво між українськими та польськими містами як суспільно-

політичний феномен, що передбачає дружні, рівноправні, довгострокові 

відносини, які реалізуються в інституалізованій і неінституалізованій формах 

між територіальними громадами різних країн, визначила, що саме цей феномен 

формує поведінку, ідентичність, свідомість та комунікаційні стратегії 

територіальних громад. 

Особливої уваги заслуговує висновок авторки, що на сучасному етапі 

українсько-польські міста-побратими найбільш активно взаємодіють у 

культурній сфері.  

Вдало відпрацьована методика дослідження, що спирається на комплекс 

традиційних та новітніх міждисциплінарних методологічних підходів і методів. 

У якості методологічних пріоритетів у роботі виступили загальнонаукові та 

спеціальні методи політичної науки, що забезпечило комплексний підхід до 

проблеми виявлення сутності феномену  - «побратимське співробітництво». 

Тема дисертаційного дослідження О.І.Богородецької, поставлені мета і 

завдання є безперечно актуальними, оскільки стосуються основних проблем 

сучасного українського державотворення, розв’язання яких є важливим етапом 

на шляху формування ефективного місцевого самоврядування в сучасній 

Україні. 

У першому розділі дисертації авторкою визначено сутність інституту 

побратимства як суспільно-політичного явища та розкрито теоретико-

методологічну базу дослідження проблеми в категоріях політичної науки. Даний 

теоретичний аналіз дозволив установлено, що побратимське співробітництво є 

однією з форм міжнародної співпраці, що охоплює транскордонну діяльність 

муніципалітетів різного типу, та 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 (с.58-59).  

Заслуговує на повагу розмежування авторкою понять «міста-побратимі» і 

«міста-партнери» (с. 24), вважаючи, що остання категорія мінлива та поверхова, 

вона розкриває короткотривалі партнерські угоди між містами на відміну від 

глибокої інтеграції суспільних процесів під час побратимства територій. 



Визначальність географічного чиннику та нова концепція побратимських 

зв’язків міст, яка ґрунтується на проектно-орієнтованій співпраці з формування 

мереж співпраці й зростання мобільності громад, асоціацій, неурядових 

організацій, релігійних спільнот – один з ключових висновків першого розділу. 

Особливий інтерес викликає методологія дослідження. Серед 

методологічних концепцій, що використовує авторка, базовою є конструктивізм, 

згідно якого «міста-побратими є своєрідним феноменом, що здатний соціально 

конструюватись»  (с. 58).  

Вельми розгорнутим є розгляд світового контексту становлення 

співробітництва між містами України і Польщі (с. 60-84) крізь розмаїття 

теоретичних надбань зарубіжних та вітчизняних вчених, предметом дослідження 

яких стала міжнародна та національна практика співробітництва міст. 

Цікавою є думка авторки щодо рушійної сили процесу, який 

досліджується. На с. 71 авторка робить висновок про те, що саме громадські 

обєднання, міжнародні та національні організації сприяють побратимським 

зв’язкам міст, що державне регулювання цього процесу майже відсутнє. На с.82 

О.І.Богородецька екстраполює вітчизняні наукові надбання (Т.Терещенка, 

Ю.Тимощука, І.Студеннікова), виділяючи принципи побратимства міст – 

паритетність, цілісність, проблемність, легітимність. 

Останній принцип вдало розкритий у другому підрозділі 2 розділу 

«Міжнародно - та національно-правова легітимізація побратимських зв’язків між 

містами України й Польщі», де визначено, що суб’єктами міжнародного 

співробітництва, окрім держав, можуть також виступати суб’єкти місцевого 

самоврядування, об’єднання  громадян, організації, а правове поле взаємодії 

міст-побратимів України й Польщі формується з урахуванням трьох рівнів 

установчих документів: міжнародного, міждержавного та 

внутрішньодержавного. Відзначено, що українські міста мають налагоджені 

побратимські зв’язки в 60 країнах світу та найбільш тісні вони з містами-

побратимами Республіки Польща, і станом на липень 2013 р. існувало 199 

побратимських зв’язків між українськими й польськими містами. 

Основний месседж третього розділу можна сформулювати в тезі: 

«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. Розробка стратегії розвитку побратимського 

співробітництва завдяки органам місцевого самоврядування України – шлях  

ефективного громадянського суспільства та політики «Знизу». 

Слушною є теза дисертантки що в системі функціонування побратимських 

зв’язків міст України та Польщі є 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 (с.129-172).  

Слушною є думка Ольги Іванівни, що 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 підприємств із спільним капіталом, створення консорціуму навчальних 

закладів, спрощення процедури отримання візи та перетину кордону тощо 

(с.172).  

Вельми оригінальною є думка авторки стосовно визначальних 

інструментів активізації побратимських зв’язків міст України та Польщі. До них 

авторка відносить «інституціональне забезпечення побратимського 

співробітництва міст, локальні ініціативи із залученням мешканців міста, 

розвиток брендингу міста та формування стратегії розвитку побратимських 

зв’язків» (с. 173). 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. 

Виходячи з викладеного вище, можна зазначити, що основні положення 

наукової новизни дисертаційного дослідження є обґрунтованими. Крім того, 

достовірними і достатньо обґрунтованими є висновки та пропозиції дисертантки. 

Особливої уваги заслуговує авторська дефініція поняття «побратимське 

співробітництво» як суспільно-політичного феномену; авторська типологізація 

побратимського співробітництва між містами України й Польщі з огляду на 

важливі та суттєві ознаки побратимства; 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.  

Зважаючи на висновки дисертаційного дослідження, можна говорити, 

що визначені в ньому мета і завдання повністю реалізовані. Також у висновках 

в узагальненому вигляді викладено основні наукові результати дослідження, 

а також сформульовано певні практичні рекомендації. Виходячи з викладеного 

вище, можна зазначити, що висновки та пропозиції дисертанта є достовірними та 

достатньо обґрунтованими. Дисертаційне дослідження Богородецької Ольги 

Іванівни «Співробітництво між містами-побратимами України і Польщі у 

контексті європейської інтеграції» має вагоме значення для громадських 



організацій, суб’єктів державотворчого процесу та громадянського суспільства. 

Отримані результати та сформульовані рекомендації можуть бути корисними у 

процесі вдосконалення програми вітчизняного державного розвитку. 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.Дисертація 

пройшла апробацію на конференціях та семінарах різного рівня. Основні 

теоретичні та практичні положення, результати, висновки, пропозиції дисертації 

викладено у 24 публікаціях, у тому числі авторка має підрозділ у колективній 

монографії та 6 статей у наукових фахових українських та закордонних 

виданнях. 

Разом з тим, попри всі відзначені позитивні риси, притаманні цьому 

дисертаційному дослідженню, воно не позбавлене певних недоліків. 

Перше зауваження пов’язане із специфікою реалізації практики співпраці 

містам-побратимами. На наш погляд, варто було б зазначити, що міста-

мільонники та малі міста мають принципово різні можливості, завдання та 

результати побратимства.  

Друге зауваження стосується чиннику небезпечності співпраці міст, що 

досліджується. Робота ще більш виграла, якщо б авторка приділила увагу містам 

«прикордоння», які мають системну практику співпраці з містами сусідніх 

держав. Прикордоння – це територія, де формується маргінальна ментальність як 

підстава для антидержавницьких позицій. За умов слабкої державної 

національної політики саме ці території стають «буферними зонами», а 

сприятливий режим їх розвитку у вигляді вільних економічних зон, 

побратимства та локалізації діаспори може виступати конфліктогенним 

чинником.  

Третє зауваження стосується кореляції методологічних концепцій, які 

використовувалися авторкою, та змісту прикладних підрозділів. Зокрема, 

авторка в підрозділах 3.2. і 3.3. досліджує інструменти активізації побратимства 

та стратегії його розвитку, серед яких значну увагу приділяє брендингу міст. 

Проте в першому розділі, а саме в підрозділах 1.2. і 1.3., які присвячені 

джерельній базі, концептуальним підходам і методології дослідження, відсутня 

брендингова складова. Використання школи брендингу територій (Дж.Траут, 

Ф.Котлер, К.Асплунд, И.Рейн, Д.Хайдер, Е.Метелева, Д.Богуш) значно б 

посилило змістовну якість дисертаційної роботи. 

Однак зазначені недоліки не знижують цінності й наукової новизни 

дисертаційного дослідження, яке дійсно становить значний науковий 

і практичний інтерес. Робота О.І.Богородецької написана зі знанням 

досліджуваної проблеми, авторка досить глибоко володіє матеріалом та логічно 

й стилістично його викладає. Тому висловлені зауваження мають характер 

дискусії та побажання щодо продовження наукового дослідження цієї проблеми. 



 


