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РЕЦЕНЗІЯ 
доктора політичних наук, професора кафедри політичних наук 

філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Петренка Ігоря Ігоровича 

 на дисертацію Майніної Мирослави Сергіївни «Особливості реалізації 
державного суверенітету в Європейському Союзі»,  

подану на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 «Соціальні 
та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія» 

 

Дисертаційне дослідження Майніної Мирослави Сергіївни присвячене 

важливій та актуальній проблематиці не лише для вітчизняного наукового 

доробку, а й для напрацювань профільних наукових установ держав-членів 

Європейського Союзу. Адже питання реалізації державного суверенітету для 

Європейського Союзу має особливе і вкрай важливе теоретичне та практичне 

значення. Попри тривалий час існування Європейського Союзу та подальшої 

інтеграції держав-членів даного наддержавного об’єднання, залишається 

низка ключових проблем, пов’язаних із його розширенням. Для України, яка 

цьогоріч отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС, та, відповідно, 

перейшла до нового рівня взаємодії із Євросоюзом, розуміння особливостей, 

пов’язаних із реалізацією державного суверенітету є напрочуд важливим для 

формування та коригування відносин із європейським об’єднанням.  

Варто зазначити, що дисертаційне дослідження Майніної Мирослави 

присвячене міждисциплінарній, переважно політико-правовій проблематиці. 

Водночас здобувачці успішно вдається виокремити не тільки юридичні 

нюанси реалізації державного суверенітету та співробітництва в ЄС, а й перш 
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за все висвітлити політичну складову такого співробітництва, розкрити 

формальні та неформальні чинники впливу європейської спільноти на 

держави, які прагнуть інтегруватися в ЄС, а також показати еволюцію 

функціонування Європейського Союзу відповідно до Маастрихтського, 

Амстердамського, Ніццького та Лісабонського договорів.  

У дисертації набуло подальшого обґрунтування визначення 

Європейського Союзу як наддержавного (наднаціонального) об’єднання. З 

огляду на ознаки та властивості, які має Європейський Союз, здобувачка 

формулює та пропонує авторське визначення поняття «наддержавне 

об’єднання» як добровільний союз суверенних держав, створений для 

реалізації спільних інтересів шляхом делегування частини владно-

управлінських компетенцій колегіально сформованим інституціям.  

Робота Майніної Мирослави відповідає всім формальним вимогам: має 

чітко сформульовані тему, предмет, об’єкт, мету та завдання. Структура 

дисертаційного дослідження логічна і сприяє розкриттю теми дослідження та 

виконанню поставлених завдань. Структуру дисертації складають вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел.  

У першому розділі розглянуто теоретико-концептуальні засади 

дослідження державного суверенітету. Другий розділ присвячено 

дослідженню питання реалізації державного суверенітету, особливостей 

трансформації і взаємодій всередині об’єднання. У третьому розділі розкрито 

питання особливостей реалізації країнами-членами державного суверенітету 

у зовнішніх зносинах Євросоюзу. Список використаних джерел налічує 

263 найменування. Під час дослідження здобувачка використовувала як 

україномовні, так і іноземні видання. Серед них договори про 

функціонування Європейського Союзу, конституції держав-членів ЄС, 

договори про асоціацію держав з ЄС, науково-критичну літературу тощо. 

Залучення відповідних джерел дає змогу здобувачці провести ґрунтовне 

дослідження, досягти поставлених мети та завдань, а також отримати 

достовірні результати.  



Опубліковані здобувачкою у фахових наукових виданнях за темою 

дисертаційного дослідження роботи відповідають за кількістю та обсягом 

встановленим вимогам, вказують на достатню наукову апробацію та 

належним чином розкривають основні ідеї дисертаційного дослідження.  

Дисертація Майніної Мирослави Сергіївни «Особливості реалізації 

державного суверенітету в Європейському Союзі» є самостійним науковим 

дослідженням, що за актуальністю, ступенем наукової новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів 

відповідає спеціальності 052 «Політологія» та вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 і може бути 

рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 

галузі знать 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 

«Політологія». 
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