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РЕЦЕНЗІЯ 

доктора політичних наук, доцента кафедри політичних наук 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Олещука Петра Миколайовича 

 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» 

 

Рецензоване дисертаційне Майніної Мирослави Сергіївни стосується 

надзвичайно важливої та актуальної наукової проблеми, значимість якої 

зростає у контексті прискорення процесу інтеграції України до структури 

Європейського Союзу. Відповідно, це перетворює питання реалізації 

державного суверенітету у Європейському Союзі перетворюється на один із 

важливих аспектів державного суверенітету сучасної України. Тривалй час 

європейська інтеграція України супроводжувалася потужним негативним 

інформаційним впливом, який інспірувався з боку держави-агресора, це 

обумовило наявність значної кількості стереотипних уявлень щодо 

особливостей суверенітету держав – членів ЄС. Тому дане наукове 

дослідження має виразний практичний зміст та актуальність. Крім того, воно 

стосується наукової проблеми, які донедавна не була досліджувана в 

українській політичній науці на належному рівні, що робить його 

надзвичайно актуальним для вітчизняних та зарубіжних профільних 

наукових установ.  
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Дослідження Мирослави Майніної носить міждисциплінарний характер, 

та хараткризується творчим поєднанням напрацювань не лише політичної, 

але й правової науки, оскільки саме поняття державного суверенітету 

традиційно розробляється не лише у рампах політології, але й правознавства. 

Водночас, авторка змогла належним чином дослідити саме політико-

інституційні аспекти реалізації державного суверенітету у Європейському 

Союзі, розглянути основні теоретико-концептуальні підходи до визначення 

поняття «державний суверенітет», виокремити основоположні підходи до 

визначення міжнародно-правового статусу Європейського Союзу, розглянути 

реалізацію державного суверенітету на різних етапах становлення 

Європейського Союзу, з’ясувати механізми впливу Європейського Союзу на 

реалізацію державного суверенітету асоційованих держав та держав-

кандидатів на вступу до ЄС. 

У дисертації встановлено ступінь впливу Євросоюзу на державний 

суверенітет країн-членів. Проаналізовано Маастрихтський, Амстердамський, 

Ніццький, Лісабонський договори, а також проект Конституції ЄС. Показано, 

яким чином змінювався вплив Європейського Союзу на державний 

суверенітет членів з боку інститутів Союзу, а також країн-членів стосовно 

держав, які лише прагнуть набути членства чи отримати статус асоційованої 

держави. Запропонована власна класифікація чинників прийняття у члени 

Європейського Союзу та відмови у членстві в ЄС. Запропоновано авторське 

визначення поняття «наддержавне об’єднання» як добровільного союзу 

суверенних держав, створеного для реалізації спільних інтересів шляхом 

делегування частини владно-управлінських компетенцій колегіально 

сформованим інституціям.  

Дисертаційне дослідження Мирослави Майніної відповідає вимогам до 

роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії: має чітко 

сформульовані тему, предмет, об’єкт, мету та завдання, які повною мірою 

реалізовані у тексті дисертаційного дослідження. 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 вивчаються теоретико-концептуальні засади 

дослідження державного суверенітету. Другий розділ стосується дослідження 

реалізації державного суверенітету, особливостей трансформації і взаємодій 

всередині об’єднання. У третьому розділі визначено особливості 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. Таким чином, джерельна база підтверджує 

високий рівень проведеного наукового дослідження.  

Опубліковані наукові роботи у фахових наукових виданнях за темою 

дисертаційного дослідження відповідають 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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