
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

 

МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 

 

 

УДК 342.7: 477 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ  

(АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

 

 

__________________________ О. П. Мельничук 

 

 

 

Науковий консультант – Губанова Тамара Олексіївна, 

доктор юридичних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2021 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Мельничук О.П. Відносини держави і церкви (адміністративно-правовий 

аспект). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-

правових аспектів формування та реалізації відносин держави та церкви. На 

підставі аналізу наукових джерел та джерел національного законодавства 

зроблено висновок, що в умовах інтеграції країн Європи, в умовах 

глобалізації культур і економік різних країн єдиною моделлю відносин 

держави та церкви, яка не буде мати руйнівного впливу на національні 

культури і водночас буде забезпечувати право особи на свободу 

віросповідання, є модель автономії держави і церкви, де церква за своїм 

статусом є інститутом громадянського суспільства.  

Обґрунтована думка, що проблеми формування відносин між 

державою та церквою у сучасному світі та Україні притаманні сьогодні не 

тільки процесу формування загальної політики країн Європи щодо релігії 

та церкви, а й негативно позначаються на формуванні та реалізації 

державної політики щодо релігії та церкви в Україні. Це свідчить про те, 

що існуючі в країнах світу моделі відносин держави та церкви знаходяться 

в процесі трансформації. Вони оновлюються, змінюються та 

еволюціонують. Тому про більшість моделей відносин держави та церкви, 

що виділяються в науковій літературі, можна говорити як про моделі, які 

існували колись в історичному аспекті, або ж як про моделі, що сьогодні 

характеризують окремі суспільства, але знаходяться в стані змін і 

трансформації. 

Встановлено, що розгляд церкви як інституту громадянського 



3 

суспільства є основоположною засадою, яка повинна спрямовувати розвиток 

моделі відносин держави і церкви в Україні. Наголошено на тому, що для 

України важливим є формування громадянського суспільства в умовах 

світської держави, у якій жодна релігія не проголошується як офіційна або 

обов’язкова. Зроблено висновок, що церква як інститут громадянського 

суспільства виконує низку функцій: 1) є засобом самовираження громадян, 

їхньої самоорганізації та самостійної реалізації власних інтересів у сфері 

релігії; 2) є гарантом невтручання держави у сферу відносин, яка пов’язана із 

реалізацією громадянами права на свободу віросповідання; 3) виконує 

функцію відстоювання та захисту інтересів віруючих у протиборстві з 

іншими групами інтересів; 4) створює сприятливі умови для діалогу між 

релігійними організаціями та органами публічного управління.  

Зроблено висновок, що історія розвитку державності України показує, 

що цілі, завдання та інструментарій реалізації державної політики у сфері 

релігії та церкви постійно змінюються. Як свідчить історія, на процес 

формування державної політики іноді здійснює негативний вплив 

державна ідеологія. Водночас національне законодавство чітко наголошує 

на тому, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. 

Аналіз джерел національного права показав, що в Україні відсутня єдина та 

чітко сформульована державна політика у сфері релігії та церкви. Водночас 

діяльність органів публічного адміністрування в цій сфері показує, що вони 

керуються чітко сформульованими цілями, завданнями та орієнтовані на 

конкретні результати. У зв’язку з цим наголошено, що державна політика у 

сфері релігії та церкви повинна формуватися не за ідеологічними 

установками, а на підставі національних інтересів та прагнень всього 

українського народу. 

Зроблено висновок, що в науці адміністративного права дослідження 

відбувалися за чотирьома напрямами: а) адміністративно-правове 

регулювання права на свободу віросповідання; б) адміністративно-правові 

механізм і засоби реалізації права особи на свободу віросповідання; в) 
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адміністративно-правовий статус релігійних організацій в Україні; 

г) релігійні відносини як об’єкт адміністративно-правового регулювання. 

Встановлено, що в науці адміністративного права дуже мало науково-

дослідних праць, які б були присвячені окремим адміністративно-правовим 

аспектам формування відносин держави та церкви. Лише в поодиноких 

працях є намагання одночасно і комплексно дослідити: моделі відносин 

держави та церкви в Україні; конституційні засади формування таких 

відносин; адміністративно-правові механізми та засоби реалізації принципів 

відносин держави та церкви; релігійну організацію як суб’єкта 

адміністративного права та учасника адміністративних правовідносин.  

Встановлено, що релігійні відносини мають об’єктивний та 

суб’єктивний аспект визначення. В об’єктивному значенні це відносини між 

прихильниками однієї релігії, між віруючими і служителями культу, між 

віруючими різних конфесій. Ці відносини не охоплюють собою відносини 

між державою та церквою чи відносини між суб’єктом публічного 

адміністрування та релігійною організацією. В суб’єктивному значенні 

релігійні відносини це відносини між суб’єктом релігії і «Богом», а тому 

автоматично випадають із сфери правового регулювання світської держави. 

На підставі цього зроблено висновок, що предметом адміністративного права 

охоплюються не релігійні відносини, а суспільні відносини в сфері релігії, 

тобто відносини, які пов’язані з релігією, діяльністю релігійних організацій 

та забезпеченням реалізації права особи на свободу віросповідання. 

З’ясовано, що національне адміністративне законодавство, яке 

регламентує відносини держави та церкви, характеризується наявністю таких 

недоліків: 1) невідповідність законодавства реальним процесам, що 

відбуваються сьогодні у сфері свободи релігії; 2) відсутність 

концептуального бачення розвитку відносин держави та церкви (відсутність 

концепції розбудови відносин між державою та церквою); 3) ігноруванням 

комплексного підходу під час розробки нормативно-правових актів у сфері 

релігії та церкви; 4) повільна реакція держави на проблеми, які виникають у 



5 

сфері забезпечення права особи на свободу віросповідання. Зроблено 

висновок, що без вирішення перелічених проблем на законодавчому рівні 

унеможливлюється і ефективна реалізація конституційних положень про 

свободу віросповідання. 

Обґрунтовано, що автономна сепараційна модель взаємин церкви і 

держави, яка сьогодні існує в Україні, зумовлена наступною системою 

конституційних засад: гарантування свободи віросповідання, гарантування 

рівності релігійних організацій перед законом; гарантування відокремлення 

держави і релігійних організацій; гарантування відокремлення державних, 

комунальних навчальних закладів і релігійних організацій; заборона 

неконституційного обмеження свободи сповідувати релігію; заборона 

дискримінації релігійних організацій. Обрана Україною модель відносин 

держави та церкви зумовлює набір конституційних засад, які, по-перше, 

фіксують режим спілкування держави та церкви (нейтральний, ворожий, 

партнерський), по-друге, визначають межі діяльності держави у сфері релігії 

(наприклад, заборона визнання жодної релігії як обов’язкової), по-третє, 

визначають правові межі, за які не може переступати церква (зокрема, 

заборонено створення релігійних організацій, дії яких спрямовані на 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 

і свободи людини, здоров’я населення тощо), по-четверте, визначають сфери 

можливої співпраці держави та церкви на благо всього суспільства 

(наприклад, соціальний захист, благодійність тощо). 

Доведено, що адміністративно-правовий статус релігійних 

організацій – це закріплені в національному законодавстві права, обов’язки 

та заходи відповідальності, які визначають роль та особливості участі 

релігійних організацій в адміністративних правовідносинах. Акцентовано 

увагу на тому, що правове регулювання адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій як особливого виду приватних суб’єктів 

адміністративного права сьогодні є недостатнім та потребує уточнення як 

стосовно об’єму адміністративних прав, обов’язків та юридичної 
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відповідальності, так і стосовно адміністративно-правових механізмів їх 

реалізації. 

Запропоновано визначення релігійних організацій як об’єднань 

віруючих на основі єдиного віровчення, які характеризуються наступними 

ознаками: а) створені громадянами або юридичними особами з метою 

сприяння сповідуванню і поширенню віри; б) зареєстровані в установленому 

законом порядку; в) побудовані згідно з приписами віровчення; г) діють 

відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури; ґ) обирають, 

призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами 

(положеннями); д) мають право на набуття статусу юридичної особи з усіма 

правовими наслідками, що з цього випливають. 

Встановлено, що термін «публічне адміністрування», хоча і став 

розповсюдженим у науці адміністративного права, залишається дискусійним 

та не достатньо обґрунтованим у юридичній науці. Зроблено висновок, що 

поняття «публічне адміністрування» пов’язане з напрямом діяльності 

суб’єкта владних повноважень, тоді як поняття «публічна адміністрація» 

більше характеризує внутрішню будову органів публічної влади. На цій 

підставі зроблено висновок, що до суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері релігії належать Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство 

освіти та науки України, Державна служба України з етнополітики та 

свободи совісті, а до суб’єктів публічної адміністрації, окрім вже перелічених 

органів, належать Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних 

організацій та Рада з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями. 

Зроблено висновок, що в залежності від активності, яку проявляють 

релігійні об’єднання, та їх правового положення можна адміністративні 

правовідносини розбити на чотири групи: 1) адміністративні правовідносини 

щодо створення релігійної організації; 2) адміністративні правовідносини, 

які не пов’язані із застосовуванням заходів примусу; 3) адміністративні 
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правовідносини, які пов’язані із застосовуванням заходів примусу; 

4) адміністративні правовідносини, пов’язані із діяльністю представників 

релігійних організацій у складі консультативно-дорадчих органів при 

органах публічного адміністрування. 

Ключові слова: адміністративні правовідносини у сфері релігії, 

адміністративно-правове забезпечення відносин держави та церкви, 

адміністративно-правовий статус релігійних організацій, відносини 

держави та церкви. 

 

ANNOTATION 

Melnychuk O.P. State-church relations (administrative-legal aspect). – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law: Speciality 12.00.07 – administrative law 

and process; financial law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex study of administrative-legal aspects 

of the development and implementation of state-church relations. Based on the 

analysis of scientific resources and resources of the national legislation, it is 

concluded that under the conditions of the integration of European countries, 

globalization of cultures and economics of different countries, the model of 

autonomy of state and church, where the church is an institute of civil society, is a 

single model of state-church relations which will not have a shattering impact on 

the national cultures and, at the same time, will guarantee the human right to 

freedom of religion. 

It is justified an idea that problems of developing state-church relations in the 

modern world are currently peculiar not only to the process of shaping the general 

policy on religion and church in European countries but also negatively undermine 

the formation and implementation of the state policy on religion and church in 

Ukraine. This proves that the models of state-church relations available in 

countries across the world are in the process of transformation. They are updating, 
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changing and progressing. Thus, most of the models of state-church relations, 

which are highlighted in scientific literature, can be discussed as the models which 

were once available in the historical aspect or as the models that characterize 

individual societies but are changing and transforming.  

The research establishes that the consideration of church as an institute of civil 

society is a fundamental principle which should direct the development of the 

model of state-church relations in Ukraine. The author stresses that it is important 

for Ukraine to shape civil society under the conditions of secular state in which 

none religion is called official or mandatory. It is concluded that church as an 

institute of civil society performs some functions: 1) it is a means of citizens’ self-

expression, their self-organization and independent implementation of own 

interests in religion; 2) it is a guarantee of state noninterference in the field of 

relations associated with the enjoyment of the right to freedom of religion by 

citizens; 3) it exercise the function of advocacy and protection of the interests of 

the faithful in confrontation with other interest groups; 4) it creates favorable 

conditions for a dialogue between the religious organizations and public 

authorities. 

It is concluded that the evolution history of the statehood of Ukraine shows that 

purposes, tasks and tools for the implementation of state policy on religion and 

church are constantly changing. History confirms that state ideology sometimes 

negatively affects the process of formation of state policy. At the same time, the 

national legislation stresses that the state can’t define any ideology as mandatory. 

The analysis of national law demonstrates that Ukraine lacks a single and well-

defined state policy on religion and church. In addition, the activity of public 

authorities in the area under study shows that they are guided by well-formulated 

goals, tasks and oriented toward specific results. In this regard, it is stressed that 

state policy on religion and church must be shaped according to the national 

interests and aspirations of the entire Ukrainian nation, not under ideological 

principles. 
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The contribution reaches the conclusion that researches within administrative 

law sciences were conducted in terms of the four realms: a) administrative-legal 

regulation of the right to freedom of religion; b) administrative-legal mechanism 

and means of implementing the human right to freedom of religion; c) an 

administrative-legal status of religious organizations in Ukraine; d) religious 

relations as an object of administrative-legal regulation. It is established the 

science of administrative law has little or nothing scientific researches which 

would be devoted to individual administrative-legal aspects of developing state-

church relations. A few papers made efforts to cover the following aspects 

simultaneously and holistically: the models of state-church relations in Ukraine; 

constitutional principles of developing such relations; administrative-legal 

mechanisms and means of the implementation of the principles of state-church 

relations; religious organization as a subject of administrative law and participant 

of administrative legal relations. 

It is established that religious relations have objective and subjective aspect of 

interpretation. In the objective context, this is relations between the followers of a 

particular religion, the faithful and ministers of religion, between the faithful of 

different confessions. These relations don’t embrace state-church relations or 

relations between a public entity and religious organization. In the subjective 

context, religious relations are the relations between a subject of religion and 

“God” and thus automatically fall out the area of state regulation of secular state. 

Based on the above, the research concludes that the subject-matter of 

administrative law doesn’t cover religious relations but covers social ones in the 

field of religion, i.e. the relations that are associated with religion, the activity of 

religious organizations and enjoyment of the human right to freedom of religion. 

The dissertation found that the national legislation regulating state-church 

relations are characterized by such downsides: inconsistency of the legislation with 

the real processes taking place today in terms of freedom of religion; a lack of the 

conceptual vision of the development of state-church relations (a lack of the 

concept for building state-church relations); ignoring the integrated approach when 
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drafting regulations in the field of religion and the church; slow response of the 

state to the problems that arise in the field of ensuring the human right to freedom 

of religion. 

It is marked that the national legislation regulating state-church relations are 

characterized by such downsides: 1) inconsistency of the legislation with the real 

processes taking place today in the context of freedom of religion; 2) a lack of the 

conceptual vision of the development of state-church relations (a lack of the 

concept for building state-church relations); 3) ignoring the integrated approach 

when drafting regulations in the field of religion and the church; 4) slow response 

of the state to the problems that arise in the field of ensuring the human right to 

freedom of religion. It is concluded that handling the above problems at the 

legislative level, the effective implementation of constitutional principles on 

freedom of religion becomes impossible. 

The research substantiates that an autonomous separation model of church-

state relations, which is available today in Ukraine, is caused by the following 

system of constitutional principles: guaranteeing freedom of religion, guaranteeing 

the equality of religious organizations before the law; guaranteeing the separation 

of the state and religious organizations; guaranteeing the separation of state, 

municipal education institutions and religious organizations; prohibition of 

unconstitutional restriction of freedom of religion; prohibition of discrimination 

against religious organizations. Ukraine’s model of state-church relations results in 

a set of the constitutional principles which, first, fix the regime of communication 

between state and the church (neutral, hostile, partner), second, identity the limits 

of the state in the field of religion (for example, prohibition to recognize any 

religion as obligatory), third, establish legal limits the church can’t cross (in 

particular, it is prohibited to establish religious organizations the actions of which 

are focused on inciting interethnic, racial, religious hatred, encroachment on 

human rights and freedoms, public health, etc.), fourth, identify the areas of 

possible cooperation between state and the church to the benefit of the entire 

society (for example, social protection, charity etc.). 



11 

It is proved that an administrative-legal status of religious organizations is the 

rights, obligations and measures of responsibility consolidated in the national 

legislation which define the role and features of the participation of religious 

organizations in administrative legal relations. The focus is on the fact that legal 

regulation of the administrative-legal status of religious organizations as a special 

type of private entities of administrative law is currently insufficient and requires 

specifying both in terms of the scope of administrative rights and legal 

responsibility and administrative-legal mechanisms of their implementation. 

The author proposes to define religious organizations as the unions of the 

faithful based on a single creed which are characterized by the following features: 

a) they are established by citizens or legal entities for promoting confession and 

spreading the faith; b) registered in the manner prescribed by law; c) rely on the 

precepts of the doctrine; d) act in accordance with their hierarchical and 

institutional structure; e) elect, appoint and shift staff in compliance to their 

statutes (regulations); e) have the right to acquire the status of a legal entity 

including all legal consequences that proceed from it. 

The dissertation marks that despite the term “public administration” became 

well-spread in the science of administrative law, it remains to be controversial and 

ill-founded in jurisprudence. It is concluded the concept “public administration” is 

associated with a line of activity of a power entity while the concept “public 

administration” more characterizes the internal construction of public bodies. By 

relying on the above, the author draws conclusion that public entities in the field of 

religion consist of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, 

the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, the State Service of Ukraine for Ethno-Politics 

and Freedom of Conscience; and public administration entities include, in addition 

to the mentioned ones, the Commission to Realize the Rights of Religious 

Organizations and the Council for Cooperation with Churches and Religious 

Organizations. 
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The paper highlights that depending on activity expressed by religious 

organizations and their legal status, administrative legal relations can be divided 

into four groups: 1) administrative legal relations in terms of the establishment of a 

religious organization; 2) administrative legal relations that are not related to the 

application of coercive measures; 3) administrative legal relations that are related 

to the application of coercive measures; 4) administrative legal relations related to 

the activities of representatives of religious organizations as part of advisory bodies 

under public administration bodies. 

Key words: administrative legal relations in field of religion, state-church 

relations, administrative-legal support of state-church relations, administrative-

legal status of religious organizations. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В Україні співіснує значна кількість релігійних 

об’єднань, які відповідно до Конституції і законів України рівні між собою та 

перед законом. Кожне релігійне об’єднання відрізняється одне від одного не 

тільки релігійними ідеями та ставленням до суспільних проблем, а й 

потенціалом впливати на формування думок людей. Власне, тому церква 

сьогодні має в Україні величезний вплив на розбудову громадянського 

суспільства та розглядається як один із ключових інститутів громадянського 

суспільства.  

Для того щоб усвідомити, яким чином церква може бути одним із 

елементів громадянського демократичного суспільства, необхідно передусім 

розуміти, на яких засадах вона будує свої стосунки із державою. Українські 

реалії показують, що модель відносин, яка спочатку була заявлена в Законі 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991 р.), а пізніше 

остаточно сформувалась та була проголошена в Конституції України (1996 

р.), на практиці не набуває своєї повної реалізації. Українське суспільство 

постійно є свідком втручання церкви у політичні процеси, які відбуваються в 

країні, нескінченних міжконфесійних війн, а також окремих випадків 

конфронтації церкви з владою, що не тільки не сприяє єднанню суспільства, 

а ще більше роз’єднує його за релігійною ознакою.  

Всі ці негативні явища свідчать, по-перше, про відсутність в Україні 

чіткої офіційно визначеної державної політики в сфері релігії, по-друге, про 

відсутність дієвих правових механізмів реалізації конституційних засад 

відносин держави та церкви.  

Одним із дієвих правових механізмів реалізації конституційних засад 

завжди був адміністративно-правовий механізм. Водночас слід констатувати, 

що адміністративно-правовий механізм реалізації засад відносин держави та 

церкви є сьогодні малоефективним. Прогалини в адміністративно-правовому 

регулюванні та колізії норм адміністративного законодавства у сфері релігії, 
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системні порушення права особи на свободу віросповідання, а також 

відсутність комплексних праць, які б досліджували весь спектр 

адміністративно-правового забезпечення реалізації конституційних засад 

відносин держави та церкви, свідчать про те, що у сфері науки 

адміністративного права та діяльності органів публічного адміністрування 

залишаються невирішеними багато теоретичних і практичних питань.  

Характеризуючи стан наукових розробок питань адміністративно-

правового забезпечення формування і реалізації відносин держави та церкви 

в Україні, слід виділити щонайменше три комплекси джерел. По-перше, це 

праці, в яких релігія, релігійні організації та відносини держави та церкви 

виступають об’єктами дослідження філософії, теорії права, теорії державного 

управління чи релігієзнавства. Їх авторами є: М. Бабій, В Баранівський, В. 

Бліхар, П. Богомазов, В. Борисова, П. Бочков, А. Василяк, М. Васін, М. 

Віхляєв, Д. Вовк, В. Ганяк, Е. Дробко, Г. Друзенко, К. Дьюрем, В. Єленський, 

Г. Єрмакова, Т. Іващук, М. Інтровігне, Ю. Кальниш, В. Климов, І. Коваль, 

Г. Котляревська, Т. Краснопольська, Н. Куліш, О. Лаврик, В. Луценко, 

О. Мелехова, Н. Мельниченко, О. Миколенко, І. Міма, В. Новіков, Ю. Піх, 

І. Рябко, А. Слубська, Л. Ярмол та інші.  

По-друге, це наукові джерела, присвячені конституційно-правовому 

регулюванню відносин держави та церкви. Найважливішими серед цієї групи 

джерел стали праці таких авторів, як І. Дахова, В. Малишко, Я. Олексин, 

С. Онищук, Т. Павроз, М. Палінчак, Г. Сергієнко, Є. Ткаченко, С. 

Шаправський та інші.  

По-третє, це праці, які розкривають окремі аспекти адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин в сфері релігії. До авторів таких 

праць належать: В. Білик, О. Дзявроник, Є. Додіна, М. Кравцова, П. Мінка, 

Т. Москаленко, І. Пристінський, М. Червєнкова і інші. 

Разом із тим в юридичній літературі відсутні ґрунтовні комплексні 

праці, які присвячені комплексному висвітленню адміністративно-правових 

аспектів формування та реалізації відносин держави та церкви. Наявні ж 

http://mvasin.org.ua/info
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наукові доробки представників адміністративного права фрагментарно 

висвітлюють проблематику адміністративно-правового забезпечення засад 

відносин держави та церкви, що й зумовлює актуальність проведення 

комплексного дослідження цих питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми Запорізького 

національного університету «Теоретичні та практичні проблеми 

державотворення, реформування правової та правоохоронної систем у 

контексті євроінтеграційного вибору України» (0115U007081). Тема 

дисертації відповідає Закону України від 11 листопада 2001 р. №2623-III 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Переліку пріоритетних 

напрямів розвитку науки та техніки на період до 2020 р., затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р., Стратегії 

розвитку Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., 

розробленої відповідно до програмних нормативно-правових актів, зокрема 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України 12 січня 2015 р., а також основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженим Рішенням Президії НАПрН 

України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення формування 

та реалізації відносин держави та церкви в Україні, у розробці з урахуванням 

сучасних наукових досліджень адміністративно-правових механізмів 

реалізації засад відносин держави та церкви, а також у вдосконаленні на цій 

підставі положень чинного адміністративного законодавства. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

— охарактеризувати історичні і сучасні моделі відносин держави та 

церкви і визначити особливості моделі відносин держави та церкви в Україні;  

— розкрити роль церква як інституту громадянського суспільства, що 

суттєво впливає на формування відносин держави та церкви в світських 

країнах; 

— визначити особливості державної політики у сфері релігії та 

церкви як невіддільного складника публічного адміністрування в Україні;  

— охарактеризувати сучасний стан досліджень правового 

забезпечення відносин держави та церкви в доктрині адміністративного 

права; 

— розкрити зв’язок між релігійними відносинами та адміністративно-

правовим регулюванням; 

— охарактеризувати акти адміністративного законодавства України, 

які забезпечують реалізацію засад відносин держави та церкви; 

— визначити систему конституційних засад відносин держави і церкви 

в контексті їх адміністративно-правового забезпечення;  

— розкрити особливості адміністративно-правового забезпечення засад 

гарантування прав та свобод осіб в сфері релігії; 

— охарактеризувати особливості адміністративно-правового 

забезпечення засад гарантування відокремлення держави та церкви; 

— визначити особливості адміністративно-правового забезпечення 

засад-заборон у сфері релігії; 

— розкрити особливості релігійних організацій як суб’єктів 

сучасного адміністративного права України;  

— охарактеризувати зміст та структуру адміністративно-правового 

статусу релігійних організацій;  

— визначити зміст поняття «релігійні організації» та розкрити 

ознаки, що їх характеризують; 
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— розкрити систему органів публічного адміністрування, які 

забезпечують реалізацію конституційних засад відносин держави та 

церкви; 

— охарактеризувати особливості участі релігійних організацій в 

адміністративних правовідносинах.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації органами публічної влади засад стосунків держави та церкви. 

Предметом дослідження є відносини держави і церкви 

(адміністративно-правовий аспект). 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність філософських, загальних та спеціальних методів і 

прийомів наукового пізнання. Усі методи застосовуються системно, що дає 

змогу всебічно та об’єктивно вивчити досліджувані явища. Історико-

правовий метод використовувався під час дослідження історичних моделей 

відносин держави і права та під час дослідження історії розвитку наукової 

думки про систему суб’єктів адміністративного права (підрозділи 1.1, 4.1). 

Порівняльно-правовий метод використовувався для дослідження досвіду 

країн світу щодо правового закріплення моделей відносин держави та церкви 

(підрозділ 1.1). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 

понятійний апарат, необхідний для розкриття теми дослідження (підрозділи 

1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.5).  

За допомогою системно-структурного методу наукового пізнання була 

визначена система національного законодавства, яка закріплює 

адміністративно-правові механізми реалізації засад відносин держави та 

церкви (підрозділ 2.3), система конституційних засад відносин держави та 

церкви (підрозділ 3.1), система суб’єктів адміністративного 

права (підрозділ 4.1), структура адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій (підрозділ 4.2), система органів публічного 

адміністрування, які формують та реалізують державну політику в сфері 

релігії (підрозділ 4.4). 
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Методи моделювання, аналізу та синтезу були використані для 

розробки пропозицій щодо вдосконалення теорії адміністративного права та 

положень національного законодавства (розділи 2, 3, 4). Метод групування та 

системний підхід допомогли визначитись з місцем релігійних відносин у 

предметі адміністративного права (підрозділ 2.2), класифікувати 

конституційні засади відносин держави та церкви (підрозділи 3.2, 3.3, 3.4), 

класифікувати за різними критеріями релігійні організації (підрозділ 4.3), а 

також визначитись з видами адміністративних правовідносин, в яких беруть 

участь релігійні організації (підрозділ 4.5).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів владних повноважень, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, яке присвячене адміністративно-

правовим аспектам забезпечення реалізації засад відносин держави та 

церкви, розробці адміністративно-правових механізмів їх забезпечення та 

вдосконаленню на цій підставі положень чинного адміністративного 

законодавства. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

наукові положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– визначені основні напрями досліджень, які проводились в Україні з 

питань адміністративно-правового забезпечення відносин держави та церкви, 

визначені їх недоліки та обґрунтовано методологію досліджень, які 

забезпечують комплексне вивчення сфери релігії та її адміністративно-
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правового регулювання. Це дозволило визначитись та обґрунтувати 

структуру науково-дослідної роботи, де: а) теоретичні знання про моделі 

відносин держави та церкви сприяють розумінню системи передбачених 

національним законодавством засад відносин держави та церкви в Україні; б) 

система конституційних засад відносин держави та церкви зумовлює 

специфіку адміністративно-правових механізмів та засобів їх реалізації; в) 

зміст адміністративних правовідносин у сфері релігії визначає особливості 

адміністративно-правового статусу релігійних організацій та особливості 

формування і реалізації державної політики органами публічного 

адміністрування; 

– визначено місце релігійних відносин в предметі адміністративно-

правого регулювання, що дозволило, по-перше, розділити церковно-державні 

відносини на дві групи – релігійні відносини та відносини, які пов’язані з 

релігією, по-друге, акцентувати увагу на тому, що адміністративне право 

може регламентувати в певній частині тільки відносини, які пов’язані з 

релігією. Це дозволило обмежити предмет дослідження виключно тими 

церковно-державними відносинами, які попадають у сферу правового 

регулювання та безпосередньо у сферу адміністративно-правового 

регулювання; 

–  запропоновано авторську класифікацію засад відносин держави 

та церкви з огляду на потреби адміністративно-правового регулювання, що 

дозволило окремо дослідити особливості адміністративно-правового 

забезпечення конституційних прав і свобод осіб у сфері релігії, засад 

відокремлення держави та церкви у різних сферах суспільного життя та 

заборон у сфері релігії; 

– запропоновано авторське визначення адміністративно-правового 

механізму реалізації конституційних засад відносин держави та церкви, що 

дозволило виділяти в такому механізмі три елементи – норми 

адміністративного права, повноваження органів публічного адміністрування 

та порядок реалізації норм адміністративного права;  
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– обґрунтовано місце релігійних організацій у загальній системі 

суб’єктів адміністративного права на підставі критичного аналізу думок 

щодо системи суб’єктів адміністративного права. Це дозволило виділити як 

загальні ознаки, що притаманні всім приватним особам як суб’єктам 

адміністративного права та громадським об’єднанням, так і специфічні 

ознаки, що характеризують винятково релігійні організації як суб’єктів 

адміністративного права;  

– запропоновано класифікацію адміністративних правовідносин, 

учасниками яких є релігійні організації, що дало змогу окремо розкрити 

специфіку створення релігійних організацій, особливості їх участі у 

публічно-сервісних відносинах, порядок застосування до них заходів 

примусу, а також розкрити окремі аспекти діяльності представників 

релігійних організацій у складі консультативно-дорадчих органів при 

органах публічного адміністрування; 

удосконалено: 

– положення про адміністративно-правовий статус релігійних 

організації, що дозволило сформулювати низку пропозицій стосовно 

вдосконалення норм адміністративного законодавства;  

– наукові положення щодо системи органів публічного 

адміністрування в сфері релігії, що дало можливість надати пропозиції про 

вдосконалення нормативно-правових актів, які передбачають повноваження 

цих органів; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні положення стосовно визначення моделей відносин 

держави та церкви, що дало можливість, по-перше, визначитись з моделлю 

відносин держави та церкви, яка закріплена національним законодавством в 

Україні, по-друге, виділити основні ознаки, що супроводжують автономну 

сепараційну модель взаємин церкви і держави, по-третє, окресли межі 

невтручання держави та церкви у діяльність один одного та сфери можливої 

співпраці;  
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– положення щодо визначення змісту понять «державна політика», 

«формування державної політики» та «реалізація державної політики», що 

дозволило визначитись з роллю держави в процесі формування та 

забезпечення відносин держави та церкви, а також виявити суттєві прогалини 

в адміністративному законодавстві стосовно питань формування та реалізації 

такої політики в Україні; 

– теоретичні положення стосовно світської держави та громадянського 

суспільства, що дозволило не тільки обґрунтувати необхідність визначення 

церкви в сучасному світі як інституту громадянського суспільства, а й 

звернути увагу на поступову трансформацію самої церкви та її ролі у 

суспільстві, що вимагає специфічного, в тому числі адміністративно-

правового впливу від держави;  

– положення щодо визначення публічного адміністрування та 

публічної адміністрації, що дозволило в системі органів виконавчої влади, які 

реалізують свої повноваження в сфері релігії, окремо виділяти суб’єктів 

публічного адміністрування та суб’єктів публічної адміністрації; 

– теоретичні положення щодо поняття «адміністративно-правове 

забезпечення», що дозволило адміністративно-правове забезпечення 

реалізації засад відносин держави та права характеризувати через 

використання двох понять – «адміністративно-правові механізми» та 

«адміністративно-правові засоби», які мають своє змістовне наповнення та 

специфічні сфери використання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для проведення наукових семінарів та 

наукових досліджень з питань адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері релігії; 

– правотворчій діяльності – для підготовки пропозицій до чинного 

законодавства України з питань адміністративно-правового забезпечення 
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права особи на свободу віросповідання та з питань адміністративно-правових 

механізмів забезпечення конституційних засад відносин держави та церкви; 

– правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення діяльності 

суб’єктів владних повноважень щодо реалізації ними державної політики у 

сфері релігії; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальної літератури, 

навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, читання лекцій, 

проведення семінарських і практичних занять із дисциплін «Адміністративне 

право України» та «Адміністративне процедурне право». 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 6 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Сучасне правотворення: питання теорії та 

практики» (м. Дніпро, 2019 р.); «Місце юридичних наук у формуванні 

правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2020 р.);  «Правове 

життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

«Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. 

Харків, 2020 р.); «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

1 одноособовій монографії, 21 науковій статті, з яких 19 опубліковані у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 2 статті – у зарубіжних 

наукових виданнях, а також у 6 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 15 підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 452 сторінки, у 

тому числі основного тексту – 391 сторінка. Список використаних джерел 

налічує 402 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА 

ЦЕРКВИ 

 

1.1 Моделі відносин держави та церкви 

 

Визначення та врахування моделей відносин держави та церкви в 

межах нашої науково-дослідної роботи є важливим, по-перше, для загального 

розуміння будови відносин між державою та церквою в історичному та 

географічному аспекті, які існували і сьогодні існують в країнах світу, по-

друге, для усвідомлення особливостей відносин, які сьогодні на 

законодавчому рівні закріплені між державою та церквою в Україні, по-

третє, для усвідомлення ролі права, в тому числі і адміністративного права, у 

фіксації таких стосунків.  

Історичні моделі відносин держави та церкви досліджувались в 

чисельних наукових джерелах, зокрема, ці питання висвітлювались в працях 

М. Бабій, П.С. Богомазова, Д.О. Вовк, Ю.Г. Кальниш, В. Климова, О.С. 

Мелехової, С. Оніщук, М.М. Палінчак, Г.Л. Сергієнко, С.А. Шаправського та 

ін. [31; 49; 72; 127; 131; 197; 231; 239; 333; 379]. 

Наприклад, К. Дьюрем пропонує виділяти наступні види державно-

церковних режимів: 1) невороже відокремлення; 2) бездумна нечутливість; 3) 

ворожнеча щодо релігії; 4) відкрите переслідування релігії [108, с.48 - 50]. 

Тобто перший режим говорить про автономність держави та церкви, які 

утримуються від втручання у діяльність один одного, що зафіксовано в 

нормах права. Другий режим свідчить про байдужість держави до релігії, 

справ церкви та її діяльності. Це призводить до того, що держава не будує 

паритетних відносин із церквою, а тому на законодавчому рівні специфіка 

реалізації права особи на свободу віросповідання може не в достатній мірі 

регламентуватись. Третій режим відносин держави та церкви говорить про 

наявність в державі панівної ідеології, яка критично ставиться до релігії як 
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одного із світоглядів людини, разом з тим, дозволяє діяльність релігійних 

об’єднань на території країни, але під суровим контролем з боку держави. 

Четвертий же режим відносин держави та церкви свідчить про репресивну 

політику держави по відношенню до релігійних об’єднань та осіб, які 

реалізують своє право на свободу віросповідання.  

Разом з тим, запропонована К. Дьюрем класифікація базується 

виключно на ставленні держави до церкви і не враховує можливих моделей 

відносин держави та церкви, де над державою домінує церква. До того ж, 

слово «режим», яке використовує К. Дьюрем в класифікації, повинно 

розкривати специфіку засобів та механізмів впливу держави на церкву, тоді 

як воно характеризує відношення людини до релігії та церкви – «невороже чи 

вороже ставлення», «бездумна нечутливість». Тобто державі приписуються 

властивості, які притаманні окремій людині чи людям взагалі.  

С. Феррарі критикує класифікацію відносин держави і церкви, яка 

поділяє такі відносини на три види – відокремлення, конкордат і національні 

церкви. Вчений вважає її: 

- застарілою, адже вона не відображає реального стану відносин в 

сучасних державах світу; 

- малокорисною для розуміння сучасних розробок в області цих 

взаємозв’язків (тобто класифікація втратила методологічне значення, а тому 

не може використовуватись в наукових дослідженнях); 

- такою, що перебільшує формальні аспекти моделей відносин держави 

і релігійних організацій (адже за формальними аспектами завжди 

приховуються специфічні змістовні нюанси, які можуть повністю змінити 

уяву про відносини держави та церкви в конкретній країні); 

- не приділяє достатньої уваги юридичним правам громад віруючих, 

механізмам захисту цих груп і індивідів та їх прав [365, с. 66]. 

Погоджуємося з С. Феррарі в тому, що класифікація відносин держави 

та церкви повинна, по-перше, використовувати один критерій поділу, по-
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друге, мати науково-методологічне значення, та, по-третє, враховувати стан 

відносин держави і церкви в сучасному світі.    

Г.Л. Сергієнко у своїй дисертації, яка присвячена визначенню ролі 

конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних 

організацій в Україні, не пропонує повного переліку можливих історичних 

моделей відносин держави та церкви, але звертає увагу на окремі питання, 

що стосуються даної тематики [333]. Вчена наголошує, що незалежно від 

того до якої теоретичної моделі відносин держави та церкви відноситься та 

чи інша країна, завжди виникає необхідність визначення «підходу» даної 

країни до свободи віросповідання, тобто такий підхід є ліберальним чи 

консервативним [333, с. 18-19]. Повністю погоджуючись з думками М. 

Інтровігне [123, с.12], Г.Л. Сергієнко стверджує, що ліберальний підхід, по-

перше, гарантує більшу міру свободи релігії в межах будь-якої моделі 

відносин держави та церкви, по-друге, правове регулювання відносин 

держави і релігійних організацій в таких моделях спрямоване на 

забезпечення реалізації свободи віросповідання. Консервативний же підхід, 

на думку Г.Л. Сергієнко, часто призводить до масових і грубих порушень 

свободи віросповідання, до конфліктів держави з церквою, адже при такому 

підході правове регулювання перетворюється в один із засобів контролю за 

об’єднаннями віруючих і, як результат, безпідставно обмежує їх діяльність 

[333, с. 18-19].  

Якщо в цілому розмірковувати про суспільні відносини та їх розвиток 

(еволюцію), то ліберальний підхід при вирішенні проблем суспільства 

завжди буде у виграшному (пріоритетному) становищі, адже враховуватиме 

тенденції сучасного розвитку суспільства. Тоді як консервативний підхід 

оперує традиціями, які з кожним роком мають все менший і менший зв’язок з 

реальним станом речей у суспільстві. Відносини держави та церви, які 

використовувались в країнах середньовіччя, не можуть бути стандартами для 

сучасних країн світу. Тому використання ліберального та консервативного 

підходів при характеристиці моделей відносин держави та церкви вважаємо 
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цікавим та пізнавальним, але не виправданим з наукової точки зору. Тому не 

в повній мірі підтримуємо намаганнями Г.Л. Сергієнко та В. Єленського 

характеризувати модель відносин держави і церкви в Україні через призму 

ліберального підходу. Наприклад, В. Єленський українську модель відносин 

держави і церкви оцінює як ліберальну [111, с.10], Г.Л. Сергієнко стверджує, 

що конституційно-правове регулювання взаємозв’язків Української держави 

і церкви теж є ліберальним [333, с. 20]. Такий підхід дає лише загальне 

уявлення про стан відносин держави та церкви в Україні (наприклад, про те, 

що відсутнє переслідування окремих релігійних об’єднань, що держава не 

проповідує ідеологію атеїзму і ін.). Разом з тим, такий підхід не розкриває в 

повному обсязі всю специфіку відносин держави та церкви, що існують в 

Україні.       

Цікавими з цього приводу є думки П.С. Богомазова, який піднімає 

декілька важливих питань [49]. 

По-перше, П.С. Богомазов звертає увагу на певні суперечності, що 

існують в сучасних країнах Європи стосовно правового регулювання 

відносин держави і церкви. Тобто, з одного боку, європейські держави 

декларують право на свободу віросповідання, а з іншого – констатують 

поступову зміну традиційних національних релігійних культур, що стає 

одним із факторів соціальної дестабілізації в окремих країнах. Масова 

міграція в країни Європи, що відбувалася останні десятиліття з країн Азії та 

Північної Африки, призвела до демографічних змін і, як результат, до змін у 

культурі, світогляді та віросповіданні населення європейських країн. Власне 

тому П.С. Богомазов констатує: «Країни Центральної і Східної Європи, з 

одного боку, прихильно ставляться до демократизації державно-церковних 

відносин, а з іншого – стають на захист і поступове відтворення тих 

релігійних культур, без яких немислима їхня національна тотожність» [49, 

с. 141]. Пошук національної ідентичності через релігійну культуру це, на 

нашу думку, повернення у середньовіччя. Тому не можемо в повній мірі 

погодитись із окремими висновками та сумнівами П.С. Богомазова, які він 
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висловлює. Наприклад, вчений дивується, що «орієнтиром для керівництва 

Української Держави після відновлення незалежності в частині 

конституювання системи взаємин між державою і релігійними 

об’єднаннями чомусь виявилась не відповідна національна традиція і навіть 

не практика державно-церковних відносин у країнах близьких географічно, 

культурно та політично», а модель державно-церковних відносин, за якої 

церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави [49, с. 141]. 

Слід визнати той факт, що багатовікова розпорошеність земель сучасної 

України породила чисельні регіональні традиції взаємовідносин держави та 

церкви, а тому не можна говорити про існування в нашій країні єдиної 

національної традиції у сфері відносин держави та церкви. Якщо ж державна 

політика у сфері релігії буде формуватися виключно на підставі однієї 

регіональної національної традиції, то це лише породить додаткові фактори 

соціальної напруги у суспільстві. Наприклад, В. Климов стосовно цього 

зазначає: «Маючи свою церкву, Україна мусила будувати церковно-державні 

відносини за схемами, нав’язаними державами-володарями: Росією, 

Польщею чи Австро-Угорщиною, що не могло не вплинути на специфіку 

вітчизняних уявлень про модель таких відносини» [131, с. 16]. Також не 

можемо погодитись з висновками П.С. Богомазова, який констатує, що 

традиційною релігією в українському суспільстві є православ’я, яке посідає 

пріоритетне місце серед інших віросповідань. І цей факт, на думку П.С. 

Богомазова, слід було свого часу закріпити в Конституції України [49, с. 

144]. З юридичної точки зору, некоректно визначати пріоритетність однієї 

релігійної свідомості над іншою. Історично так склалося, що православна 

церква є найбільш розповсюдженою на території сучасної України, але це не 

повинно принижувати роль та значення інших релігійних об’єднань. Україна 

є світською державою, а тому підтримуємо той підхід, який було 

використано в ст. 35 Конституції України, яка чітко проголосила, що «церква 

і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від 

церкви» [151, ст. 35].      
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По-друге, П.С. Богомазов пропонує виділяти наступні види правового 

статусу церкви в системі державно-правових режимів: 1) цезаропапізм; 2) 

держави з офіційно узаконеною і фактично панівною церквою або 

державною церквою; 3) держави з визначеною традиційною релігією 

(конфесією) в суспільстві, яка посідає пріоритетне становище серед інших 

віросповідань; 4) держави з конституційно узаконеним відокремленням 

церкви (релігійних організацій) від держави та школи від церкви [49, с. 141-

144]. Охарактеризувавши особливості кожного із перелічених видів 

правового статусу церкви в системі державно-правових режимів, П.С. 

Богомазов поступово доводить переваги «третього» виду режимів, який не 

використовується в Україні, над «четвертим» режимом, який офіційно 

закріплено в Конституції України. На жаль, в роботі П.С. Богомазова 

простежується певна ідеологічна спрямованість. Особисті переконання 

автора є первинними в його науково-дослідній роботі, а все інше 

(методологія, наукове обґрунтування, об’єктивність в дослідженні фактів і 

ін.) виступають лише засобами для оформлення особистих прагнень в 

«науково обґрунтовані висновки та результати». Наприклад, сьогодні відомо 

про суперечливі результати наукових досліджень генно-модифікованих 

продуктів. Одні результати досліджень стверджують, що генно-модифіковані 

продукти шкідливі для здоров’я людей, а інші свідчать про те, що такі 

продукти не мають ніякого шкідливого впливу на здоров’я людей. Тобто 

одна група науковців намагається об’єктивно підійти до вирішення існуючої 

проблеми, а інша – підпорядковує наукову методологію під особисті 

інтереси, а тому фальсифікує результати наукових досліджень. Не хочемо 

звинувачувати П.С. Богомазова в хибності чи недостатній науковій 

обґрунтованості висновків, але в його працях простежується намагання 

використовувати наукову методологію для обґрунтування особистої думки, 

тоді як науковець повинен використовувати наукову методологію для 

отримання об’єктивних результатів. Наприклад, характеризуючи країни з 

конституційно узаконеним відокремленням церкви від держави та школи від 
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церкви, П.С. Богомазов маніпулятивно називає ознаки, які повинні негативно 

розкривати даний вид відносин держави та церкви: 

- «така модель була характерна для колишніх країн соціалістичного 

табору»; 

- «така модель була характерна значній частині постсоціалістичних 

країн, де ідеологія атеїзму загальмувала розвиток церков» [49, с. 143].   

В той же час, коли мова йде про держави з визначеною традиційною 

релігією (конфесією) в суспільстві, яка посідає пріоритетне становище серед 

інших віросповідань, П.С. Богомазов називає ознаки, які позитивно 

характеризують дану модель відносин держави та церкви, зокрема:                  

- збереження державної підтримки та привілеїв окремих церков; 

- можливість існування конкордатних відносин, тощо [49, с. 143]. 

Отже публікації П.С. Богомазова, маючи ідеологічну спрямованість, 

втрачають наукову обґрунтованість, об’єктивність та цінність.    

Д.О. Вовк звертає увагу на необхідність вдосконалення національного 

законодавства й запровадження оптимальної моделі відносин держави і 

церкви в Україні. Якщо на теоретичному рівні можливо виділити основні 

моделі відносин держави та церкви, які відомі історії розвитку людства, а 

також виділити основні ознаки, що їм притаманні, то на практичному рівні 

кожна країна, кожна нація, кожен народ виробляє власну модель відносин 

держави та церкви, що відображається в національному законодавстві. Тому, 

характеризуючи модель відносин держави та церкви в Україні, слід звертати 

увагу не тільки на загальні ознаки, що притаманні тій чи іншій теоретичній 

моделі відносин держави та церкви, а й на положення національного 

законодавства, яке передбачає окремі особливості таких відносин. В цьому 

сенсі повністю погоджуємось із Г.Л. Сергієнко, яка вказує на необхідність 

пошуку такого підходу характеристики відносин держави та церкви, при 

якому б можна було в межах однієї історичної моделі відносин держави і 

церкви всебічно проаналізувати різні варіанти цих взаємозв’язків і 

механізмів гарантування свободи віросповідання [333, с. 18-19]. Це значить, 
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що країни, які відносяться до однієї моделі відносин держави та церкви, 

завжди мають свої особливості у гарантуванні права особи на свободу 

віросповідання, що дозволяє говорити про різноманітність підходів навіть у 

межах однієї моделі.   

С.В. Сьомін, Ю.Г. Кальниш і В.М. Петрик пропонують в основу 

класифікації моделей відносин держави та церкви покласти політичні 

аспекти їх взаємодії. На підставі цього критерію виділяються три види 

взаємовідносин держави та церкви: 

1) синкретична, яка характеризується наступними ознаками: а) церква і 

держава є невід’ємними частинами суспільного організму; б) один із 

інститутів підпорядковує собі інший (домінант церкви над державою чи, 

навпаки, держави над церквою); в) поділяється на систему державної церкви, 

систему національної церкви, клерикальну систему, теократичну державу;  

2) антагоністична, яка має наступні ознаки: а) держава сприймає церкву 

як специфічний інститут в суспільному організмі; б) відношення держави до 

церкви коливається від ігнорування до ворожого ставлення;  

3) симбіотично-партнерська, яка характеризується такими ознаками: а) 

держава та церква є рівноправними суб’єктами взаємовигідних відносин; б) 

співпраця церкви та держави можлива у соціальній сфері; в) не допускається 

злиття інтересів церкви з інтересами держави; г) церква не протиставляє себе 

державі [102, с. 72-73]. 

Запропонована класифікація є результатом теоретичного 

абстрагування, яке враховує загальні та найбільш розповсюджені ознаки 

відносин держави та церкви. Разом з тим, ця класифікація не враховує 

індивідуальних особливостей відносин держави та церкви, що сформувалися 

і реалізуються в окремо взятій країні світу. Наприклад, запропонована вище 

класифікація дозволяє лише стверджувати, що в Україні існують 

симбіотично-партнерські відносини держави та церкви. Всі інші особливості 

відносин держави та церкви в Україні доведеться виводити самостійно на 

підставі аналізу положень національного законодавства. Тому повністю 
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погоджуємося з думками С. Онищук, який критикуючи вище вказану 

класифікацію зазначає: «Цілком очевидно, що наведені вище моделі ніколи не 

існували і не існують у чистому вигляді. … в рамках певної моделі відносин 

держави і релігійних інститутів можливе існування різних її версій. … наявні 

класифікації ґрунтуються на різних критеріях, при тому що державно-

церковні відносини в кожній окремо взятій країні складалися історично з 

урахуванням комплексу чинників – політичних, соціальних, конфесійних 

тощо» [231, с. 62].      

Науковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. 

Кураса НАН України намагаються характеризувати моделі відносин держави 

та церкви через призму державної політики до релігії, релігійних організацій 

та віруючих. Вони виділяють такі види державної політики [102, с. 206-208]:  

1) теократична політика, де обов’язкова державна ідеологія є водночас 

обов’язковою релігійною ідеологією, а певна релігійна доктрина є 

центральною складовою політичного життя;  

2) «пом’якшена» редакція теократичної політики – це політика, яку 

здійснюють держави, які ототожнюють себе лише з однією релігією; 

3) політична модель, яка передбачає існування державної церкви;  

4) політика виокремлення групи релігійних організацій, які отримують 

політичне та юридичне визнання і, відповідно, захист з боку держави; 

5) коопераційний тип політики держави, що спрямована на співпрацю з 

релігійними організаціями;  

6) сепараціоністський тип політики, яка може перебувати в дуже 

широкому діапазоні від нейтрального, доброзичливого і до антагоністичного 

ставлення [102, с. 206-208]. 

Наприклад, С. Онищук вважає, що ця класифікація має одну важливу 

перевагу над іншими класифікаціями моделей відносин держави та церкви – 

враховує особливості реалізації державної політики в конкретній країні по 

відношенню до релігії та релігійних організацій [231, с. 62]. З такою думкою 

не можемо погодитись з наступних причин: по-перше, запропонована 
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класифікація не враховує всі історичні моделі відносин держави та церкви; 

по-друге, сепараціоністський тип політики має занадто широкий спектр 

взаємовідносин держави та церкви – від доброзичливого до ворожого, що 

вимагає від держави використання різних організаційно-правових 

механізмів; по-третє, в класифікації невиправдано об’єднані дві категорії 

«модель відносин держави та церкви» і «державна політика у сфері релігії» 

(як покаже зміст наступних підрозділів роботи, ці категорії перекликаються 

за змістом між собою, але мають чітко визначені сфери свого використання), 

по-четверте, ця класифікація не дозволяє розкрити особливості, що 

притаманні політиці України у сфері релігії. Наприклад, положення 

Конституції України дозволяють говорити про існування в Україні 

сепараціоністської моделі відносин держави та церкви, але С. Онищук сам 

підкреслює, що така модель має занадто широкий та суперечливий спектр 

взаємовідносин – від доброзичливого до ворожого відношення, що принижує 

науково-методологічне значення запропонованої вище класифікації.   

Розгорнутий науковий підхід пропонує Д.О. Вовк, який намагається у 

своїй класифікації моделей відносин держави та церкви об’єднати як 

історичні, так і сучасні тенденції. Використовуючи такий критерій 

класифікації як «правовий статус церкви у державі» вчений пропонує 

виділяти чотири моделі стосунків держави та церкви: 1) примат церкви над 

державою; 2) підпорядкування церкви державі; 3) державно-церковне 

протистояння; 4) автономія держави і церкви [72, с. 159].   

Модель примату церкви над державою, на думку Д.О. Вовк, 

характеризується наступними ознаками: 

а) домінуюче положення церкви у всіх сферах суспільного життя 

(політичній, соціально-культурній, правовій, тощо); 

 б) право не відокремлене від релігії, а тому за порушення релігійних 

норм можуть передбачатися правові санкції [375, с. 75]; 

в) релігійна ідеологія поступово домінуючою у суспільстві, витісняючи 

будь-які інші світоглядні концепції; 
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г) державна влада у таких країнах може проявлятися у двох формах 

теократії [356, с. 44]: 1) влада монарха як намісника Бога на землі 

(папоцезарізм); 2) сучасні теократії (Ватикан) [72, с. 159].  

Модель підпорядкування церкви державі, на думку Д.О. Вовк, 

характеризується наступними ознаками: 

а) виникала в європейських державах, в яких перемогла Реформація або 

відбулося зміцнення державної влади у відповідь на державницькі прагнення 

церкви;  

б) визнання суверенітету держави на всій її території і над усіма 

суб’єктами, в тому числі і над релігійними общинами;  

в) наявність в країні однієї державної чи офіційної церкви, яка отримує 

всіляку підтримку з боку держави; 

г) права релігійних об’єднань, які не відносяться до державної чи 

офіційної церкви, суттєво обмежені;  

ґ) історичними прикладами такої моделі відносин є Візантія та 

Російська імперія [72, с. 160].   

Модель державно-церковного протистояння, на думку Д.О. Вовк, 

характеризується наступними ознаками: 

а) притаманна країнам, в яких панує офіційна ідеологія, а влада 

сконцентрована в руках ідеологічного керівництва (наприклад, фашистська 

Німеччина, СРСР, КНДР); 

б) релігійні об’єднання примусово усуваються від будь-якого впливу на 

політичні чи правові процеси в країні; 

в) мінімізується вплив церкви у сфері освіти або соціальної допомоги; 

г) церква позбавлена економічного базису шляхом націоналізації 

церковного майна; 

ґ)  держава виступає антагоністом церкви, але не є повним 

антагоністом релігії [72, с. 161]. 
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Модель автономного існування держави і церкви, на думку Д.О. Вовк, 

має дві історичні форми прояву – сепараційна і коопераційна. Сепараційна 

форма характеризується наступними ознаками: 

а) рівність усіх релігійних організацій перед законом (тобто відсутній 

поділ на офіційну церкву та інші); 

б) відсутність з боку держави матеріальної підтримки релігійним 

організаціям; 

в) невтручання держави у внутрішні справи церкви за винятком 

випадків грубих порушень законодавства з боку останньої; 

г) відстороненість церкви від виконання державних функцій; 

ґ) надання релігійної освіти виключно в недержавних освітніх закладах;  

д) сепараційна форма відносин держави та церкви використовується у 

США, Франції, Південній Кореї, Японії [72, с. 162; 159, с. 79; 211, с. 65]. 

Коопераційна форма відносин держави та церкви характеризується 

наступними ознаками: 

а) визнання державою релігійних шлюбів; 

б) наявність у державних закладах освіти релігійної освіти, що, як 

правило, супроводжується правом особи відмовитись від отримання такої 

освіти; 

в) наявність з боку держави матеріальної підтримки для церкви,  також 

заохочення такої підтримки з боку приватних осіб; 

г) можливість фінансування соціальних програм церкви та співпраця у 

галузі охорони культурних пам’яток, що мають релігійне значення і 

одночасно історичну цінність; 

ґ) коопераційна форма відносин держави та церкви використовується у 

Італії, Іспанії, Литві, Великій Британії, Швеції і ін. [72, с. 162; 159, с. 83-84].   

 Класифікація моделей відносин держави та церкви, що запропонував 

Д.О. Вовк, на нашу думку, має декілька переваг, що відрізняють її від інших 

вище наведених класифікацій. 
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По-перше, запропонована класифікація враховує історичні моделі 

відносин держави та церкви, що дає можливість вивчати і досліджувати, 

наприклад, особливості «папоцезарізму». 

По-друге, сепараційна модель відносин держави та церкви 

розглядається у сучасному контексті та чітко відмежовується від тих 

моделей, в яких держава негативно або вороже ставиться до релігії та церкви. 

По-третє, коопераційна модель відносин держави та церкви 

характеризується ознаками, які розкривають не тільки автономність цих двох 

інститутів, а й можливість співпраці держави із церквою, державну 

підтримку церкви, особливий правовий статус церкви у суспільстві, тощо. 

По-четверте, класифікація, запропонована Д.О. Вовк, дає можливість 

одразу ж визначитись із моделлю відносин держави та церкви, що 

проголошені Конституцією України. Національне законодавство закріплює 

сепараційну модель відносин держави та церкви, адже Конституція України 

та Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

передбачають, по-перше, рівність усіх релігійних організацій перед законом, 

по-друге, відсутність з боку держави матеріальної підтримки релігійним 

організаціям, по-третє, невтручання держави у внутрішні справи церкви, по-

четверте, відстороненість церкви від виконання державних функцій і, по-

п’яте, здійснення релігійної освіти виключно в недержавних освітніх 

закладах.  

В науковій літературі також підкреслюється той факт, що аналіз 

положень Конституції України та Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» дозволяє охарактеризувати вітчизняну модель 

державно-церковних відносин як автономну, помірно-сепараційну [72, с. 

163]. І така модель, на думку вчених, з одного боку, визнається прийнятною 

для українських реалій, а, з іншого, – зберігає напруженість у суспільстві з 

питань релігії та свободи віросповідання. Наприклад, Д.О. Вовк вважає, що в 

українському суспільстві існують фактори, які підживлюють конфлікти у 

сфері релігії. Зокрема, до таких факторів він відносить: 
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а) конфліктну конфесійну ситуацію в Україні (це дійсно 

підтверджується чисельними публікаціями в засобах масової інформації [311; 

67]); 

б) збереження у законодавстві про релігійні організації деяких 

радянських стереотипів (наприклад, щодо розуміння таких конституційних 

засад як відокремлення держави і релігійних організацій та відокремлення 

державних (комунальних) навчальних закладів і релігійних організацій; 

в) численні, часто суперечливі, пропозиції про вдосконалення 

юридичного статусу церкви, які висловлюються у літературі. В якості 

прикладу, наводяться наукові статті Б. Волос «Удосконалення державно-

церковних відносин у сфері охорони здоров’я населення» [74], В. Лазор 

«Конституційні основи морально-релігійної освіти в Україні» [176] та  В. 

Піддубної «Щодо спеціальної правоздатності релігійних організацій» [246], 

які були опубліковані в періодичних виданнях [72, с. 163].   

В цьому сенсі, повністю погоджуємося з думками Д.О. Вовка, адже 

вище перелічені фактори, яскраво свідчать про наступні негативні явища в 

нашому суспільстві: 

по-перше, про відсутність розуміння соціальної природи церкви в 

сучасних світських державах. Намагання окремих церков чи їх представників 

бути активними суб’єктами державної політики роз’єднує не тільки віруючих 

в Україні, а й створює благодатну основу для виникнення нових конфліктів 

на релігійному ґрунті. Питання війни це виключно прерогатива органів 

державної влади. Церква взагалі не повинна пропагувати вирішення 

конфліктів (будь-якого рівня) шляхом насилля чи війни. Тобто церкву іноді 

вимушено залучають до участі у політичних процесах, що недопустимо. 

Разом з тим, органи публічного адміністрування, які повинні здійснювати 

контроль у цій сфері, роблять вигляд, що ніхто не порушує вимог 

Конституції України і церква (або її представники) не втручається у політику 

держави у сфері оборони та безпеки; 
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по-друге, про відсутність розуміння засад відносин держави та церкви 

у сучасному світі. Моделі відносин держави та церкви, про які йде мова у 

наукових публікаціях, це лише теоретичні конструкції, які допомагають 

виявити класифікаційну належність відносин держави та церкви в Україні. 

Будь-яка країна повинна використовувати таку модель відносин держави та 

церкви, яка б мінімізувала: а) конфлікти між різними конфесіями в країні; б) 

між церквами за майно, яким вони хотіли б користуватись; в) між віруючими 

різних вірувань; г) між релігійними об’єднаннями та органами публічного 

управління. Сьогодні Україна знаходиться в, так званому, перехідному 

періоді, коли від політики атеїзму та ігнорування церкви держава поступово 

переходить до партнерських відносин із церквою та розглядає її як інститут 

громадянського суспільства. Тому запозичені у європейських країн принципи 

відносин держави та церкви, нажаль, і сьогодні не отримали свого належного 

практичного втілення. Наша держава так і не навчилася використовувати 

демократичні засади для реальних змін у житті суспільства. Якщо за руль 

автомобіля посадити особу, яка не вміє ним керувати, то це обов’язково 

приведе до шкідливих наслідків. Теж саме відбувається і з моделлю відносин 

держави та церкви в Україні. Державні службовці, від яких залежить 

формування та реалізація державної політики у сфері релігії, не в повній мірі 

розуміють що таке модель відносин держави та церкви, а тому їх дії не 

стільки сприяють вирішенню проблем у сфері релігії, скільки завдають 

шкоди; 

по-третє, про недоліки у національному законодавстві, яке двадцять 

п’ять років намагається закріпити механізми реалізації засад відносин 

держави та права, а проблеми, що були притаманні українському суспільству 

в середині 90-х років минулого століття, і сьогодні залишаються актуальними 

для віруючих та релігійних організацій.  

по-четверте, про ідеологічні нашарування у наукових дослідженнях. 

Прикро, що критикуючи юридичну науку, яка використовувала марксистко-

ленінську ідеологію при обґрунтуванні правових явищ, сучасні науковці 
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зловживають при дослідженні моделей відносин держави та церкви 

ідеологічними установками, що віддаляє результати їх наукової діяльності 

від об’єктивної істини. Наприклад, поняття суверенітету, який 

використовується для характеристики державно-владних явищ, намагаються 

перенести у сферу релігії, обґрунтовуючи необхідність створення «своєї» 

української церкви.     

У зв’язку з цим, Д.О. Вовк акцентує увагу на тому, що модель відносин 

держави та церкви, яка закріплена в Конституції України, може стати 

ефективною та дієвою при вирішенні наступних нагальних питань: 

1) необхідно звернути увагу на природу церкви як соціального явища, 

оскільки досить часто вона розглядається як унікальний феномен, 

відокремлений від інших суспільних одиниць [72, с. 164]. Сьогодні церква не 

має того впливу на політику держави, яку вона відігравала ще сто років тому 

у більшості країн світу. Вона не є антагоністом держави, як це було в країнах 

з комуністичним політичним режимом. Тобто від суб’єкта державної влади 

чи ворога держави, церква поступово трансформувалась у суб’єкта 

соціальних відносин, який сприяє збереженню моралі і національних 

традицій у суспільстві, а також суттєво впливає на емоційний стан населення. 

Тобто «церква» перестала бути унікальним феноменом у трикутнику 

відносин «держава – церква – суспільство», але історія її розвитку та 

функціонування і сьогодні вимагає особливого правового регулювання її 

статусу. При чому, необхідність регулювання правового статусу церкви 

обумовлена не стільки бажанням обмежити можливості церкви  втручатися у 

державні справи, скільки бажанням обмежити державну владу від втручання 

у справи церкви. Тому погоджуємось з тими науковцями, які розглядають 

церкву, передусім, як           інститут громадянського суспільства; 

2) необхідно збагнути, що світськість держави, а іншими словами, її 

нейтральність щодо релігії, не означає того, що: 

- держава впроваджує, підтримує та нав’язує суспільству атеїстичну 

ідеологію [305, с. 45]; 
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- ігнорує церкву та релігійні організації як учасників правовідносин; 

- не створює і не закріплює правових процедур щодо реалізації особами 

права на свободу віросповідання; 

- не охороняє і не захищає віруючих та релігійні організації від посягань 

на їх права та законні інтереси. Оскільки така позиція держави веде до 

дискримінації віруючих порівняно з тими, громадянами, які не сповідують 

жодної релігії [72, с. 165]; 

3) при визначенні моделі державно-церковних відносин в Україні 

потрібно враховувати, що в історії нашої держави фактично відсутній досвід 

автономного співіснування держави і церкви [72, с. 166]. Лише з моменту 

одержання Україною незалежності розпочався процес розбудови автономних 

відносин держави і церкви. Якщо в цілому говорити про демократичні засади 

функціонування України як держави, то слід підкреслити, що наша держава 

не мала до 1991 року достатнього досвіду використання демократичного 

інструментарію у публічному управлінні. За тридцять років незалежності 

держава поступово переходить до діяльності із застосуванням 

демократичних засад. Наприклад, у сфері економіки до 2004 року державні 

органи багато питань, за звичкою, вирішували командно-адміністративними 

методами. Приблизно з 2008 року почали залучатись до діяльності органів 

публічного управління громадські ради, які забезпечили прозорість та 

відкритість діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоуправління. Отже, у України відсутній багатовіковий досвід побудови 

автономних відносин між державою та церквою, а тому можливі прорахунки 

в реалізації державної політики та прогалини в національному законодавстві 

з питань релігії. Тому хочемо погодитись з висновком Д.О. Вовк, який 

зазначає: «Вважаємо, що в таких умовах для України є неприйнятними 

більшість форм кооперації держави і церкви, у т.ч. матеріальна підтримка 

церкви з боку держави, релігійна освіта у державних навчальних закладах, 

визнання релігійних шлюбів та ін., оскільки, в умовах відсутності міцної 

демократичної традиції, це може призвести до порушень свободи 
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віросповідання, принципу рівності релігійних організацій перед законом та 

спроб повернутися до симфонічної моделі відносин держави і церкви, а 

фактично – до практики втручання держави у церковні справи» [72, с. 166]; 

4) головним принципом, на основі якого мають розвиватися відносини 

держави і церкви, повинен бути принцип верховенства права [72, с. 167]. 

Тобто будь-які дії державних органів чи органів місцевого самоврядування 

по відношенню до релігійних організацій та церкви повинні гуртуватись 

виключно на положеннях національного законодавства та виходячи з того, 

що людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. В свою чергу, 

діяльність церкви (релігійних організацій) не повинна суперечити вимогам 

національного законодавства, а також не порушувати права і свободи інших 

учасників правовідносин; 

5) рівність релігійних об’єднань перед законом, що випливає з 

нейтралітету у питаннях віри держави, не означає «рівності перед історією та 

культурою народу, а також інтересами більшості громадян» [364, с. 97; 72, с. 

165]. Якщо з усіма іншими нагальними питаннями будови відносин держави 

та церкви, які, на думку Д.О. Вовк, потребують свого вирішення в Україні, 

ми погоджувались, то останнє питання викликає певні сумніви. Наприклад, 

Д.О. Вовк наступним чином пояснює свою позицію: «Утримуючись від 

втручання у міжцерковний діалог, держава, може диференційовано 

підходити до своїх взаємин з різними церквами. Характер державно-

церковних відносин напряму залежить від значення тієї чи іншої конфесії у 

суспільному житті, як у минулому, так і сьогодні. Це цілком вкладається у 

розуміння церкви як інституту громадянського суспільства, оскільки у 

процесі здійснення своєї діяльності держава завжди дослухається до думки 

найбільш впливових суб’єктів соціальної інтеграції: найпотужніших 

політичних партій, громадських і релігійних організацій. Історичні приклади 

та конфесійна карта України дозволяють стверджувати, що найбільш 

тісною була і є взаємодія держави і християнських, а особливо православних 
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церков. З урахуванням цього не є порушенням прав інших релігійних громад 

особливий статус в українському законодавстві християнства в цілому і 

православ’я зокрема» [72, с. 165].   

Хочемо пояснити, чому висловлені Д.О. Вовк думки, викликають 

занепокоєння: 

по-перше, диференційований підхід до взаємин з різними церквами уже 

ставить релігійні організації у нерівне становище. У сфері релігії допускати 

такий підхід (ще й в умовах, коли демократичні механізми лише формуються 

в нашій країні) дуже небезпечно. По-суті, буде легалізований і реалізований 

привілейований підхід держави до одних церков та другорядний до інших; 

по-друге, держава дійсно завжди дослухається до думки найбільш 

впливових суб’єктів соціальної інтеграції (найпотужніших політичних 

партій, громадських і релігійних організацій), але це не значить, наприклад, 

що ми в законодавстві на цій підставі визнаємо керівну роль якоїсь однієї 

політичної партії, адже вона виражає думку більшості населення (подібне 

вже було у радянський період, коли офіційно закріплювалась керівна роль 

комуністичної партії). Намагання будь-яким соціальним явищам дати 

пріоритет на підставі такого критерію як «це наше – традиційне», а «це не 

наше – чужорідне», породить напругу у суспільстві, адже ті, що підпадуть 

під критерій «чужорідні», будуть дискриміновані, в тому числі і в сфері 

релігії; 

по-третє, ми світська держава, а тому дивними здаються пропозиції про 

те, що в національному законодавстві обов’язково слід закріпити особливий 

статус християнства в цілому і православ’я зокрема.         

Перераховані вище проблемні питання стосуються не тільки вибору 

моделі відносин держави та церкви, яка стане в Україні дієвою, а й чіткого 

розуміння місця церкви в суспільстві та ролі державної політики для 

реалізації конституційних засад відносин держави та церкви. Власне 

розкриттю цих проблемних питань і присвячені наступні підрозділи 

дисертації (підрозділи 1.2 і 1.3).                                      
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На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

Класифікація відносин держави та церкви повинна, по-перше, 

використовувати один критерій поділу, по-друге, мати науково-

методологічне значення, та, по-третє, враховувати стан відносин держави і 

церкви в сучасному світі. Більшість класифікацій, які пропонуються в 

науковій літературі мають наступні вади: а) є застарілими, адже не 

відображають реального стану відносин в сучасних державах світу; б) є 

малокорисними для пояснення сучасних змін, які відбуваються в стосунках 

між державою та церквою (тобто класифікація втратила методологічне 

значення); в) є такою, що перебільшує формальні аспекти і не помічає 

нюансів відносин держави і релігійних організацій; г) не приділяє достатньої 

уваги юридичним правам громад віруючих та механізмам реалізації і захисту 

цих прав. 

Проблеми формування відносин між державою та церквою у сучасному 

світі та Україні, притаманні сьогодні не тільки процесу формування 

загальної політики країн Європи щодо релігії та церкви, а й негативно 

позначаються на формуванні та реалізації державної політики щодо релігії 

та церкви в Україні. Це свідчить про те, що існуючі в країнах світу моделі 

відносин держави та церкви знаходяться в процесі трансформації. Вони 

оновлюються, змінюються та еволюціонують. Власне тому про більшість 

моделей відносин держави та церкви, що виділяються в науковій 

літературі, можна говорити як про моделі, які існували колись в 

історичному аспекті, або ж як про моделі, що сьогодні характеризують 

окремі суспільства, але знаходяться в стані змін і трансформації.    

В умовах інтеграції країн Європи, в умовах глобалізації культур і 

економік різних країн, єдиною моделлю відносин держави та церкви, яка не 

буде мати руйнівного впливу на національні культури і, в той же час, 

забезпечувати право особи на свободу віросповідання, є модель автономії 

держави і церкви, де церква за своїм статусом є інститутом громадянського 
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суспільства. Всі інші історичні моделі відносин держави та церкви, зокрема, 

модель держави з офіційно узаконеною і фактично панівною церквою 

(державною церквою) або модель держави з визначеною традиційною 

релігією (конфесією) в суспільстві, яка посідає пріоритетне становище серед 

інших віросповідань, будуть в більшій чи меншій мірі порушувати 

автономність держави і церкви у суспільстві, а разом з цим, обмежувати 

право особи на свободу віросповідання.  

Наявними сьогодні є два важливі чинники, що обумовлюють 

необхідність змін відносин держави та церкви взагалі в Європі та 

безпосередньо в Україні: 1) змінилась сутність держави як політико-

територіальної організації суспільства, а також її роль у суспільному житті, 

розвитку людства та захисті населення; 2) змінилась церква та її місце і роль 

у суспільстві. Еволюція держави та церкви неодмінно позначається і на 

моделях відносин між ними. В умовах функціонування і процвітання 

світських держав, в умовах розбудови демократичних, правових і соціальних 

держав, модель автономії держави і церкви є найбільш вивіреною та 

виваженою для уникнення в Україні конфліктів на релігійному ґрунті. 

 

 

 

1.2 Церква як інститут громадянського суспільства 

 

Про церкву як інститут громадянського суспільства згадується в 

Проекті Концепції державно-конфесійних відносин в Україні. Зокрема, 

зазначається, що демократія передбачає і визнає співіснування держави і 

громадянського суспільства як відносно самостійних суспільних суб’єктів, 

кожен з яких має власні сфери діяльності та відповідальності. Україна 

проголосила себе демократичною, правовою державою. З цієї точки зору, 

церква (релігійні організації) є одним з інститутів громадянського 

суспільства, що задовольняє певні (релігійні) суспільні потреби та діє в 
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інтересах суспільства [300]. Отже, одразу звертається увага на те, що у 

сучасній світській державі церква втрачає статус самостійного суб’єкта 

суспільних відносин у трикутнику «держава – суспільство – церква» та 

перетворюється на активного учасника суспільних відносин як частина 

громадянського суспільства. Це важливий факт, який світить про те, що 

церква як самостійний суб’єкт суспільних відносин весь час знаходилась у 

центрі державної політики та була суб’єктом, який реалізовував державну 

політику чи, навпаки, відчував на собі негативне (вороже) ставлення 

держави. Поділ учасників суспільних відносин на дві групи – держава та 

громадянське суспільство, дозволяє не виділяти церкву як самостійного 

суб’єкта суспільних відносин, який або намагається підпорядкувати собі 

державну владу, або стає слухняним знаряддям державної влади, або ж 

перетворюється у ворога держави і відчуває на собі тиск її репресивної 

політики. Будучи складовою громадянського суспільства церква набуває 

статусу його інституту, який характеризується великим ступенем автономії 

та незалежності від держави, в той же час, наділений об’ємом прав і свобод, 

які дозволяють через демократичні механізми впливати на державну владу.  

Цікаві думки щодо церкви як інституту громадянського  суспільства 

висловлює В. Климов, який детально аналізує проблеми, що виникли в 

самій Європі стосовно правового регулювання відносин держави та 

церкви. Зокрема, вчений зазначає: «… ми з вами – очевидці досить 

скандальної епопеї написання самою Європою преамбули до конституції 

країн ЄС, тенденційної доповіді так званої комісії Стазі про 

державно-церковні відносини у цілому ряді європейських країн (Німеччині, 

Англії, Франції, Нідерландах, Італії, Бельгії) та ін. Принагідно зазначимо, що 

передмова до проекту конституції ЄС, прийнята в грудні 2000 року, 

стверджувала шість загальнолюдських цінностей, що цивілізували Європу: 

гідність, свободу, рівність, солідарність, громадянськість, справедливість і 

не згадувала про релігію як цінність» [131, с. 13].  
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Дійсно, евроінтеграційні процеси, що активно відбуваються останні 

десятиліття, показали що інтегруються країни з різними релігійними 

культурами та з різними моделями відносин держави і церкви, а тому важко 

надати цим відносинам єдиної загальної форми. Один вихід із ситуації, що 

склалась у Європі, є визнання церкви як інституту громадянського 

суспільства. Це означає не тільки те, що державна влада відділилася від 

влади церкви, а й те, що від влади церкви поступово відділилися політика, 

культура, наука, окремий індивід та суспільство взагалі. Церква, яка довгий 

час посідала самостійне місце у трикутнику взаємовідносин «держава» - 

«громадянське суспільство» - «церква», сьогодні інтегрується у громадянське 

суспільство як один із його інститутів. В. Климов стосовно цього зазначає: 

«На цьому етапі держава, громадянське суспільство приходять до висновку, 

що інститут церкви настільки змінився, що він уже є не структурою, яка 

прагнула стати над світською владою, чинила опір прогресу і вплив якої на 

суспільство треба обмежити. З іншого боку, в інтерпретації сучасних 

учених самі держави Європи настільки змінилися, що вже не нав’язують 

суспільству уніфіковані концепції людини і світу, морально-примусові ідеали 

тощо» [131, с. 13-14].  

Цікаві думки щодо визнання церкви як інституту громадянського 

суспільства висловлює і Д.О. Вовк. Наприклад, вчений зазначає, що 

церква, як соціальне явище, часто розглядається у суспільстві як 

унікальний феномен, тобто відокремлений від інших соціальних явищ, тоді 

як в сучасних умовах церква все більше набуває ознак інституту 

громадянського суспільства. Д.О. Вовк стверджує: «Розуміння церкви як 

інституту громадянського суспільства дозволяє обґрунтувати її 

незалежність, автономність від політичної влади, а з іншого боку, відкриває 

шлях до усвідомлення можливості співпраці держави і церкви у сферах, в 

яких їх діяльність спрямована на виконання аналогічних завдань (соціальна, 

освітня тощо)» [72, с. 164]. Вважаємо, що у контексті відносин держави та 
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церкви, розгляд церкви як інституту громадянського суспільства повинен 

відбуватись з врахуванням двох факторів: 

а) історія розвитку відносин між державою та церквою. Власне 

знання історії розвитку відносин держави та церкви змушує світські держави 

закріплювати у національних законодавствах такі конституційні засади як 

відокремлення держави і релігійних організацій та відокремлення державних, 

комунальних навчальних закладів і релігійних організацій. Тобто 

охоплюються та враховуються ті періоди історії людства, коли церква мала 

руйнівний вплив на розвиток суспільних відносин (підміняла собою 

державну владу, тормозила розвиток освіти і науки, виконувала функції 

карних органів, тощо). Звернення до історії розвитку людства змушує 

світські держави закріплювати і такі конституційні засади відносин держави 

та церкви як заборона неконституційного обмеження свободи сповідувати 

релігію та заборона дискримінації релігійних організацій. Адже історії 

людства відомі і інші періоди, коли з боку держави відбувалися гоніння або 

за представниками окремих релігій, або ж взагалі за будь-якими релігійними 

організаціями, нав’язуючи при цьому суспільству атеїстичний світогляд; 

б) врахування загальних засад функціонування інститутів 

громадянського суспільства. Для цього церква повинна відповідати всім 

вимогам (ознакам) інституту громадянського суспільства. Ознаки, що 

характерні інститутам громадянського суспільства та безпосередньо церкві 

як інституту громадянського суспільства, будуть розглянуті більш детально 

нижче. Лише підкреслимо, що держава не буде мати статусу світської 

держави, доки церква не набуде в такій країні статусу інституту 

громадянського суспільства.   

Таким чином, враховуючи обидва фактори, які впливають на 

особовості сприйняття церкви як інституту громадянського суспільства, 

можна зробити цікавий висновок – церква в сучасних умовах світської 

держави, як соціальне явище, відповідає всім ознакам, які притаманні 

інституту громадянського суспільства, але історія розвитку відносин держави 
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і церкви змушує державу додатково закріплювати в національному 

законодавстві засади, які визначають сучасну модель розбудови таких 

відносин. Цю модель можна назвати «моделлю стримувань та противаг», 

адже вона визначає «червоні лінії» як для держави, так і для церкви та 

забезпечує невтручання держави і церкви у справи один одного. 

Разом з тим, сучасне українське суспільство характеризується 

наявністю негативних чинників, які породжують сумніви щодо можливості 

церкви відігравати роль інституту громадянського суспільства. Наприклад, 

на це звертають увагу С.В. Онищук та П.М. Петровський. Вчені зазначають: 

«На сьогодні цивілізаційний зразок партнерських взаємовідносин церкви й 

держави демонструють різні країни сталої демократії, коли толерантне їх 

співіснування доповнюється сприянням справі розбудови демократичних 

засад і досягненню високих соціальних стандартів. Україна в цьому контексті 

проявляє такі особливості:  

– наявність різних конфесій та неоднорідність ставлення їх до 

перспектив розвитку української державності;  

– напруженість міжконфесійних відносин і їхній дестабілізаційний 

вплив на суспільство;  

– значна політична заангажованість окремих конфесій та прагнення їх 

впливати на вирішення владних проблем» [234, с. 27]. 

Дійсно, ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, породжує сумніви в 

тому, що церква, по-перше, в нашій країні сформувалася як інститут 

громадянського суспільства, і, по-друге, може ефективно виконувати функції 

інституту громадянського суспільства. Разом з тим, хочемо наголосити на 

тому, що  церква як учасник соціальних відносин позитивно впливає на 

демократичні трансформації, що відбуваються в Україні, шляхом: 1) 

розвитку громадянського суспільства; 2) звернення уваги на духовні цінності 

на певному історичному етапі розвитку суспільства; 3) консолідації 

суспільства шляхом підвищення соціальної справедливості; 4) демократизації 

суспільства шляхом підвищення соціальної і особистої відповідальності осіб; 
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5) гармонізації міжнаціональних відносин; 6) регламентації морально-

етичного життя громадян; 7) морально-етичного впливу на представників 

публічної влади. 

Розгляд церкви як інституту громадянського суспільства вимагає 

розкриття декількох питань – ознак світської держави, ознак інститутів 

громадянського суспільства та місця церкви в цій системі соціальних 

відносин.  

Г.Л. Сергієнко, розкриваючи особливості відносин держави та церкви, 

зазначає, що світськість держави означає: 

по-перше, те, що держава, її органи та посадові особи не мають права 

втручатися у визначення особою свого ставлення до релігії, формувати і 

контролювати його, вести облік за цією ознакою або примушувати особу 

діяти на користь певного об’єднання віруючих;  

по-друге, те, що держава не ототожнює себе з жодною з релігій чи 

групою віруючих, з жодним переконанням чи об’єднанням його 

прихильників, не виступає від імені або проти будь-якого з них, держава не 

має права приймати будь-яку сторону у міжрелігійних конфліктах;  

по-третє, те, що держава не повинна ставитися до організацій, 

заснованих з метою реалізації права на свободу релігії, менш сприятливо, ніж 

до світських об’єднань громадян [333, с. 103]. 

Д.О. Вовк доповнює цей перелік ознак світської держави ще однією – 

світська держава не втручається у справи богослужбового чи богословського 

характеру, зміст віровчень, обрядів, церемоній, внутрішню церковну ієрархію 

та систему управління, включаючи нормативний елемент, а також у 

навчально-виховний процес закладів освіти об’єднань віруючих [72, с. 168]. 

Повністю погоджуємось з цими думками та пропонуємо у контексті 

взаємовідносин держави і церкви розглядати наступні ознаки світської 

держави: 

1) держава не ототожнює себе з жодною з релігій чи об’єднанням 

віруючих, з жодним переконанням чи об’єднанням його прихильників; 
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2) держава не виступає від імені будь-якого об’єднанням віруючих; 

3) держава не має права виступати проти будь-якої релігії,  будь-якого 

об’єднання віруючих чи займати сторону одного із учасників міжрелігійних 

конфліктів; 

4) держава не має права втручатися у сферу визначення особою свого 

ставлення до релігії, контролювати цей процес чи вести облік за цією 

ознакою; 

5) держава не має права примушувати особу діяти на користь певного 

об’єднання віруючих;  

6) держава не повинна ставитися до релігійних організацій менш 

сприятливо, ніж до світських об’єднань громадян; 

7) держава не втручається у справи богослужбового чи богословського 

характеру, зміст віровчень, обрядів, церемоній; 

8) держава не втручається у внутрішню церковну ієрархію та систему 

управління, в тому числі, у процес здійснення релігійної освіти в релігійних 

організаціях.  

В науковій літературі також пропонується розгорнута система ознак, 

які, на думку вчених, повинні характеризувати інститути громадянського 

суспільства та церкву як інститут громадянського суспільства. Наприклад, 

О.М. Куракін і М.Ю. Романов пропонують наступні ознаки громадянського 

суспільства: 

а) об’єднання людей для самостійного задоволення їх прав, інтересів 

без додаткових фінансових або адміністративних витрат із боку держави 

[169, с. 31]. Якщо звернутися до положень Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації», то церква (релігійні організації) утворюється 

з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати 

віру (ст. 7), а держава не фінансує діяльність будь-яких організацій, 

створених за ознакою ставлення до релігії (ст. 5). Отже за цією ознакою 

церква (релігійні організації) повністю відповідає вимогам інституту 

громадянського суспільства;  
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б) не ворожа державі [169, с. 31]. Ця ознака є занадто суб’єктивно-

оціночною, адже в Україні функціонує Українська православна церква 

(московського патріархату). Частина громадян України вороже ставляться до 

цієї церкви, ототожнюючи її з тоталітарним режимом в Російській Федерації 

та пов’язуючи її з агресією Росії в Криму і на сході нашої країни. Власне 

тому ця частина українців сприймає Українську православну церкву як 

суб’єкта, який вороже ставиться до держави «Україна» та є загрозою для 

національної безпеки країни. Разом з тим, інша частина населення нашої 

держави не асоціює Українську православну церкву з тоталітарним режимом 

в Росії та подіями на сході нашої держави, а тому не вважає її суб’єктом, що 

підриває основи національної безпеки України. Отже, оцінку у вигляді 

«ворожа» чи «неворожа» державі сьогодні дати складно, у зв’язку із поділом 

суспільства на дві групи з протилежними поглядами на це питання. Ця ознака 

є некоректною і з іншої точки зору. Канули в минуле ті століття, коли церква 

вороже ставилась до держави, а тому в сучасних умовах розбудови світських 

держав дивною виглядає ознака, яка намагається визначити рівень 

агресивності чи неагресивності одного із учасників суспільних процесів;  

в) не політична, тобто без мети здобуття політичної влади, діяльність 

груп населення для задоволення інтересів як серед самих громадян, так і в 

комунікації з політичними інтересами [169, с. 31]. В Законі України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» закріплено, що релігійні організації: 

1) не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним 

партіям фінансової підтримки; 2) не висувають кандидатів до органів 

державної влади, а також не ведуть агітації або фінансування виборчих 

кампаній кандидатів до цих органів (ст. 5). Таким чином, ця ознака теж 

характеризує церкву як інститут громадянського суспільства;  

г) функціонує на засадах демократії та взаємодіє з державою [169, с. 

31]. Ця ознака, на нашу думку, не враховує специфіку церкви як інституту 

громадянського суспільства. Демократія дійсно є дієвим інструментарієм 

державних інституцій і окремих недержавних інституцій, але не є панацеєю 
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для всіх без виключення організацій. Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» звертає увагу на те, що релігійні організації діють 

відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури (ст. 7), а держава 

не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 

організацій. Тому дану ознаку, на нашу думку, слід було назвати наступним 

чином – «діє на засадах автономії та взаємодіє з державою на партнерських 

засадах»;  

ґ) утворюється в державах, де влада не в змозі охопити і вирішити всі 

потреби суспільства [169, с. 31]. Ця ознака взагалі викликає заперечення, 

адже існування громадянського суспільства в країні залежить тоді від того «в 

змозі» чи «не в змозі» держава охопити своїм державним впливом всі 

суспільні відносини. Навіть тоталітарні держави не можуть охопити своїм 

впливом всі потреби суспільства. Акцент при визначенні ознаки 

громадянського суспільства слід змістити з можливостей держави на її 

свідоме бажання не втручатись у ті справи, які успішно розвиваються без 

державного впливу (втручання). Якщо цю ознаку визначити наступним 

чином – «утворюється в державах, де влада не втручається у справи 

суспільства, які можуть успішно вирішуватись без її участі», то за цим 

критерієм церква відповідає ознакам інституту громадянського суспільства, 

адже держава визнає існування внутрішніх приписів церкви (релігійних 

організацій) та враховує їх у своїй діяльності.   

Як бачимо, ознаки, які пропонуються в науковій літературі стосовно 

визначення громадянського суспільства, хоча і не завжди коректно 

сформульовані, в повній мірі характеризують церкву як інститут 

громадянського суспільства.  

 О.М. Куракін і М.Ю. Романов запропонували також визначення 

громадянського суспільства, яке має безпосереднє відношення до розкриття 

теми нашого дослідження. Зокрема, вчені стверджують: «Пропонуємо більш 

доцільним вважати тлумачення громадянського суспільства, як об’єднання 

людей, в якому кожна людина володіє невідчужуваними правами і є вільною, 
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рівноправною з іншими членами асоціації та самостійною у виборі 

громадського стану. На нашу думку, доцільно вважати, що громадянське 

суспільство не може бути позадержавним інститутом, тому що воно 

формується в конкретній державі і загострює свою активність у той час, коли 

вона не справляється зі своїми обов’язками по забезпеченню прав і свобод» 

[169, с. 30]. 

Дивно, що серед вище охарактеризованих нами ознак О.М. Куракін і 

М.Ю. Романов не виділили ознаку, про яку вони говорять під час визначення 

поняття «громадянське суспільство». Мова йде про громадянське суспільство 

як гарантію охорони і захисту прав осіб у випадках, коли держава не 

справляється із своїми обов’язками щодо забезпечення реалізації цих прав, їх 

охорони та захисту або починає зловживати владою, вмішуючись у сфери 

суспільного життя, які не потребують державно-владного впливу. Дійсно, 

інститути громадянського суспільства (зокрема, громадські організації, 

професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні 

організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової 

інформації, тощо) активізуються у тих випадках, коли держава або починає 

втручатись у сферу автономного існування громадянського суспільства, або 

коли держава з різних причин ніяк не реагує на грубі порушення цієї 

автономії з боку інших учасників суспільних відносин.   

Також погоджуємось з О.М. Куракіним і М.Ю. Романовим в тому, що 

громадянське суспільство, маючи автономію від держави, не може бути 

повністю відірваним від держави (тобто бути позадержавним інститутом), 

адже воно формується в цій державі та підпорядковується загальним 

правилам нормативного функціонування суспільства.          

В науковій літературі представлені і інші думки, де церква 

характеризується як невід’ємний інститут громадянського суспільства. 

Наприклад, І.В. Коваль та О. Стадніченко до ознак, які характеризують 

церкву як інститут громадянського суспільства, відносять наступні [132, с. 

703-709; 345, с. 66-69]: 



58 

- створення та функціонування релігійних організацій в країні свідчить 

про існування соціальних зв’язків між людьми, які спрямовані на 

задоволення їх релігійних потреб. Тобто мова йде про таку ознаку, як 

«наявність соціальних зв’язків між віруючими, які спрямовані на 

задоволення їх релігійних потреб»;  

- факт існування релігійних організацій обумовлюється необхідністю 

задоволення релігійних потреб людини. Свобода віросповідання 

прирівнюється за своєю значимістю до таких прав людини як право на життя, 

на повагу до його гідності, право на свободу та особисту недоторканність 

тощо. Тобто звертається увага на таку ознаку, як «наявність релігійних 

потреб, що є підставою для об’єднання людей у релігійні організації»;  

- реалізація релігійних відносин у суспільстві пов’язана із 

використанням особою свого права на свободу сповідувати будь-яку релігію 

або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 

колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. 

Тобто мова йде про таку ознаку церкви, як інституту громадянського 

суспільства, як «автономність у задоволенні релігійних потреб»;  

- відносини, що пов’язані із діяльністю церкви, є лише частиною 

релігійних відносин у суспільстві. Ця ознака, на нашу думку, взагалі не має 

відношення до характеристики церкви як інституту громадянського 

суспільства;  

- в основі функціонування церкви лежить самоврядування, а також 

власна система соціальних норм. Ця ознака посилює автономність церкви як 

інституту громадянського суспільства, адже звертає увагу на самостійне 

вирішення релігійними об’єднаннями питань їх внутрішньої організації та 

питань дотримання вимог інших соціальних норм, окрім норм права (мова 

йде про релігійні норми);  

- церква є організаційною формою відповідної релігії (православ’я, 

католицизм, іслам і ін.). Ця ознака, на нашу думку, взагалі не має відношення 

до церкви як інституту громадянського суспільства. Незрозуміло, чому І.В. 



59 

Коваль та О. Стадніченко називають її серед обов’язкових ознак церкви як 

інституту громадянського суспільства;  

- церковне життя регулюється національним законодавством лише в тій 

мірі, яка потребує захисту прав і свобод членів релігійних організацій. 

Подібна ознака в іншій інтерпретації вже називалася авторами. Тобто вже 

підкреслювалась і автономність, і самоврядування релігійних об’єднань. 

Отже, ознаки церкви як інституту громадянського суспільства, що 

запропонували І.В. Коваль та О. Стадніченко, є не узгодженими між собою: 

а) окремі ознаки взагалі не мають відношення до громадянського 

суспільства; б) декілька ознак повторюються за змістом в іншій 

інтерпретації, що показує нерозуміння авторами змісту визначених ними 

ознак.       

Д.О. Вовк та Т.М. Краснопольська теж пропонують перелік ознак, які, 

на їх думку, характеризують церкву як інститут громадянського суспільства. 

Вчені зазначають, що в сучасному світу (мова йде про держави з 

демократичним політичним режимом) церква набуває усіх рис інституту 

громадянського суспільства, оскільки будь-яке церковне утворення 

характеризується наступними рисами:  

а) його виникнення обумовлюється необхідністю задоволення 

релігійно-етичних прагнень людини [71, с. 14; 161, c. 217]. З цим 

твердженням повністю погоджуємось, адже не дивлячись на те, що особа 

може реалізовувати своє право на свободу віросповідання і без звернення до 

певної релігійної організації, все ж таки більшість віруючих є прихожанами 

певної церкви. Власне церква виступає суб’єктом, який забезпечує 

задоволення релігійних прагнень особи;  

б) формування церкви або релігійної громади відображає виникнення 

соціальних зв’язків між людьми з питань задоволення релігійних прав 

останніх [71, с. 14; 161, c. 217]. З цим твердженням теж погоджуємось, адже 

необхідність задоволення релігійних потреб, стає каталізатором виникнення 

у суспільстві цілої низки соціальних зв’язків, наприклад, зв’язків щодо 



60 

утворення людьми із одним релігійним світоглядом релігійної організації, 

щодо приєднання особи до віруючих певної релігії, конфесії чи релігійної 

організації, щодо спілкування віруючих між собою та із 

священнослужителями;  

в) церковна діяльність охоплює відокремлену сферу релігійних 

відносин [71, с. 14; 161, c. 217]. Іншими словами, релігійні відносини мають 

певну відособленість та автономність від правовідносин, які безпосередньо 

регламентуються державою;  

г) реалізація цих відносин пов’язана із використанням індивідами свого 

права мати та сповідувати свою релігію. Ця ознака ніяким чином не 

пов’язана із функціонуванням громадянського суспільства, а тому, вважаємо, 

що не має відношення до церкви як інституту громадянського суспільства;  

ґ) церква виступає формою організаційної інституціоналізації 

відповідної релігії [71, с. 14; 161, c. 217]. Скоріш за все, автори хотіли 

підкресли самоврядування релігійних об’єднань, інакше, ця ознака втрачає 

сенс при характеристиці інститутів громадянського суспільства;  

д) функціонування церкви відбувається на засадах самоврядування та 

на основі власної системи норм [71, с. 14; 161, c. 217]. На цю ознаку ми вже 

звертали увагу, а тому лише підкреслимо, що самоврядування релігійних 

організацій є важливою ознакою церкви як інституту громадянського 

суспільства;  

е) церковне життя врегульоване правом з метою захисту прав і свобод 

членів церковної общини та інших осіб  [71, с. 14; 161, c. 217]. В такій 

інтерпретації ця ознака не має ніякого відношення до інститутів 

громадянського суспільства. Церква паралельно з державою забезпечує 

реалізацію права особи на свободу віросповідання. Держава це робить за 

допомогою влади, норм права та державного примусу, а церква – авторитету, 

релігійних норм та віри. Таким чином діяльність держави у цій сфері можна 

розглядати як правову гарантію забезпечення права особи на свободу совісті, 
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а діяльність церкви – як соціальну гарантію, що додатково забезпечує 

реалізацію права особи на свободу віросповідання.        

Отже, підсумовуючи аналіз ознак церкви, як інституту 

громадянського суспільства, хочемо запропонувати власний перелік таких 

ознак:   

- наявність релігійних потреб, що зумовлює людей об’єднуватись у 

релігійні організації 

- наявність соціальних зв’язків, які спрямовані на задоволення 

релігійних потреб між віруючими, між віруючими та церковнослужителями, 

між церковнослужителями) 

- автономність церкви у задоволенні релігійних потреб віруючих; 

- самоврядування церкви в основі її функціонування; 

- церква та її діяльність є соціальною гарантією, що додатково 

(паралельно із правовими гарантіями) забезпечує реалізацію права особи на 

свободу віросповідання; 

- церква та її діяльність виступають соціальною гарантією охорони і 

захисту прав осіб у випадках свавілля чи грубих порушень з боку держави у 

сфері релігії.  

Стосовно змісту двох останніх ознак, на нашу думку, аргументовано 

висловились О.І. Биркович та Х. Манжалій. Вчені констатують, що роль 

релігійних інституцій у вирішенні соціальних проблем може проявлятись у 

двох аспектах їх діяльності: 

1) релігійні організації, які мають значний духовний потенціал, можуть 

відіграти важливу роль у вирішенні соціальних проблем завдяки таким 

соціальним аспектам релігії, як світоглядний, інтегруючий, регулюючий та 

комунікативний. Адже, під час реалізації цих соціальних функцій релігії 

створюється згуртована організація віруючих, у якій діють особливі етичні 

стандарти, створюється особливий комунікативний простір і особливим 

чином регулюється поведінка; 

2) релігійні організації володіють особливими соціально-
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психологічними засобами впливу на людину і суспільство, які 

накопичувалися століттями та мають здатність корегувати поведінку 

особистості й впливати на її світоглядні й споживчо-мотиваційні уподобання 

[43, с. 16; 190, с. 58]. 

Перелічені ознаки допомагають визначитись і з основними функціями, 

які реалізує церква у суспільстві як інститут громадянського суспільства. 

Наприклад, С.В. Онищук та П.М. Петровський наголошують: «Інститути 

громадянського суспільства виконують низку соціально-культурних функцій: 

по-перше, вони є засобом самовираження громадян, їхньої самоорганізації та 

самостійної реалізації власних інтересів. По-друге, вони є гарантом 

непорушності особистих прав громадян, дають їм упевненість у своїх силах, 

є опорою в їх можливому протистоянні з державою. По-третє, інститути 

громадянського суспільства виконують функцію захисту інтересів певних 

соціальних груп у протиборстві з іншими групами інтересів. По-четверте, ці 

інститути створюють сприятливі умови для функціонування демократичної 

влади, адже: а) формують і роблять відомою позицію громадян з різних 

проблем суспільного життя; б) систематизують, упорядковують, надають 

урегульованості протестам і вимогам людей, пом’якшуючи конфлікти, 

допомагаючи знайти основу для взаємних поступок і компромісів; в) за 

потреби допомагають людям організовано протистояти неконституційним 

діям осіб при владі чи спробам узурпації влади» [234, с. 30-31]. 

Якщо ці висновки використати виключно по відношенню до церкви як 

інституту громадянського суспільства, то можна виділити наступні функції, 

що виконує церква у суспільстві: 

по-перше, церква є засобом самовираження громадян, їхньої 

самоорганізації та самостійної реалізації власних інтересів у сфері релігії; 

по-друге, церква є гарантом невтручання держави у сферу відносин, 

яка пов’язана із реалізацією громадянами права на свободу віросповідання; 

по-третє, церква виконує функцію відстоювання та захисту інтересів 

віруючих у протиборстві з іншими групами інтересів;  
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по-четверте, церква створює сприятливі умови для діалогу між 

релігійними організаціями та органами публічного управління (по-суті 

виступає посередником між державою та групою віруючих).  

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

З’ясовано, що сучасна церква в Україні характеризується в тому числі і 

ознаками, які негативно відображаються на її сприйнятті як інституту 

громадянського суспільства: а) міжконфесійна боротьба за вплив у 

суспільстві; б) політизація церкви та релігійних організацій; в) 

відстороненість віровчення та пастирських зусиль від культури та науки; г) 

наявність аморальних бізнесових нашарувань у діяльності релігійних 

організацій.  

Водночас церква як учасник соціальних відносин позитивно впливає на 

демократичні трансформації, що відбуваються в Україні, шляхом: 1) 

розвитку громадянського суспільства; 2) звернення уваги на духовні цінності 

на певному історичному етапі розвитку суспільства; 3) консолідації 

суспільства шляхом підвищення соціальної справедливості; 4) демократизації 

суспільства шляхом підвищення соціальної і особистої відповідальності осіб; 

5) гармонізації міжнаціональних відносин; 6) регламентації морально-

етичного життя громадян; 7) морально-етичного впливу на представників 

публічної влади. 

Церква в Україні характеризується ознаками, які дозволяють її 

розглядати як один із інститутів громадянського суспільства. Водночас, в 

умовах українських реалій церква, як учасник соціальних відносин, 

характеризується низкою неоднозначних і негативних проявів, які можливо 

подолати в тому числі і шляхом формування та реалізації виваженої 

державної політики у сфері релігії та церкви.  
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1.3 Державна політика у сфері релігії та церкви як складова 

публічного адміністрування в Україні 

 

Не дивлячись на те, що церква і релігійні організації в Україні 

відокремлені від держави, церква залишається як активним учасником 

суспільних відносин, так і учасником правовідносин у випадках, коли це 

передбачено національним законодавством. Держава не може повністю 

відсторонитись від справ, які пов’язані з реалізацією особами права на 

свободу віросповідання. По-перше, держава повинна забезпечити реалізацію 

цього конституційного права особи, створивши для цього сприятливі умови, 

по-друге, держава повинна охороняти та захищати це конституційне право 

особи від будь-яких протиправних посягань чи обмежень. Для того, щоб всі 

ці вимоги виконати держава вимушена формувати та реалізовувати свою 

власну політику у сфері релігії та церкви. Разом з тим, процес формування та 

реалізації державної політики у окресленій сфері має багато проблем, які 

притаманні як країнам Європи, так і Україні. Це свідчить про те, що 

існуючі в країнах світу моделі відносин держави та церкви знаходяться в 

процесі трансформації. Вони весь час оновлюються, змінюються та 

еволюціонують.  

У зв’язку з цим, доречно звернути увагу на загальні тенденції 

формування та реалізації державної політики в Україні щодо релігії та 

церкви. 

Рівень розвитку сучасних суспільних відносин та їх правового 

забезпечення породжує для народів національних держав низку викликів, які 

потребують свого вирішення уже сьогодні. До таких викликів відносяться 

питання збереження екології, визначення меж втручання в геном людини, 

напрацювання шляхів вирішення демографічної кризи в цивілізованих 

країнах і ін. Особливе місце серед всіх цих викликів займають проблеми 

формування відносин між державою та церквою у сучасному світі та Україні.  
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В межах цього підрозділу роботи не будемо детально розкривати 

внутрішню структуру та зміст державної політики щодо релігії та церкви в 

країнах світу та Україні, а лише звернемо увагу на певні тенденції у цій 

сфері. 

Зокрема, О.С. Мелехова у своєму комплексному дослідженні, 

присвяченому європейським моделям державно-церковних відносин, 

акцентує увагу лише на двох видах моделей відносин держави та церкви, які 

притаманні сучасній Європі. Мова йде про сепараційну і коопераційну 

моделі державно-церковних відносин [197, с. 21-37]. Також автор 

обґрунтовує необхідність поступового переходу України від сепараційної до 

коопераційної моделі відносин держави та церкви, що, на її думку, 

обов’язково слід відобразити в національному законодавстві.  

По-перше, запропонована класифікація є занадто узагальненою, адже 

не враховує специфіку окремих країн, та неповною, адже, наприклад, не 

враховує історичні моделі відносин держави та церкви.  

По-друге, Конституція України закріплює сепараційну модель відносин 

держави та церкви, тому перехід до коопераційної моделі можливий лише 

тоді, коли будуть внесені зміни у ст. 35 Конституції України. При цьому, 

обов’язково слід враховувати вимоги ст. 157 Конституції України, яка 

наголошує: «Конституція України не може бути змінена, якщо зміни 

передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина 

або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення 

територіальної цілісності України» [151, ст. 157].   

Наприклад, Д.О. Вовк, який свої праці присвятив розкриттю окремих 

аспектів взаємодії права та релігії, звертає увагу на різні моделі відносин 

держави та церкви, що були обумовлені історією розвитку людства та 

особливостями національної культури окремих народів [72]. Зокрема, 

вчений наголошує: «… одним із завдань юридичної науки є розгляд 

співвідношення права і релігії в нових суспільних реаліях, що виступає 

необхідною передумовою формування виваженої правової політики у цій 
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сфері, вдосконалення законодавства й запровадження оптимальної моделі 

відносин держави і церкви» [72, с. 4]. 

Цей вислів акцентує увагу на одну проблему, яка виникає перед 

кожною державою, що намагається за допомогою норм права закріпити 

засади її відносин з церквою. Тобто Д.О. Вовк звертає увагу на необхідність 

формування виваженої «правової політики» у цій сфері. З одного боку, 

церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави (ст. 35 

Конституції України) [151, ст. 35] і держава не втручається у здійснювану в 

межах закону діяльність релігійних організацій, а також не фінансує 

діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії 

[296, ст. 5], з іншого боку, здійснення «державної політики» щодо релігії і 

церкви належить виключно до відання України [296, ст. 5]. Отже проблема 

завжди виникає при визначенні цілей державної політики щодо релігії і 

церкви, а також стосовно інструментарію, який обирається для реалізації цієї 

політики. Іноді важко визначити межу де закінчується державна політика та 

починається втручання держави у діяльність церкви, а тому відносини 

держави та церкви – це не просто набір декларацій, закріплених в Основному 

законі країни та інших нормативно-правових актах, а складний механізм 

взаємовідносин, який опирається на визнанні і дотриманні автономності 

держави та церкви, або ж на ігноруванні цієї автономності одним із суб’єктів. 

До того ж, проблемним є і співвідношення понять «правова політика» та 

«державна політика». Якщо мова йде про правову державу, то ці два поняття 

не мають принципового змістовного розходження, адже сама держава 

формується та функціонує на підставі права, а тому і її політика по 

відношенню до церкви ґрунтується на принципах верховенства права, 

законності, демократизму, прозорості і ін. Якщо ж мова йде про державу з 

недемократичним політичним режимом, то державна політика може не 

співпадати зі змістом її правової політики (наприклад, декларуються в 

законодавстві одні принципи, а в реальному житті використовуються інші 

принципи, не прописані в праві). В ст. 1 Конституції України декларується, 
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що Україна є демократичною, соціальною і правовою державою. Тобто 

Основний закон нашої держави визначив ідеал, до якого народ України 

прагне. Разом з тим, постійні економічні та політичні кризи, воєнний 

конфлікт на сході держави свідчать про нестабільність політичного режиму 

країни (прийняття великої кількості важливих для суспільства рішень 

базувалися не на нормах національного права, а були обумовлені політичною 

доцільністю) та про нестабільність форми правління в країні (за 

національним законодавством ми є парламентсько-президентською 

республікою, але останні десятиліття великі повноваження в своїх руках 

концентрує Президент України та Офіс Президента України). Отже 

формування виваженої «державної політики» і на її підставі «правової 

політики» щодо релігії і церкви є одним із найскладніших завдань сучасної 

України.                

Цікаві думки стосовно сучасних моделей відносин держави та церкви 

у Європі і Україні, а також стосовно проблем щодо формування державної 

політики у сфері релігії, висловлює В. Климов [131]. Так, вчений пропонує 

перелік проблем, які, на його думку, є перепоною на шляху інтеграції 

державно-церковних відносин в європейських країнах [131, с. 14]:  

1) релігійний поділ християнської культури на православну, 

католицьку та протестантську (яку часто характеризують як самостійний 

вид християнської культури). Існування в окремих країнах Європи панівної 

церкви (державної церкви) чи традиційної конфесії апріорі ставить в нерівні 

умови релігійні об’єднання, які не відносяться до такої церкви чи релігійної 

конфесії;   

2) тенденції використовувати релігійні гасла та релігійні організації 

для етнічної, політичної чи, навіть, військової мобілізації. На жаль, ця 

проблема притаманна і українському суспільству, адже в передвиборчих 

гаслах політичних партій та кандидатів на публічні посади в органи 

державної влади почала використовуватись релігійна риторика для 

консолідації частини суспільства; 
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3) конфлікт релігійних традицій та сучасних механізмів забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина. За рахунок контрольованої та 

неконтрольованої міграції склад населення країн Європи швидко і суттєво 

змінюється. Це породжує конфлікт між національною культурою, яка 

склалась за останні сто і більше років у європейських країнах, та 

культурою мігрантів, які масово переселилися до цих країн і які є носіями 

«іншої» культури. Релігійна культура є лише частиною загальної культури 

населення країни, а тому протиріччя між корінним населенням та 

мігрантами виникають і стосовно релігійної свідомості, релігійних 

традицій та механізмів реалізації права особи на свободу віросповідання. 

Тобто буквальне дотримання прав і свобод людини та громадянина в 

окремих європейських країнах породжує внутрішню соціальну напругу з 

питань релігії та віросповідання. Тому є необхідність напрацювання таких 

механізмів реалізації права особи на свободу віросповідання, які б 

забезпечували дотримання релігійних прав неоднорідного за своїм складом 

європейського населення; 

4) парад незалежностей держав, який відбувся в Європі після розпаду 

Радянського Союзу, сприяв виникненню у деяких країнах процесу 

боротьби національних церков (при активній підтримці з боку урядів цих 

країн) за незалежність від релігійних центрів, яким вони 

підпорядковувались. Подібні конфлікти можливі тільки за умови 

втручання держави у справи церкви. Тобто держава (у особі публічних 

службовців) свою некомпетентність, непрофесіоналізм, провали в 

економіці, політиці та у сфері безпеки намагається вирішити шляхом 

етнічної мобілізації населення за мовною чи релігійною ознаками. Прикро, 

що подібні процеси відбуваються і в Україні [131, с. 14].    

Як бачимо, проблеми, які називає В. Климов, притаманні сьогодні не 

тільки процесу формування загальної політики країн Європи щодо релігії та 

церкви, а й негативно позначаються на формуванні та реалізації державної 

політики щодо релігії та церкви в Україні. Це свідчить про те, що існуючі в 
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країнах світу моделі відносин держави та церкви знаходяться в процесі 

трансформації. Вони оновлюються, змінюються та еволюціонують. Власне 

тому про більшість моделей відносин держави та церкви, що виділяються в 

науковій літературі, можна говорити як про моделі, які існували колись в 

історичному аспекті, або ж як про моделі, що сьогодні характеризують 

окремі суспільства, але знаходяться в стані змін і трансформації.    

У зв’язку з цим, доречно звернути увагу і на питання формування 

державної політики в Україні щодо релігії та церкви.        

По-перше, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

чітко закріплює, що здійснення державної політики щодо релігії і церкви 

належить виключно до відання України [296, ст. 5]. Це положення 

національного законодавства деталізує положення статей 1 і 2 Конституції 

України, які проголошують, що Україна є суверенна держава і її суверенітет 

поширюється на всю її територію. Тобто питання формування і реалізації 

державно політики щодо церкви є суверенним правом держави. Разом з тим, 

Україна існує у сучасному світі не відособлено. Вона є учасником 

міжнародних відносин, учасником різноманітних міжнародних договорів та 

конвенцій, які проголошують та забезпечують реалізацію прав і свобод 

людини та громадянина, в тому числі і з питань реалізації права особи на 

свободу віросповідання. Тому підтверджуючи суверенність України у 

здійсненні державної політики щодо релігії і церкви, хочемо підкреслити, що 

така політика не може суперечити міжнародним стандартам по правам 

людини.  

По-друге, безпосереднім органом виконавчої влади, який реалізує 

сьогодні політику в сфері релігії, є Державна служба України з етнополітики 

та свободи совісті (далі ДЕСС). В Положенні, яке закріплює правовий статус 

цього центрального органу виконавчої влади є суперечності, які свідчать про 

недосконалість нормотворчої діяльності в Україні. Зокрема, в пункті 1 

Положення сказано, що ДЕСС є органом, який лише реалізує державну 

політику у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав 
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національних меншин в Україні (жодного слова про можливість формувати 

таку політику) [252]. В пункті 3 Положення зазначається, що ДЕСС може 

вносити на розгляд Міністра культури та інформаційної політики пропозицій 

щодо формування державної політики у сфері міжнаціональних відносин, 

релігії та захисту прав національних меншин в Україні [252]. Переконані в 

тому, що суб’єкт, який вправі вносити пропозиції щодо поліпшення 

державної політики у якійсь певній сфері суспільних відносин, одночасно є і 

суб’єктом, який забезпечує формування такої державної політики.   

  Діяльність ДЕСС спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра культури та інформаційної політики України. Власне 

в Положенні про Міністерство культури та інформаційної політики України 

(далі МКІП) говориться про те, що воно не тільки реалізує, а й формує 

державну політику у сфері релігії [253]. Формувати державну політику у 

сфері релігії допомагає Кабінету Міністрів України також Комісія з питань 

забезпечення реалізації прав релігійних організацій, яка є тимчасовим 

консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України [281]. В 

той же час, Конституція України закріплює, що засади внутрішньої політики 

визначає Верховна Рада України [151, ст. 85], а Президент України на основі 

та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження 

[151, ст. 106]. Наприклад, 30 липня 2020 року був виданий Указ Президента 

України «Питання визначення статусу окремих релігійних свят», в якому 

вказувалось Кабінету Міністрів України у взаємодії зі Всеукраїнською Радою 

Церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної 

пам’яті: 

 а) опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим 

релігійним святам, зокрема: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-

Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим; 

б) внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект 

[245].   
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Як бачимо, національне законодавство передбачає досить широке коло 

суб’єктів, які формують та реалізують державну політику у сфері релігії. Це 

може породжувати не тільки різночитання основних засад такої політики, а й 

протиріччя між моделлю відносин держави та церкви, що закріплена в 

Конституції України, та політикою, яку реалізують на практиці перераховані 

вище державні органи. Як мінімізувати суб’єктивний, політичний, 

олігархічний та будь-який інший вплив окремих соціальних груп на 

реалізацію засад Конституції України у сфері релігії? Адже в реальному 

житті ми бачимо чисельні трактування положень Конституції України і 

здійснює таке трактування не Конституційний Суд України, а інші не 

вповноважені на те органи. Слушні думки стосовно цього висловлює В. 

Климов. Вчений зазначає: «… прогнозуючи характер подальшого розвитку 

державно-церковних відносин в Україні, є підстави стверджувати, що рано 

чи пізно ці відносини набудуть у вітчизняному соціумі також характеру …, 

яке на сьогодні займають ці відносини в суспільствах провідних країн 

Європи. … вони мають органічно враховувати сучасні світові процеси та 

тенденції, українську специфіку і бути позбавленими штучних нашарувань, 

спричинених чиїмось суб’єктивним баченням чи політичною 

ситуативністю» [131, с. 18].       

По-третє, виникає необхідність уточнення ключових засад державної 

політики у сфері релігії та церкви, адже історія розвитку державності 

України показує, що цілі, завдання та інструментарій реалізації державної 

політики у сфері релігії та церкви постійно змінювався. У зв’язку з цим, 

проаналізуємо думки окремих науковців, які досліджували дану тематику.  

Так, Г.Л. Сергієнко вважає, що: 

1) держава повинна бути нейтральною в питаннях світогляду і 

віросповідання, совісті і релігії [333, с. 23; 191, с.21]. Це означає, що в основу 

політики держави не можуть бути покладені одне віросповідання чи одна 

церква. Всі релігійні організації є рівними перед законом; 
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2) будь-які оцінки держави або її уявлення про релігію як передумови 

гарантування або реалізації свободи віросповідання неприпустимі [333, с. 

23]. Це цікаве зауваження, адже будь-яка оцінка релігії чи релігійних 

організацій з боку держави вже є втручанням у свободу віросповідання 

особи. Тому державна політика повинна формуватися так, щоб уникати будь-

яких оцінок релігії та релігійних організацій чи різного ставлення до 

представників різних релігій; 

3) правовому регулюванню підлягають лише ті суспільні відносини, які 

забезпечують реалізацію права особи на свободу віросповідання [333, с. 23; 

108, с. 57]. Тобто сферу правового регулювання взаємозв’язків держави і 

церкви (конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального чи 

іншого правового регулювання) складають суспільні відносини з реалізації 

віруючими та релігійними організаціями права на свободу віросповідання. 

При цьому враховується набір юридичних засобів кожної галузі права, яка 

потенційно може регулювати такі суспільні відносини. Сфера суспільних 

відносин, які регламентуються державою для забезпечення реалізації свободи 

віросповідання, є незмінною. Тобто держава не може вийти за її межі. 

Дещо іншу позицію стосовно формування і реалізації державної 

політики у сфері релігії та церкви висловлює С.А. Шаправський. Вчений 

вважає, що Україна за роки незалежності так і не спромоглася визначитись із 

принципами побудови відносин з релігійними організаціями. На його думку, 

не слід бездумно копіювати зразки відносин, що сформувалися в окремих 

країнах Європи, а також не можливо опиратися в сучасному прогресивному 

світі виключно на національні релігійні традиції. Тобто С.А. Шаправський 

пропонує одночасно враховувати як історичний досвід, так і сучасні моделі 

відносин держави та церкви, що сформувалися в європейських країнах. 

Оптимальною моделлю, на його думку, є коопераційна модель відносин 

держави та церкви з одночасною підтримкою національних церков та 

лояльним ставленням до інших віросповідань. Також С.А. Шаправський 

підкреслює, що з боку держави обов’язково повинен існувати посилений 
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контроль за поширенням нерелігійних та нетрадиційних віросповідань з 

метою уникнення їх деструктивного впливу на суспільство [379, с. 195]. Як 

вже підкреслювалось, така державна політика може бути реалізована лише 

при одній умові – зміна положень Конституції України, які передбачають 

сьогодні зовсім іншу модель відносин держави та церкви. До того ж виникає 

питання про те, який суб’єкт публічної влади повинен виступати ініціатором, 

по-перше, формування нової державної політики щодо релігії та церкви, та, 

по-друге, змін до Конституції України щодо нової моделі відносин між 

державою та церквою? Можна задати питання по-іншому: «Хто із публічних 

службовців може взяти на себе відповідальність і сміливість вирішувати за 

все суспільство (народ України) долю відносин у сфері релігії в країні?». 

Проблема полягає в тому, що при формуванні державної політики в сфері 

релігії обов’язково починає відбуватися негативний вплив ідеології окремої 

соціальної групи, яка знаходиться при владі та зосередила в своїх руках весь 

державно-владний потенціал. Стаття 15 Конституції України чітко 

наголошує на тому, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов’язкова. Тобто може виникнути небезпечна ситуація, коли держава буде 

формувати свою політику по відношенню до релігії та церкви, керуючись не 

національними інтересами та прагненнями всього українського народу, а 

ідеологічними установками, нав’язаними лише однією частиною суспільства. 

Це небезпечні речі, які будуть роз’єднувати суспільство за релігійними 

ознаками. Тому повертаючись до пропозицій С.А. Шаправського, хочемо 

наголосити, що державна політика у сфері релігії та церкви повинна 

повністю відповідати положенням Конституції України. Спроба ж суб’єктів 

публічної влади змінити зміст конституційних положень шляхом проведення 

специфічної державної політики у сфері релігії, може мати трагічні наслідки 

для нашої держави.  

Цікаві думки щодо державної політики у сфері релігії та церкви 

формулює М. Бабій [31]. По-перше, автор висловлює критичні зауваження 

стосовно термінології, яка використовується в науковій літературі при 
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визначенні державної політики у сфері релігії та церкви. Зокрема, М. Бабій 

вважає, що некоректно характеризувати таку політику через терміни 

«державно-церковна політика», «релігійна політика держави» або 

«віросповідна політика держави». На його думку, слід використовувати 

терміни «державна політика щодо релігій і церкви» або у більш широкому 

значенні «державна політика у сфері свободи совісті, свободи буття релігій» 

[31, с. 19-20]. Не заглиблюючись у аналіз кожного із названих вище термінів 

хочемо погодитись з думками М. Бабій, адже термінологія є обов’язковим 

атрибутом будь-якого наукового дослідження. Невірне визначення і 

використання термінології в науково-дослідній роботі може призвести до 

спотворення наукових результатів. Якщо мова йде про певний напрям 

діяльності держави, наприклад, фінансова діяльність, митна справа, 

діяльність з питань міграції, то державну політику, яка забезпечується у 

відповідних сферах діяльності можна характеризувати використовуючи 

термінологію «фінансова політика», «митна політика», «міграційна 

політика». Коли ж мова йде про сфери суспільного життя, в яких держава має 

частковий або навіть винятковий правовий вплив (наприклад, релігія, наука, 

культура і ін.), то використовується термінологія, що підкреслює сферу 

суспільних відносин, в якій здійснюється державна політика (наприклад, 

державна політика у сфері релігії, науки, культури і ін.). Тому погоджуємось 

з М. Бабій, що терміни «державно-церковна політика», «релігійна політика 

держави» та «віросповідна політика держави», не тільки не відображають 

сутності такої політики, а й спотворюють її призначення.  

 По-друге, М. Бабій констатує, що у суспільстві необхідно створити 

таку атмосферу, «яка б максимально сприяла гідному виразу усього 

багатства релігійних почуттів людини, захисту її прав та задоволення 

духовних потреб, дальшому розвитку релігійних інституцій, а також 

формування соціально-політичних механізмів, які б зробили неможливим 

повторення жахів і трагедій минулого» [31, с. 23]. Тобто автор говорить про 

атмосферу толерантності в суспільстві щодо релігійного світогляду 
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особистостей. Сучасному українському суспільству відомі випадки 

захоплення церков прихожанами іншої церкви, негативні та образливі 

висловлювання політичних діячів стосовно діяльності церкви однієї із 

конфесій і ін. Тобто існують проблеми із державно-правовими механізмами, 

які повинні забезпечити право особи на свободу віросповідання. Якщо 

Україна і далі буде асоціювати себе виключно як моноетнічна держава, то 

створити атмосферу, яка б максимально сприяла гідному виразу усього 

багатства релігійних почуттів людини, буде неможливо. Проблеми 

релігійного характеру в Україні, на нашу думку, легше б вирішувались, якби 

Україна асоціювала себе як поліетнічна держава. Разом з тим, в науковій 

літературі, яка присвячена етнічним аспектам нашої держави, весь час 

звучить застереження про політичну нестабільність поліетнічних держав та 

про дезінтеграційні тенденції в її окремих частинах. Наприклад, В. Явір 

наголошує: «Поліетнічні держави, незалежно від особливостей їх 

формування, залишаються вразливими до етнополітичних і 

етнотериторіальних відцентрових вимог (автономізації, розширення прав 

автономії, відокремлення, сепаратизму) з боку етнічних спільнот, тоді як в 

моноетнічних державах ні кількість, ні становище, ні вплив етноспільнот не 

сприяють розвитку етнополітичної дезінтеграції» [395, с. 133]. Пропонуємо 

з іншого боку подивитись на проблему, яку піднімає В. Явір. Дезінтеграційні 

процеси можуть відбуватись і в тих країнах, які за етнічним складом є 

поліетнічними, але штучно проводять політику моноетнічної держави. 

Міграційні процеси, які стають звичайною справою для країн світу, суттєво 

розбавляють етнічний склад їхнього населення. Окремим європейським 

країнам все складніше здійснювати свою внутрішню політику виключно з 

позиції моноетнічної держави. До того ж, сам факт існування наукових 

статей, які обґрунтовують моноетнічність нашої держави, свідчить про те, що 

на момент проголошення Акту незалежності України ні народ України, ні 

представники державної влади не знали, яка держава була створена – 

моноетнічна чи поліетнічна. З різних об’єктивних і суб’єктивних причин, на 
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підставі внутрішніх та зовнішніх факторів Україна асоціює себе сьогодні як 

моноетнічна держава, що має своє відображення не тільки у сфері культури, 

освіти, науки, а й у сфері релігії.  

Цікавими для розкриття специфіки формування та реалізації державної 

політики у сфері релігії в Україні є позиція Європейського Суду з прав 

людини. Зокрема, Європейський суд з прав людини у справі «Мануссакіс та 

інші проти Греції» з питань захисту свободи релігії прийняв рішення, згідно з 

яким «питання про те, чим є і чим не є релігія – не справа держави» [320]. 

Подібні висновки можна зустріти і в науковій літературі. Наприклад, В. 

Речицький на підставі аналізу політичного досвіду країн світу за період ХХ 

ст. зазначає, що держава є некомпетентною в питаннях віри [313, с. 50]. Б. 

Вайг, аналізуючи ставлення держави та суспільства до сект і нових релігій, 

стверджує, що поняття «релігія» повинно тлумачитися вільно, адже держава 

не є джерелом цінностей і не визначає, що слід розуміти під вказаним 

феноменом [60, с. 74]. І дійсно, головні критерії, що може висунути держава 

під час оцінки релігії чи діяльності релігійного об’єднання це «законно» чи 

«незаконно», «порушує» чи «не порушує» права і свободи інших людей, є 

«небезпечними» чи «безпечними» для держави та суспільства дії релігійних 

об’єднань чи представників певної релігії. Коли ж суб’єкти публічного 

адміністрування починають роз’яснювати своїм громадянам які церкви є 

«правильними», а які «неправильними», виходячи із суб’єктивного 

сприйняття світу, це може завдати суттєвої шкоди свободі віросповідання в 

країні. Отже, державна політика у сфері релігії повинна, по-перше, 

базуватися на конституційних засадах, які закріплюють модель відносин 

держави та церкви в нашій країні, по-друге, уникати оцінок як стосовно 

релігії, так і її представників (церковних конфесій, релігійних організацій, 

віруючих і ін.), по-третє, уникати пріоритетного ставлення до одних церков 

та другорядного – до інших.  

З огляду на ці три вимоги до змісту державної політики в сфері релігії і 

розглянемо існуючі в Україні акти, що фіксують засади такої політики. 
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Аналіз актів національного законодавства показує, що окрім 

конституційних засад відносин держави та церкви, що містяться в ст. 35 

Конституції України та положеннях Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», в Україні відсутня офіційно визнана державна політика 

у сфері релігії. Підготовка та ухвалення Концепції державно-конфесійних 

відносин в Україні повинні були ліквідувати законодавчу прогалину у цій 

сфері. Разом з тим, така Концепція існує виключно у статусі проекту і поки 

що не набула офіційного визнання з боку держави.  

Як вже зазначалось, державна політика у сфері релігії повинна 

базуватися на конституційних засадах, які закріплюють модель відносин 

держави та церкви в нашій країні. Проект Концепції державно-конфесійних 

відносин в Україні [300] з цього приводу фіксує, що свобода совісті є 

невідчужуваним правом людини, а свобода віросповідання є охоплює 

свободу віросповідання. В свою чергу, забезпечення права на свободу 

совісті передбачає і тягне за собою дотримання наступних принципів: 1) 

рівності перед законом громадян, незалежно від їх ставлення до релігії; 2) 

забезпечення рівності перед законом об’єднань громадян за релігійною 

ознакою (церков, релігійних організацій); 3) принцип невизнання жодної 

релігії (або нерелігійної форми переконань) у якості обов’язкової і жодної 

церкви (релігійної організації) – у якості державної; 4) принцип 

відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави та школи – від 

церкви (релігійних організацій); 5) принцип партнерських відносин держави 

та церкви.   

У зв’язку з цим, виникає декілька дискусійних питань. По-перше, 

перелік конституційних засад відносин держави та церкви не в повній мірі 

співпадає з положеннями Конституції України (наприклад, принцип 

партнерських відносин держави та церкви в ній не закріплено). Вважаємо, 

що Концепція державно-конфесійних відносин в Україні повинна розкривати 

існуючу систему конституційних засад відносин держави та церкви та 

конкретизувати механізми їх реалізації. По-друге, Концепція не пропонує 
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злагодженої системи засад відносин держави та церкви, що бажано було б 

зробити, адже Конституція України пропонує лише приблизний набір 

конституційних вимог, які можна трактувати по-різному. Тобто ми не 

заперечуємо можливості та необхідності існування партнерських відносин 

між державою та церквою, але ці партнерські відносини не повинні в 

Концепції подаватись як один із конституційних принципів, що визначають 

модель відносин в нашій державі. Партнерські відносини повинні 

визначатись у розділі Концепції, який би ми запропонували назвати 

«Церква як інститут громадянського суспільства». Власне в межах цього 

підрозділу був би сенс розкрити зміст партнерських відносин між державою 

та церквою.       

Позитивним у змісті Проекту Концепції державно-конфесійних 

відносин в Україні є той факт, що в його змісті просто звертаються до 

історичного минулого і не намагаються давати оцінок стосовно релігій та її 

представників (церковних конфесій, релігійних організацій, віруючих і ін.), а 

також уникати пріоритетного ставлення до одних церков та другорядного – 

до інших. Наприклад, автори проекту, звернувшись до історії 

державотворення України та історичних витоків формування релігії та 

релігійних організацій на теренах сучасної України, наголошують, що існує 

«традиційна релігійна культура українського суспільства», яка має наступні 

особливості: а) фактичне визнання державою і суспільством визначної ролі 

християнства Київської церковної традиції (православ’я та греко-

католицизму) у формуванні культури України та ментальності українського 

народу; б) безперечним визнається внесок до культури та ментальності 

українського народу римо-католицизму, протестантизму, ісламу, іудаїзму, 

релігій національних меншин, які століттями живуть в Україні.   

Також в Проекті Концепції державно-конфесійних відносин в Україні 

пропонується перелік пріоритетних напрямків державної політики в сфері 

релігії. Тобто зміст Концепції підтвердив той факт, що вона є лише частиною 

формування державної політики в сфері релігії і не може собою замінити 
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власне «державну політику». Будь-яка державна політика підкоряється 

загальним вимогам її формування та реалізації: 1) напрямки здійснення 

політики; 2) очікувані результати реалізації такої політики; 3) інструментарій 

її реалізації (суб’єкти, їх повноваження, правові механізми, тощо); 4) строки 

та етапи реалізації такої політики. Проект Концепції державно-конфесійних 

відносин із усього переліку пропонує нам лише напрямки здійснення 

державної політики у сфері релігії і то більшість із них вже втратила 

актуальність в сучасних умовах. Зокрема, Концепція наголошує, що 

пріоритетними напрями державної політики у сфері забезпечення права на 

свободу совісті та встановлення партнерських взаємовідносин з церквою 

(релігійними організаціями) є: 

а) сприяння безконфліктному, на засадах консенсусу розв’язанню 

проблеми набуття церквами, що мають ієрархічну структуру, статусу 

юридичної особи;  

б) визначення реальних термінів, чітких і прозорих механізмів 

повернення церкві (релігійним організаціям) націоналізованого в минулому 

майна релігійного призначення та/або форм, обсягів та механізмів його 

компенсації (відшкодування);  

в) розробка та впровадження правового механізму захисту 

традиційної релігійної культури суспільства, зокрема: заборона приватизації 

націоналізованого в минулому майна релігійного призначення; 

врегулювання умов та правил здійснення спеціальної експертизи релігійної 

практики новітніх релігійних рухів;  

г) підготовка та видання докладного юридичного коментарю до 

базового закону та інших нормативно-правових актів, що регламентують 

відносини у сфері забезпечення права на свободу совісті та діяльності 

церкви (релігійних організацій);  

ґ) кодифікація нормативно-правових актів із зазначених питань, 

формування та видання збірника нормативно-правових актів у сфері 
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забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій, 

включаючи міжнародні нормативно-правові акти, визнані Україною [300]. 

По-перше, представлений перелік не є переліком пріоритетних 

напрямів державної політики у сфері релігії. За своєю суттю та змістом 

представлений перелік є списком поточних завдань, що стоять перед 

органами державної влади. Тому і не дивно, що Концепція державно-

конфесійних відносин так і залишилась у статусі проекту, адже її зміст не 

відповідає статусу документу.  

По-друге, складається враження, що документ готувався не фахівцями 

у сфері права та релігії, а людьми, які ніколи не знали про існування «права», 

«юридичної техніки» та «правотворчу діяльність».  Наприклад, такий 

напрямок як «підготовка та видання докладного юридичного коментарю до 

базового закону та інших нормативно-правових актів, що регламентують 

відносини у сфері забезпечення права на свободу совісті та діяльності 

церкви (релігійних організацій)» позитивно характеризує авторів як освітян, 

які намагаються розповсюджувати знання серед населення України, але з 

юридичної точки зору цей напрямок «безглуздий», адже коментар не має 

юридичної сили і для пересічних громадян, віруючих та релігійних 

організацій він не буде корисним. Юридичне значення реалізації цього 

напрямку державної політики у сфері релігії нульове.  

Отже, зміст Проекту Концепції державно-конфесійних відносин, хоча і 

має багато позитивних положень, на які ми будемо звертати увагу в 

подальших підрозділах дисертації, характеризується великою кількістю 

недоліків, що, на нашу думку, і відобразилось на його майбутній долі.  

Сьогодні як ніколи є потреба в розробці та фіксації у положеннях 

національного законодавства основних засад державної політики у сфері 

релігії. Концепція ж державно-конфесійних відносин, якщо і буде прийнята в 

Україні, все рівно не замінить собою державну політику в сфері релігії. 

Ідеальним бачиться наступний розвиток подій – прийняття Закону України 
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«Про державну політику в сфері релігії» та Концепції державно-конфесійних 

відносин в Україні, як складової частини державної політики в сфері релігії.     

На підставі дослідження, що було проведено в цьому підрозділі роботи, 

можна зробити наступні висновки. 

Питання формування і реалізації державно політики щодо церкви є 

суверенним правом держави. Разом з тим, Україна існує у сучасному світі не 

відособлено. Вона є учасником міжнародних відносин, учасником 

різноманітних міжнародних договорів та конвенцій, які проголошують та 

забезпечують реалізацію прав і свобод людини та громадянина, в тому числі і 

з питань реалізації права особи на свободу віросповідання. Тому 

підтверджуючи суверенність України у здійсненні державної політики щодо 

релігії і церкви, хочемо підкреслити, що така політика не може суперечити 

міжнародним стандартам по правам людини.  

Національне законодавство передбачає досить широке коло суб’єктів, 

які формують та реалізують державну політику у сфері релігії. Це може 

породжувати не тільки різночитання основних засад такої політики, а й 

протиріччя між моделлю відносин держави та церкви, що закріплена в 

Конституції України, та політикою, яку реалізують на практиці перераховані 

вище державні органи. До того ж національне законодавство не відповідає на 

питання – Хто головний серед усіх державних органів у формуванні 

державної політики у сфері релігії та церкви і хто несе відповідальність за 

невдалу чи навіть руйнівну політику?  

Історія розвитку державності України показує, що цілі, завдання та 

інструментарій реалізації державної політики у сфері релігії та церкви 

постійно змінюється. На процес формування державної політики іноді 

здійснює негативний вплив державна ідеологія, тобто ідеологія окремої 

соціальної групи, яка знаходиться при владі та зосередила в своїх руках весь 

державно-владний потенціал. Хоча ст. 15 Конституції України чітко 

наголошує на тому, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов’язкова. Важливо врахувати той факт, що державна політика у сфері 
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релігії повинна формуватися не за ідеологічними установками, а на підставі 

національних інтересів та прагнень всього українського народу. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

На підставі аналізу теоретичних засад дослідження відносин держави 

та церкви, були зроблені наступні висновки. 

Класифікація відносин держави та церкви повинна, по-перше, 

використовувати один критерій поділу, по-друге, мати науково-

методологічне значення, та, по-третє, враховувати стан відносин держави і 

церкви в сучасному світі. Більшість класифікацій, які пропонуються в 

науковій літературі мають наступні вади: а) є застарілими, адже не 

відображають реального стану відносин в сучасних державах світу; б) є 

малокорисними для пояснення сучасних змін, які відбуваються в стосунках 

між державою та церквою (тобто класифікація втратила методологічне 

значення); в) є такою, що перебільшує формальні аспекти і не помічає 

нюансів відносин держави і релігійних організацій; г) не приділяє достатньої 

уваги юридичним правам громад віруючих та механізмам реалізації і захисту 

цих прав. 

Проблеми формування відносин між державою та церквою у сучасному 

світі та Україні, притаманні сьогодні не тільки процесу формування загальної 

політики країн Європи щодо релігії та церкви, а й негативно позначаються на 

формуванні та реалізації державної політики щодо релігії та церкви в 

Україні. Це свідчить про те, що існуючі в країнах світу моделі відносин 

держави та церкви знаходяться в процесі трансформації. Вони оновлюються, 

змінюються та еволюціонують. Власне тому про більшість моделей відносин 

держави та церкви, що виділяються в науковій літературі, можна говорити як 

про моделі, які існували колись в історичному аспекті, або ж як про моделі, 
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що сьогодні характеризують окремі суспільства, але знаходяться в стані змін 

і трансформації.    

В умовах інтеграції країн Європи, в умовах глобалізації культур і 

економік різних країн, єдиною моделлю відносин держави та церкви, яка не 

буде мати руйнівного впливу на національні культури і, в той же час, 

забезпечувати право особи на свободу віросповідання, є модель автономії 

держави і церкви, де церква за своїм статусом є інститутом громадянського 

суспільства. Всі інші історичні моделі відносин держави та церкви, зокрема, 

модель держави з офіційно узаконеною і фактично панівною церквою 

(державною церквою) або модель держави з визначеною традиційною 

релігією (конфесією) в суспільстві, яка посідає пріоритетне становище серед 

інших віросповідань, будуть в більшій чи меншій мірі порушувати 

автономність держави і церкви у суспільстві, а разом з цим, обмежувати 

право особи на свободу віросповідання.  

Наявними сьогодні є два важливі чинники, що обумовлюють 

необхідність змін відносин держави та церкви взагалі в Європі та 

безпосередньо в Україні: 1) змінилась сутність держави як політико-

територіальної організації суспільства, а також її роль у суспільному житті, 

розвитку людства та захисті населення; 2) змінилась церква та її місце і роль 

у суспільстві. Еволюція держави та церкви неодмінно позначається і на 

моделях відносин між ними. В умовах функціонування і процвітання 

світських держав, в умовах розбудови демократичних, правових і соціальних 

держав, модель автономії держави і церкви є найбільш вивіреною та 

виваженою для уникнення в Україні конфліктів на релігійному ґрунті. 

У контексті взаємовідносин держави і церкви світська держава 

характеризується наступними ознаками: 1) держава не ототожнює себе з 

жодною з релігій чи об’єднанням віруючих, з жодним переконанням чи 

об’єднанням його прихильників; 2) держава не виступає від імені будь-якого 

об’єднанням віруючих; 3) держава не має права виступати проти будь-якої 

релігії,  будь-якого об’єднання віруючих чи займати сторону одного із 



84 

учасників міжрелігійних конфліктів; 4) держава не має права втручатися у 

сферу визначення особою свого ставлення до релігії, контролювати цей 

процес чи вести облік за цією ознакою; 5) держава не має права примушувати 

особу діяти на користь певного об’єднання віруючих; 6) держава не повинна 

ставитися до релігійних організацій менш сприятливо, ніж до світських 

об’єднань громадян; 7) держава не втручається у справи богослужбового чи 

богословського характеру, зміст віровчень, обрядів, церемоній; 8) держава не 

втручається у внутрішню церковну ієрархію та систему управління в тому 

числі у процес здійснення релігійної освіти в релігійних організаціях.  

Церква як інститут громадянського суспільства характеризується 

наступними ознаками:   

- наявність релігійних потреб, що зумовлює людей об’єднуватись у 

релігійні організації 

- наявність соціальних зв’язків, які спрямовані на задоволення 

релігійних потреб між віруючими, між віруючими та церковнослужителями, 

між церковнослужителями) 

- автономність церкви у задоволенні релігійних потреб віруючих; 

- самоврядування церкви в основі її функціонування; 

- церква та її діяльність є соціальною гарантією, що додатково 

(паралельно із правовими гарантіями) забезпечує реалізацію права особи на 

свободу віросповідання; 

- церква та її діяльність виступають соціальною гарантією охорони і 

захисту прав осіб у випадках свавілля чи грубих порушень з боку держави у 

сфері релігії.  

З’ясовано, що сучасна церква в Україні характеризується в тому числі і 

ознаками, які негативно відображаються на її сприйнятті як інституту 

громадянського суспільства: а) міжконфесійна боротьба за вплив у 

суспільстві; б) політизація церкви та релігійних організацій; в) 

відстороненість віровчення та пастирських зусиль від культури та науки; г) 



85 

наявність аморальних бізнесових нашарувань у діяльності релігійних 

організацій.  

Водночас церква як учасник соціальних відносин позитивно впливає на 

демократичні трансформації, що відбуваються в Україні, шляхом: 1) 

розвитку громадянського суспільства; 2) звернення уваги на духовні цінності 

на певному історичному етапі розвитку суспільства; 3) консолідації 

суспільства шляхом підвищення соціальної справедливості; 4) демократизації 

суспільства шляхом підвищення соціальної і особистої відповідальності осіб; 

5) гармонізації міжнаціональних відносин; 6) регламентації морально-

етичного життя громадян; 7) морально-етичного впливу на представників 

публічної влади. 

Церква в Україні характеризується ознаками, які дозволяють її 

розглядати як один із інститутів громадянського суспільства. Водночас, в 

умовах українських реалій церква, як учасник соціальних відносин, 

характеризується низкою неоднозначних і негативних проявів, які можливо 

подолати в тому числі і шляхом формування та реалізації виваженої 

державної політики у сфері релігії та церкви.  

Питання формування і реалізації державно політики щодо церкви є 

суверенним правом держави. Разом з тим, Україна існує у сучасному світі не 

відособлено. Вона є учасником міжнародних відносин, учасником 

різноманітних міжнародних договорів та конвенцій, які проголошують та 

забезпечують реалізацію прав і свобод людини та громадянина, в тому числі і 

з питань реалізації права особи на свободу віросповідання. Тому 

підтверджуючи суверенність України у здійсненні державної політики щодо 

релігії і церкви, хочемо підкреслити, що така політика не може суперечити 

міжнародним стандартам по правам людини.  

Національне законодавство передбачає досить широке коло суб’єктів, 

які формують та реалізують державну політику у сфері релігії. Це може 

породжувати не тільки різночитання основних засад такої політики, а й 

протиріччя між моделлю відносин держави та церкви, що закріплена в 
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Конституції України, та політикою, яку реалізують на практиці перераховані 

вище державні органи. До того ж національне законодавство не відповідає на 

питання – Хто головний серед усіх державних органів у формуванні 

державної політики у сфері релігії та церкви і хто несе відповідальність за 

невдалу чи навіть руйнівну політику?  

Історія розвитку державності України показує, що цілі, завдання та 

інструментарій реалізації державної політики у сфері релігії та церкви 

постійно змінюється. На процес формування державної політики іноді 

здійснює негативний вплив державна ідеологія, тобто ідеологія окремої 

соціальної групи, яка знаходиться при владі та зосередила в своїх руках весь 

державно-владний потенціал. Хоча ст. 15 Конституції України чітко 

наголошує на тому, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов’язкова. Важливо врахувати той факт, що державна політика у сфері 

релігії повинна формуватися не за ідеологічними установками, а на підставі 

національних інтересів та прагнень всього українського народу. 
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РОЗДІЛ 2. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК СФЕРА 

ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ 

 

2.1 Сучасний стан досліджень відносин держави і церкви в доктрині 

адміністративного права 

 

Як показав зміст переднього розділу дисертації, питання відносин 

держави та церкви є об’єктом досліджень багатьох наук, кожна з яких за 

допомогою свого власного наукового інструментарію намагається, по-перше, 

пояснити феномен церкви у суспільстві, по-друге, визначити «червоні лінії» 

у відносинах держави та церкви, по-третє, запропонувати механізми їх 

співпраці та налагодження партнерських взаємовідносин.  

Втім хочемо в межах цього підрозділу роботи звернути в основному 

увагу на комплексні праці представників адміністративного права, які 

досліджували окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення 

відносин держави та церкви. 

В Україні свобода світогляду і свобода віросповідання, зокрема їх 

адміністративно-правові правові аспекти, адміністративно-правове 

забезпечення цих прав, стан та сучасні тенденції відносин держави і церкви, 

їх адміністративно-правового регулювання в Україні та інших державах, 

досліджували в своїх працях В. Білик, О. Дзявроник, Є. Додіна, І. 

Компанієць, М. Кравцова, П. Мінка, Т. Москаленко, І. Пристінський, М. 

Червєнкова і інші адміністративісти. Не дивлячись на це, в Україні все ще 

відчувається брак досліджень відносин держави і церкви (релігійних 

організацій) та їх аргументації наукою адміністративного права. 

Це не значить, що ми не будемо звертатись, при аналізі наукових 

думок, до праць представників інших наук, які розмірковували, в тому числі, 

і про особливості адміністративно-правового регулювання відносин держави 

та права. Наприклад, цікаві думки, які слід проаналізувати в межах цього 
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підрозділу роботи, висловлює Г.Л. Сергієнко, яка є представником науки 

конституційного права. Вчена, не заперечуючи важливу роль 

адміністративно-правових норм у регламентації відносин в сфері свободи 

віросповідання, зазначає, що «обсяг конституційно-правових норм у 

законодавстві, яким регулюються відносини Української держави і 

релігійних організацій, порівняно з радянським періодом збільшився, а 

адміністративно-правових –  зменшився» [333, с. 48-49]. Такий процес у 

регламентації зазначених взаємозв’язків, на думку Г.Л. Сергієнко, повністю 

відповідає ліберальному підходу до свободи віросповідання, зобов’язанню 

Української держави гарантувати це право, провідному характеру 

конституційно-правових норм [333, с. 49].  

З такими висновками не погоджуємось.  

По-перше, такі думки міг висловити тільки науковець, який не розуміє 

специфіки адміністративно-правового регулювання і архаїчно сприймає роль 

адміністративного права в сучасній системі права України (тобто з огляду на 

радянську доктрину адміністративного права). Розмірковувати про сучасне 

адміністративне право з позицій тридцятилітньої давнини є некоректно і 

науково необґрунтовано. 

По-друге, зменшилося не адміністративно-правове регулювання 

суспільних відносин в сфері релігії, зменшився тиск держави на церкви та 

зникло втручання у діяльність релігійних організацій. Саме ж 

адміністративно-правове регулювання збільшилось у сфері релігії, адже 

появилися адміністративні процедури, які регламентують в окремих 

випадках порядок реалізації особою права на свободу віросповідання, 

з’явилися механізми по залученню представників релігійних організацій до 

вирішення важливих питань у окресленій сфері, тощо. Всі ці питання 

вимагають не просто декларування прав (як це іноді відбувається з 

конституційним правом), а закріплення дієвих правових механізмів реалізації 

прав людини і громадянина, що може забезпечити адміністративне право.  
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Окремі аспекти свободи віросповідання як елементу більш загального 

поняття «свобода совісті» досліджував І. Компанієць. Вчений констатує у 

своєму комплексному дослідженні про наступні факти:  

- тиск держави на церкви зменшився у зв’язку з демократичними 

перетвореннями, що почалися в державі з моменту отримання Україною 

незалежності. Це в свою чергу, сприяло тому, що із сфери адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин в області релігії було виведено 

цілу низку питань [147, с. 58]; 

- за адміністративно-правовим регулюванням залишився достатньо 

великий об’єм суспільних відносин у сфері релігії (наприклад,  визначаються 

права релігійних організацій з питань законної реалізації соціальної 

діяльності, в тому числі благодійництва, миротворчості, тощо [147, с. 78]. 

Робота І. Компанієць була написана в 1996 році, коли велику сферу 

суспільних відносин в Україні продовжували регулювати акти Радянського 

Союзу. Тобто країна робила перші кроки з питань правового регулювання 

суспільних відносин в умовах розбудови демократичної, правової і 

соціальної держави. Цим пояснюється незначний масив адміністративно-

правових норм, в тому числі, з питань релігії та відносин держави  і церкви. 

Власне в цей період заговорити про необхідність закріплення в 

національному законодавстві адміністративних процедур (управлінських 

процедур), які б закріплювали не тільки порядок реалізації конституційних 

прав особи, а й прописували процедури реалізації органами публічного 

адміністрування своїх повноважень. «Нормативний голод», який відчувався в 

1996 році у всіх сферах суспільного життя, не міг оминути і сферу релігії.  

В.М. Білик, розмірковуючи про недосконалість чинного законодавства 

щодо регулювання та реалізації адміністративно-правового статусу 

релігійних об’єднань в Україні, зазначає, що в діяльності органів публічного 

адміністрування, які реалізують державну політику в сфері релігії відсутня 

узгодженість, а тому є необхідність координації такої діяльності. Наприклад, 

автор робить висновок, що необхідно в національному законодавстві 
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закріпити за Міністерством культури України повноваження для координації 

діяльності між релігійними організаціями та органами державної влади і 

місцевого самоврядування. Це необхідно зробити, на думку В.М. Білик, для 

забезпечення ефективної реалізації міністерством таких функцій як: а) 

сприяння досягненню домовленостей релігійних організацій з органами 

державної влади; б) надання необхідної допомоги в питаннях застосування 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації; в) аналіз 

інформації про відносини держави і релігійних організацій; г) вивчення 

тенденції релігійного життя тощо [46, с. 431-435].  

Координація діяльності це невід’ємний елемент публічного 

адміністрування. Без координації буде важко знайти злагоду у діяльності 

суб’єктів владних повноважень. При цьому, координація позбавлена того 

адміністративно-командного духу, який був притаманний виконавчо-

розпорядчій діяльності в радянські часи. Разом з тим, позитивний ефект має 

координація, коли учасниками адміністративних правовідносин є виключно 

суб’єкти публічного права (державні органи, органи місцевого 

самоврядування, їх структурні підрозділи, службові та посадові особи), про 

що детально буде йти мова у підрозділі 4.4 дисертації. Коли ж мова йде про 

відносини, учасниками яких, з одного боку, виступають органи публічного 

адміністрування, а, з іншого, приватні особи, то координація набуває інших 

відтінків. Її застосування може мати як позитивний, так і негативний ефект. В 

такому випадку є острах зловживання координаційними повноваженнями для 

досягнення результату, який підтримують не всі представники громадськості 

(в нашому випадку, не всі представники релігійних організацій). Тобто 

пропозиція В.М. Білика цікава, але висловлена виключно з позицій 

публічного адміністрування, тоді як інтереси громадськості можуть 

загубитися при реалізації його пропозицій. До того ж, «ідеалізація держави», 

як і «ідеалізація права», не завжди приводять до тих результатів, які 

очікуються при прийнятті важливих для суспільства рішень.  
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Є.Є. Додіна, теж розмірковуючи про релігійні організації як суб’єктів 

адміністративного права, стверджує, що: 

- релігійні організації в Україні є суб’єктами адміністративного права 

та доводить цю думку в науковій праці; 

- визначає основні ознаки, які на думку вченої, характеризують 

релігійну організацію: а) з метою задоволення релігійних потреб громадян 

сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та 

інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал 

згідно із своїми статутами (положеннями); б) є незалежними, 

самокерованими утвореннями; в) виступають учасниками суспільних 

відносин; г) є відособленими; ґ) здатними виробляти і здійснювати єдину 

волю персоніфікованими суб’єктами; д) здатні бути носієм прав і обов’язків, 

які визначені адміністративно-правовими нормами, та брати участь в 

правовідносинах [106, с. 109-110]. 

В межах нашого дослідження (підрозділ 4.1 дисертації) питання 

визначення релігійних організацій як суб’єктів адміністративного права теж 

будуть розкриватися. Разом з тим, це буде не просто констатація факту на 

підставі думок представників теорії права (як це було зроблено в науковій 

статті Є.Є. Додіної), а цілісне обґрунтування релігійної організації як 

суб’єкта адміністративного права з визначенням її місця в загальній системі 

таких суб’єктів.  

Ознаки, які пропонує виділяти Є.Є. Додіна, одночасно характеризують 

релігійну організацію як учасника суспільних відносин і як учасника 

правовідносин. Навіщо докупи змішувати всі ознаки релігійної організації, 

які вона має як соціальне явище та правове явище? Не логічним бачиться 

зміст публікації та зроблених висновків, адже слід було виділити виключно ті 

ознаки релігійної організації, які дозволяють її характеризувати як суб’єкта 

адміністративного права та учасника адміністративних правовідносин. 

Нажаль термінологічні неузгодженості в наукових працях, що визначають 
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сферу відносин держави та церкви віддаляють дослідника від розуміння 

сутності проблеми та шляхів її вирішення.  

Достатньо дискусійною за змістом бачиться дисертація М.О. 

Кравцової, про що будемо більш детально говорити в межах підрозділу 2.2 

дисертації. Втім звернемо увагу на окремі положення її роботи, щоб показати 

загальні тенденції у сучасних дослідженнях адміністративно-правового 

забезпечення сфери релігії.  Вчена пропонує наступні висновки. 

1) механізм регулювання суспільних відносин у релігійній сфері 

уособлює в собі такі правові явища, як: релігійні норми; норми церковної 

організації; канонічне право; релігійні правовідносини; культові ритуали 

тощо [160, с. 5]. Як бачимо, до релігійної сфери автор відносить і релігійні 

правовідносини. Виходить, що автор розмірковує про адміністративно-

правове регулювання суспільних відносин у сфері релігії, ігноруючи 

конституційні засади відносин держави та права, де один із принципів 

наголошує на необхідності в світській державі забезпечити відокремлення 

держави і релігійних організацій, що стосується і обмежень держави у 

питаннях правового регулювання релігійних відносин; 

2) стверджується, що в дисертації було удосконалено теоретико-

правові засади публічного управління, а саме: принципи, мету, функції та 

завдання адміністративно-правового регулювання релігійних правовідносин 

в Україні [160, с. 5]. Дивно, що у одному реченні автор об’єднала засади 

публічного управління та принципи, мету, функції та завдання 

адміністративно-правового регулювання. По-суті, відбулося ототожнення 

понять, які не можуть розглядатися як тотожні, адже характеризують різні 

сфери правового буття. Тобто не бачимо сенсу поглиблюватись у висновки 

автора, який не вміє користуватися науковою методологією та 

термінологією, і як результат, пропонує алогічні висновки. Цей факт яскраво 

демонструє сучасний рівень досліджень певної частини наукових праць, що 

відбуваються з питань адміністративно-правового забезпечення суспільних 

відносин у сфері релігії.  
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У 2011 році була написана дисертація П.П. Мінки «Адміністративно-

правове регулювання свободи віросповідання в Україні» [213], в якій були 

висвітлені особливості адміністративно-правового регулювання права на 

свободу віросповідання як одного із основоположних конституційних прав 

людини та громадянина. Разом з тим, загальними недоліками таких 

досліджень є наступні: а) право на свободу віросповідання часто зводиться 

до його розуміння як суб’єктивного права особи, а тому із предмета таких 

досліджень випадають питання, присвячені: державній політиці у сфері 

релігії та церкви; моделям відносин держави та церкви; релігійним 

організаціям як суб’єктам адміністративного права; б) категорія 

«адміністративно-правове регулювання» дозволяє виявити прогалини чи інші 

недоліки у національному законодавстві, але не дозволяє в повному обсязі 

охопити всю проблематику, яка виникає у сфері формування відносин 

держави та церкви. 

Цікавою та ґрунтовною є праця Т.О. Москаленко, яка присвячена 

адміністративно-правовому забезпеченню права людини на свободу 

віросповідання в Україні [218]. Зокрема, вчена: 

по-перше, пропонує визначення поняття «адміністративно-правове 

забезпечення права людини на свободу віросповідання», під яким вона 

розуміє «сукупність адміністративно-правових норм, якими регулюються 

суспільні відносини, пов’язані з реалізацією права людини на свободу 

віросповідання, та практики їх реалізації шляхом здійснення органами 

державної влади та місцевого самоврядування відповідної адміністративної 

діяльності відповідно до їх визначеної законом компетенції» [218, с. 7]. 

Одразу ж зазначимо, що не погоджуємось з такою трактовкою поняття 

«адміністративно-правове забезпечення», адже відбулося його ототожнення з 

поняттям «адміністративно-правове регулювання». Який сенс придумувати 

щось нове, якщо є категорія адміністративного права, яка традиційно 

визначається як система чи сукупність адміністративно-правових норм?  На 

нашу думку, термін «адміністративно-правове забезпечення» поєднує в собі 
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як нормативний, так і організаційно-функціональний потенціал, а тому до 

свого змісту включає не тільки адміністративно-правові норми, а й систему 

органів публічного адміністрування та функції щодо забезпечення реалізації 

прав і обов’язків осіб, стосовно охорони суспільних відносин у цій сфері та 

захисту адміністративних правовідносин від протиправних посягань; 

по-друге, Т.О. Москаленко розкриває зміст права людини на свободу 

віросповідання як об’єкта адміністративно-правового забезпечення та 

пропонує його авторське визначення. Такий об’єкт адміністративно-

правового забезпечення визначається як суспільні відносини, «які виникають 

між об’єднаннями людей на основі світоглядних уявлень, ментальних 

цінностей і релігійних переконань без втручання держави та змінюються або 

припиняються у зв’язку зі здійсненням завдань і функцій державного 

управління» [218, с. 7]. Особливість таких досліджень у тому, що вони 

поєднують досягнення науки конституційного права та науки 

адміністративного права, адже зміст права особи на свободу віросповідання є 

безпосереднім об’єктом досліджень конституційної науки, тоді як 

особливості адміністративно-правового регулювання порядку реалізації 

цього конституційного права людини та громадянина є безпосереднім 

об’єктом досліджень адміністративної науки.  

Корисною для розвитку науки адміністративного права є комплексна 

праця І.О. Пристінського, яка присвячена адміністративно-правовому статусу 

релігійних організацій в Україні [264]. Зокрема, вчений пропонує авторське 

визначення статуту релігійної організації як «єдиного установчого документа 

будь-якої релігійної організації, незалежно від конфесійної приналежності, 

що ухвалюється її вищим органом управління, зареєстрованого в 

установленому законом порядку, який регламентує порядок її створення та 

діяльності» [264, с. 6].  

Також автор звертає увагу на прогалини в адміністративно-деліктному 

законодавстві України, що не дозволяє ефективно забезпечувати захист прав 

релігійних організацій. У зв’язку з цим, І.О. Пристінський запропонував 
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зміни до національного законодавства та визначив підстави адміністративної 

відповідальності релігійних організацій, якими, на його думку, є 

адміністративні проступки, що порушують конституційні права та свободи 

людини і громадянина, посягають на життя, здоров’я, гідність особи, майно 

державних та недержавних організацій, порушують встановлений порядок 

управління та громадський порядок [264, с. 6].  

Погоджуємось з І.О. Пристінським в тому, що є необхідність 

вдосконалення адміністративно-деліктного права шляхом внесення 

доповнень в КУпАП, які б передбачали адміністративну відповідальність у 

сфері релігії, про що неодноразово буде й ти мова як в Розділі 3 роботи, який 

присвячено адміністративно-правовим засобам реалізації конституційних 

засад відносин держави та церкви, так і в підрозділі 4.5 дисертації, в якому 

буде звертатись увага на групу адміністративних правовідносин, які 

пов’язані із застосуванням заходів адміністративного примусу та учасниками 

яких є релігійні організації. Втім не достатньо вдалим вважаємо визначення 

адміністративного правопорушення, адже воно не акцентує увагу на 

специфіці протиправного діяння, яке вчиняється безпосередньо у сфері 

релігії. Подібні визначення можна з усміхом  використовувати і по 

відношенню до багатьох  інших адміністративних правопорушень, які взагалі 

не мають ніякого зв’язку зі сферою релігії.  

Цікаві думки висловлює І.О. Пристінським і стосовно елементів 

структури адміністративно-правового статусу релігійних організацій. 

Зокрема, вчений стверджує, що адміністративно-правовий статус релігійних 

організацій це система закріплених у законодавстві ознак, які визначають 

місце та роль релігійних організацій серед інших суб’єктів адміністративного 

права, порядок створення та припинення їх діяльності, встановлюють їх 

права, обов’язки, організаційно-структурну будову та заходи 

відповідальності, що можуть застосовуватися до них за порушення 

законодавства [264, с. 9]. Тобто до структури адміністративно-правового 

статусу релігійних організацій І.О. Пристінський відносить: 1) права; 2) 
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обов’язки; 3) організаційно-структурну будову; 4) юридичну 

відповідальність. В нашій науково-дослідній роботі аналізу структури 

адміністративно-правового статусу релігійних організацій присвячено 

окремий підрозділ (підрозділ 4.2), а тому лише зазначимо, що розрізняючи 

два види релігійних організацій – релігійні організації як юридичні особи та 

релігійні організації як структурні підрозділи релігійних об’єднань – І.О. 

Пристінський доповнює структуру правового статусу таким елементом як 

«організаційно-структурна будова» релігійної організації. Вважаємо, що в 

даному випадку мова йде лише про об’єм прав та обов’язків, які реалізує 

перший чи другий вид релігійної організації, тоді як структура 

адміністративно-правового статусу обох видів релігійних організацій 

залишається незмінною, тобто включає три елементи – 1) права; 2) обов’язки; 

3) юридичну відповідальність.  

Перспективними є і думки І.О. Пристінського щодо припинення 

діяльності релігійних організацій в судовому порядку. Національне 

законодавство закріплює такий порядок в нормах Цивільного 

процесуального кодексу України, тоді як вчений пропонує закріпити такий 

порядок в положеннях КАС України [264, с. 10].  

Дослідження, на кшталт І.О. Пристінського, дозволяють з’ясувати 

об’єм адміністративних прав та обов’язків, якими сьогодні наділені релігійні 

організації, а також виявити недоліки в правовому регулюванні їх статусу. 

Водночас такі дослідження більшою мірою сконцентровані на проблемах 

визначення поняття «адміністративно-правовий статус», ніж на розкритті 

зв’язку між моделлю відносин держави та церкви в Україні, державною 

політикою у сфері релігії та церкви і безпосередньо адміністративно-

правовим статусом релігійної організації. 

М.Г. Червєнкова пропонує стислий аналіз стану державно-релігійних 

взаємовідносин в Україні та їх адміністративно-правового регулювання. 

Зокрема, вчена: 
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- описує та детально характеризує коло проблем, що виникають у 

державно-релігійному середовищі, а також існують у сфері адміністративно-

правового регулювання відповідної групи суспільних відносин; 

- розкриває зміст та структуру механізму адміністративно-правового 

забезпечення відносин держави та церкви; 

- пропонує систему принципів, яким повинні відповідати відносини 

держави та церкви; 

- торкається питань адміністративно-правового забезпечення реалізації 

існуючої в Україні моделі відносин держави та церкви;  

- розкриває специфіку діяльності сект та звертає увагу на необхідність 

посилення адміністративно-правового регулювання у цій сфері; 

- визначає обов’язки держави у адміністративно-правовому 

регулюванні суспільних відносин у сфері релігії;   

- робить невтішний висновок: «Якщо ситуація в релігійному 

середовищі залишатиметься юридично невпорядкованою, то це в 

найближчому майбутньому може призвести до небажаних наслідків: 

надмірної політизації конфесійного середовища; нагнітання конфліктності у 

відносинах між релігійними об’єднаннями різних типів та віросповідань; 

посилення експансіоністської політики на українських теренах зарубіжних 

нерелігійних структур» [373]. 

Стаття М.Г. Червєнкової є концентрованим синтезом знань, які не 

викликають суттєвих заперечень. Виникає лише бажання доповнити ці 

висновки теоретичними викладками та досвідом з реального життя. 

На підставі проведеного в цьому підрозділі дослідження можна 

зробити наступні висновки. 

Хронологія проведених досліджень, а також їх змістовне наповнення 

дозволили виділити чотири основні напрями досліджень адміністративно-

правових аспектів відносин держави та церкви, кожен з яких заслуговує на 

увагу. 
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Перший напрям досліджень пов’язаний з висвітленням особливостей 

адміністративно-правового регулювання права на свободу віросповідання як 

одного із основоположних конституційних прав людини та громадянина. В 

межах таких досліджень відбувається поєднання досягнень науки 

конституційного права та науки адміністративного права, адже зміст права 

особи на свободу віросповідання є безпосереднім об’єктом досліджень 

конституційної науки, тоді як особливості адміністративно-правового 

регулювання порядку реалізації цього конституційного права людини та 

громадянина є безпосереднім об’єктом досліджень адміністративної науки. 

Водночас цей напрям має і певні недоліки: 1) право на свободу 

віросповідання часто зводиться до його розуміння як суб’єктивного права 

особи, а тому із предмета таких досліджень випадають питання, присвячені: 

державній політиці у сфері релігії та церкви; моделям відносин держави та 

церкви; релігійним організаціям як суб’єктам адміністративного права; 2) 

категорія «адміністративно-правове регулювання» дозволяє виявити 

прогалини чи інші недоліки у національному законодавстві, але не дозволяє в 

повному обсязі охопити всю проблематику, яка виникає у сфері формування 

відносин держави та церкви. 

Другий напрям досліджень пов’язаний з висвітленням адміністративно-

правових механізмів (і їх структурних елементів) чи адміністративно-

правових засобів (і їх переліку) реалізації права особи на свободу 

віросповідання. Науковці розкривають особливості адміністративно-

правового механізму реалізації цього конституційного права особи через 

аналіз функцій органів публічного адміністрування, які забезпечують його 

реалізацію, охорону та захист (наприклад, видання нормативних актів, 

надання адміністративних послуг тощо). Також науковці звертають увагу на 

перелік адміністративно-правових засобів, який використовується задля 

забезпечення реалізації, охорони і захисту права особи на свободу 

віросповідання (наприклад, реєстрація, видача дозволів тощо). Такий підхід 

дає можливість оцінити рівень ефективності адміністративного права як 
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регулятора відносин у сфері релігії та церкви, але не дозволяє визначитись з 

місцем і роллю церкви як суб’єкта адміністративних правовідносин. 

Третій напрям досліджень пов’язаний з аналізом адміністративно-

правового статусу релігійних організацій в Україні. Такі дослідження 

дозволяють з’ясувати об’єм адміністративних прав та обов’язків, якими 

сьогодні наділені релігійні організації, а також виявити недоліки в правовому 

регулюванні їх статусу. Водночас такі дослідження більшою мірою 

сконцентровані на проблемах визначення поняття «адміністративно-

правовий статус», ніж на розкритті зв’язку між моделлю відносин держави та 

церкви в Україні, державною політикою у сфері релігії та церкви і 

безпосередньо адміністративно-правовим статусом релігійної організації. 

Четвертий напрям досліджень присвячений тій частині релігійних 

правовідносин, яка регламентується нормами адміністративного права. 

Доведено, що такі дослідження мають більше недоліків, ніж переваг, адже в 

них допускаються чисельні термінологічні неузгодженості, а шлях до 

наукового результату безпідставно ускладнено. 

 

 

 

2.2 Предмет адміністративного права в контексті розвитку релігійних 

відносин в Україні 

 

В цьому підрозділі роботи хочемо, в першу чергу, звернути увагу на 

існуючих в науковій літературі підходах до визначення предмету 

адміністративно-правового регулювання з точки зору врахування чи 

ігнорування в них релігійних відносин як об’єкту правового регулювання.  

Вже неодноразово в роботі підкреслювалось, що в Україні за роки 

незалежності відбувся бурхливий розвиток релігійних відносин. В науковій 

же літературі весь час підкреслюється необхідність чіткого виваженого 

правового регулювання цієї сфери суспільних відносин. Разом з тим, дискусії 
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про предмет адміністративного права, що ведуться в наукових джерелах, 

зводяться до визначення теоретичних конструкцій предмету правового 

регулювання, які інколи віддалені від реального регулювання та 

правореалізації.  

Поєднання критичного аналізу сучасних підходів до предмету 

адміністративного права та місця релігійних відносин у сфері 

адміністративно-правового регулювання, на нашу думку, дасть змогу 

сформувати нові уявлення як про сам предмет адміністративного права, так і 

про його роль у регулюванні суспільних відносин в сфері релігії.  

Отже звернемося до визначень предмету адміністративного права, які 

пропонуються в науковій літературі. 

Варто розуміти, що після прийняття Конституції України в межах 

докорінної перебудови системи відносин між людиною та державою значних 

перетворень зазнає і адміністративне право, як провідна галузь правового 

регулювання публічного адміністрування, через яке норми Конституції 

отримують практичного втілення в конкретних правовідносинах. 

Насамперед, варто наголосити, що з прийняттям Конституції України 

1996 року почалася кропітка безперестанна наукова праця щодо оновлення 

розуміння адміністративного права з точки зору основоположних засад 

взаємин між людиною та державою, взаємної відповідальності людини і 

держави, а також з точки зору впровадження концепції людиноцентризму до 

організації публічного управління і орієнтації всієї державної діяльності на 

забезпечення прав і свобод людини, в чому, по суті, і виявляється соціальний 

зміст та призначення держави та публічного управління. Наукові розробки 

торкалися, передусім, питань розширення предмету адміністративного права 

з огляду на включення до його складу правозабезпечувальних суспільних 

відносин поряд з традиційно існуючими зовнішньо- і внутрішньо-

управлінськими, а також правоохоронними відносинами.   

Такі трансформації, звичайно, не могли не вплинути й на 

концептуальні підходи до розуміння сучасного адміністративного права. 
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У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, і багатьма 

дослідниками вважається дотепер, що адміністративне право є галуззю права, 

за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного 

управління з метою організації та спрямування важливих процесів 

суспільного розвитку [9, с. 67]. Наприклад, Ю.М. Козлов визначає предмет 

адміністративного права як суспільні відносини, що виникають, набувають 

свого розвитку та припиняються у сфері державного управління [136, с. 39]. 

Як зазначав свого часу В.Б. Авер’янов: «У більшості варіантів тлумачення 

предмета адміністративного права за управлінськими відносинами 

зберігається пріоритетне місце. Більше того, деякі вітчизняні фахівці 

настільки перебільшують управлінський характер предмета 

адміністративного права, що намагаються вивести за межі цього предмета 

будь-які відносини тільки на тій підставі, що вони не є управлінськими. 

Наприклад, дехто таким чином аргументує позицію щодо начебто штучного 

включення до предмета адміністративного права адміністративно-деліктних 

відносин. На нашу думку, це явне перебільшення. Насправді зазначений 

пріоритет управлінських відносин був виправданий лише для правового 

регулювання радянського періоду, оскільки тоді управління з боку держави, 

дійсно, домінувало фактично в усіх сферах суспільного розвитку. Нині 

ситуація змінилася: сфера управлінських відносин кардинально звузилася» 

[9, с. 67]. 

Думки В.Б. Авер’янова повністю підтримуємо, але хочемо їх 

доповнити своїми міркуваннями.  

По-перше, визначення предмету адміністративного права як суспільних 

відносин, що виникають у сфері державного управління, притаманне 

представникам, так званої, «управлінської концепції адміністративного 

права». Основна ідея цієї концепції полягала в тому, що центром 

адміністративно-правового регулювання є не людина та її права і свободи, а 

органи державного управління, які, окрім повсякденних справ (виконавчо-

розпорядча діяльність), можуть забезпечувати реалізацію прав і свобод 
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громадян, що передбачені національним законодавством. Тобто 

представники цієї концепції обґрунтовували «державо-центристську 

концепцію» адміністративно-правового регулювання, а тому першочерговим 

завданням адміністративного права було забезпечити діяльність органів 

державного управління, і вже потім (за остаточним принципом) – 

забезпечити реалізацію прав і свобод людини та громадянина. 

По-друге, відносини, що виникали між органами державного 

управління та релігійними організаціями теж характеризувалися як 

«управлінські відносини», в яких державні органи «суб’єкт управління», а 

релігійні організації – «об’єкт управління». Така схема взаємовідносин 

призводила на практиці до того, що правовий статус учасників 

правовідносин регулювався однобоко – суб’єкти державного управління 

наділялися повноваженнями у сфері релігії, тоді як релігійні організації 

наділялися лише обов’язками та приймали участь у адміністративних 

правовідносинах, як правило, в якості об’єктів державно-управлінського 

впливу.   

По-третє, погоджуємось з В.Б. Авер’яновим в тому, що сфера 

державного управління помітно звузилась, але не зникла повністю. Разом з 

тим, ця сфера суспільних відносин потребує змістовного суттєвого 

уточнення, адже, наприклад, активну участь у прийнятті рішень та діяльності 

органів публічного адміністрування почали приймати представники 

громадськості. Це специфічні управлінські відносини, які виникають у 

внутрішній організаційній діяльності органів публічного адміністрування. 

Разом з тим, характеристика управлінських відносин, що охоплюються 

предметом адміністративного права, обмежується в науковій та навчально-

методичній літературі тільки посиланням на те, що такі відносини можливі 

між органами системи виконавчої влади, між структурними підрозділами 

одного державного органу, між органами виконавчої влади та виконавчими 

органами місцевого самоуправління (їх структурними підрозділами) з питань 

реалізації останніми делегованих їм державних повноважень і жодного слова 
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про управлінські відносини, в яких приймають участь представники 

громадськості.  

Отже управлінська концепція адміністративного права сьогодні має 

більше недоліків ніж переваг, а це свідчить, що вона поступово втратила 

методологічне значення в науці адміністративного права. Намагання її 

прилаштувати до реалій сьогодення, нажаль, не дають позитивних 

результатів ні в сфері науки, ні в правотворчій чи правозастосовній сферах. 

Наприклад, в одній із публікацій С.Г. Стеценко зазначає: «Виходячи з 

фундаментального характеру адміністративного права необхідно 

усвідомлювати ту роль, яку воно відіграє в усій системі права України. 

Норми адміністративного права регулюють суспільні відносини у таких 

сферах, як функціонування виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

публічне управління (регулювання) у сфері економіки, освіти, охорони 

здоров’я, закордонних та внутрішніх справ, оборони тощо» [244, с. 26]. На 

його думку, «реаліям сьогодення відповідає дефініція, відповідно до якої 

адміністративне право – це сукупність правових норм, які регулюють 

суспільні відносини, що виникають у процесі публічного управління 

економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною 

сферами життя, а також у процесі забезпечення реалізації та захисту прав, 

свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб з боку органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» [244, с. 27]. Подібні 

міркування висловлює в своїх працях і С.Т. Гончарук. Вчений аргументував 

думку, згідно з якою предметом адміністративного права виступають 

суспільні відносини управлінського характеру, що складаються переважно у 

сфері державного управління у процесі здійснення завдань і функцій 

виконавчої влади, а також пов’язаних із внутрішньою організацією 

діяльності державних органів, інших державних організацій та органів 

місцевого самоврядування, застосуванням заходів адміністративного 

примусу, реалізацією й захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої 
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влади та здійсненням окремими недержавними формуваннями делегованих 

їм повноважень і функцій виконавчої влади [84, с.7-8]. 

Як показують вище наведені визначення предмету адміністративного 

права, представники управлінської концепції адміністративного права 

намагаються змістити акценти, стверджуючи, що адміністративне право, в 

тому числі, забезпечує реалізацію прав і свобод людини та громадянина. Але 

за своєю суттю всі суспільні відносини, що регулює адміністративне право, 

за догмами цієї концепції залишаються «управлінськими».  

Разом з тим, в наукових публікаціях з кінця 90-х років минулого 

століття все частіше науковці почали наголошувати на тому, що в предметі 

адміністративного права необхідно окрім управлінських відносин виділяти і 

групу відносин, яка пов’язана із забезпечення реалізації прав і свобод осіб в 

публічно-правовій сфері, яку пропонували назвати правозабезпечувальні 

відносини. Яскравим прикладом такого підходу до визначення предмету 

адміністративного права є праці Є.В. Курінного. Вчений, по-перше, 

розкритикував управлінську концепцію адміністративного права, по-друге,  

обґрунтував необхідність перетворень в адміністративному праві, в тому 

числі, і стосовно визначення його предмету, по-третє, підкреслив, що серед 

відносин, які регулює адміністративне право особливе місце посідають 

відносини у зв’язку із забезпеченням органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування реалізації та захисту прав і свобод громадян, а також 

надання їм різноманітних управлінських послуг [170, с. 98]. Тобто вчений 

чітко розмежував суспільні відносини, які регулює адміністративне право на 

дві групи – внутрішні і зовнішні. Внутрішні відносини він охарактеризував 

як управлінські відносини, а зовнішні – як різноманітні за своєю суттю, але 

серед них виділив особливу групу «правозабезпечувальних відносин» [170, с. 

84].   

Думки Є.В. Курінного дозволяють: 

по-перше, розширити сприйняття суспільних відносин, що 

регулюються адміністративним правом та змінити акцент в адміністративно-



105 

правовому регулюванні з «державо-центристської» на «людино-центристську 

концепцію», тобто концепцію, яка обертається навколо люди та її прав і 

свобод, а вже потім, виходячи із необхідності забезпечити реалізацію цих 

прав і свобод, визначає систему органів публічного адміністрування та їх 

повноваження; 

по-друге, релігійні організації в такому випадку перестають 

сприйматись виключно як об’єкт державно-владного впливу та набувають 

статусу учасників, які можуть отримувати від органів публічного 

адміністрування адміністративні послуги задля реалізації прав, які за ними 

закріплені національним законодавством України.  

На цьому процес трансформації предмету адміністративного права не 

закінчився. Спочатку в поодиноких працях (наприклад, А.С Васильєв), а 

пізніше в численних наукових та навчально-методичних публікаціях 

(наприклад, В.К. Колпаков) почали аргументувати необхідність 

відмежування від управлінських не тільки правозабезпечувальних (публічно-

сервісних) відносин, а й відносин правоохоронного характеру. Наприклад, 

А.С. Васильєв зазначає, що предмет адміністративного права є сукупністю 

взаємопов’язаних і відносно однорідних груп суспільних відносин, серед 

яких слід виділяти управлінські відносини (внутрішнього та зовнішнього 

спрямування), правоохоронні та правозабезпечувальні відносини [62, с. 7]. 

Такий підхід, на думку вченого, дає можливість продемонструвати 

різноманіття суспільних відносин, які регулюються адміністративним 

правом, та визначитись із специфічним змістом цих відносин, адже кожна із 

окреслених груп відносин має специфічний набір способів адміністративно-

правового регулювання. 

Запропонований А.С. Васильєвим підхід цікавий тим, що: 

по-перше, вчений акцентує увагу на необхідності розмежування 

управлінських відносин внутрішнього та зовнішнього спрямування. Такий 

підхід дозволяє, наприклад, релігійні організації розглядати як об’єкт 

зовнішнього впливу (наприклад, вимоги щодо дотримання карантину) та як 
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учасників управлінських внутрішніх відносин (коли йде мова про участь 

представників релігійних організацій в діяльності консультативно-дорадчих 

органів, які створюються і функціонують при органах виконавчої влади); 

по-друге, вчений звертає увагу на велику сферу суспільних відносин, 

яка пов’язана із реалізацією заходів адміністративного примусу та 

асоціюється у суспільстві із правоохоронною діяльністю органів державної 

влади. Виділення в предметі адміністративного права правоохоронних 

відносин, дозволяє релігійні організації розглядати в якості суб’єктів, до яких 

застосовуються адміністративні санкції.  

Разом з тим, А.С. Васильєв лише акцентував на увагу на особливостях 

виділених ним трьох груп суспільних відносин і не пропонував 

концептуального обґрунтування свого бачення змісту предмету 

адміністративного права. Пізніше таке обґрунтування запропонував В.К. 

Колпаков, який є яскравим представником «поліструктурної концепції 

адміністративного права», тобто концепції, яка в рівних долях та з однаковим 

значенням для адміністративно-правового регулювання виділяє в предметі 

адміністративного права три групи відносин – управлінські, 

правозабезпечувальні та правоохоронні. В.К. Колпаков зазначає, що для 

сучасного українського адміністративного права визначення предмета носить 

принциповий характер. Його встановлення відповідно до сучасних реалій 

державотворення є важливим кроком оновлення адміністративно-правових 

інституцій і об’єктивного висвітлення їх ролі у поглиблені процесів 

формування правової держави і громадянського суспільства [244, с. 9]. 

Важливим системо-утворюючим компонентом сучасного українського 

адміністративного права, на його думку, є публічна адміністрація [244, с. 16]. 

Наступним же системо-утворюючим чинником відносин, які регулюються 

адміністративним правом, В.К. Колпаков називає публічне адміністрування 

[244, с. 20]. Тобто вчений підкреслює, що у всіх без виключення відносинах 

обов’язковим суб’єктом є публічна адміністрація, і всі без виключення 
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відносини пов’язані із публічним адмініструванням, яке має управлінське, 

правозабезпечувальне і правоохоронне спрямування.  

Повністю підтримуємо поліструктурну концепцію адміністративного 

права та її підхід до визначення предмету сучасного адміністративного права. 

Разом з тим, звертаємо увагу на те, що всі перевиховані вище концепції 

допомагають лише визначитись із особливостями адміністративно- 

правового статусу релігійних організацій і взагалі не дають уявлень про роль 

та місце релігійних відносин в предметі адміністративного права. Хочемо 

звернути увагу на думки Р.С. Мельника щодо місця і ролі адміністративного 

права в загальній системі права України. Вчений стверджує: «Українське 

адміністративне право розвивається активно і послідовно, маючи своєю 

основною метою створення необхідних умов для реалізації приватними 

особами у сфері публічного управління всього належного їм комплексу прав, 

свобод і законних інтересів. Адміністративне право є конкретизованим 

конституційним правом, що, власне, і пояснює надзвичайно тісний 

взаємозв’язок названих правових утворень. У даному випадку мова йде про 

те, що конституційне право визначає структуру і повноваження публічної 

адміністрації; закладає основи взаємовідносин публічної адміністрації з 

приватними особами; визначає межі функціонування публічної адміністрації 

щодо приватних осіб, виходити за які не можна; містить принципи, які є 

центральним елементом у системі принципів діяльності публічної 

адміністрації; закріплює загальні принципи функціонування держави, які 

рівною мірою можуть бути застосовані і щодо окремого випадку або 

ситуації, що виникає у сфері функціонування публічної адміністрації» [202, с 

. 9]. Оскільки конституційні положення є недостатньо чіткими і не 

відрізняються конкретністю, що є необхідним для повноцінного регулювання 

суспільних відносин, що виникають у сфері публічного управління, то вони 

потребують деталізації. На думку, Р.С. Мельника, «цього можна досягти, 

зокрема, шляхом прийняття відповідних норм адміністративного права» [202, 
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с. 9]. Отже, повноцінна реалізація положень Конституції України, на думку 

Р.С. Мельника, неможлива без норм адміністративного права.  

Висловлювання Р.С. Мельника викликає суперечливі враження.  

По-перше, підтримуємо його тезу, що положення Конституції України 

набувають свого реального втілення у життя, в тому числі, і за допомогою 

норм адміністративного права та відповідних адміністративно-правових 

механізмів. Власне тому Розділ 3 дисертації було повністю присвячено 

адміністративно-правовим механізмам реалізації конституційних засад 

відносин держави та церкви.  

По-друге, не може погодитись в повній мірі із висновком, що 

адміністративне право є конкретизованим конституційним правом. 

Беззаперечно обидві галузі права мають публічно-правову природу, але так 

сталося в Україні, що адміністративне право включає до свого складу 

поліцейське право та адміністративно-деліктне право. Це, в свою чергу, 

свідчить про те, що адміністративно-правове регулювання в Україні не 

обмежується тільки питаннями організації та функціонування публічної 

адміністрації, воно охоплює собою правоохоронну та правозахисну 

діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування. В 

Німеччині ця проблема ніколи не виникала, адже у них в системі права є 

державне право, яке поєднує в собі як конституційні, так і адміністративні 

норми. В Україні свого часу відбувся штучний розподіл публічного права на 

дві самостійні галузі – конституційне та адміністративне право. При цьому, 

адміністративне право з різних історичних причин було змістовно наповнене 

не природніми для нього нормами (наприклад, інститут адміністративної 

відповідальності). Ці фактори не дозволяють характеризувати 

адміністративне право як «конкретизоване конституційне право». Є суттєві 

розбіжності у предметі конституційно-правового та адміністративно-

правового регулювання.  

Завершуючи аналіз наукових підходів до визначення предмету 

адміністративного права хочемо наголосити на тому, що в науці 
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адміністративного права пропонуються теоретичні конструкції-класифікації 

суспільних відносин, які регулює адміністративне право (наприклад, у межах 

концепцій «адміністративне право як управлінська галузь права», 

«адміністративне право як публічно-сервісна галузь права» та 

«адміністративне право як поліструктурна галузь права), жодна з яких не 

виокремлює релігійні відносини як самостійний різновид суспільних відносин. 

При цьому аналіз релігійних відносин якщо і здійснюється, то лише в 

контексті загальної характеристики управлінських, публічно-сервісних чи 

правоохоронних відносин. 

Повертаючись до релігійних відносин як сфери адміністративно-

правового регулювання, хочемо зазначити, що релігійні відносини 

вивчаються та досліджуються великою кількістю наук – соціологія, теологія, 

теорія держави та права, тощо. Кожна із зазначених наук намагається по-

своєму трактувати зміст цього поняття, що іноді негативно позначається на 

достовірності отриманих знань.  

Наприклад, М.О. Кравцова пропонує низку висновків, які мають 

безпосереднє відношення до розкриття теми нашого дослідження: 

1) дисертаційне дослідження присвячене адміністративно-правовому 

регулюванню релігійних правовідносин в Україні.  

2) автор стверджує, що існують «релігійні правовідносини» і «релігійне 

право». Так, релігійні правовідносини, визначає М.О. Кравцова, як «різновид 

суспільних відносин, охоронюваних державою, які виникають, змінюються 

та припиняються на основі норм державного (світського) та церковного 

(релігійного) права, учасники яких, в особі держави, конфесій (релігійні 

організації) та громадян (вірян), наділені взаємними суб’єктивними правами 

та юридичними обов’язками в релігійній сфері» [160, с. 7].    

3) вчена класифікує релігійні правовідносини в залежності від галузевої 

приналежності правових норм на конституційні, адміністративні, цивільні 

правовідносини [160, с. 7].  
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М.О. Кравцова допустила суттєві методологічні помилки під час 

здійснення свого наукового дослідження, які вплинули на достовірність 

висновків, що вона запропонувала.  

По-перше, назва дисертаційного дослідження показує, що автор 

необізнана в теорії права. Адміністративне право регулює суспільні 

відносини і не може регулювати правовідносини. Цей факт вже показує, що 

вчена не розрізняє два принципово різних поняття «суспільні відносини як 

предмет правового регулювання» та «правовідносини як результат правового 

регулювання». Сам вислів «адміністративно-правове регулювання 

правовідносин» є алогічним та ненауковим.  

По-друге, в системі соціальних норм завжди окремо виділяються 

релігійні норми та норми права. Це відбувається не випадково, адже сфери де 

вони перетинаються мінімальні, тоді як сфери де вони ніколи не 

перетинаються об’ємні і своєрідні. Це означає, що релігійні відносини, як 

правило, не перекликаються та не перетинаються із правовідносинами. 

Перетинання релігійних відносин та правовідносин відбувається у питаннях 

моралі, яка, доречи, представлена у системі соціальних норм окремою 

групою норм.  

По-третє, сама назва відносин «релігійні відносини» чітко визначає 

зміст таких відносин. Вони стосуються дотримання релігійних постулатів, які 

містяться в релігійних джерелах (Біблії, Корані і ін.). Держава дійсно 

створює умови для реалізації особами права на свободу віросповідання, але 

відносини, які виникають при цьому, не є релігійними по-суті, хоча і 

пов’язані з реалізацією прав особи у сфері релігії.  

По-четверте, не існує релігійних правовідносин, адже конституційна 

засада відокремлення держави і церкви (релігійних організацій) свідчить про 

те, що держава не може вмішуватись у справи релігії та церкви, а церква – у 

справи держави. Правове регулювання є одним із способів реалізації 

державної влади, тому правове регулювання безпосередньо релігійних 

відносин грубо б порушувало зазначений вище конституційний принцип.  
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Отже, на прикладі наукової роботи М.О. Кравцової бачимо намагання у 

науковому середовищі спочатку штучно розширити зміст поняття «релігійні 

відносини», пізніше серед них визначити групу релігійних правовідносин, а 

вже потім серед усього загалу правовідносин виділити групу 

адміністративних релігійних правовідносин.  

Для більш ґрунтовної аргументації своє позиції, звернемося до праць 

Д.О. Вовка. Так, вчений зазначає: «На основі релігійних норм виникають 

релігійні відносини, які мають два плани – об’єктивний і суб’єктивний. 

Об’єктивний план – це відносини між прихильниками однієї релігії, між 

віруючими і служителями культу, між віруючими різних конфесій. 

Суб’єктивний аспект релігійних відносин – це відносини між суб’єктом 

релігії і священним. Тобто священне (наприклад, Бог) виступає як цілком 

реальний суб’єкт об’єктивних відносин між ним і віруючим. Ці відносини, 

які є запорукою існування будь-якої релігії, зазвичай фіксуються у вигляді 

певних предметів, артефактів (ікона, хрест, священна корова у індусів), 

образів Бога, ангелів, демонів, душі тощо, мовних оборотів («амінь!» у 

християнстві, «в ім’я Аллаху, Милостивого, Милосердного» в ісламі)» [72, с. 

51-52].  

Як бачимо, ні суб’єктивний, ні об’єктивний підхід до розуміння 

релігійних відносин не дозволяє нам навіть натякати на можливість їх 

правового регулювання. На підставі цього, можна вивести ознаки, які 

характеризують релігійні відносини: 1) вони виникають у зв’язку з 

реалізацією особами своїх релігійних прав та обов’язків, які закріплені в 

релігійних джерелах; 2) вони визначають устрій церкви та відносини 

всередині церкви; 3) учасниками таких відносин є віруючі та 

церковнослужителі. 

Отже релігійні відносини мають об’єктивний та суб’єктивний аспект 

визначення. В об’єктивному значенні це відносини між прихильниками 

однієї релігії, між віруючими і служителями культу, між віруючими різних 

конфесій. Ці відносини не охоплюють собою відносини між державою та 
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церквою чи відносини між суб’єктом публічного адміністрування та 

релігійною організацією. В суб’єктивному значенні релігійні відносини це 

відносини між суб’єктом релігії і «Богом», а тому автоматично випадають із 

сфери правового регулювання світської держави. На підставі цього можна 

зробити висновок, що предметом адміністративного права охоплюються не 

релігійні відносини, а суспільні відносини в сфері релігії, тобто відносини, 

які пов’язані з релігією, діяльністю релігійних організацій та забезпеченням 

реалізації права особи на свободу віросповідання. 

На підставі проведеного в підрозділі дослідження можна зробити 

наступні висновки. 

В науці адміністративного права існує дві тенденції щодо наукового 

обґрунтування релігійних відносин як складників предмету 

адміністративного права. Перша полягає у тому, що серед усього загалу 

релігійних відносин спочатку намагаються виокремити «релігійні 

правовідносини», а потім окрему групу адміністративних релігійних 

правовідносин (наприклад, О. Кравцова). При цьому допускається суттєва 

теоретична помилка, коли поняття «правовідносини» ототожнюється з 

поняттям «предмет правового регулювання». Друга тенденція, що склалась в 

науці адміністративного права, полягає у тому, що пропонуються теоретичні 

конструкції-класифікації суспільних відносин, які регулює адміністративне 

право (наприклад, у межах концепцій «адміністративне право як 

управлінська галузь права», «адміністративне право як публічно-сервісна 

галузь права» та «адміністративне право як поліструктурна галузь права), 

жодна з яких не виокремлює релігійні відносини як самостійний різновид 

суспільних відносин. При цьому аналіз релігійних відносин якщо і 

здійснюється, то лише в контексті загальної характеристики управлінських, 

публічно-сервісних чи правоохоронних відносин. 

Були виділені наступні ознаки релігійних відносин: 1) вони виникають у 

зв’язку з реалізацією особами своїх релігійних прав та обов’язків, які 

закріплені в релігійних джерелах; 2) вони визначають устрій церкви та 
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відносини всередині церкви; 3) учасниками таких відносин є віруючі та 

церковнослужителі. 

Обґрунтовано думку, що намагання в спеціальній літературі 

класифікувати релігійні відносини за зразком юридичних, виділяючи серед 

них конституційні, адміністративні, цивільно-правові, є непродуктивними з 

методологічної точки зору. Пояснюється це наступними обставинами: а) 

відбувається штучне перенесення правової методології на сферу богослов’я; 

б) релігійні відносини виникають у різноманітних сферах життя, велика 

частина з яких ніколи не регулювалась нормами права, а тому штучним 

виглядає висмикування із усього загалу релігійних відносин власне 

адміністративних релігійних правовідносин; в) адміністративне право 

регулює не релігійні відносини, а відносини у сфері релігії, тобто відносини, 

які пов’язані з релігією, діяльністю релігійних організацій та забезпеченням 

реалізації права особи на свободу віросповідання. 

 

 

 

2.3 Нормативне забезпечення відносин держави та церкви  

 

В межах цього підрозділу роботи буде здійснено аналіз джерел 

національного законодавства, яке, по-перше, регламентує відносини держави 

та церкви, по-друге, містить норми адміністративного права, які регулюють 

суспільні відносини, що пов’язані з релігією та діяльністю релігійних 

організацій.  

Хочемо заначити, що в науковій літературі весь час звертається увага 

на велике значення актів міжнародного права для вдосконалення 

національного законодавства, в тому числі, і з питань правового регулювання 

суспільних відносин у сфері релігії. Наприклад, К. Дьюрем та Г.Л. Сергієнко 

стосовно цього зазначають, що аналіз актів міжнародного права з питань 

правового забезпечення відносин держави та церкви «полягає у встановленні 
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цими приписами певного міжнародного стандарту – основ свободи 

віросповідання, мінімуму прав груп віруючих, нормативних висновків і 

безсумнівних принципів, сформованих на підставі значного історичного 

досвіду різних держав у сфері захисту свободи релігії, його порівняльного 

аналізу» [333, с. 56-57]. Офіційне ж визнання і реальне здійснення всіх цих 

положень, їх ширше застосування, допоможе досягти великого прогресу в 

сфері свободи віросповідання [108, с. 76].  

Стосовно цих думок, хочемо зазначити наступне. Є три речі, про які 

постійно говориться в науковій юридичній літературі, але з мінімальним 

ефектом для реального життя. По-перше, можна постійно декларувати 

пріоритет норм міжнародного права над положеннями національного 

законодавства в питаннях дотримання прав і свобод особи та громадянина, 

по-друге, можна скільки завгодно говорити про те, що чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України, по-третє, можна безкінечно 

слухати про необхідність імплементації норм міжнародного права в 

національне законодавство. Ефект же цих новомодних дискусій та суджень 

для розвитку національного законодавства незначний. Національне 

законодавство для того і існує, щоб підтвердити суверенність держави (про 

що йде мова в ст.ст. 1 і 2 Конституції України), щоб захистити її національні 

інтереси від руйнівних тенденцій та впливу із зовні та щоб максимально 

врахувати при правовому регулюванні суспільних відносин особливості 

національної культури, ментальності населення, традицій, тощо. Тому 

підкреслюючи важливість міжнародних актів в утвердженні прав і свобод 

людини та громадянина, в тому числі, і з питань забезпечення реалізації 

права особи на свободу віросповідання, вважаємо, що ситуація суттєво не 

буде мінятись в нашому суспільстві на краще, якщо національне 

законодавство у сфері релігії і далі буде мати безліч недоліків та прогалин.  
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Основоположне значення для системи нормативно-правових актів, які 

регулюють відносини держави та церкви, має Конституція України. Зокрема, 

Основний Закон нашої держави: 

1) розглядає свободу віросповідання як вид свободи совісті. Власне 

тому, ст. 35 Конституції України проголошує право особи на свободу 

світогляду і віросповідання; 

2) розкриває чомусь зміст тільки свободи віросповідання і не акцентує 

увагу на змісті свободи совісті. Так в Конституції України зазначається, що 

свобода віросповідання включає: а) свободу сповідувати будь-яку релігію або 

не сповідувати ніякої; б) безперешкодно відправляти одноособово чи 

колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність 

(ст. 35); 

3) називає правові підстави, при наявності яких особа може реалізувати 

право на свободу совісті і віросповідання. Зокрема, зазначається, що право на 

свободу совісті і віросповідання може бути обмежене законом лише в 

інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення 

або захисту прав і свобод інших людей; 

4) називає конституційні засади відносин держави та церкви, але текст 

ст. 35 Конституції України сформульований так, що важко визначитись із 

системою таких принципів, про що і буде йти мова у підрозділі 3.1 

дисертації. Наприклад, серед принципів відносин держави та церкви 

Конституція України називає наступні: а) церква і релігійні організації в 

Україні відокремлені від держави; б) школа відокремлена від церкви; в) 

жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова; г) ніхто не 

може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися 

від виконання законів за мотивами релігійних переконань; ґ) якщо виконання 

військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, то 

воно має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. 

З огляду на тему нашого дослідження, можна констатувати, що 

конституція проголошує основні принципи, на яких базуються в 
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українському суспільстві відносини держави і церкви, та закріплює одне із 

важливих конституційних прав людини та громадянина – право особи на 

свободу віросповідання. Принципи ж відносин держави та церкви 

реалізуються в Україні, в тому числі, і через існуючі адміністративно-правові 

механізми та із застосуванням адміністративно-правових засобів. Здійснення 

ж права особи на свободу віросповідання зазвичай не потребує з боку 

держави правового регулювання. Водночас держава зобов’язана створити 

умови для безперешкодної реалізації цього конституційного права. До того ж 

здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах 

охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту 

прав і свобод інших людей.  

Важливим у системі джерел адміністративного законодавства, що 

забезпечує реалізацію принципів відносин держави та церкви, є Закон 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» [296].  

По-перше, як і Конституція України цей закон розкриває зміст поняття 

«свобода совісті» через характеристику змісту поняття «свобода 

віросповідання». Єдина відмінність, яка є в нормативно-правовому акті, це 

вимога стосовно того, що ніхто не може встановлювати обов’язкових 

переконань і світогляду. Обумовлено це тим, що поняття «віра» має не тільки 

релігійне трактування, а й загально-соціальне. Це означає, що світогляд 

людини не завжди пов’язаний виключно із релігією, вибором віросповідання 

та релігійними переконаннями. На жаль, свобода совісті, будучи 

проголошеною в ст. 35 Конституції України, була зведена в Законі «Про 

свободу совісті та релігійні організації» тільки до свободи віросповідання.  

По-друге, закон конкретизує зміст окремих конституційних принципів 

відносин держави та церкви. Зокрема, в окремих статтях розкриваються 

особливості розуміння і реалізації принципів рівноправності громадян 

незалежно від їх ставлення до релігії (ст. 4), відокремлення церкви 

(релігійних організацій) від держави (ст. 5) і відокремлення школи від 

релігійних організацій (ст. 6). Чи це повний перелік засад відносин держави 
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та церкви, які характеризують українську модель відносин держави та 

церкви? Очевидно, що «ні». Якщо ми говоримо про певну офіційно визнану 

модель відносин держави та церкви, то принципи, на яких ці відносини 

будуються і реалізуються у суспільстві, повинні бути чітко визначені у 

національному законодавстві.  

По-третє, закон виділяє цілий розділ характеристиці організаційних 

форм діяльності релігійних об’єднань (Розділ ІІ). Разом з тим, визначення 

релігійних організацій, по-перше, є недосконалим з наукової точки зору, по-

друге, звелося до переліку організаційно-правових форм діяльності 

релігійних об’єднань, серед яких називаються – релігійні громади, 

управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади та об’єднання, що складаються з 

вищезазначених релігійних організацій. 

По-третє, закон визначає порядок реєстрації статутів (положень) 

релігійних організацій, підстави відмови у реєстрації статутів (положень) та 

порядок її оскарження, а також підстави припинення діяльності релігійної 

організації (ст.ст. 13, 14, 15); 

По-четверте, закон передбачає майновий стан релігійних організацій та 

порядок користування ними культовими будівлями і майном, які становлять 

державну власність чи становлять історичну, художню або іншу культурну 

цінність (Розділ ІІІ). Разом з тим, більшість положень Розділу ІІІ нормативно-

правового акту розкривають специфіку участі релігійних організацій в 

цивільно-правових відносинах і майже не торкаються питань їх участі у 

адміністративно-правових відносинах.    

По-п’яте, закон пропонує перелік прав громадян і релігійних 

організацій, що вони реалізують у сфері релігії (Розділ IV). Разом з тим, як це 

буде детально показано в межах підрозділу 4.2 дисертації, серед перелічених 

прав дуже мало тих, що реалізуються громадянами і організаціями в сфері 

адміністративно-правових відносин. Обов’язки ж громадян і релігійних 
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організацій взагалі були проігноровані в положеннях нормативно-правового 

акту.  

По-шосте, лаконічно (у вигляді норм-відсилок) звернута увага на 

особливості взаємодії органів державної влади та релігійних організацій, а 

саме, зазначається, що така взаємодія може бути у трьох видах: а) державний 

контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері свободи совісті та 

віросповідання; б) релігійна організація як об’єкт державного впливу з боку 

органів, що вповноважені реалізовувати державну політику у сфері релігії; в) 

релігійна організація як суб’єкт юридичної відповідальності. Чи це весь 

спектр державно-правового впливу (взаємодії) держави та релігійних 

організацій? Звісно, що «ні», про що буде йти мова на протязі всієї 

дисертації. Тобто нормативно-правовий акт не розкриває і не закріплює весь 

спектр правових відносин держави та церкви, вже не кажучи про 

адміністративно-правові засоби забезпечення відносин держави та церкви.  

Разом з тим, в цілому можна констатувати, що Закон України «Про 

свободу совісті та релігійні організації»: а) спрямований на забезпечення 

стабільності у суспільстві щодо релігії і діяльності релігійних організацій, а 

також на забезпечення громадянської злагоди незалежно від віровизнання 

людей; б) спрямований на забезпечення соціальної справедливості, рівності, 

захисту прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до 

релігії; в) визначає обов’язки держави щодо релігійних організацій; г) 

визначає обов’язки, які повинні виконувати релігійні організації перед 

державою і суспільством.  

Велике значення у сфері релігії та діяльності релігійних організацій 

мають Закони України, які передбачають окремі специфічні підстави чи 

порядок реалізації вимог Конституції України та Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації». Це Податковий кодекс України, 

Закони України «Про освіту», «Про альтернативну (невійськову) службу», 

«Про Збройні Сили України», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та інші.  
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Зокрема, положенням Податкового кодексу України буде приділено 

багато уваги в підрозділі 3.2 дисертації щодо забезпечення таких 

конституційних принципів відносин держави та церкви як гарантування 

свободи віросповідання та рівність релігійних організацій перед законом. 

Лише зазначимо, що пункт 197.1.9 ст. 197, пункт 266.1 ст. 266 та пункт 

283.1.8 ст. 283 ПК України визначають особливості оподаткування 

релігійних організацій в Україні. 

Достатньо детально окремі аспекти відносин держави та церкви 

регулює Закон України «Про освіту» [294]. Зокрема, в нормативно-правовий 

акт: 

- ще раз проголошує конституційний принцип, згідно з яким державні 

та комунальні заклади освіти мають світський характер та відокремлені від 

релігійних організацій (ст. 31); 

- акцентує увагу на тому, що ніхто не може бути обмежений у праві на 

здобуття освіти і що право на освіту гарантується незалежно від релігійних 

чи інших переконань (ст. 3); 

- називає серед засад державної політики у сфері освіти та принципів 

освітньої діяльності такі: а) невтручання релігійних організацій в освітній 

процес (крім випадків, визначених законодавством); б) різнобічність та 

збалансованість інформації щодо світоглядних та релігійних питань (ст. 6); 

- закріплює за засновником закладу освіти або уповноваженим ним 

органом (особою) обов’язок здійснювати контроль за недопущенням 

привілеїв чи обмежень (дискримінації) за релігійними та іншими 

переконаннями (ст. 25).  

- дозволяє приватним закладам освіти, які засновані релігійними 

організаціями, визначати релігійну спрямованість власної освітньої 

діяльності (ст. 31); 

- забороняє керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-

педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та органам 

місцевого самоврядування, їх посадовим особам залучати здобувачів освіти 
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до участі в заходах, організованих релігійними організаціями, крім заходів, 

передбачених освітньою програмою (ст. 31); 

- забороняє керівництву закладів освіти, органам державної влади та 

органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам залучати 

працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними 

організаціями (ст. 31); 

- забороняє обмежувати здобувачів освіти у праві на здобуття освіти в 

державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність 

до релігійних організацій (ст. 31); 

- закріплює обов’язок педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, 

миру, злагоди між усіма релігійними групами (ст. 54); 

- закріплює обов’язок батьків здобувачів освіти формувати у дитини 

культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між 

усіма релігійними групами, представниками різних релігійних поглядів (ст. 

55); 

- зобов’язує органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації 

освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні 

інтереси інших учасників освітнього процесу (ст. 55). 

Таким чином, Закон «Про освіту» регламентує достатньо широкий 

спектр питань, які виникають у сфері релігії та пов’язані із світською і 

релігійною освітою.   

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» передбачає  

організаційно-правові засади проходження альтернативної (невійськової) 

служби особами, які за релігійним переконанням не можуть виконати  

військовий обов’язок [268]. Зокрема, в нормативно-правовому акті: 
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1) уточняється коло осіб, які можуть проходити альтернативну службу. 

Це громадяни України, які мають релігійні переконанням, що суперечать 

виконанню військового обов’язку, а також ці громадяни повинні належати до 

релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю 

(ст. 2); 

2) визначено місце проходження альтернативної служби – а) на 

підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, 

комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в 

державній або комунальній власності; б) в організаціях, діяльність яких 

пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом 

довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством; 

в) у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста 

України (ст. 5); 

3) визначені строки проходження альтернативної служби – у півтора 

рази повинен перевищувати строк військової служби (ст. 6).  

Отже, положення Закону «Про альтернативну (невійськову) службу» 

цікаві тим, що, з одного боку, забезпечують альтернативні шляхи реалізації 

загально-обов’язкової військової служби громадян України, а, з іншої, – 

дозволяють особі реалізовувати своє право на свободу віросповідання не 

порушуючи своїх релігійних переконань та конституційного обов’язку. 

Закон України «Про Збройні Сили України» у 2014 році був 

доповнений положеннями, які за кожним військовослужбовцем чи 

резервістом, по-перше, закріплюють право сповідувати будь-яку релігію або 

не сповідувати ніякої та гарантують реалізацію цього права, по-друге, право 

відправляти, одноособово чи колективно, релігійні культи і ритуальні 

обряди, вести релігійну діяльність з додержанням вимог законодавства [288]. 

Продовженням цих положень повинен стати Закон «Про військове 

капеланство у Збройних Силах України», який поки що існує у статусі 

законопроекту. Тобто допомагати військовослужбовцям чи резервістам у 

реалізації свого права на свободу віросповідання буде інститут капеланства у 
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Збройних Силах України. Наприклад, Проект Закону «Про військове 

капеланство у Збройних Силах України» закріплює: «Військовий капелан – 

це фізична особа, яка має повну вищу духовну освіту, є священнослужителем 

релігійної організації, статут (положення) якої зареєстровано в Україні у 

встановленому законом порядку, є громадянином України, пройшов 

погодження з органами Служби безпеки України (Центральним управлінням 

або регіональними органами Служби безпеки України, органами військової 

контррозвідки), і прийнятий на роботу на посаду військового священика 

(капелана) у військовій частині (підрозділі), військовому навчальному 

закладі, установах та організаціях Збройних Сил України» [299]. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань» теж закріплює особливості 

реєстрації релігійних організацій [274]. Зокрема, нормативно-правовий акт:   

- визначає суб’єктів, які здійснюють реєстрацію релігійних організацій 

як юридичних осіб. Це можуть бути: а) центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері релігії, б) Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, в) обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації (ст. 1);   

- підкреслює, що у сферу його регулювання можуть попадати і 

питання, які визначають особливості державної реєстрації релігійних 

організацій (ст. 3);   

- закріплює вимогу, що найменування релігійної організації може 

містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за 

бажанням такої юридичної особи (ст. 16); 

- передбачає вимогу, що реєстраційна справа в паперовій формі 

зберігається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в 

обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях 

(ст. 29).  
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Отже, положення Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» є 

яскравим прикладом, коли держава (звертаючи увагу на особливості 

правового статусу та діяльності релігійної організації) забезпечує реалізацію 

таких конституційних принципів відносин держави та церкви як рівність 

релігійних організацій перед законом та недопущення дискримінації 

релігійних організацій. 

До системи правових актів, які забезпечують реалізацію принципів 

відносин держави та церкви, належать:  

1) акти Президента України, який на основі та на виконання 

Конституції і законів України видає укази і розпорядження, що є 

обов’язковими до виконання на території України. У сфері релігії Президент 

України теж реалізує свої повноваження, які, з одного боку, спрямовують 

діяльність органів виконавчої влади (наприклад, Указ від 21.03.2002 р. «Про 

невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків 

тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та 

відновлення порушених прав церков і релігійних організацій» і ін.) [293], а з 

іншого – сприяють взаєморозумінню, миру та злагоді між усіма релігійними 

групами (наприклад, Указ від 30.07.2020 р. «Питання визначення статусу 

окремих релігійних свят» і ін.) [245];  

2) акти Кабінету Міністрів України, який в межах своєї компетенції 

видає постанови і розпорядження, що є обов’язковими до виконання. У 

зв’язку з тим, що Кабінет Міністрів України є органом загальної компетенції, 

то він реалізує свої повноваження, в тому числі, і у сфері релігії. Наприклад, 

до таких актів відносяться Розпорядження від 07.05.1998 р. «Щодо 

забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям культових 

будівель, які не використовуються або використовуються не за 

призначенням» [385], Постанова від 14.02.2002 р. «Про умови передачі 

культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним 

організаціям» [297], тощо. 
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3) акти інших центральних органів виконавчої влади. Наприклад, Наказ 

Міністерства інфраструктури України від 06.06.2017 р. «Про затвердження 

Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у 

Державній спеціальній службі транспорту» [283], Наказ Міністерства 

оборони України від 14.12.2016 р. «Про затвердження Положення про 

службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах 

України» [284] та ін.  

Важливе місце в системі нормативно-правових актів, які забезпечують 

реалізацію принципів відносин держави та церкви, належить актам, що 

закріплюють правовий статус органів виконавчої влади, які вповноважені 

формувати і реалізовувати державну політику в сфері релігії або 

допомагають у формуванні і реалізації такої політики.  

Зокрема, Положення про Міністерство культури та інформаційної 

політики України, затверджене Постановою КМ України від 16.10.2019 р. 

[253], закріплює:  

- що МКІП є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері релігії; 

- що основним завданням міністерства є забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері релігії; 

- що міністерство здійснює нормативно-правове регулювання у сфері 

релігії; 

- що МКІП визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у 

сфері релігії. 

Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи 

совісті, затверджене Постановою КМ України від 21.08.2019 р. [252] 

визначає засади функціонування цього органу виконавчої влади. Зокрема, в 

Положенні закріплено: 

- що ДЕСС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
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культури та інформаційної політики і який реалізує державну політику, в 

тому числі, у сфері релігії; 

- що основними завданнями ДЕСС є реалізація державної політики у 

сфері релігії, а також внесення на розгляд Міністра культури та 

інформаційної політики пропозицій щодо формування державної політики у 

сфері релігії; 

- що ДЕСС реалізує наступні функції: а) здійснює державний контроль 

за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації; б) 

вивчає та аналізує проблеми розвитку суспільних процесів у сфері свободи 

совісті та релігії; в) встановлює контакти і координаційні зв’язки з 

відповідними органами іноземних держав, до компетенції яких належить 

реалізація політики у сфері релігії; г) забезпечує проведення релігієзнавчої 

експертизи статутів релігійних організацій за участю їх представників, 

представників наукових установ, науковців-релігієзнавців та інших 

спеціалістів; ґ) проводить відповідно до законодавства реєстрацію статутів 

(положень) релігійних організацій та релігійних організацій як юридичних 

осіб; д) збирає та аналізує статистичну інформацію щодо кількості та виду 

релігійних організацій, що діють в Україні, культових будівель, споруд та 

іншого майна, які належать релігійним організаціям та використовуються 

ними, а також колишніх культових будівель, споруд та іншого майна, які 

використовуються не за призначенням, тощо; 

- що ДЕСС може вживати в межах своїх повноважень заходи, 

спрямовані на запобігання проявам міжрелігійних і міжконфесійних 

конфліктів та ворожнечі; 

- що ДЕСС вправі проводити моніторинг діяльності релігійних 

організацій.  

   Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав 

релігійних організацій, затверджене Постановою КМ України від 

30.10.2008 р. [281], по-перше, закріплює статус Комісії (вона є тимчасовим 

консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів 
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України), по-друге, визначає права та завдання Комісії, по-третє, структуру 

та склад Комісії. Нажаль, визначити ефективність діяльності Комісії сьогодні 

не можливо, адже вона не має свого офіційного веб-сайту і про результати її 

діяльності можна лише здогадуватись.  

Положення про Раду з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями, затверджене МОН України від 14.02.19 р. [282], закріплює, 

по-перше, статус Ради (вона є дорадчим органом, утвореним при 

Міністерстві освіти і науки України), по-друге, завдання і права Ради, по-

третє, структуру, склад та форми роботи Ради. Основна мета створення Ради 

з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями це сприяння 

всебічному забезпеченню свободи совісті та подальшої гармонізації 

державно-конфесійних відносин у галузі освіти.  

Загальний аналіз положень чинного законодавства та ситуації, що 

склалася у суспільстві з питань реалізації принципів відносин держави і 

церкви, дозволяє зробити невтішні висновки: 

по-перше, помітні суттєві розбіжності задекларованих засад відносин 

держави і церкви та реального стану суспільних відносин у сфері релігії. 

Невідповідність законодавства реальним процесам, що відбуваються 

сьогодні у сфері свободи релігії фіксується як суб’єктами законодавчої 

ініціативи, так і засобами масової інформації;  

по-друге, закріпити права осіб у сфері релігії та передбачити органи 

публічного адміністрування, які реалізують свої повноваження у сфері 

релігії, ще не значить забезпечити реалізацію конституційних засад відносин 

держави та церкви. Відсутність в Україні Закону «Про засади державної 

політики у сфері релігії» та Концепції державно-конфесійних відносин 

яскраво свідчать і про відсутність в нашій країні концептуального бачення 

розвитку відносин держави та церкви; 

по-третє, законодавець рефлекторно реагує на проблеми, які виникають 

у сфері релігії, що показує безсистемність державної політики у цій сфері та 
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підтверджує той факт, що під час розробки нормативно-правових актів у 

сфері релігії та церкви ігнорується комплексний (системний) підхід; 

по-четверте, про окремі проблеми правового регулювання суспільних 

відносин у сфері релігії говорилося ще в 90-х роках минулого століття, але 

парламент лише сьогодні намагається розглянути ці проблеми на рівні 

законопроектів, які в майбутньому можуть і не отримати статусу чинних 

нормативно-правових актів. Отже повільна реакція держави на проблеми, які 

виникають у сфері забезпечення права особи на свободу віросповідання, 

штучно створює додаткові умови для посилення напруги у суспільстві.  

Без вирішення перелічених проблем на законодавчому рівні 

унеможливлюється і ефективна реалізація конституційних положень про 

свободу віросповідання. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

На підставі аналізу адміністративного права України, як сфери 

об’єктивізації взаємовідносин держави та церкви, були зроблені наступні 

висновки. 

Хронологія проведених досліджень, а також їх змістовне наповнення 

дозволили виділити чотири основні напрями досліджень адміністративно-

правових аспектів відносин держави та церкви, кожен з яких заслуговує на 

увагу. 

Перший напрям досліджень пов’язаний з висвітленням особливостей 

адміністративно-правового регулювання права на свободу віросповідання як 

одного із основоположних конституційних прав людини та громадянина. В 

межах таких досліджень відбувається поєднання досягнень науки 

конституційного права та науки адміністративного права, адже зміст права 

особи на свободу віросповідання є безпосереднім об’єктом досліджень 

конституційної науки, тоді як особливості адміністративно-правового 
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регулювання порядку реалізації цього конституційного права людини та 

громадянина є безпосереднім об’єктом досліджень адміністративної науки. 

Водночас цей напрям має і певні недоліки: 1) право на свободу 

віросповідання часто зводиться до його розуміння як суб’єктивного права 

особи, а тому із предмета таких досліджень випадають питання, присвячені: 

державній політиці у сфері релігії та церкви; моделям відносин держави та 

церкви; релігійним організаціям як суб’єктам адміністративного права; 2) 

категорія «адміністративно-правове регулювання» дозволяє виявити 

прогалини чи інші недоліки у національному законодавстві, але не дозволяє в 

повному обсязі охопити всю проблематику, яка виникає у сфері формування 

відносин держави та церкви. 

Другий напрям досліджень пов’язаний з висвітленням адміністративно-

правових механізмів (і їх структурних елементів) чи адміністративно-

правових засобів (і їх переліку) реалізації права особи на свободу 

віросповідання. Науковці розкривають особливості адміністративно-

правового механізму реалізації цього конституційного права особи через 

аналіз функцій органів публічного адміністрування, які забезпечують його 

реалізацію, охорону та захист (наприклад, видання нормативних актів, 

надання адміністративних послуг тощо). Також науковці звертають увагу на 

перелік адміністративно-правових засобів, який використовується задля 

забезпечення реалізації, охорони і захисту права особи на свободу 

віросповідання (наприклад, реєстрація, видача дозволів тощо). Такий підхід 

дає можливість оцінити рівень ефективності адміністративного права як 

регулятора відносин у сфері релігії та церкви, але не дозволяє визначитись з 

місцем і роллю церкви як суб’єкта адміністративних правовідносин. 

Третій напрям досліджень пов’язаний з аналізом адміністративно-

правового статусу релігійних організацій в Україні. Такі дослідження 

дозволяють з’ясувати об’єм адміністративних прав та обов’язків, якими 

сьогодні наділені релігійні організації, а також виявити недоліки в правовому 

регулюванні їх статусу. Водночас такі дослідження більшою мірою 
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сконцентровані на проблемах визначення поняття «адміністративно-

правовий статус», ніж на розкритті зв’язку між моделлю відносин держави та 

церкви в Україні, державною політикою у сфері релігії та церкви і 

безпосередньо адміністративно-правовим статусом релігійної організації. 

Четвертий напрям досліджень присвячений тій частині релігійних 

правовідносин, яка регламентується нормами адміністративного права. 

Доведено, що такі дослідження мають більше недоліків, ніж переваг, адже в 

них допускаються чисельні термінологічні неузгодженості, а шлях до 

наукового результату безпідставно ускладнено. 

В науці адміністративного права існує дві тенденції щодо наукового 

обґрунтування релігійних відносин як складників предмету 

адміністративного права. Перша полягає у тому, що серед усього загалу 

релігійних відносин спочатку намагаються виокремити «релігійні 

правовідносини», а потім окрему групу адміністративних релігійних 

правовідносин (наприклад, О. Кравцова). При цьому допускається суттєва 

теоретична помилка, коли поняття «правовідносини» ототожнюється з 

поняттям «предмет правового регулювання». Друга тенденція, що склалась в 

науці адміністративного права, полягає у тому, що пропонуються теоретичні 

конструкції-класифікації суспільних відносин, які регулює адміністративне 

право (наприклад, у межах концепцій «адміністративне право як 

управлінська галузь права», «адміністративне право як публічно-сервісна 

галузь права» та «адміністративне право як поліструктурна галузь права), 

жодна з яких не виокремлює релігійні відносини як самостійний різновид 

суспільних відносин. При цьому аналіз релігійних відносин якщо і 

здійснюється, то лише в контексті загальної характеристики управлінських, 

публічно-сервісних чи правоохоронних відносин. 

Були виділені наступні ознаки релігійних відносин: 1) вони виникають у 

зв’язку з реалізацією особами своїх релігійних прав та обов’язків, які 

закріплені в релігійних джерелах; 2) вони визначають устрій церкви та 
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відносини всередині церкви; 3) учасниками таких відносин є віруючі та 

церковнослужителі. 

Обґрунтовано думку, що намагання в спеціальній літературі 

класифікувати релігійні відносини за зразком юридичних, виділяючи серед 

них конституційні, адміністративні, цивільно-правові, є непродуктивними з 

методологічної точки зору. Пояснюється це наступними обставинами: а) 

відбувається штучне перенесення правової методології на сферу богослов’я; 

б) релігійні відносини виникають у різноманітних сферах життя, велика 

частина з яких ніколи не регулювалась нормами права, а тому штучним 

виглядає висмикування із усього загалу релігійних відносин власне 

адміністративних релігійних правовідносин; в) адміністративне право 

регулює не релігійні відносини, а відносини у сфері релігії, тобто відносини, 

які пов’язані з релігією, діяльністю релігійних організацій та забезпеченням 

реалізації права особи на свободу віросповідання. 

Встановлено, що основоположне значення для системи нормативно-

правових актів, які регулюють відносини держави та церкви, має 

Конституція України. Власне, конституція проголошує основні принципи, на 

яких базуються в українському суспільстві відносини держави і церкви, та 

закріплює одне із важливих конституційних прав людини та громадянина – 

право особи на свободу віросповідання. Принципи відносин держави та 

церкви реалізуються в Україні в тому числі і через існуючі адміністративно-

правові механізми та із застосуванням адміністративно-правових засобів. 

Здійснення ж права особи на свободу віросповідання зазвичай не потребує з 

боку держави правового регулювання. Водночас держава зобов’язана 

створити умови для безперешкодної реалізації цього конституційного права. 

До того ж здійснення цього права може бути обмежене законом лише в 

інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення 

або захисту прав і свобод інших людей.  

З’ясовано, що важливим у системі джерел адміністративного 

законодавства, яке забезпечує реалізацію принципів відносин держави та 
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церкви, є Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Цей 

нормативно-правовий акт: а) спрямований на забезпечення стабільності у 

суспільстві щодо релігії і діяльності релігійних організацій, а також на 

забезпечення громадянської злагоди незалежно від віровизнання людей; б) 

спрямований на забезпечення соціальної справедливості, рівності, захисту 

прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії; в) 

визначає обов’язки держави щодо релігійних організацій; г) визначає 

обов’язки, які повинні виконувати релігійні організації перед державою і 

суспільством.  

Визначено, що велике значення у сфері релігії та діяльності релігійних 

організацій мають Закони України, які передбачають окремі специфічні 

підстави чи порядок реалізації вимог Конституції України та Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації». Це Податковий кодекс 

України, Закони України «Про освіту», «Про альтернативну (невійськову) 

службу», «Про Збройні Сили України», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та 

інші.  

До системи правових актів, які забезпечують реалізацію принципів 

відносин держави та церкви, належать: 1) акти Президента України (Указ 

від 21.03.2002 р. «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання 

негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно 

релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій», Указ 

від 30.07.2020 р. «Питання визначення статусу окремих релігійних свят» і 

ін.); 2) акти КМ України (Розпорядження від 07.05.1998 р. «Щодо 

забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям культових 

будівель, які не використовуються або використовуються не за 

призначенням», Постанова від 14.02.2002 р. «Про умови передачі культових 

будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям» тощо); 

3) акти інших центральних органів виконавчої влади. 



132 

Аргументовано, що важливе місце в системі нормативно-правових 

актів, які забезпечують реалізацію принципів відносин держави та церкви, 

належить актам, що закріплюють правовий статус органів виконавчої влади, 

які вповноважені формувати і реалізовувати державну політику в сфері 

релігії або допомагають у формуванні і реалізації такої політики: Положення 

про Міністерство культури та інформаційної політики України, затверджене 

Постановою КМ України від 16.10.2019 р.; Положення про Державну службу 

України з етнополітики та свободи совісті, затверджене Постановою КМ 

України від 21.08.2019 р.; Положення про Комісію з питань забезпечення 

реалізації прав релігійних організацій, затверджене Постановою КМ України 

від 30.10.2008 р.; Положення про Раду з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями, затверджене МОН України від 14.02.19 р. тощо.  
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РОЗДІЛ 3. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ 

В УКРАЇНІ 

 

3.1 Система та класифікація конституційних засад відносин держави та 

церкви в Україні 

  

 

В межах цього підрозділу роботи спробуємо, по-перше, розглянути 

представлені в науковій літературі підходи до визначення видів і системи 

конституційних засад відносин держави та церкви, по-друге, визначитись із 

змістом таких категорій адміністративного права як «адміністративно-

правові механізми» та «адміністративно-правові засоби» забезпечення 

реалізації конституційних засад відносин держави та церкви.  

Право в його об’єктивному розумінні, як сукупність 

загальнообов’язкових, формально-визначених, встановлених державою та 

забезпечених до виконання її примусовою силою правил поведінки, є 

складним, багатовимірним та багаторівневим явищем, певною юридичною 

надбудовою в суспільстві, завдяки якій всі суспільні відносини, що 

потребують державно-владного впливу, отримують певної впорядкованості, а 

їх (суспільних відносин) учасникам надається можливість реалізовувати 

власні потреби та інтереси, не завдаючи та не створюючи загрози завдання 

шкоди потребам та інтересам один одного. 

В такому розумінні об’єктивне право базується на певних загальних 

ідеях, основоположних засадах, через які воно спрямовується, 

скоординовується  на досягнення тієї мети, яка ставиться перед ним, як 

найпотужнішим соціальним регулятором. Ці загальні ідеї, основоположні 

засади охоплюються дефініцією «правові принципи» або «принципи права».                                                                                                          
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             Як відомо, термін «принцип» походить від латинського слова 

«principium», значення якого полягає в окресленні «початку», «основи» 

чогось, якогось явища. Якщо звернутися до словникового тлумачення 

терміну «принцип», то з’ясовується його розуміння, як: основного вихідного 

положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму; 

основного закону якої-небудь точної науки; особливості, покладеної в основу 

створення або здійснення чого-небудь; переконання, норми, правила, яким 

керується хто-небудь у житті, поведінці [340, с. 693]. 

Принципи права поряд з юридичними нормами є «одним з 

фундаментальних та  найчастіше вживаних понять загальної теорії права та 

галузевих і міжгалузевих правових наук» [137, с. 142]. Звернення до категорії 

принципів робить процес пізнання досліджуваного явища фундаментальним, 

адже саме ці основоположні засади державно-правових явищ «пронизують» 

всю правову матерію, ніби «укріплюють» її  і надають їй стійкості, 

системності в умовах впливу будь-яких, як позитивних, так і негативних 

зовнішніх чинників. 

Оскільки право – це певний інструмент, за допомогою якого 

«здійснюється комунікація між людьми, між ними і державою, її органами та 

посадовими особами», то воно постає як «засіб цивілізованого вирішення 

конфліктів у суспільстві на засадах дотримання справедливої рівноваги між 

свободою одних і свободою інших (унормованої свободи), поєднання 

приватних і публічних інтересів. У цій ролі право виступає як сила, що 

протистоїть свавіллю і беззаконню, як дієвий гарант прав, особистісної 

безпеки та соціальної захищеності людини, засіб зняття соціальної напруги, 

досягнення злагоди і соціального миру» [137, с. 147]. Такі тези дають 

змогу розглядати право як певне соціальне благо, без якого  функціонування 

та розвиток суспільства є неможливими, і дійти висновку про соціальну 

цінність права, як найпотужнішого регулятора суспільних відносин. Оскільки 

правове регулювання «завжди здійснюється через особливий, властивий 

лише праву механізм, покликаний юридично гарантувати досягнення мети, 
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яку ставив законодавець, створюючи та санкціонуючи юридичні норми», то 

саме в цьому полягає «соціальна сутність існування права як нормативного 

інституційного утворення» [21, с. 210]. Тут варто звернути увагу на той факт, 

що в праві знаходять свій відбиток правові цінності – «конкретні соціально-

правові явища, засоби і механізми, вироблені протягом історії існування 

права, завдяки яким здійснюється правове регулювання» [137, с. 149]. І 

врешті, найважливішим виразом правових цінностей є принципи права. 

Принципи права через власну сутнісну складність не можуть бути однаково 

сприйняті та одностайно визначені, тому в наукових працях містяться різні їх 

визначення, засновані на різних поглядах дослідників цього правового 

явища. Наприклад, С.С. Алексєєв визначає принципи права, як «керівні ідеї, 

якими характеризується правовий зміст, його сутність та суспільне 

призначення. З одного боку, принципами виражаються правові 

закономірності, з іншої – ними є найзагальніші правові положення, що діють 

у межах всієї сфери регулювання правового типу та поширюються на всіх 

суб’єктів. Такі норми чи прямо сформульовані в законодавстві, чи їх можна 

вивести із загальної суті законодавчих актів [19, с. 143]. Принципи права 

визначаються і як «об’єктивно властиві праву вихідні засади, незаперечні 

вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних 

відносин із метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових і 

громадських інтересів. Принципи є підставою права, містяться в його змісті, 

слугують орієнтирами в його формуванні, відображають сутнісні 

характеристики права й основні зв’язки, які реально існують у правовій 

системі» [140, 249, 363]. 

Принципи права, як зазначається в спеціальних дослідженнях, є 

«найважливішою частиною, базовими нормативно-керівними засадами 

(імперативними вимогами), що визначають загальну спрямованість 

правового регулювання суспільних відносин. Відповідно до загальних 

принципів права тлумачаться норми права та формується каркас правових 

сфер, галузей та інститутів. Вихідні нормативно-керівні засади  забезпечують 
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суттєвий, стійкий, регулятивний правовий зв’язок між різними нормами 

права та іншими нормативними приписами, служать основним засобом для 

орієнтиру в правотворчості, систематизації, інтерпретації та реалізації права. 

У випадку виявлення невідповідності правових приписів, норм принципам 

права останні повинні інтерпретуватися через призму принципів права або 

приводитися у відповідність до них. Така інтегративна, пронизуюча 

властивість принципів права визначає їх системоутворюючий характер у 

системі права» [327, с. 127-128]. Категорія «принципи» відіграє особливу 

роль в державно-правовій дійсності, тому що «саме принципи права 

визначають початки, основи, юридичне закріплення яких у нормах права 

відбиває об’єктивні закономірності стану і розвитку суспільного і 

державного життя. В цілому, принципи права, відображаючи сутність права 

як специфічного регулятора соціальних відносин, визначають природу права, 

найбільш загальні закономірності і правила його розвитку» [36, с. 5]. На 

думку П.О. Недбайло, принципи права – це «найбільш абстрактні поняття, 

які виражають сутність держави і права в їхній основі та є вихідним 

елементом структури науки загальної теорії держави і права. Особливо 

проблема принципів права загострюється під час подолання прогалин у 

правовому регулюванні, зокрема через застосування та конкретизацію 

загальних (загальноправових) принципів права. Крім того, принципи права 

вчені розглядають як один із видів юридичних гарантій правильного 

застосування правових норм і здійснення суб’єктивних прав громадян. Вони 

забезпечують правомірність вчинків суб’єктів права, зміцнюють законність і 

правозастосування, підвищують обґрунтованість і доцільність в реалізації 

норм, сприяють справедливому оцінюванню вчинків у межах формальних 

вимог правових норм» [219, с.46]. Висвітлюючи значення принципів права, 

М.Г. Братасюк вказує, що «ефективність правового розвитку, безперечно, 

залежить від того, на яких саме вихідних ідеях воно ґрунтується. На людей 

впливають не стільки конкретні правові приписи, скільки загальні правові 

ідеї, положення, постулати, що закріплюють певну ієрархію цінностей, низку 
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фундаментальних цінностей, які має оберігати та на які має орієнтуватися 

суспільство» [58, с. 61]. 

Отже, вбачається, що принипами права в дослідницьких цілях можемо  

вважати основні засновничі ідеї, вихідні положення правового регулювання 

суспільних відносин, які закріплені в законі, мають загальну значущість, 

вищу імперативність (веління) і відображають суттєві положення права,  а 

також зумовлюють гарантії дотримання вимог правових норм.  

В досліджуваній галузі суспільних відносин – сфері взаємин держави і 

церкви – через рухливість та залежність зовнішнім чинникам, порядок та 

додержання всіх інтересів всіх без винятку носіїв (а саме в цій галузі, 

зауважимо, вони можуть бути вкрай різноманітними) прямо залежить від 

потужності чинного законодавства, яке ці відносини впорядковує, а воно, в 

свою чергу, в своїх потужностях прямо залежить від того, наскільки 

основоположні засади, на яких воно ґрунтується, відповідають цінностям та 

об’єктивно сталому розвитку відносин в досліджуваній сфері. 

Оскільки «в ХХІ ст. церква та релігійні організації все частіше 

заявляють про себе як про активних учасників суспільних процесів, а 

релігійний фактор посідає важливе місце в суспільно-політичному й 

духовно-культурному житті», а також враховуючи на той факт, що 

«українське законодавство закріплює принцип відокремлення церкви від 

держави і попре це спостерігається традиційно значний вплив релігійних 

інституцій на суспільні відносини, на політичні події, що пояснюється 

історичним значенням церкви у житті слов’янських народів і особливістю 

національного менталітету, головною складовою якого є релігійна 

духовність» [161, с. 215], то звернення до характеристики системи 

основоположних засад конституційно-правового регулювання взаємин 

церкви та держави є наразі актуальним та потребує пильної уваги з боку 

науковців та політиків. Адже принципи в їх сутнісному розумінні є тим 

важелем, базуючись на якому, незважаючи на будь-які фактори та чинники 

об’єктивного світу та суб’єктивного характеру, правове регулювання може 
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бути стабільним, результативним та сприяти реалізації потреб та інтересів 

всіх учасників суспільних відносин в сфері релігії.  

Перш ніж визначити систему принципів конституційно-правового 

регулювання взаємин церкви та держави, доречно зауважити, що система 

принципів, на яких будується законодавство, що регулює відносини між 

державою та церквою, їх (принципів) система та сутнісне навантаження 

прямо залежить від моделі, яка обрана державою, як орієнтир для взаємин на 

осі «держава - церква», і яку «обслуговує» засноване на цих принципах 

законодавство.   

Конституція України встановлює законодавче положення вищого 

законодавчого рівня у вказаній сфері державно-владного впливу, згідно з 

яким кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право 

включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Таке законодавче визначення 

дає можливість розгорнуто охарактеризувати державно-правову модель 

побудови взаємин держави з церквою і, спираючись на визначені в 

Конституції принципи цих відносин, визначити порядок організації 

державно-владного впливу для забезпечення свободи віросповідання в країні.  

В науковій літературі зазначається, що аналізуючи положення ст. 35 

Конституції України можна дійти висновку, що відносини держави та церкви 

мають автономний характер. Підтвердженням цього факту, як зазначається в 

науковій літературі, є п’ять конституційних принципів відносин церкви та 

держави в Україні. Це: гарантування свободи віросповідання, також у 

контексті заборони його неконституційного обмеження; відокремлення 

державних, комунальних навчальних закладів і релігійних організацій; 

рівність релігійних організацій перед законом; заборона дискримінації 

релігійних організацій та принцип відокремлення держави і релігійних 

організацій [207, с. 63].  



139 

Разом з тим, дослідження спеціальних наукових джерел з визначеної 

проблематики дає змогу дійти висновку про неоднозначність поглядів 

науковців на питання системи принципів законодавства України в галузі 

взаємин церкви та держави. 

Зокрема, Л.В. Ярмол в дисертаційному дослідженні вказує: «Можна 

стверджувати, що в системі законодавства України досить чітко 

викристалізовується та його ділянка, котра торкається свободи 

віросповідання та релігійних організацій». На підтвердження цього 

наводиться теза про те, що «правову основу діяльності релігійних організацій 

становлять Конституція України, яка проголошує, що кожен має право на 

свободу світогляду і віросповідання (ст. 35), та Закон України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. У низці інших нормативно-

правових актів визначені юридичні засоби реалізації, охорони і захисту 

свободи вибору світогляду та віросповідання, а також окремих її елементів 

(можливостей), зокрема таких, як право на світську та релігійну освіту, право 

на альтернативну (невійськову) службу. Крім того, згідно зі ст. 9 Конституції 

України, частиною національного законодавства України є чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість котрих надана Верховною Радою України і 

в яких, зокрема, також закріплюється свобода світогляду та віросповідання. 

До них належать, насамперед, Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права (ст. 18) та Конвенція про захист прав людини і основних 

свобод (ст. 9). Отже, можна констатувати існування комплексного 

(міжгалузевого) інституту законодавства, який є основою юридичного 

механізму забезпечення свободи світогляду і віросповідання» [400, с. 51-52]. 

Взагалі виступаємо проти визнання існування в праві України та 

адміністративному праві інституту принципів (будь то принципи відносин 

держави та церкви чи принципів функціонування органів публічного 

адміністрування, тощо). Принципи права є різновидом норм права, а тому в 

залежності від сфери своєї реалізації можуть бути розпорошені по різним 

інститутам як конституційного, так і адміністративного права. Викликає 
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сумнів і висновок про міжгалузевість інституту принципів відносин держави 

та церкви. Система таких принципів формується виключно в межах 

конституційного забезпечення, а тому їх правова природа не викликає 

сумнівів (вона є конституційно-правовою). Разом з тим, механізми реалізації 

цих принципів можуть бути різними – конституційно-правові, 

адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові, тощо. 

Наприклад, адміністративно-правовий механізм реалізації конституційних 

засад відносин держави та церкви можна розглядати як інститут 

адміністративного права. Але той факт, що він забезпечує реалізацію 

конституційних принципів, не змінює його правову природу (цей інститут є 

адміністративно-правовим).      

Виходячи з великого обсягу нормативно-правового масиву 

регулювання відносин в сфері свободи віросповідання, Л.В. Ярмол пропонує 

до конституційних принципів, на яких засновано законодавство у сфері 

релігії, відносити: 1) рівність громадян незалежно від їх ставлення до релігії; 

2) жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова; 3) усі 

релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом; 4) 

відокремлення церкви і релігійних організацій від держави [400, с. 60]. 

Варто зазначити, що в своїх дослідженнях Г.Л. Сергієнко визначає 

наступні конституційні принципи відносин держави і релігійних організацій: 

а) гарантування свободи віросповідання; б) заборона неконституційного 

обмеження  свободи сповідувати релігію; в) відокемлення держави і 

релігійних організацій; г) відокремлення державних, комунальних 

навчальних закладів і релігійних організацій; д) рівність релігійних 

організацій перед законом; ґ) заборона дискримінації релігійних організацій 

[333, с. 68-133]. Ця класифікація дозволяє чітко усвідомити різницю між 

задекларованими в Конституції України принципами відносин держави та 

церкви. Зокрема, простежується група принципів, які сформульовані у 

вигляді заборон (тобто чітко визначені виді вчинків, які є небезпечними для 

відносин держави та церкви). Окремо виділяється група принципів, які, 
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виходячи із історичного досвіду спілкування держави та церкви, акцентують 

увагу на необхідності відокремлення справ держави та справ церкви. І 

остання група принципів зосереджена на гарантуванні реалізації прав і 

свобод особи у сфері релігії. Ця класифікація достатньо вдало вплітається в 

канву нашого дослідження, адже дозволяє чітко сфокусувати увагу на 

особливостях адміністративно-правового забезпечення принципів-заборон, 

принципів-відмежування та принципів-забезпечення у сфері релігії.        

Не піддаючи критичному аналізу перелік принципів, на яких 

засновується взаємодія суспільства, церкви та держави, попередньо 

відзначимо, що кількість принципів, їх назви та сутнісне навантаження 

залежить від обраного тим чи іншим автором підходу до розуміння моделі 

взаємодії вказаних суб’єктів правових відносин та від потреб через розкриття 

предмету та об’єкта дослідження вирішити дослідницькі завдання. На 

підтвердження цього, можна навести точку зору В.М. Малишко стосовно 

того, що «у відповідності з Конституцією (ст. 35) та законодавством України 

взаємовідносини держави і церкви в Україні можна визначити за наступними 

напрямами: 1) держава та органи державної влади не втручаються у 

внутрішні справи діяльності церкви та релігійних організацій; 2) церква та 

релігійні організації те втручаються в діяльність держави та державних 

органів; 3) взаємовідносини держави і церкви здійснюються на принципі 

рівності всіх церков перед законом і невизнання державою жодної релігії як 

обов’язкової» [187, с. 111]. 

На підтвердження факту існування цих напрямків взаємодії, автор 

наводить такі засадничі положення організації взаємин. У відповідності з 

Конституцією України на підставі принципу відокремлення церкви від 

держави та у відповідності з Конституцією і законодавством України 

«держава та її органи не втручаються у діяльність релігійних організацій. Це 

означає, що держава не втручається і не забороняє діяльності релігійних 

організацій, якщо вони не порушують чинного законодавства, не порушують 

прав людини на свободу світогляду та віросповідання, прав людини на 
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життя, здоров’я і гідність особи. Другим напрямом у взаємовідносинах 

держави і церкви є невтручання церкви і релігійних організацій у діяльність 

держави та її органів. Дотримуючись встановленого в Україні правового 

режиму, релігійні організації не втручаються у сферу діяльності держави та її 

органів, не виконують державних функцій. Третім напрямом взаємодії 

держави і церкви є принцип рівності всіх релігій, віросповідань та релігійних 

організації перед законом, невизнання державою жодної релігії як 

обов’язковою. Взаємодія держави і церкви може проявлятися в участі 

релігійних організацій в соціально-культурній сфері, а також в участі 

священнослужителів у діяльності органів державної влади та інших 

державно-політичних відносинах» [187, с. 111-113].  

Останнім часом в наукових дослідженнях наводиться теза стосовно 

наступного вдосконалення законодавства в частині організації взаємин 

держави і церкви, зокрема «в Україні православ’я є традиційною релігією в 

суспільстві, яка посідає пріоритетне становище серед інших віросповідань» 

[49, с. 144]. Але це прямо не закріплено ні в Конституції України, ні в інших 

законодавчих актах, що свідчить про невідповідність реалій та 

задекларованої системи державно-церковних відносин. Наприклад, П.С. 

Богомазов зазначає, що Україна, де-факто надаючи перевагу Православній 

Церкві, де-юре не визнає себе православною, не відзначає особливу роль 

православ’я для власного ж становлення та тисячолітнього процесу 

державотворення України. Законодавче ж закріплення ролі православ’я у 

державно-церковних відносинах в нашій країні, на його думку, дасть 

правового поштовху до становлення Української Помісної православної 

церкви, через такі кроки: 1) розширення правового підґрунтя для розвитку 

законодавства у сфері релігії; 2) збільшення співпраці держави та 

Православної церкви у вирішенні актуальних соціальних проблем, котрі 

стоять сьогодні перед Україною (пенсійне забезпечення, трудова міграція, 

протидія поширенню ВІЛ/СНІДу, статевим збоченням, наркоманії, 

алкоголізму та занепаду моралі); 3) можливість інтеграції у європейський 
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гуманітарний простір для активної духовної розбудови Європи, тощо [49, с. 

144]. З такою точкою зору не можемо погодитись (більш детальна 

аргументація цього питання представлена в межах підрозділу 1.3 дисертації). 

Вона викликає заперечення, оскільки встановлення вказаних законодавчих 

положень суттєво може вплинути на принцип взаємин держави і церкви, 

спираючись на який (незалежно від його сучасної назви та іменування) 

держава не віддає перевагу жодній релігії і жодну релігію не встановлює 

обов’язковою та привілейованою. Саме в дотриманні тих постулатів, які 

відображені в законодавчих принципах взаємин церкви та держави міститься 

запорука стабільності в організації суспільних відносин за участі вказаних 

суб’єктів (державних і релігійних інституцій). 

Можна беззаперечно погодитися з точкою зору В.С. Бліхара, згідно з 

якою «ситуація, коли церква не лише відокремлена від держави, але майже 

повністю усунена від впливу на суспільне життя, веде таку державу до 

своєрідної екзистенційно-аксіологічної безвиході, яка, зрештою, виявляється 

в порушенні нормального функціонування держави і на рівні 

зовнішньополітичному, і в просторі внутрішньої політики» [48, с. 433]. 

Слушною в цьому аспекті вважається і позиція стосовно того, що 

церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – 

від церкви. В науковій літературі висловлюється думка, згідно з якою 

«вказане конституційне положення про повну відокремленість Церкви і 

Держави є продовженням ворожої, атеїстичної традиції тоталітарної 

радянської влади щодо духовенства та релігії у цілому, а відтак у сучасних 

умовах зазначений стан речей має бути модернізованим у напрямку 

конституційного забезпечення можливостей співпраці Церкви і Держави на 

користь суспільства» [207, с. 65]. Підтримки заслуговує і точка зору, згідно з 

якою «конституційний принцип в теперішній редакції Конституції України, 

де Церква відокремлена від Держави, фактично забороняє керівникам тих чи 

інших соціальних, культурних та освітніх закладів вести спільну діяльність з 

релігійними організаціями. І як наслідок, реалізація чисельних важливих 
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корисних соціально спрямованих проектів в інтересах суспільства стає 

неможливою» [207, с. 65]. Разом з тим, автор зазначає, що сьогодні потрібна 

суттєво нова модель відносин церкви та держави, а саме: модель 

партнерської співпраці, з метою розбудови партнерських взаємовідносин 

релігійних організацій та державних інституцій, навчальних закладів та 

церкви, забезпечення та реалізації права людини на свободу світогляду та 

віросповідання, зокрема в освітній галузі, консолідації українського 

суспільства, збереження та примноження його традиційної релігійної 

культури, релігійної української християнської самобутності та 

автентичності [207, с. 65]. Погоджуючись в цілому із висловленою тезою 

зазначимо, що партнерські відносини не охоплені моделлю відносин держави 

та церкви в положеннях Конституції України, але для їх реалізації не 

потрібно змінювати саму модель та вносити зміни в національне 

законодавство. Державна політика в сфері релігії є тим інструментарієм, який 

дозволяє не тільки реалізувати закріплені конституційні засади відносин 

держави та церкви, а надати відносинам держави та церкви дещо інший 

зміст. Тобто держава може вирішувати проблеми у сфері релігії не тільки 

шляхом встановлення заборон, меж співіснування держави та церкви та 

декларуванням прав і свобод учасників відповідних правовідносин, а й 

шляхом налагодження партнерських стосунків, тобто стосунків співпраці у 

окремих сферах суспільного життя (наприклад, у сфері культури).    

Вбачається, що в багатьох питаннях організації життєдіяльності 

сучасного суспільства церква (релігійні організації) може брати участь з 

правом дорадчого голосу. Українська держава в питаннях організації 

оновленої системи публічного управління тяжіє до встановлення засад 

публічного адміністрування в питаннях державно-владного впливу на всі 

сфери життєдіяльності суспільства, які того потребують. Публічне 

адміністрування, на відміну від державного управління, характеризується не 

тільки застосуванням більш м’яких методів впливу, а й залученням ширшого 

кола осіб до здійснення керівного впливу. Тут не йдеться про те, що релігійні 
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організації можуть претендувати на роль суб’єкта публічного 

адміністрування, адже це заборонено законом (релігійні організації не 

виконують державних функцій), проте з правом дорадчого голосу могли б 

брати участь в налагодженні механізму впорядкування пересічних з їх 

функціонуванням питань. Так, стосовно цього в дослідженнях визначається: 

«державна політика має спрямовуватись, зокрема, на переведення взаємин 

між державними інститутами та релігійними об’єднаннями у договірну 

площину. Подібний механізм закріплення взаємин чітко регламентуватиме 

права і обов’язки сторін, сприятиме виробленню партнерських засад 

співпраці, з одного боку, держави, а з іншого – церков. У конкурентному 

духовно-культурному середовищі стимулюватиме конфесії працювати на 

благо України, керуючись цивілізованими нормами громадянського 

суспільства. До принципів входить зрівняння релігійних організацій у правах 

з іншими суб’єктами правовідносин, що є вимогою європейського 

законодавства й ознакою демократичної політики, забезпечення рівного 

ставлення до всіх віросповідань і релігійних організацій, неухильне 

дотримання законодавства, що регулює діяльність релігійних організацій, 

всіма суб’єктами правовідносин. Наявність цих засад сприятиме 

утвердженню релігійної свободи та конфесійного плюралізму, а також 

розвиткові екуменічного та міжконфесійного діалогу» [241, с. 83]. 

Основою побудови взаємин церкви і державних інституцій є розуміння 

того, що «відносини держави та церкви в Україні в релігійній сфері 

визначаються світським характером держави, що означає: 1) держава, її 

органи та посадові особи не мають права втручатись у визначення особою 

свого ставлення до релігії, формувати і контролювати його, вести облік за 

цією ознакою чи примушувати особу діяти на користь певного об’єднання 

віруючих; 2) держава не ототожнює себе з жодною релігією чи групою 

віруючих, жодним переконанням чи об’єднанням його прихильників, не 

виступає від імені або проти будь-кого з них, не має права підтримувати 

будь-яку сторону в міжрелігійних конфліктах; 3) держава не повинна 
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ставитися до організацій, заснованих з метою реалізації права на свободу 

релігії, менш сприятливо, ніж до світських об’єднань громадян» [362]. Крім 

того,  світська держава не втручається у справи богослужбового чи 

богословського характеру, зміст віровчень, обрядів, церемоній, внутрішню 

церковну ієрархію та систему управління, включаючи нормативний елемент, 

а також у навчально-виховний процес закладів освіти об’єднання віруючих. 

У вітчизняному конституційному законодавстві встановлюються такі 

принципи взаємовідносин держави та релігійних об’єднань: 1) церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави; 2) жодна релігія не 

може бути визнана державою як обов’язкова. Всі релігії, віросповідання та 

релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких 

переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації 

щодо інших не допускається; 3) відокремлення школи від церкви; 4) заборона 

неконституційного обмеження реалізації права на свободу віросповідання, а 

тільки на підставі закону лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей; 5) 

держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 

організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за 

ознакою ставлення до релігії; 6) держава сприяє встановленню відносин 

взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які 

сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань 

та їх релігійними організаціями, а також бере до відома і поважає традиції та 

внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать 

чинному законодавству; 7) держава захищає права і законні інтереси 

релігійних організацій; 8) релігійні організації мають право брати участь у 

громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими 

об’єднаннями засоби масової інформації; 9) релігійні організації не 

виконують державних функцій; 10) релігійна організація не повинна 

втручатися у діяльність інших релігійних організацій, у будь-якій формі 

проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших 
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віросповідань; 11) релігійні організації не беруть участі у діяльності 

політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не 

висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або 

фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів (при цьому, 

священнослужителі мають право на участь у політичному житті нарівні з 

усіма громадянами) [362].  

Таким чином, Є.В. Ткаченко слушно зауважує, що релігійні організації 

як інститути громадянського суспільства є «автономними утвореннями і саме 

тому ні держава, ні її органи, ні територіальні громади, ні органи місцевого 

самоврядування, котрі діють від її імені, не мають права визначати на 

центральному чи локальному рівнях пріоритетною або обмежувати ту чи 

іншу релігію, надавати особливий захист та юридичний статус тій чи іншій 

релігійній організації, втручатися у здійснювану в межах закону діяльність 

релігійних організацій та фінансувати їх діяльність, змінювати їх підлеглість 

у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її 

межами релігійним центрам (управлінням). Обмеження ж реалізації права на 

віросповідання можливе лише на підставі закону і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей» 

[362]. З позиції конституційно-встановлених принципів організації взаємин 

держави і церкви для забезпечення жаданої державою та суспільством моделі 

цих взаємин дану позицію автора вбачаємо слушною і наголосимо, що таким 

чином забезпечується відокремлення світської держави від релігійних 

організацій. 

Аналіз наукових напрацювань, положень Конституції та чинного 

законодавства України дає змогу дійти висновку, що українська модель 

взаємовідносин церкви і держави є автономною, помірно сепараційною. 

Конституційні принципи відносин держави і релігійних організацій в 

Україні,  є доказом висловленої тези. Серед них: принцип гарантування 

свободи віросповідання, заборона його неконституційного обмеження, 
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принцип відокремлення держави і релігійних організацій, принцип 

відокремлення державних, комунальних навчальних закладів від релігійних 

організацій, принцип рівності релігійних організацій перед законом, принцип 

заборони дискримінації релігійних організацій. 

Отже модель відносин держави та церкви, а також державна політика у 

сфері релігії та церкви завжди ґрунтуються на правових принципах, 

закріплених в Конституції України. Разом з тим, положення національного 

законодавства не завжди дають чітке уявлення про систему конституційних 

засад відносин держави та церкви, попри те, що кожен такий принцип має 

свій особливий адміністративно-правовий механізм забезпечення та потребує 

специфічного набору адміністративно-правових засобів.  

У зв’язку з цим, хочемо запропонувати авторську класифікацію 

конституційних засад відносин держави та церкви. Так, в залежності від 

цільової спрямованості такі засади можна поділити на три групи: а) засади 

гарантування прав та свобод осіб в сфері релігії (гарантування свободи 

віросповідання, гарантування рівності релігійних організацій перед законом); 

б) засади гарантування відокремлення держави та церкви (гарантування 

відокремлення держави і релігійних організацій, гарантування відокремлення 

державних, комунальних навчальних закладів і релігійних організацій); в) 

засади-заборони у сфері релігії (заборона неконституційного обмеження 

свободи сповідувати релігію, заборона дискримінації релігійних організацій).   

Дослідження системи конституційних засад відносин держави та 

церкви саме в такому контексті дозволить, по-перше, більш детально 

зосередитись на адміністративно-правовому забезпеченні засад відносин 

держави та церкви, по-друге, допомагає дати наукове підґрунтя процесу 

формування ефективних адміністративно-правових механізмів та засобів 

реалізації права особи на свободу віросповідання. 

 Проте, незважаючи на можливість дати характеристику встановленій 

моделі взаємин церкви і держави, варто зазначити, що навіть найдосконаліше 

законодавство не виключає проблем правозастосування, а тим більше 
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проблеми правозастосування та правореалізації є можливими там, де 

законодавство, виходячи з фактичного стану суспільних відносин, потребує 

вдосконалення. Так, серед іншого, розробка моделі державно-церковних 

відносин в Україні потребує визначення вихідних засад цього процесу. До 

останніх  відносяться ті ключові положення та принципи, які, у будь-якому 

випадку, мають враховуватись при аналізі різноманітних аспектів правового 

положення церкви, її автономії та взаємин із державою.  

По-перше, необхідно звернути увагу на природу церкви як соціального 

явища, оскільки досить часто вона розглядається як унікальний феномен, 

відокремлений від інших суспільних одиниць. У сучасних умовах церква 

набуває усіх рис інституту громадянського суспільства. Світськість держави, 

нейтральність щодо релігії не означає того, що вона впроваджує, підтримує, 

«спонсорує» атеїстичну ідеологію, є байдужою щодо релігії, обмежує свої 

стосунки з релігійними громадами лише визнанням їх відокремленості від 

держави, оскільки така позиція веде до дискримінації віруючих порівняно з 

тими, громадянами, які не сповідують жодної релігії. Обов’язком держави є 

не тільки невтручання у діяльність церкви та попередження конфесійних 

конфліктів, а й здійснення юридичних, управлінських, організаційних 

заходів, спрямованих на розвиток недержавного релігійного (як і 

політичного, економічного, освітнього, спортивного тощо) сектора задля 

забезпечення повноцінної реалізації громадянами права на сповідування 

власних релігійних переконань (у т.ч. вдосконалення відповідного 

законодавства і управлінської системи, передання історичних пам’яток – 

культових споруд релігійній громаді у постійне користування або власність, 

забезпечення дотримання релігійних свобод в армії, міліції, місцях 

позбавлення волі тощо), не порушуючи, при цьому принципу рівності усіх 

громадян у правах і перед законом.  

По-друге, рівність релігійних об’єднань перед законом, що випливає з 

нейтралітету у питаннях віри держави, не означає рівності перед історією та 

культурою народу, а також інтересами більшості громадян. Утримуючись від 
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втручання у міжцерковний діалог, держава, може диференційовано 

підходити до своїх взаємин з різними церквами. Характер державно-

церковних відносин напряму залежить від значення тієї чи іншої конфесії у 

суспільному житті, як у минулому, так і сьогодні. Це цілком вкладається у 

розуміння церкви як інституту громадянського суспільства [72, с. 164]. 

Беззаперечною є теза О.В. Вовка про те, що головним принципом, на основі 

якого мають розвиватися відносини держави і церкви, є принцип 

верховенства права. Проте він, як основний принцип побудови всього 

державно-правового та суспільного устрою вбачається не спеціалізованим, 

таким що стосується державно-церковних відносин, а таким, що покладений 

до основи будь-яких взаємин, учасники яких тим чи іншим чином беруть 

участь в реалізації власних (проте охоронюваних або ж забезпечуваних 

державою) потреб та інтересів. 

Отже, спираючись на встановлене, можна констатувати, що, по-перше, 

коли йдеться про встановлення в законодавстві (чи вищого, чи поточного 

рівня) принципів відносин держави і церкви, то враховуються саме принципи 

(як основоположні, системоутворюючі і так би мовити «цементуючі» 

загальні засади) організації на державному рівні (через законотворчість і 

виконавчо-розпорядчу діяльність) взаємин релігійних інституцій і державних 

органів. Незважаючи на те, що віросповідання встановлене, як свобода, не 

варто сторонитися, а навпаки варто зажадати державного впливу в цій сфері, 

адже рівень можливості реалізації громадянами наданої їм свободи прямо 

залежить від повсякденної управлінської публічно-адміністративної 

діяльності держави в особі її органів та посадвих осіб в частині створення 

належних умов для безперешкодної і повної реалізації свободи (і не тільки в 

галузі віросповідання). По-друге, зважаючи на те, що модель відносин 

держави і церкви в Україні є фактично автономною, помірно-сепараційною, 

всі конституційно встановлені принципи відповідають потребам 

забезпечення такого стану взаємин з певними зауваженнями. Більш пильної 

уваги з боку законодавця потребує встановлення коопераційої праці, 
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партнерської співпраці держави і церкви в питаннях виховання, освіти, 

формування світогляду, вирішення певного кола проблем, не пов’язаних з 

організацією публічного адміністрування (державного управління).  При 

подальшому дослідженні  проблем на цій царині можливо формулювання 

кількох оновлених принципів організації взаємин церкви і держави. 

На даному етапі дослідження можна встановити, що на наш погляд 

автономній помірно сепераційній моделі взаємин церкви і держави 

відповідав би такий перелік принципів: свобода віросповідання;  заборона 

неконституційного обмеження свободи сповідувати релігію та її 

адміністративно-правове забезпечення; відокремлення держави і релігійних 

організацій; відокремлення державних, комунальних навчальних закладів і 

релігійних організацій; рівність релігійних організацій перед законом; 

заборона дискримінації релігійних організацій. 

Окремо стоїть питання визначення змісту категорій «адміністративно-

правове забезпечення відносин держави та церкви», «адміністративно-

правові засоби забезпечення відносин держави та церкви» та 

«адміністративно-правові механізми реалізації конституційних засад 

відносин держави та церкви».  

Не поглиблюючись у дискусію стосовно цих питань, адже вони, по-

перше, заслуговують окремого комплексного дослідження, по-друге, 

неодноразово будуть нами характеризуватись в Розділах 3 і 4 дисертації, 

хочемо уточнити наше бачення змісту вище перелічених понять.  

Вважаємо, що поняття «адміністративно-правове забезпечення» 

поєднує в своєму змісті два поняття – «адміністративно-правовий механізм» 

та «адміністративно-правові засоби». На підставі аналізу думок, 

представлених в науковій літературі, можна зробити висновок, що 

адміністративно-правові засоби забезпечення засад відносин держави та 

церкви представляють собою певний набір правових засобів, які передбачені 

адміністративним законодавством та спрямовані на забезпечення реалізації 

засад відносин держави та церкви (приписи, заборони, закріплення прав та 
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обов’язків, встановлення санкцій за невиконання вимог законодавства, 

тощо). Тоді як, будь-який адміністративно-правовий механізм розкриває 

процес перетворення права, обов’язку чи повноваження, закріпленого в 

національному законодавстві, у реальне життя (до моменту їх реалізації). 

Тому в нашій роботі запропоновано адміністративно-правовий механізм 

реалізації конституційних засад відносин держави та церкви розглядати як 

сукупність взаємодіючих спеціальних правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується реалізація у життя конституційних засад, а саме, шляхом 

дотримання, виконання, використання та застосування норм 

адміністративного права. До елементів такого механізму відносяться: 1) 

норми адміністративного права, які встановлюють: а) права і обов’язки 

віруючих та релігійних організацій у публічно-правовій сфері; б) 

повноваження органів публічного адміністрування в сфері релігії; в) умови, 

форми та процедури реалізації цих прав, обов’язків та повноважень; 2) 

суб’єкти права, які є учасниками правовідносин щодо реалізації 

конституційних засад відносин держави та церкви (віруючі як фізичні особи, 

релігійні організації, суб’єкти публічного адміністрування, правоохоронні 

органи); 3) порядок чи спосіб реалізації норм адміністративного права 

(реєстрація, контроль, надання дозволу і ін.).  

На підставі дослідження, проведеного в даному підрозділі роботи, 

можна зробити наступні висновки.  

Дослідження системи конституційних засад відносин держави та 

церкви через призму адміністративно-правового забезпечення є актуальним 

для доктрини адміністративного права, адже допомагає дати наукове 

підґрунтя процесу формування ефективних адміністративно-правових 

механізмів та засобів реалізації права особи на свободу віросповідання. 

Модель відносин держави та церкви, а також державна політика у 

сфері релігії та церкви завжди ґрунтуються на правових принципах, 

закріплених в Конституції України. Разом з тим, положення національного 

законодавства не завжди дають чітке уявлення про систему конституційних 
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засад відносин держави та церкви, попри те, що кожен такий принцип має 

свій особливий адміністративно-правовий механізм забезпечення та потребує 

специфічного набору адміністративно-правових засобів.  

Запропонована авторська класифікація конституційних засад відносин 

держави та церкви. В залежності від цільової спрямованості такі засади 

можна поділити на три групи: а) засади гарантування прав та свобод осіб в 

сфері релігії (гарантування свободи віросповідання, гарантування рівності 

релігійних організацій перед законом); б) засади гарантування відокремлення 

держави та церкви (гарантування відокремлення держави і релігійних 

організацій, гарантування відокремлення державних, комунальних 

навчальних закладів і релігійних організацій); в) засади-заборони у сфері 

релігії (заборона неконституційного обмеження свободи сповідувати релігію, 

заборона дискримінації релігійних організацій).     

Обґрунтовано думку, що поняття «адміністративно-правове 

забезпечення» поєднує в своєму змісті два поняття – «адміністративно-

правовий механізм» та «адміністративно-правові засоби». На підставі аналізу 

думок, представлених в науковій літературі, зроблено висновок, що 

адміністративно-правові засоби забезпечення засад відносин держави та 

церкви представляють собою певний набір правових засобів, які передбачені 

адміністративним законодавством та спрямовані на забезпечення реалізації 

засад відносин держави та церкви (приписи, заборони, закріплення прав та 

обов’язків, встановлення санкцій за невиконання вимог законодавства, 

тощо). Тоді як, будь-який адміністративно-правовий механізм розкриває 

процес перетворення права, обов’язку чи повноваження, закріпленого в 

національному законодавстві, у реальне життя (до моменту їх реалізації). 

Тому в науково-дослідній роботі запропоновано адміністративно-правовий 

механізм реалізації конституційних засад відносин держави та церкви 

розглядати як сукупність взаємодіючих спеціальних правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується реалізація у життя конституційних засад, а 

саме, шляхом дотримання, виконання, використання та застосування норм 
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адміністративного права. До елементів такого механізму відносяться: 1) 

норми адміністративного права, які встановлюють: а) права і обов’язки 

віруючих та релігійних організацій у публічно-правовій сфері; б) 

повноваження органів публічного адміністрування в сфері релігії; в) умови, 

форми та процедури реалізації цих прав, обов’язків та повноважень; 2) 

суб’єкти права, які є учасниками правовідносин щодо реалізації 

конституційних засад відносин держави та церкви (віруючі як фізичні особи, 

релігійні організації, суб’єкти публічного адміністрування, правоохоронні 

органи); 3) порядок чи спосіб реалізації норм адміністративного права 

(реєстрація, контроль, надання дозволу і ін.).  

 

 

 

3.2 Адміністративно-правове забезпечення засад гарантування 

прав та свобод осіб в сфері релігії 

 

В цьому підрозділ науково-дослідної роботи розкриємо зміст двох 

конституційних засад гарантування прав та свобод осіб в сфері релігії, а саме, 

засаду гарантування свободи віросповідання та засаду рівності релігійних 

організацій перед законом. Також в межах цього підрозділу визначимось із 

особливостями адміністративно-правого забезпечення цих засад відносин 

держави та церкви в Україні.  

Спочатку звернемо увагу на зміст конституційної засади гарантування 

свободи віросповідання. 

За Конституцією України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави. Такі конституційні настанови є 

найвищим здобутком демократичних перетворень, завдяки яким в державно-
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правовий устрій впроваджується концепція людиноцентризму. Конституція 

України в сфері свободи совісті людини встановлює положення, за яким 

кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Проте, встановити 

законодавче положення щодо певного права чи свободи на рівні, навіть 

Конституції України, ще не значить отримати результат у вигляді 

впорядкованих суспільних відносин у вказаній сфері. Як з цього приводу 

зазначає С.М. Морозюк, «норми права встановлюють ідеальні моделі, 

критерії належної, правомірної та бажаної поведінки. І лише після того, коли 

такі норми втілюються в реальних діяннях суб’єктів, на яких вони 

спрямовані, в реально існуючих відносинах, вони набувають справжньої 

цінності, виступають реальним регулятором. Одне лише існування правової 

норми, навіть якщо така норма є взірцем нормотворчої техніки та відповідає 

духу права, є недостатнім для того, аби вона дістала свого відображення в 

суспільних відносинах. Державі недостатньо мати розвинуте законодавство, 

необхідно, щоб його положення отримували практичне здійснення в 

соціальному житті, щоб кожна людина могла реалізувати свої конституційні 

права і свободи, перебуваючи під захистом держави» [216, с. 154]. З цим не 

можна не погодитися, враховуючи статичний характер правових приписів, в 

тому числі і конституційно-правових приписів. 

Як слушно зазначає М.Т. Гаврильців, «процес реалізації Конституції 

передбачає як забезпечення її максимальної стабільності, дієвості та 

ефективності, тобто здійснення властивих їй функцій, так і забезпечення 

розвитку, оновлення задля найуспішнішого проходження перехідного 

періоду у функціонуванні українського суспільства та Української держави, 

тобто завдяки механізму реалізації Основного Закону забезпечуються процес 

впровадження в життя його норм, виконання ним своїх функцій та адаптація 

до різних умов розвитку держави та суспільства. У суспільстві важливість 

механізму реалізації Конституції доводиться тим, що завдяки йому 

утверджується конституційний правопорядок, що ґрунтується на обмеженні 

публічної влади законом та гарантуванні основних прав, свобод і законних 
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інтересів людини та громадянина. З огляду на це до ключових елементів 

механізму реалізації Конституції України слід віднести правові заходи, 

спрямовані, по-перше, на утвердження конституційної законності та 

правопорядку; по-друге, на конкретизацію й деталізацію конституційних 

законів та їх окремих норм, що отримують розвиток у конституційному 

законодавстві; по-третє, на інтерпретацію конституційних норм 

уповноваженим суб’єктом; по-четверте, на належний правовий захист 

основоположних конституційних принципів і цінностей…» [75, с. 28]. Як 

бачимо, тут перевага надається конституційно-правовому регулюванню. 

Нажаль, поза увагою автора залишається адміністративно-правовий 

нормативний, функціональний, інституційний масив, за допомогою якого 

норми Основного закону впроваджуються в практику і часто 

перетворюються в адміністративно-правові норми, що містяться в актах 

підзаконного нормотворення і, часом, навіть в управлінських рішеннях 

(адміністративних актах) як найнижчого щаблю системи нормативних актів. 

З цього приводу слушно зазначає В. Погорілко: «… за своїм змістом 

реалізація норм чинної Конституції – це забезпечення організації та 

діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування 

відповідно до принципів, функцій та повноважень, визначених Конституцією 

України, а також створення й забезпечення функціонування у спосіб, 

передбачений Конституцією України, інших основних інститутів держави, 

зокрема  адміністративно-територіального устрою, державних символів, 

державної мови, грошової, банківської та бюджетної систем, Збройних Сил 

України та інших військових формувань» [298, с. 3]. 

Адміністративно-правові аспекти механізму реалізації конституційних 

положень не можуть залишатися поза належної уваги, адже власне система 

адміністративно-правових норм (як норм публічної галузі права) впорядковує 

всю діяльність держави щодо забезпечення реалізації прав і свобод людини, 

створення і організацію діяльності органів та посадових осіб публічного 

адміністрування аж до практичної реалізації прийнятих в процесі публічного 
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адміністрування актів (управлінських рішень), які переважно і становлять 

систему впровадження статично існуючих законодавчих приписів в практику 

щоденної організації співпраці і співіснування людей в соціальному просторі.  

Зважаючи на сутність публічного адміністрування як процесу втілення 

законодавчих положень (в тому числі і конституційних) в практику 

державно-правової дійсності та стосовно конкретних управлінських проблем, 

можна стверджувати, що публічне управління самим своїм існуванням і 

функціонуванням призначене втілювати конституційне положення стосовно 

організації діяльності держави, всіх її органів та посадових осіб щодо 

забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина. 

Дещо ускладнює розуміння процедури реалізації конституційних норм 

така їх особливість, як специфіка структури. Зокрема, як відомо, Конституція 

містить велику кількість норм-декларацій, норм-принципів. Як зазначає С.М. 

Морозюк, «значна частина норм Конституції України є нормами-

принципами, що визначають основи державного та суспільного ладу, 

правового статусу особи, тощо. Такі норми мають змогу знайти свій прояв в 

реальних суспільних відносинах лише опираючись на механізм їх 

забезпечення та гарантування, створений, з-поміж іншого, й нормами законів 

та підзаконних актів, що більш детально регулюють конституційні 

правовідносини та мають своєю метою деталізувати положення Основного 

Закону. Тому ефективність реалізації конституційно-правових норм, як норм 

прямої дії, досить часто залежить від дієвості норм звичайних» законів, що 

доповнюють та деталізують норми Основного Закону, створюючи правове 

підґрунтя для їх реалізації» [216, с. 156]. Не є винятком і конституційне 

положення про свободу віросповідання, яке є за змістом і правовою 

природою нормою-принципом. Як зазначається в спеціальних наукових 

дослідженнях з цього приводу, «встановлюючи принципи, законодавець тим 

самим покладає на себе обов’язок втілювати їх в правових нормах. З 

законодавця не знімається обов’язок відмінити чи змінити всяку норму, коли 

виявиться її невідповідність цим принципам» [188]. Норми-принципи мають 
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характер виключно стабільний і виконують особливі функції – «базових 

засад в праві, факторів утворення нормативної державної волі (норм, 

інститутів і ін.), прогнозування та ін.» [221, с. 127] Специфічними рисами 

норм-принципів є «особлива імперативність та безумовність правових 

приписів, концентрований вираз найважливіших підвалин суспільства, 

орієнтованість вдосконалення системи права та систематизації 

законодавства, надання єдності всій системі правових норм, забезпечення 

єдності правового регулювання суспільних відносин, можливість 

самостійного регулюючого впливу на суспільні відносини, закріплення 

суспільних відносин в узагальненій формі, вони мають вищу юридичну силу 

порівняно з іншими нормами, які встановлюють правило поведінки» [35, с. 

9]. 

Отже, слід вказати, що норми Конституції України, які встановлюють, 

зокрема принципи відносин між державою та церквою є нормами-

принципами з притаманними їм всіма ознаками норм права, а також з 

вказаними вище особливостями саме норм-принципів. Звісно, враховуючи їх 

особливості, певною специфікою буде вирізнятися і механізм їх практичної 

реалізації. Власне про роль адміністративно-правового масиву і буде йтися 

безпосередньо в цьому підрозділі нашої науково-дослідної роботи. Проте, 

зазначимо,  що  в наукових розробках з цього приводу стверджується: «… 

низка конституційних норм встановлюють лише загальні засади правових 

інститутів, детальна регламентація яких здійснюється конституційним 

законодавством. Окрім того, існують бланкетні конституційній норми, які 

безпосередньо нас відсилають до закону, що повинен бути прийнятий на їх 

виконання. Отже, наявність системи розгалуженого, несуперечливого 

конституційного законодавства є гарантією того, що норми Конституції 

України будуть втілені в життя» [217, с. 169]. Не заперечуючи проти такої 

думки, підкреслимо, що доволі ідеалістично виглядає визначення ролі 

законотворчості в механізмі реалізації конституційно-правових норм, проте 

сутність висловлювання з оглядом на подальшу логіку даного дослідження 
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повністю підтримується. Так, зокрема в дослідженнях встановлюється, що 

«основне призначення законотворчості полягає в розвитку положень 

Конституції України і створенні механізму їх реалізації з метою забезпечення 

суворого і неухильного дотримання всіх конституційних норм. 

Законотворчість – це «застосування Конституції спеціально уповноваженими 

на те державними органами або посадовими особами з обов’язковою 

наявністю всіх компонентів, властивих дотриманню конституційних норм. У 

процесі правотворчої діяльності не тільки створюються (змінюються, 

скасовуються) норми права, але й одночасно реалізуються правові принципи, 

норми» [314, с. 53]. Вбачається за необхідне в даному випадку наголосити, 

що вірогідно йдеться переважно про підзаконне нормотворення, правом на 

яке наділені всі і кожний орган державної виконавчої влади, чия діяльність 

носить виконавчо-розпорядчий характер, де складова «розпорядчий» 

використовується для позначення ролі цих органів у практичному втіленні 

законодавчих положень в практику державного буття, а саме – через владне 

розпорядництво (прийняття та реалізацію актів управління загального та 

індивідуального характеру) так би мовити «оживляти» механізм вирішення 

нагальних управлінських та організаційних завдань (виконавча складова), які 

постають перед органами та посадовими особами системи публічного 

адміністрування. 

Таким чином, адміністрування у вигляді прийняття на основі та на 

виконання законів держави підзаконних нормативно-правових актів, інших 

(аж до індивідуальних управлінських рішень) адміністративних актів, 

спрямованих на впорядкування конкретних суспільних відносин в сфері 

публічного управління становить важливу частину механізму реалізації 

конституційних норм. Без нормотворчої підзаконної діяльності переважна 

більшість норм Конституції України та законів залишиться статичною і не 

породить конкретні правовідносини. 



160 

До норм-принципів, зокрема, відносяться і норми Конституції України, 

що проголошують певні засадничі положення відносин держави і церкви, а 

також правового положення особи на цій царині. 

Отже, як йдеться в спеціальних наукових розробках, свобода 

віросповідання, яка проголошена Конституцією України, «є складовим 

елементом особистісного самовизначення людини, що зумовлює її 

формування, розвиток, існування» [401, с. 39]. Стосовно дослідження 

сутності даної свободи зазначається що в «різних документах та юридичних 

актах – як міжнародних, так і національних – використовують неоднакові 

вербальні позначення (назви) свободи віросповідання людини. Зокрема, 

вживаються такі термінологічні вирази, як-то: право на свободу думки, 

совісті і релігії; право на свободу думки, совісті, релігії і переконань; свобода 

думки, совісті і віросповідання; свобода світогляду та віросповідання; 

свобода совісті; свобода віросповідання; свобода совісті і свобода 

віросповідання; свобода совісті, релігії й інших переконань; свобода 

ідеології, віросповідання та відправлення культів; свобода віри» [173, с. 69]. 

Проте, незважаючи на перераховану термінологію, першочерговим для 

забезпечення свободи віросповідання вбачається сутнісна наповненість 

даного принципу. Як йдеться в наукових джерелах, категорія «свобода 

совісті» охоплює своїм змістом сферу духовного буття людини, в чому особа 

вільно самовизначається і самоактуалізується. Свобода совісті – це умова і 

можливість вільного духовного самовизначення особи, спосіб її 

самореалізації [33, с. 121]. В філософсько-етичному контексті ця категорія 

віддзеркалює внутрішню здатність особи осмислювати, оцінювати різні 

моральні, світоглядні, в тому числі й релігійні, парадигми, вільно, без будь-

якого зовнішнього примусу робити завізований власною совістю вибір, 

переводити їх ціннісно-смислові параметри в площину своїх переконань, 

життєвих орієнтирів, забезпечуючи можливість безперешкодної їх 

самореалізації на основі свого самовизначення. В означеній інтерпретації 

свобода совісті характеризується як специфічно вибіркова й узгоджена 
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активність свідомості, совісті, волі індивіда, спрямованих на його 

самовизначення у світоглядній сфері щодо необхідних життєво смислових 

засад його буття. Свободу совісті справедливо розглядають як атрибутивну 

ознаку особи. Категорію «свобода совісті» тлумачать як одне з визначальних 

прав людини: право кожної людини вибирати для себе систему духовних 

цінностей. Отже, свобода совісті (як аспект вільного самовизначення особи) 

у сфері конкретного віросповідання постає як свобода релігійної совісті або 

як свобода віросповідання [33, с. 121]. На додаток також наведемо тезу, яку 

повною мірою підтримуємо в контексті розкриття сутності свободи 

віросповідання: «людська особа має право на релігійну свободу. А ця 

свобода полягає в тому, що всі люди повинні бути вільні від примусу, чи з 

боку однієї особи, чи з боку громадських спільнот і будь-якої людської 

влади, і то так, щоб у релігійних справах ніхто ані не був змушуваний 

поступати проти власної совісті, і приватно і публічно, особисто, чи в спілці з 

іншими, в належних межах...» [33, с. 124] Отже, не поглиблюючись в 

подальший науковий пошук філософського спрямування стосовно 

можливого сутнісного навантаження окресленого принципу взаємин церкви 

та держави, зазначимо, що свобода віросповідання, як загальносоціальне 

(природне) право людини, це невід’ємне право людини, яке полягає у 

можливості сповідувати певну віру, дотримуватись обрядів, пов’язаних з 

нею, проповідувати або не дотримуватися жодних релігійних поглядів. 

     

Варто приєднатися до розуміння свободи віросповідання, 

усвідомлюючи, що «право на свободу релігії охоплює, насамперед, так звану 

внутрішню свободу релігії (forum internum). Це право захищає, насамперед, 

свободу дотримуватися внутрішніх переконань, свободу мати релігійні 

переконання або їх не мати та свободу їх змінювати. Ця внутрішня свобода 

невід’ємно пов’язана з правом вираження своєї релігії (forum externum). Це 

свобода безперешкодно здійснювати релігійну діяльність» [402, с. 369]. 
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Свобода віросповідання, як конституційно-правовий принцип будови 

взаємин держави і церкви і як складова конституційно-правового статусу 

особи, будучи формально вираженою за допомогою норми-принципу в 

Конституції України, потребує надскладних зусиль з боку системи 

державних органів та  посадових осіб для практичного впровадження 

належних умов для безперешкодного користування особами цим принципом 

і для захисту належної особам свободи. Як йшлося вище, важлива роль в 

цьому (якщо навіть не першочергова) відводиться адміністративно-

правовому забезпеченню  гарантування  цієї свободи. 

Адміністративно-правове забезпечення можна розглядати як один із 

видів правового забезпечення, яке є цілеспрямованою дією на поведінку 

людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [88, 

с. 46]. 

Попередньо варто встановити, що собою становить такий вид   

діяльності держави, як забезпечення певних, проголошених правових 

категорій чи явищ. Забезпечувати – означає створювати необхідні умови для 

здійснення чи гарантування, охорони кого-небудь, чого-небудь від загрози 

або небезпеки. Це сукупність методів, засобів і заходів, необхідних для 

нормального функціонування об’єкта процесу. В юридичній літературі з 

визначених питань пропонується теза, яка повною мірою відповідає потребам 

нашого дослідження, а тому повністю підтримується. Отже, згідно з цією 

тезою «основними чинниками забезпечення прав і свобод громадян є 

юридичні гарантії та соціальні умови. До системи юридичних гарантій прав і 

свобод громадян належать нормативно-правові та інституційно-організаційні 

засоби їх забезпечення. Нормативні гарантії забезпечення прав, свобод та 

обов’язків громадянина – це передбачені нормами матеріального і 

процесуального права юридичні засоби забезпечення реалізації, охорони й 

захисту прав, свобод та обов’язків. Проте нормативно-правові засоби 

забезпечення прав, свобод та виконання обов’язків особи самі по собі не 

можуть створити фактичні умови для використання кожним своїх прав і 
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свобод. Соціальні умови як об’єктивні ознаки суспільної життєдіяльності 

виступають «матеріальною» основою забезпечення прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина. Інституційно-організаційні гарантії 

забезпечення прав, свобод та обов’язків громадян – це передбачені у 

законодавстві державні інституції, на які покладаються відповідні функції і 

повноваження з організації та здійснення юридичного забезпечення 

реалізації, охорони і захисту прав, свобод та належного виконання обов’язків 

громадянина. За характером суб’єктів здійснення забезпечувальної діяльності 

дані інституції можуть поділятися на державні й громадські» [23, с. 107]. 

Наприклад, В.А. Головко, під час розгляду адміністративно-правового 

забезпечення прав учасників дорожнього руху, визначає його як 

«регламентовану нормами законодавства діяльність органів державної влади, 

зміст якої становить створення умов для реалізації, охорони та захисту прав 

громадян як учасників дорожнього руху за допомогою адміністративно-

правових засобів. До таких засобів віднесено засоби переконання та примусу, 

засоби адміністративного судочинства та засоби безпосереднього, прямого та 

опосередкованого захисту суб’єктів господарювання» [81, с. 7-8]. Також 

в наукових джерелах існує визначення адміністративно-правового 

забезпечення, як сукупності «адміністративно-правових заходів, 

спрямованих на створення відповідних умов для ефективної реалізації, 

охорони, захисту й відновлення порушених прав і свобод неповнолітніх. 

Головними його ознаками є: 1) сукупність адміністративно-правових заходів 

і засобів; 2) система гарантій; 3) відповідні умови реалізації, їх охорона, 

захист та відновлення; 4) регулювання переважно нормами 

адміністративного і конституційного права. Механізм адміністративно-

правового забезпечення визначається як цілісна система адміністративно-

правових норм та структурно взаємопов’язаних між собою суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення, які створюють надійні умови для 

реалізації, охорони, захисту й відновлення» [154, с. 7-8].  
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В.І. Марчук під адміністративно-правовим забезпеченням розуміє  

створення та підтримку умов для виконання вимог встановленого порядку 

управління за допомогою адміністративно-правових засобів у правовій сфері. 

Структуру механізму адміністративно-правового забезпечення він 

відображає наступним чином: 1) норма права (адміністративно-правова 

норма); 2) правові відносини (адміністративно-правові відносини); 3) 

принципи дії механізму забезпечення порядку управління; 4) стадії порядку 

управління і їх забезпечення; 5) гарантії здійснення порядку управління; 6) 

акти застосування норм права [195, с. 9].  

Є.Є. Колесников визначає адміністративно-правове забезпечення як 

«здійснюване державою за допомогою спеціального механізму 

упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона, 

реалізація та розвиток. З цього він робить висновок, що адміністративно-

правове забезпечення захисту прав споживачів є впливом держави на 

суспільні відносини з метою впорядкування, захисту та охорони відносин 

між органами влади, споживачами та суб’єктами господарювання, що 

здійснюється за допомогою норм права та через спеціальний механізм» [138, 

с. 434]. Г.С. Римарчук визначає адміністративно-правове забезпечення щодо 

права інтелектуальної власності, як «здійснення державою за допомогою 

правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних 

відносин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток» [315, с. 

8]. 

О.М. Гумін та Є.В. Пряхін зазначають, що «адміністративно-правове 

забезпечення можна розглядати у широкому та вузькому розумінні. У 

широкому розумінні адміністративно-правове забезпечення можна визначити 

як упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою 

органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорона, 

реалізація і розвиток. Щодо вузького розуміння, то визначення буде 

змінюватися у зв’язку із тим, про які суспільні відносини буде вестися мова» 

[88, c. 48]. 
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З проведеного аналізу випливає, що адміністративно-правове 

забезпечення реалізації принципу свободи віросповідання полягає в 

позитивній юридично значущій діяльності органів та посадових осіб системи 

публічного адміністрування (діяльність, яка народжує правові наслідки у 

вигляді появи, зміни або припинення правовідносин), яка виявляється у 

вольовому, владному, односторонньому, заснованому на законі, 

організуючому впливі вказаних органів на сферу реалізації особами свободи 

віросповідання для створення належних умов для вільного використання 

особами передбаченої Конституцією України свободи віросповідання, а у 

випадках, передбачених законодавством, для обмеження, базованого 

виключно на законних підставах, здійснення цього права. 

Для того, щоб норма-принцип отримала «життєвого поштовху» 

стосовно конкретної життєвої ситуації, необхідна її деталізація в поточному 

законодавстві через  масив адміністративно-правових та інших галузевих 

норм, які будуть регулятивними або охоронними, встановлювати права та 

обов’язки учасників правовідносин або забороняти певні варіанти поведінки, 

забезпечені санкціями. Тут маємо вже справу з адміністративно-правовим 

регулюванням, стосовно якого протягом тривалого часу існування наукових 

розробок так і не встановилося єдності поглядів. Наприклад, Н.В. Галіцина 

робить висновок, що «адміністративно-правове регулювання як різновид 

державного регулювання є механізмом імперативного-нормативного 

упорядкування організації і діяльності суб’єктів і об’єктів управління і 

формування стійкого правового порядку їх функціонування», а О.В. 

Голяшкін вбачає сутність адміністративно-правового регулювання у 

механізмі імперативно нормативного впорядкування організації і діяльності 

суб’єктів та об’єктів державного управління і формування стійкого порядку 

їх функціонування, яке, поєднуючись із нормами інших галузей права, 

«оформлює», «поглинає», «вводить» їх у дію на певному циклі, ситуації 

діяльності регульованих об’єктів» [262, с. 147].  
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В юридичній науковій та навчальній літературі термін «регулювання» 

трактується як упорядкування, налагодження, приведення чогось у 

відповідність до чогось (з чимось) [104, с. 172]. Діяльність з упорядкування 

певних суспільних інтересів та явищ можлива тоді, коли певні об’єкти вже 

організаційно оформлені, а відтак, регулювання слід розглядати як одну з 

форм організаційної діяльності, яка забезпечує упорядкованість соціальних 

об’єктів та організацію цілеспрямованого впливу на них [9, с. 64-65].  В.В. 

Галунько та  О.М. Єщук, досліджуючи поняття і зміст адміністративно-

правового регулювання визначають останнє як цілеспрямований вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за 

допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави [85, с. 61]. І.М. 

Шопіна розглядає адміністративно-правове регулювання  як 

«адміністративно-правовий вплив на суспільні відносини, який здійснюється 

за допомогою комплексу адміністративно-правових засобів та інших 

правових явищ, які у сукупності складають механізм адміністративно-

правового регулювання. На думку В.І. Теремецького, адміністративно-

правове регулювання являє собою цілеспрямований вплив правових норм, 

що прийняті державою і є відповідними адміністративними засобами 

забезпечення прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб та 

держави у суспільних відносинах з метою підпорядкування їх юридично 

встановленому правопорядку, а також охорони та розвитку в інтересах 

суспільства і держави [85, с. 61]. Вбачається, що саме цю останню позицію 

можна підтримати беззаперечно і встановити, що адміністративно-правове 

регулювання є одним із засобів адміністративно-правового забезпечення  

реалізації прав і свобод людини і громадянина, і зокрема, належної кожній 

особі свободи віросповідання. Адміністративно-правове регулювання, таким 

чином, полягає в попередньому впорядкуванні суспільних відносин за 

допомогою  норм адміністративного права, які містяться в нормативно-
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правових актах будь-якого ієрархічного рівня, від законів до індивідуальних 

адміністративних актів. Потім вже за логікою побудови процесу публічного 

адміністрування здійснюється реалізація прийнятих адміністративних актів, 

збір зворотної інформації, оцінювання результатів тощо, але на шляху 

отримання результату у вигляді впорядкованих суспільних відносин через 

функціонування механізму адміністративно-правового забезпечення 

адміністративно-правове регулювання є першим кроком. І дійсно, ст. 1 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» встановлює 

серед іншого, що завданнями Закону є «гарантування права на свободу 

совісті громадянам України та здійснення цього права…» [296, ст. 1]. 

Виходячи з назви Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», слід враховувати наступне – «свобода совісті» й «свобода 

релігії» є поняттями взаємопов’язаними, але не тотожними. Перше поняття 

охоплює своїм змістом широку сферу духовного буття людини, в якій вона 

самовизначається й самореалізується. Друге – «свобода релігії» – постає як 

свобода вибору й самоствердження індивіда лише в системі релігійних 

координат. Структура поняття «свобода релігії» має два основних 

компоненти: свобода віросповідань і свобода церкви. Свобода віросповідань 

є складовою свободи совісті і постає як свобода вибору релігії, відправлення 

релігійного культу і виявляє себе як внутрішня здатність особистості до 

релігійного самовизначення й самореалізації, як її природне право. А поняття 

«свобода церкви» характеризує соціально-правові можливості 

функціонування церкви, релігійних об’єднань, громад віруючих. Це поняття 

пов’язане з поняттям свобода совісті, однак не є складовою частиною 

(елементом) її структури. Свобода церкви – це вид суспільної свободи. Вона 

включає: свободу створення, управління й функціонування релігійних 

організацій, свободу господарської, фінансової їх діяльності та ін. 

Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації 

встановлює гарантоване для забезпечення свободи віросповідання 

положення, за яким реєстрація статутів (положень) релігійних організацій є 
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чітко регламентованою (зокрема, ст. 14 Закону «Про свободу совісті та 

релігійні організації» [296]), з безваріантним визначенням підлеглості 

релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних 

організацій із статусом юридичної особи (Закон «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та 

процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом 

юридичної особи» [272]), а також спрямованим на підвищення якості 

виконання та доступу до результатів виконання державної функції з питань 

реєстрації статутів (положень) релігійних організацій (релігійних центрів 

(управлінь), монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), 

духовних навчальних закладів) (Наказ Міністерства культури України «Про 

затвердження Стандарту надання  адміністративної послуги з реєстрації 

статуту (положення) релігійної організації та змін до нього» [286]). 

Особливої уваги в даному документі заслуговує розділ ІХ «Вимоги до 

посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної 

послуги», в якому йдеться про те, що посадові особи Мінкультури, які 

безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, повинні 

знати законодавство України з питань релігій, державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, порядок ведення 

діловодства, вільно володіти державною мовою. Вбачаємо це положення 

деонтологічно-вивіреним, сталим і вчасно застосованим в законодавстві про 

публічне адміністрування. 

Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації з 

метою гарантування принципу свободи віросповідання встановлює 

можливість судового оскарження відмови в реєстрації статуту (положення) 

релігійної організації, виключний перелік підстав судового припинення 

діяльності релігійної організації, положення про безперешкодний порядок 

проведення богослужінь, релігійних обрядів та процесій в культових 

будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах 

релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і 
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крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, 

організаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і 

згодою адміністрації. Весь комплекс норм законодавства, що вказаний вище, 

становить адміністративно-правовий масив забезпечення цього принципу, 

адже він спрямований на гарантування особам можливості сповідувати 

релігію через створення належних для цього умов.  

На додаток до цього, варто навести законодавче положення стосовно 

покладання на командування військових частин зобов’язання надавати 

можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні 

релігійних обрядів. Богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, 

будинках для престарілих та осіб з інвалідністю, місцях попереднього 

ув’язнення і відбування покарання проводяться на прохання громадян, які 

перебувають в них, або за ініціативою релігійних організацій. Адміністрація 

зазначених установ сприяє цьому, бере участь у визначенні часу та інших 

умов проведення богослужіння, обряду або церемонії. Ще однією гарантією 

законодавчого рівня є встановлення можливості для осіб, для яких виконання 

військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці 

громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних 

організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, виконати 

військовий обов’язок через несення альтернативної (невійськової) служби 

(ст. 2 Закону «Про альтернативну (невійськову) службу» [268, ст. 2]).  

Організаційно-функціональними гарантіями принципу свободи 

віросповідання адміністративно-правового характеру є функціонування 

спільно з Кабінетом Міністрів України та Президентом України системи 

центральних органів виконавчої влади, через які забезпечується формування і 

реалізація державної політики в сфері релігії. Зокрема, йдеться про те, що 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури, 

державної мовної політики, популяризації України у світі, державного 

іномовлення, інформаційного суверенітету України (у частині повноважень з 
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управління цілісним майновим комплексом Українського національного 

інформаційного агентства “Укрінформ”) та інформаційної безпеки, а також 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах 

кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, між 

національних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в 

Україні, мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, 

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, є Міністерство 

культури та інформаційної політики, яке серед іншого забезпечує 

формування та реалізацію державної політики, в тому числі, в сфері релігії, 

здійснює нормативно-правове регулювання у визначеній сфері [253].  

Серед адміністративно-правових гарантій свободи віросповідання 

варто назвати також існування такого органу публічного адміністрування, як 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, що юридично є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та 

інформаційної політики і який реалізує державну політику у сфері 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в 

Україні. Саме на цей орган виконавчої влади покладається: здійснення 

державного контролю за додержанням законодавства про свободу совісті та 

релігійні організації; вивчення та аналітика проблем  суспільних процесів у 

сфері свободи совісті та релігії; проведення  реєстрації статутів (положень) 

релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських 

товариств (місій) та духовних (релігійних) закладів освіти; проведення  

реєстрації релігійних організацій як юридичних осіб; збір та аналітика 

статистичної інформації щодо кількості та виду релігійних організацій, що 

діють в Україні, культових будівель, споруд та іншого майна, які належать 

релігійним організаціям або використовуються ними, а також колишніх 

культових будівель, споруд та іншого майна, які використовуються не за 

призначенням; офіційне погодження питання щодо можливості провадження 

проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних 



171 

обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, 

іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями 

і тимчасово перебувають в Україні; сприяння участі релігійних організацій у 

міжнародних форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними 

центрами і зарубіжними релігійними організаціями [252]. 

Оскільки наше дослідження зорієнтоване на дослідження 

адміністративно-правового механізму забезпечення свободи віросповідання, 

то принагідно зауважмо, що загалом правова охорона прав і свобод громадян 

здійснюється за допомогою різноманітних засобів, в тому числі, шляхом 

встановлення і застосування заходів юридичної відповідальності. Її 

(юридичну відповідальність) варто розуміти як «нормативний, гарантований 

і забезпечений державним переконанням або примусом публічно-юридичний 

обов’язок щодо дотримання та виконання норм публічного права, 

реалізований у правомірній поведінці суб’єкта права, що схвалюється і (або) 

заохочується державою, а у випадку його порушення – обов’язок 

правопорушника перетерпіти осуд, обмеження прав особистого, 

матеріального та організаційного характеру» [355, с. 15]. Як принагідно 

зауважено в наукових розробках, «за загальним правилом в структурі 

механізму правового регулювання вчені виокремлюють дві групи елементів: 

основні та другорядні, серед яких міститься юридична відповідальність. На 

нашу думку, її функціональна характеристика найбільш повно проявиться 

саме в структурі механізму правового регулювання, а не взагалі, коли явище 

вивчається абстраговано, без врахування взаємозв’язків з іншими правовими 

явищами» [388, с. 24]. Враховуючи, що  механізм забезпечення реалізації 

закону можна розуміти, як «комплекс взаємно узгоджених заходів 

матеріально-технічного, організаційного, управлінського, ідеологічного 

(соціально-психологічного) і спеціально-юридичного характеру, що 

здійснюється державою, її органами й посадовими особами, що мають своїм 

призначенням забезпечити реальну дію закону, тобто створити умови, за 

яких громадяни, їхні об’єднання узгоджують свої дії з вимогами закону, а 
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також безперешкодно та ефективно використовують надані їм можливості 

для задоволення багатоманітних інтересів і потреб» [80, c. 12-13], то він, без 

наявності в його складі юридичної відповідальності, вбачається не повним і 

не достатньо дієвим. 

Незважаючи на те, що у положеннях Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» встановлюються певні правила, які є 

важливими для держави (наприклад, заборона встановлення переваг або 

обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації, 

примушення при визначенні громадянином свого ставлення до релігії тощо, 

розпалювання ворожнечі й релігійної ненависті тягне відповідальність, 

встановлену законом, тощо) [105], адміністративна відповідальність за 

порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

відсутня. Це вбачається вкрай не доречним, адже без наявності 

адміністративної відповідальності за порушення положень законодавства про 

свободу віросповідання, механізм адміністративно-правового забезпечення 

даного конституційного принципу є не достатньо дієвим та неповним. 

Переконані в тому, що дослідження особливостей адміністративно-правової 

відповідальності в даній групі суспільних відносин має бути предметом 

дослідження науки адміністративного права з подальшими змінами положень 

адміністративно-деліктного законодавства. 

Наступною конституційною засадою, зміст якої буде розкрито в цьому 

підрозділі роботи, є гарантування рівності релігійних організацій перед 

законом.    

Перш ніж розпочати аналіз даної конституційної засади відносин 

держави та церкви, слід звернути увагу на думки, висловлені Я. Олексиним. 

Вчений зазначає, що «на сучасному етапі історичного розвитку нашої 

держави, коли попередня державна ідеологія зазнала краху, а нові ідеології 

не завоювали довіри у людей, великого значення на шляху духовного 

відродження України набувають релігія як форма суспільної свідомості і 

церква як важливий інститут громадянського суспільства. Оцінюючи 
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релігійно-церковну складову формування і розвитку громадянського 

суспільства в Україні, варто взяти до уваги наявність у країні і кількість 

різних релігій, конфесій, релігійних напрямів, їхнє кількісне співвідношення 

й взаємини між собою» [229, с. 210]. 

Якщо звернутися до спеціальних наукових досліджень, які стосуються 

мережі релігійних організацій в Україні, можна побачити таку статистику. У 

роки незалежності релігійна ситуація в державі – за наявного процесу 

трансформації від атеїстичної ідеології до європейської моделі свободи 

совісті – характеризується стабільною динамікою зростання релігійно-

інституційної мережі на 5-7 % щороку. Симптоматичним для свободи буття 

релігії є саме те, що ця якість проявляється у зростанні, в першу чергу, 

кількісних показників. Якщо в 1991 р. у релігійному просторі України було 

лише 9 944 релігійні організації, то в 1992 р. – вже 12 962 (приріст склав 30 

%). Відповідно в 1993 р. функціонували 15 017 релігійних організацій 

(приріст – 16 %). Високий показник приросту було зафіксовано й у 1995 р., 

коли за кількістю 16 984 релігійні організації приріст становив 13,5 %. І хоча 

в подальшому таких високих темпів приросту не спостерігалося, динаміка 

зростання залишалася стабільною: 1996 р. – 18 111 організацій (приріст 6,8 

%), 1997 р. – 19 110 (приріст 5,5 %), 1998 р. – 20 408 (приріст 6,8 %), 1999 р. – 

21 843 (приріст 7 %), 2000 р. – 23 543 (приріст 7,8 %), 2001 р. – 25 405 

(приріст 7,9 %). Станом на 2010 р. в Україні діяли 35 184 релігійні організації 

(приріст порівняно з 2000 р. склав 25,4 %), в тому числі ця цифра включала 

33 733 релігійні громади. Мережа релігійних організацій в Україні є однією з 

найчисельніших на континенті, що відображає вагому присутність 

релігійного інституту в суспільстві» [240, с. 206]. За інформацією, 

розміщеною на сайті Інституту релігійної свободи, на початок 2020 року 

кількість релігійних організацій в Україні сягнула 36 796, на даний момент в 

Україні діють 89 (-2) центрів релігійних об’єднань та 301 (+2) релігійних 

управлінь, єпархій, дієцезій тощо, серед усіх релігійних організацій України 

97% відносяться до християнських конфесій, зокрема 53,7% – православні, 
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28,9% – євангельські (протестантські) церкви та 14,3% – католицькі. 

Звичайно, за таких умов, для забезпечення свободи віросповідання, 

забезпечення реалізації всіх, проголошених Конституцією України і Законом 

України «Про свободу совісті та релігійні організації», цінностей та 

ціннісних орієнтирів, держава не може стояти осторонь захисту рівності всіх 

учасників релігійних відносин, гарантій права на існування будь-якої 

релігійної організації, що відповідає вимогам закону. Отже втручання 

держави в релігійні відносини, здійснене в межах адміністративно-правового 

механізму регулювання релігійних відносин в Україні, знаходить свій вияв в 

забезпеченні принципу рівності всіх релігійних організацій перед законом.  

Передусім релігійні організації є рівними між собою. Як зазначав 

Мартін Лютер, «всі церкви – рівні, а їхня єдність не залежить від 

верховенства одного чоловіка» [193].  

Сьогодні визначальним для організації державної діяльності щодо 

забезпечення рівності релігійних організацій є положення законодавства, за 

яким усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед 

законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 

віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. 

Категорія «принципи права» вже побіжно була розглянута на сторінках 

даного дослідження, проте, з метою логіки побудови дослідження варто 

згадати тезу, що конституційні засади є фундаментом правової системи 

кожної держави. Вони мають бути гармонійно узгодженими між собою, аби 

успішно регулювати суспільні відносини, які унормовуються правом. 

Наприклад, Д.Д. Штонда зазначає: «Існує певна низка основоположних 

принципів права. Вони є концентрованим вираженням найважливіших 

сутнісних рис та цінностей певної системи права. Зазвичай ці принципи 

відображають основні засади суспільства, інтелектуальний рівень, 

культурний досвід. Одним із основоположних принципів є принцип рівності, 

адже він демонструє позицію держави щодо розподілу суспільних благ та 

обмежень» [383, с. 47]. Традиційне тлумачення характеризує цей принцип як 
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одну із фундаментальних конституційних вимог існування правової держави. 

Є.В. Лазнюк вбачає зміст принципу правової рівності, насамперед, у рівності 

прав і свобод, у рівності юридичних властивостей, у рамках яких суб’єкти 

права здійснюють свою діяльність, а також рівності перед законом та судом. 

На його думку, «правова рівність громадян є розвитком принципу 

справедливості та однією з характерних рис демократії» [175, с. 309]. О.В. 

Попелюшко вважає: «Рівність громадян перед законом означає, що існуючий 

матеріальний та процесуальний закони не надають нікому будь-яких переваг 

і не створюють обмежень, а рівність перед судом – це розгляд справ усіма 

судами стосовно всіх громадян, який здійснюється в однаковому 

процесуальному порядку. Поєднання індивідуальних прав учасників процесу 

та принципової рівності названих їхніх процесуальних прав щодо здійснення 

своїх повноважень та відстоювання власних чи представлених інтересів 

забезпечує сторонам можливість вести спір та доводити свою правоту перед 

судом на рівних» [257, с. 54-55]. Т.І. Тарахонич стосовно цього зазначає, що 

серед принципів права «важливе місце належить принципу юридичної 

рівності, який означає, що до однойменних суб’єктів не можуть 

застосовуватися будь-які розрізнення, винятки, обмеження чи переваги з 

огляду на певні їх властивості [351, с. 43-46]. Він, як і Є.В. Лазнюк, вважає, 

що зміст цього принципу виявляється «у рівності прав і свобод, у рівності 

юридичних властивостей, у межах яких суб’єкти права здійснюють свою 

діяльність, а також у рівності перед законом і судом» [351, с. 44]. М. 

Костенко доповнює зміст конституційного принципу та стверджує, що 

«засада рівності перед законом та судом має прямий діалектичний 

взаємозв’язок із наступними засадами: 1) верховенство права; 2) законність; 

3) повага до людської гідності; 4) доступ до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень» [156, с. 124].  

Для розуміння категорії рівності в правовому просторі Л.О. Макаренко 

пропонує звернутися до категорії справедливості. Зокрема, права людини, 

повага до них, дотримання і захист розглядаються як універсальний ідеал, 
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основа прогресивного розвитку, передумова стійкості і стабільності 

суспільства. На його думку, тільки такий «універсальний ідеал може бути 

втіленням змісту реальної справедливості, яка концентрує у собі найвищі, 

абсолютні правові цінності» [184, с. 226]. В свою чергу, В. Селіванов 

зазначає, що коли йдеться про таке явище, як справедливість, то воно дійсно 

має аналізуватися в різних вимірах, зокрема історичному. Кожному 

історичному періодові розвитку людства притаманне своє розуміння 

справедливості. Але у всіх випадках у життєдіяльності державно 

упорядкованого суспільства воно не змінювало своєї сутності, становило 

значну соціальну цінність як певний критерій оцінки стосунків між людьми, 

їхніх вчинків, певних правил поведінки [330, с. 48]. 

Найважливіше у праві – дотримуватися справедливості, а 

фундаментальною складовою справедливості є рівність. Л.О. Макаренко 

підкреслює, що рівність розглядають як соціальний ідеал, що проявлявся 

протягом усієї історії людства. Не можна заперечувати, що люди є дуже не 

рівними у багатьох відносинах. Людська індивідуальність, продовжує Л.О. 

Макаренко, заперечує рівність, насамперед, рівність інтелектуальну і 

моральну. Однак, з погляду політики і права люди повинні бути рівними, 

тобто такими, що мають однакові права і однакові претензії на те, щоб їх 

розглядали як рівних. Політична і правова вимога рівності суперечить 

фактичній нерівності, але вона сприяє стабільності в суспільстві [184, с. 226]. 

Л.Д. Воєводін стверджує, що «рівність полягає скоріше в тому, що з тієї 

загальної властивості людей, що вони є людьми, з рівності людей як людей, 

вона виводить право на рівне політичне й відповідно соціальне значення всіх 

людей або, принаймні, всіх громадян даної держави або всіх членів даного 

суспільства» [73, с. 68]. 

Слід погодитись з висновками Т.О. Чепульченко стосовно того, що «в 

правовій сфері сутність правової рівності, що полягає у вимозі однакового 

становища людей перед законом, розвивається до нормативно-юридичних 

форм, здатних виступити зразками, моделями, правилами можливого, 
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належного або забороненого варіантів поведінки людей, встановлення 

однакової для всіх міри необхідної, можливої або забороненої поведінки, 

принцип правової рівності відіграє роль каналу, поєднуючої ланки права в 

цілому з соціальною дійсністю. У другому – юридична сторона сутності 

правової рівності надає соціальному змісту – справедливості, свободи і 

відповідальності – властивостей юридичних явищ, тобто перетворює їх на 

загальнообов’язкові та гарантовані державою імперативи, регулятори 

поведінки людей» [372, с. 120-121]. 

На підставі вище викладеного, можна зазначити, що проголошуючи 

рівність усіх громадян перед законом ст. 24 Конституції України встановлює 

рівну підлеглість усіх громадян законам України, а онтологічними 

складовими рівності вбачаємо рівний обсяг прав та можливостей для кожної 

особи. З цього приводу пропонуємо звернути увагу і на твердження 

Конституційного Суду України про те, що «громадянам гарантуються рівні 

конституційні права і свободи, рівність їх перед законом та забороняються 

привілеї чи обмеження за будь-якими ознаками…» [317].    

      Рівність перед законом закріплено у ч. 1 

ст. 24 Конституції України: «Громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом» [151]. У вказаній статті закріплюється 

рівність перед законом лише громадян України. Але ст. 21 Основного Закону 

проголошує «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах», а у ст. 26 

Основного Закону України встановлено, що іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 

обов’язки, як і громадяни України, за винятками, що передбачені 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Таким 

чином встановлено, що перед законом рівні не лише громадяни, а й іноземці 

та особи без громадянства, за винятками, які регламентовані національним 

законодавством та міжнародними договорами України. З тексту Основного 

закону та положень поточного законодавства рівними перед законом в 
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Україні  є також усі релігії, віросповідання та релігійні організації. Ст. 7 

Загальної декларації прав людини [114] також  проголошує, що усі люди 

рівні перед законом і мають право, без будь-якого розрізнення, на рівний 

захист законом, а ст. 26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права [210], в свою чергу, передбачає, що всі люди є рівними перед законом і 

мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. Тим самим 

встановлюється формальна рівність перед законом незалежно від багатьох 

підстав: статі, раси, національності, мови, походження, віросповідання тощо.  

Наголосимо, що дослідженню підлягає власне рівність перед законом. 

Проте, в науковій літературі весь час піднімаються питання про те, що таке 

«закон». Він є тільки актом вищої юридичної сили, прийнятий законодавчим 

органом держави, чи законом є будь-яке джерело права. Зрозуміло, що в 

контексті нашого дослідження, мова йде про будь-яке джерело як зовнішню 

форму права, до якої відносяться і підзаконні нормативні акти, адже вони 

видаються у відповідності та на основі законів, а також становлять елемент 

системи законодавства, який забезпечує режим законності в державі. Разом з 

тим, в теорії права існує підхід, відповідно до якого, виходячи з потреб 

дослідження, закон можна розглядати у вузькому розумінні – як акт органу 

законодавчої влади, і в широкому – як будь-який нормативно-правовий акт 

держави, що насправді охоплює собою поняття законодавства. Наприклад, 

Н.С. Хомюк висловлює думку, що нині поняття «система законодавства» (як 

сукупність усіх нормативно-правових актів певної держави) є застарілим, 

характерним для попередньої радянської правової системи, в якій 

нормативно-правовий акт був основним і чи не єдиним джерелом права, та не 

відповідає реаліям сьогодення. Натомість вагоміше місце в поняттєво-

категоріальному апараті посідає поняття «система джерел права» як 

комплекс взаємопов’язаних і взаємоузгоджених нормативно-правових 

приписів, які об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах та утворюють 

нормативно-правову організацію, необхідну для забезпечення правового 

регулювання в будь-якому суспільстві. На думку автора, сьогодення 
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потребує іншого бачення системи нормативно-правової регламентації. 

Сучасні нормативно-правові комплекси регламентації суспільних відносин у 

різних правових системах світу, зокрема Україні, є різноманітнішими: і 

нормативно-правові акти, і нормативно-правові договори, і нормативно-

правові прецеденти, і правові звичаї, і правові доктрини, і принципи права. 

Така система джерел права, на думку Н.С. Хомюк, є поліструктурним 

утворенням і може включати в себе підсистему нормативно-правових актів 

(відповідно, у межах цієї підсистеми виокремлюється система законодавства 

та система підзаконних нормативно-правових актів як складові її частини), 

підсистему нормативно-правових договорів, прецедентну, звичаєву 

підсистеми тощо [370, с. 36-37]. 

Наукова література, що присвячена розробкам питань теорії права, 

пропонує три підходи до розуміння законодавства: 

а) «широке розуміння» – це система не тільки власне законів, а й усіх 

джерел (форм) офіційно встановленого об’єктивного права: підзаконні акти, 

що приймаються президентом, урядом, міністерствами та іншими органами 

держави, тобто система усіх нормативно-правових актів держави й органів 

місцевого самоврядування, включаючи акти нижчого рівня (локальні акти); 

б) «вузьке розуміння» – система всіх чинних законів певної держави, 

упорядкованих певним чином, а також міжнародних договорів, затверджених 

(ратифікованих) законами Верховної Ради України; 

в) «помірне розуміння» (між широким і вузьким) – система 

нормативно-правових актів вищих органів державної влади: закони і 

підзаконні акти парламенту, президента, уряду (таке розуміння 

законодавства висловив Конституційний Суд України в своєму Рішенні від 

09.07.1998 р. (справа про тлумачення терміну «законодавство») стосовно 

трудового законодавства [319]) [335, с. 312].  

Повною мірою поділяємо думку Б.С. Шалютіна, який визначаючи 

поняття «законодавство» як сукупність (система) законів, стверджує, що 

«необхідно виходити з найбільш загального філософського розуміння 
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поняття закону як закономірності, а не підмінювати поняття закону поняттям 

«нормативно-правовий акт» або поняттям «закон України», як це і 

відбувається. Закон у сфері права треба розглядати як один із видів 

соціальних законів взагалі – необхідних, істотних, стійких, повторюваних 

зв’язків між елементами системи суспільних відносин (економічних, 

моральних, релігійних, політичних, правових (по-іншому, юридичних) та ін.» 

[378, с. 6].  

Таким чином, коли йдеться про рівність перед законом, то в нашому 

дослідженні будемо розглядати цей принцип, виходячи з того, що поняття 

«закон» вживається у цьому принципі у широкому розумінні, що охоплює всі 

джерела офіційно встановленого права, «оскільки всі вони являють собою 

офіційно-владні емпіричні реалії нормативного характеру, наділені законною 

(примусово-обов’язковою) силою» [378, с. 6]. В іншому випадку, можна 

дійти невірного висновку, що перед законом у вузькому розумінні всі рівні, а 

перед іншими, підзаконними нормативно-правовими  актами – рівність 

навіть не проголошується. Отже, стосовно рівності релігійних організацій 

перед законом, можливо вести мову, що це один з визначальних принципів 

державно-церковних відносин, який, на наш погляд, на відміну від принципу, 

припустимо, свободи віросповідання, відокремлення держави від церкви, 

потребує активного впливу держави у відносини держави та церкви. Адже 

цей принцип може бути реалізований виключно завдяки правовому впливу 

держави у відносини щодо реалізації свободи віросповідання. Закон же, як 

статична категорія, набуває застосовного значення, як правило, через 

практичну спеціальну та повсякденну діяльність апарату публічного 

управління та суб’єктів публічного адміністрування.  

Правове регулювання, яке здійснюється системою нормативно-

правових актів всіх ієрархічних рівнів (від Конституції України до 

підзаконних локальних нормативно-правових актів), в традиційному 

розумінні, представляє собою процес здійснення цілеспрямованого 

упорядкування державою суспільних відносин з використанням юридичних 
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засобів і методів, з метою стабілізації, та охорони таких відносин [348, с. 8]. 

Таке розуміння правового регулювання є достатньо сталим і 

розповсюдженим в науковій літературі. Повністю поділяємо думку Є.Л. 

Стельцова, який зазначає, що «право не регулює суспільні відносини. Воно 

створює тільки умови для правової регламентації суспільних відносин або 

правову базу для прийняти відповідних, встановлених державою правових 

заходів. Розуміння цього дає змогу, по-перше, не накладати на право 

обов’язків, які воно об’єктивно не в змозі виконати, і, по-друге, звільняти тим 

самим від таких обов’язків ті структури і їх представників, які повинні їх 

виконувати» [348, с. 15].  

Якщо принцип рівності релігійних організацій перед законом полягає в 

забезпеченні рівних можливостей будь-яких релігійних організацій в 

реалізації рівного комплексу прав і свобод, то виникає необхідність розкрити 

зміст цього принципу, виходячи із «широкого» трактування поняття «закон». 

Тобто спробуємо розкрити зміст принципу рівності релігійних організацій 

перед законом та будь-яким актом правореалізації, до яких відносяться і 

адміністративні акти (на приклад, теорія адміністративного права до 

адміністративних актів відносить і усні владні розпорядження керівників 

органів публічної адміністрації). При цьому варто розуміти, що рівність 

релігійних організацій перед законом полягає у рівності їх прав та обов’язків. 

Єдине, що привертає до себе увагу, це встановлення законодавчого 

положення стосовно того, що можуть існувати «інші» (крім перерахованих 

законодавством організаційно-правові форми організацій, створених за 

релігійною ознакою, які знаходяться поза межами дії Закону «Про свободу 

совісті та релігійні організації») [296, ст. 7]. Це вбачається далекоглядним, з 

точки зору організації публічного адміністрування у визначеній сфері 

суспільних відносин, проте невдалим виключенням з принципу рівності 

перед законом.  

Головним завданням законодавця є «створення максимально простого, 

чіткого та необтяжливого механізму реалізації права на свободу 



182 

віросповідання та світогляду, який би, не порушуючи меж втручання у 

простір людської свободи, обмежувався лишень сферами, де участь держави 

для реалізації такого права є необхідною» [205, с. 88]. Слід погодитись з 

такою позицією щодо ролі держави під час реалізації права особи на свободу 

віросповідання та світогляду, яка не повинна втручатись у цю сферу (що 

встановлюється і Конституцією України), однак водночас наділена певними 

повноваженнями задля гарантування такого права [205, с. 88].   

          Наведені вище 

статистичні дані свідчать про значну поширеність релігії та різноманітних 

релігійних організацій на всій території України. Звичайно, за 

законодавством України та й об’єктивно громадяни можуть реалізувати 

свободу віросповідання шляхом здійснення певних активних дій 

(богослужіння, культи, меси, паломництва) переважно через діяльність 

релігійних організацій. В діяльність релігійних організацій та церков 

залучена значна частина населення нашої держави. Вплив релігійного 

чинника відчувається майже у всіх сферах суспільного життя. Наприклад, Я. 

Олексин стосовно цього зазначає: «Досить багато зроблено для того, щоб 

перевести релігійне життя України в конструктивне русло. Утворена і плідно 

працює Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій, проводиться 

ряд науково-практичних заходів з релігійної тематики, інформація про 

діяльність державних органів у справах релігій все частіше з’являється у ЗМІ. 

В Україні відновлюються і будуються храми, розширюється благодійна і 

культурно-виховна діяльність церков. Усе це подає надію, що нове 

тисячоліття Україна розпочинає як демократична багатоконфесійна держава 

зі стабільним і активним релігійним життям» [229, с. 217]. Не піддаючи 

сумніву важливість вищезазначених заходів, зауважимо, що розмаїття 

релігійних течій (не заборонених законом), культів, напрямків 

віросповідання, а, тим більше, розмаїття релігійних організацій в Україні 

потребують задля забезпечення реалізації законодавчих положень стосовно 

рівності всіх релігійних організацій перед законом ефективного 
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адміністративно-правового механізму, як інструменту публічного 

адміністрування у сфері релігії та церкви.  

Зважаючи на те, що «в юридичному забезпеченні прав осіб, пов’язаних 

із їхніми релігійними переконаннями, слід розрізняти дві складові: право 

вірити і право сповідувати» [225, с. 35], зауважимо, що в першому випадку 

йдеться про свободу дій, в іншому – про встановлення правових процедур з 

боку держави, оскільки «більшість релігійних організацій вважають свою 

діяльність неповноцінною у разі відсутності статусу юридичної особи. Так, 

без отримання такого статусу релігійній організації важко придбати у 

власність або орендувати місце для богослужіння, матеріально підтримувати 

своїх священиків і релігійний персонал, укладати договори на друк церковної 

літератури, виробництво предметів, необхідних для культової діяльності» 

[225, с. 35].  

Адміністративно-правовий вплив держави на реалізацію громадянами 

своїх релігійних потреб зумовлюється необхідністю вирішення питань 

створення і діяльності релігійних організацій як окремого виду юридичних 

осіб та захисту суспільства від тих релігійних організацій, діяльність яких 

може завдати шкоди громадській безпеці та порядку, життю, здоров’ю і 

моралі, а також правам і свободам інших громадян. 

Як зазначає С. Погребняк, принцип рівності в юридичних актах   

передбачає чотири основні аспекти, які суттєво різняться між собою, хоча і 

не є незалежними: 1) рівна повага в межах певної схеми процесу ухвалення 

постанов – вимога виявляти рівну повагу до думки кожного; 2) об’єктивне 

ставлення – вимога однакового розгляду однакових випадків; 3) рівність 

розподілу – вимога отримання кожним рівної частки певного блага; 4) 

рівність результату – вимога, згідно з якою індивіди після процедури 

розподілу повинні опинитися за однакових умов [248, с. 9]. В сучасному 

вигляді принцип рівності перед законом полягає в застосуванні права без 

винятків для будь-кого, незважаючи на особистість. Тобто унаслідок 

нормування прав кожна особа наділена рівною мірою правами й обов’язками, 
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а державній владі заборонено використовувати чинне право в інтересах чи на 

шкоду окремій особі. Крім того, відповідно до цього принципу всі особи 

мають право на рівний захист за законом [248, с. 11]. Запорукою 

«однакового», «рівного» ставлення держави до релігійних організацій 

передусім є додержання принципу рівності в підзаконному нормотворенні, 

через яке переважно реалізується виконавчо-розпорядча діяльність стосовно 

об’єктів управління, серед яких і сфера існування та діяльності релігійних 

організацій, від моменту їх народження (реєстрація статуту і отримання 

статусу юридичної особи) до негативної реакції держави у випадках судового 

припинення тих із них, діяльність яких містить ознаки правопорушень, 

передбачених чинним законодавством про свободу совісті та релігійні 

організації. 

Рівні можливості реалізації прав і свобод (як складових правового 

статусу) релігійними організаціями забезпечені процедурою реєстрації їх як 

юридичних осіб, їх статутів та як платників податків. Наприклад, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості 

релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних 

організацій зі статусом юридичної особи» від 17.01.2019 року 

встановлюється єдність вимог щодо реєстраційних процедур релігійних 

організацій [272]. Зокрема, відтепер, одночасно з реєстрацією статуту органи 

у справах релігій будуть здійснювати державну реєстрацію та вносити 

відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Для 

набуття статусу юридичної особи релігійні організації мають бути 

зареєстрованими, тобто визначені як учасники правовідносин. Державна 

реєстрація дає релігійній організації права юридичної особи і в цьому статусі 

релігійна організація: а) має право на відкриття банківського рахунку, оренду 

чи набуття права власності на місця богослужінь або для інших релігійних 

питань; б) має право укладати договори, реалізовувати весь комплекс прав та 

обов’язків як рівноправний учасник цивільних та господарських 

правовідносин. Законодавче застосування до релігійних організацій 
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складових правового статусу юридичних осіб унеможливлює створення для 

них певних «нерівних» у порівнянні з іншими учасниками цивільних 

правовідносин, нормативних умов функціонування, адже саме цивільне 

право, як галузь регулювання майнових та пов’язаних з ними не майнових 

відносин виходить серед іншого з юридичної рівності сторін. 

Процедура ж реєстрації статутів релігійних організацій, яка 

передбачена адміністративним законодавством, всім своїм нормативним 

текстом свідчить про відсутність будь-яких засад нерівності під час 

створення та реєстрації статуту релігійної організації.  

Наприклад, під час податкового адміністрування Податковим кодексом 

України встановлюється низка спеціальних правил щодо пільгового 

оподаткування релігійних організацій, зокрема: 

- «звільняються від оподаткування податком на додану вартість  

операції з постачання релігійними організаціями культових послуг та 

предметів культового призначення» (п. 197.1.9 ст. 197 ПК України); 

- «не є об’єктом оподаткування об’єкти нерухомості, що перебувають у 

власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, та використовуються виключно для 

забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють 

діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких 

здійснюється виробнича та/або господарська діяльність» (п. 266.1 ст. 266 ПК 

України); 

- «не підлягають оподаткуванню земельним податком  земельні 

ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій 

України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 

порядку» (п. 283.1.8 ст. 283 ПК України). 

Як бачимо, пільговий режим оподаткування не зумовлений жодними 

перевагами, і всі релігійні організації, створені за вимогами національного 
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законодавства, знаходяться в рівному правовому положенні. Відповідно 

податкове адміністрування стосовно них, як платників податків, 

здійснюється на загальних законодавчих підставах, чим, зокрема, 

забезпечується принцип їх рівності перед законом. 

Таким чином, аналіз доктрини і чинного законодавства про свободу 

совісті та релігійні організації, а рівною мірою законодавства, яке визначає 

засади співпраці державних органів з релігійними організаціями, свідчить, 

що встановлення на законодавчому рівні принципу рівності релігійних 

організацій перед законом вимагає неабияких практичних дій органів 

публічного адміністрування для впровадження цієї засади в практику. В 

сфері публічного управління таке впровадження відбувається передусім за 

допомогою правового інструментарію через правове регулювання, адже сама 

сутність закону вимагає існування підзаконного нормативно-правового акту, 

який запустить механізм реалізації положень закону стосовно конкретних 

життєвих обставин. Таке правове регулювання стосується як загально-

статутних положень щодо існування та функціонування релігійних 

організацій, так і конкретних індивідуальних актів чи рішень організаційно-

управлінського характеру. Наприклад, до актів, які стосуються загально-

статутних питань функціонування релігійних організацій, відносяться 

Роз’яснення Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 

зміни релігійними громадами підлеглості в канонічних та організаційних 

питаннях у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та 

процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом 

юридичної особи» [322] та Роз’яснення Міністерства культури та 

інформаційної політики України щодо розвитку подій у релігійному житті 

країни у зв’язку із проведенням процедури надання Томосу про автокефалію 

УПЦ [321]. Індивідуальні ж акти є розповсюдженими в діяльності органів 

публічного адміністрування, адже кожне рішення про реєстрацію релігійної 

організації є індивідуальним актом публічного адміністрування, прийняття та 
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реалізація якого засновується на всіх принципах відносин держави і церкви, в 

тому числі, і на принципі рівності релігійних організацій перед законом. 

Також широко застосовуються неправові (організаційні) форми 

адміністрування. Зокрема, публічна інформація Міністерства культури та 

інформаційної політики України свідчить про здійснювані з цього приводу 

заходи – круглі столи з питань свободи совісті та релігійних організацій, 

засідання Експертної ради з питань свободи совісті та релігійних організацій, 

налагодження процесу здійснення реєстраційних дій стосовно статутів 

релігійних організацій тощо [212]. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

Норми Конституції, якими встановлюються принципи взаємин держави 

і церкви є нормами-принципами, і зважаючи на  свою специфіку, для  

втілення в життя потребують трансформації в охоронні та регулятивні 

норми, що здійснюється через власне систему нормотворення – розробку та 

прийняття законів та підзаконних актів, положення яких, встановлюючи 

варіанти активної правомірної та забороненої протиправної поведінки, 

наділяючи суб’єктів правовідносин правами та обов’язками, встановлюючи 

заборони на певні варіанти поведінки, роблять нормативний механізм дієвим, 

а принципи – такими, які втілюються в конкретних нормах та 

правовідносинах. 

Свобода віросповідання, як загальносоціальне (природне) право 

людини, це невід’ємне право людини, яке полягає у можливості сповідувати 

певну віру, дотримуватись обрядів, пов’язаних з нею, проповідувати або не 

дотримуватися жодних релігійних поглядів. Разом з тим, свобода 

віросповідання, як конституційно-правовий принцип будови взаємин 

держави і церкви і як складова конституційно-правового статусу особи, 

будучи формально вираженою за допомогою норми-принципу в Конституції 

України, потребує, по-перше, зверх зусиль з боку системи державних органів 

та посадових осіб для практичного впровадження належних умов для 
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безперешкодного користування особами цим принципом і для захисту 

належної особам свободи, по-друге, розробки та закріплення в 

національному законодавстві дієвого механізму реалізації цього 

конституційного принципу. 

Адміністративно-правове забезпечення реалізації принципу свободи 

віросповідання полягає в позитивній юридично значущій (такій, яка 

народжує правові наслідки у вигляді появи, зміни або припинення 

правовідносин) діяльності органів та посадових осіб системи публічного 

адміністрування, яка виявляється у вольовому, владному, односторонньому, 

заснованому на законі, організуючому впливі вказаних органів на сферу 

реалізації особами свободи віросповідання для створення належних умов для 

вільного використання особами передбаченої Конституцією свободи 

віросповідання, а у випадках, передбачених законодавством, для обмеження, 

базованого виключно на законних підставах, здійснення цього права. 

Адміністративне законодавство України про свободу совісті та 

релігійні організації, по-перше, встановлює гарантоване для забезпечення 

свободи віросповідання положення, за яким реєстрація статутів (положень) 

релігійних організацій є чітко регламентованою, по-друге, передбачає 

процедуру реєстрації релігійних організацій, по-третє, закріплює додаткові 

умови, спрямовані на підвищення якості виконання та доступу до результатів 

виконання реєстрації статутів (положень) релігійних організацій (релігійних 

центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств, духовних 

навчальних закладів), по-четверте, передбачає можливість судового 

оскарження відмови в реєстрації статуту (положення) релігійної організації, 

виключний перелік підстав судового припинення діяльності релігійної 

організації, положення про безперешкодний порядок проведення 

богослужінь, релігійних обрядів та процесій і ін., по-п’яте, передбачає інші 

умови для реалізації особою права на свободу віросповідання.    

Встановлено, що адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації відсутня. Це 
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вбачається не доречним, адже без наявності адміністративної 

відповідальності за порушення положень законодавства про свободу 

віросповідання, механізм адміністративно-правового забезпечення даного 

конституційного принципу є не достатньо дієвим та неповним. 

Сьогодні визначальним для організації державної діяльності щодо 

забезпечення рівності релігійних організацій є положення законодавства, за 

яким усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед 

законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 

віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. 

Принцип рівності релігійних організацій в юридичних актах  

передбачає чотири основні аспекти: 1) рівна повага до кожної релігійної 

організації в загальній системі таких організацій, які легально створені та 

функціонують в Україні; 2) вимога однакового розгляду з боку органів 

публічного адміністрування та судів однакових випадків щодо діяльною 

релігійних організацій; 3) вимога отримання кожною релігійною 

організацією рівної частки певного блага, передбаченого національним 

законодавством; 4) рівність правового положення релігійних організацій 

незалежно від їх приналежності до певної релігії, конфесії чи церкви.  

В правовій сфері сутність правової рівності релігійних організацій 

перед законом полягає у вимозі однакового правового становища таких 

організацій в суспільстві. Така рівність може проявлятися, по-перше, у різних 

нормативно-юридичних форм, здатних виступити зразками, моделями, 

правилами можливого, належного або забороненого варіантів поведінки 

релігійних організацій, по-друге, у встановленні однакової для всіх 

релігійних організацій необхідної, можливої або забороненої поведінки. 

Принцип рівності релігійних організацій перед законом відіграє роль каналу 

(поєднуючої ланки) між державою та церквою. Цей принцип має прямий 

діалектичний взаємозв’язок із наступними засадами: 1) верховенство права; 

2) законність; 3) повага до людської гідності; 4) доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень. 
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Стосовно рівності релігійних організацій перед законом слід зазначити, 

що це один з визначальних принципів відносин держави і церкви, який на 

відміну від принципу, припустимо, свободи віросповідання, відокремлення 

держави від церкви, потребує активного впливу держави на відносини, що 

формуються між державою та церквою. Цей принцип набуває своєї реалізації 

через практичну спеціальну та повсякденну діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування.  

Реалізація конституційного принципу рівності релігійних організацій 

перед законом забезпечується завдяки адміністративно-правовому 

регулюванню та публічно-адміністративній діяльності вповноважених на те 

суб’єктів.  

По-перше, сам закон (який стосовно даного принципу слід розуміти як 

нормативно-правовий акт будь-якого ієрархічного рівня) містить в собі 

орієнтування на створення рівних можливостей для будь-якої релігійної 

організації, чия діяльність не порушує вимог чинного законодавства.  

По-друге, реалізація принципу рівності релігійних організацій перед 

законом забезпечується виконавчо-розпорядчою діяльністю, яка складається 

із: а) підзаконної нормотворчої діяльності органів та посадових осіб 

публічного адміністрування; б) розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень відносно вирішення конкретних ситуацій, 

спрямованих на створення умов для однакового, передбаченого 

Конституцією України, рівного ставлення до будь-якої релігійної організації; 

в) забезпечення умов створення, реєстрації релігійної організації, а також 

набуття нею статусу юридичної особи; г) податкового адміністрування та 

податкового контролю, тощо.  
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3.3 Адміністративно-правове забезпечення засад гарантування 

відокремлення держави та церкви 

 

У цьому підрозділі роботи хочемо вирішити наступні завдання: а) 

розкрити зміст таких конституційних засад відносин держави та церкви як 

відокремлення держави та релігійних організацій та відокремлення 

державних, комунальних навчальних закладів і релігійних організацій; б) 

обґрунтувати необхідність існування ефективних адміністративно-правових 

механізмів реалізації цих принципів.  

Серед представлених в законодавстві України принципів взаємин 

церкви і держави, важливе місце займає принцип відокремлення держави від 

релігійних організацій. Для правильного розуміння правових загалом, і 

адміністративно-правових зокрема, засад забезпечення реалізації цього 

базового положення в правовому статусі релігійних організацій, варто 

правильно визначитись з напрямами наукового пошуку. По-перше, 

встановленню підлягає розуміння того, які організації є релігійними за 

законодавством України. Це потрібно зробити, адже в національному 

законодавстві, а також в теорії конституційного, адміністративного, 

цивільного та господарського права їх визначення відсутнє. По-друге, слід 

встановити, які складові держави, зважаючи на її організаційну складність, 

можуть підлягати відокремленню від релігійних організацій. По-третє, 

виникає необхідність уточнення змісту терміну «відокремлення» у контексті 

відокремлення держави та релігійних організацій.  

Отже, термін «релігійна організація» є збірним поняттям, яке об’єднує 

різні за функціональністю здійснення релігійної діяльності організації. 

Традиційно в соціології релігії залежно від тієї мети, яку переслідує 

створення релігійної організації, виокремлюють два види релігійної 

діяльності: культову і позакультову. Відповідним чином пропонується в 

науковій літературі поділяти і релігійні організації. Наприклад, В.І. Борисова 

класифікує релігійні організації на культові і некультові. Культові релігійні 
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організації це релігійні громади (релігійні групи) та монастирі, а некультові – 

це релігійні управління і центри, духовні навчальні заклади, релігійні 

братства, місіонерські товариства [53, с. 123-124].  

Національне законодавство пропонує визначення релігійних 

організацій, але воно сформульоване таким чином, що більшість науковців 

говорять або про відсутність повноцінного визначення релігійних організацій 

на законодавчому рівні, або ж підкреслюють недосконалість правового 

регулювання цього питання (тобто критикують визначення, запропоноване в 

Законі «Про свободу совісті та релігійні організації»). Наприклад, Г. 

Друзенко зазначає, що  у Законі України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» подано невичерпний перелік організаційно-правових форм 

релігійних організацій, а не їх визначення [107, с. 57-58]. На це звертає увагу 

і П.В. Бочков, який говорить, що національне законодавство пропонує у 

визначенні лише перелік організаційно-правових форм релігійних 

організацій, а «визначення як таке не відбулося» [57, с. 77]. І дійсно, якщо 

звернутися до положень ст. 7 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», то побачимо, що релігійними організаціями закон 

називає релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 

місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також 

об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій [296, 

ст. 7].  

В цьому сенсі, повністю погоджуємося з тими науковцями, які 

вважають, що національне законодавство є недосконалим з питань 

визначення поняття «релігійні організації», адже перерахування можливих 

організаційно-правових форм релігійних організацій з науково-

методологічної точки зору не є визначенням правового явища. Більш того, 

перерахування в національному законодавстві організаційно-правових форм 

існування релігійних організацій замість надання їх доктринального 

визначення не сприяє встановленню сутнісних характеристик та правового 
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статусу релігійних організацій та породжує як наукові суперечки, так і 

проблеми у правозастосовній діяльності.    

Разом з тим, не можемо в повній мірі погодитись з Г. Друзенко в тому, 

що законодавство пропонує невичерпний перелік організаційно-правових 

форм релігійних організацій. На нашу думку, перелік організаційно-правових 

форм релігійних організацій, який дається в ст. 7 Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» є вичерпним, оскільки законодавчо 

встановлено, що на інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія 

цього нормативно-правового акту не поширюється. Тобто інші 

організаційно-правові форми припускаються, проте не тягнуть для такого 

суб’єкта правовідносин статусу релігійної організації. На підтвердження 

думки звернемось до висновків В. Борисової, яка констатує: «Закон України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» закріплює виключний перелік 

видів релігійних організацій і до них відносить: релігійні громади, 

управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади, які наділяються правами юридичних осіб, 

а також релігійні об’єднання, що складаються із зазначених релігійних 

організацій, але не визнаються юридичними особами (ст. 7)» [53, с. 124].  

Якщо звернутися до Проекту Концепції державно-конфесійних 

відносин в Україні, то можемо знайти інше визначення релігійних  

організацій, а саме: «Релігійна організація – об’єднання віруючих на основі 

єдиного віровчення, якому властиві всі ознаки соціальної групи та яке 

побудоване згідно з приписами віровчення; має право на набуття статусу 

юридичної особи з усіма правовими наслідками, що з цього 

випливають. Одним із типів релігійної організації є церква, яка є 

структурованою релігійною організацією, що заснована на ієрархічному 

принципі, з відповідною системою управління та регламентацією відносин 

всередині організації, а також з іншими релігійними і світськими 

організаціями та державою» [300]. Проте, незважаючи на повне сприйняття 

нами такого визначення релігійної організації і церкви, позиції дослідників в 
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цьому питанні суттєво різняться. До того ж Концепція державно-

конфесійних відносин в Україні залишається за своїм юридичним статусом 

лише проектом. Тому проблема визначення релігійних організацій 

залишається на законодавчому рівні невирішеною, що, в свою чергу, 

потребує більш глибокого підходу в дослідженні. 

Як зазначається в інших наукових джерелах, поняття «релігійна 

організація» «не можливо визначити без поняття «релігійна діяльність», адже 

головною метою будь-якої релігійної організації є здійснення релігійної 

діяльності» [55, с. 70]. З цим погоджуємося та вважаємо, що при розробці 

власного визначення поняття «релігійна організація» слід враховувати 

розуміння релігійної організації як соціальної форми об’єктивації релігійної 

свідомості, реалізації релігійної віри в діях соціальної групи або окремих 

індивідів.  

Вже зазначалося, що окремі дослідники для розуміння сутності 

діяльності релігійних організацій виділяють два основних види релігійної 

діяльності: позакультову й культову [168, с. 117-118]. Культова діяльність це  

«сукупність релігійних (культових) дій, пов’язаних зі ставленням до 

надприродного: молитвами, богослужіннями, таїнствами, обрядовими, 

ритуальними, магічними діями. Така діяльність регулюється нормами 

канонічного права і не підпадає під сферу державного регулювання» [56, с. 

79]. Позакультова діяльність здійснюється в духовній і практичній сферах. 

Духовну позакультову діяльність становлять розроблення релігійних ідей, 

систематизація й інтерпретація догматів теології, написання богословських 

творів тощо. Різновидами практичної позакультової діяльності є виробництво 

засобів релігійного культу, місіонерство, участь у роботі соборів, викладання 

богословських дисциплін у навчальних закладах (школах, університетах, 

духовних навчальних закладах), управлінська діяльність у релігійних 

організаціях та інститутах, пропаганда релігійних поглядів через друк, радіо, 

телебачення, релігійна пропаганда у сім’ї та інших контактних групах [168, с. 

117]. Релігійна діяльність є різновидом некомерційної господарської 



195 

діяльності, а нерелігійна діяльність може бути підприємницькою. 

Нерелігійна діяльність здійснюється у позарелігійних сферах: економічній, 

виробничій, професійній, політичній, державній, художній, науковій. Вона 

може мати релігійний відтінок, одним з її мотивів може бути й релігійний 

мотив. Проте за об’єктивним змістом, предметом і результатами це 

позарелігійна діяльність [56, с. 79]. Отже, аналіз чинного законодавства, а 

також положень статутів релігійних організацій дає підставу визнати, що 

релігійні організації це непідприємницькі юридичні особи, яким притаманна 

загальна мета створення – спільне задоволення релігійних потреб громадян 

чи сприяння цьому. В розвиток такого розуміння релігійної організації, В.І. 

Борисова розглядає їх як «самостійний функціональний вид 

непідприємницьких юридичних осіб, хоча вони можуть здійснювати 

підприємницьку діяльність із метою виконання своїх статутних завдань» [57, 

c. 53].Ю.В. Кривенко визначає релігійні організації як добровільні, 

організаційно оформлені, постійно діючі об’єднання віруючих, що базуються 

на єдності віросповідання, культовій, обрядовій практиці, створені ними для 

задоволення своїх релігійних і пов’язаних із ними потреб, інтересів та 

проведення необхідної для нього відповідної діяльності [163, с. 228]. В 

науковій літературі також пропонується розглядати релігійні організації як 

об’єднання людей у формі юридичних осіб, які сповідують однакову віру, 

відстоюють спільні духовні інтереси без мети отримання прибутку за 

винятком необхідності виконання статутних завдань [206, с. 7]. 

Таким чином, частково погоджуючись з представленими в науковій 

літературі визначеннями поняття «релігійні організації», можна зробити 

висновок, що їх можна розуміти як засноване на законі, добровільне, 

організаційно оформлене, постійно діюче об’єднання віруючих, що базується 

на єдності віросповідання, культовій, обрядовій практиці, створене 

віруючими для задоволення своїх релігійних і пов’язаних із ними потреб, 

інтересів та проведення необхідної для об’єднання віруючих відповідної 

культової та позакультової діяльності.  
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Також хочемо звернути увагу на той факт, що в чинному 

національному законодавстві поняття «церква» ототожнюється з поняттям 

«релігійні організації». Зокрема, у ст. 2 Закону України «Про свободу совісті 

та релігійні організації» зазначається, що в Україні законодавство регулює 

лише правовідносини, пов’язані із свободою совісті і діяльністю релігійних 

організацій, а у ст. 5 Закону, констатується, що церква (релігійні організації) 

в Україні відокремлена від держави [296, ст.ст. 2, 5]. Зокрема, на цей факт 

звертає увагу С.В. Онищук. Вчений вважає, із-за такого нечіткого 

законодавчого визначення поняття «церква» відсутні підстави про існування 

державно-церковних стосунків, адже реально ці стосунки на підставі Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» будуються між 

державою, з одного боку, та релігійними організаціями, з іншого. При цьому 

С.В. Онищук наголошує на тому, що суб’єкти цих відносин неспівмірні, адже 

в таких відносинах відсутня церква як суспільний інститут [232, с. 143]. 

Отже, у чинному законодавстві України не існує юридичного визначення 

поняття «церква». З нашого ж боку добавимо, що в сучасних відносинах 

держави та релігійних організацій відсутня і церква як інститут 

громадянського суспільства. Про церкву як інститут громадянського 

суспільства повинна йти мова, по-перше, в нормативно-правовому акті, який 

закріплює основи державної релігії у сфері релігії, по-друге, у Концепції 

державно-конфесійних відносин в Україні. Нажаль, обидва документа так і 

не були офіційно затвердженні державою.   

В наукових джерелах висловлюється думка, що «релігійні організації 

слід визначити як систему різновидів організаційно оформлених релігійних 

об’єднань, що мають управлінські й виконавчі органи, чітку структуру, яка 

забезпечується змістом релігійної парадигми і культу» [164, с. 132]. Церкву, в 

такому разі, пропонується розглядати як самостійне структуроване релігійне 

об’єднання з відповідною системою управління, заснованою на ієрархічному 

принципі з регламентацією відносин всередині нього, а також із релігійними 

чи світськими організаціями. Певною мірою підтримуємо критику такого 
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підходу, адже визначення, в якому «церква ототожнюється з релігійною 

організацією та її управлінським ядром, обумовлює характер державно-

церковних стосунків як взаємодію лише організаційних структур обох 

суб’єктів цих відносин» [232, с. 143]. В джерелах, присвячених державно-

конфесійним відносинам в Україні, пропонується розглядати релігійні 

організації: 

- «як об’єднання віруючих на основі єдиного віровчення, якому 

властиві всі ознаки соціальної групи та яке побудоване згідно з приписами 

віровчення;  

- «як об’єднання віруючих на основі єдиного віровчення, яке має право 

на набуття статусу юридичної особи з усіма правовими наслідками, що з 

цього випливають» [312, с. 70-71].  

При цьому, церква визначається одним із типів релігійної організації і 

тлумачиться як «структурована релігійна організація, заснована на 

ієрархічному принципі, з відповідною системою управління та 

регламентацією відносин всередині організації, з іншими релігійними і 

світськими організаціями та державою» [312, с. 70-71]. Зокрема, у Проекті 

Концепції державно-конфесійних відносин в Україні ставиться наголос на 

тому, що поняття «церква» слід використовувати як означення певного типу 

релігійних організацій, притаманних, насамперед, християнству, що 

обумовлено з історичної точки зору [300]. 

Якщо церкву розглядати не як інститут громадянського суспільства, а 

як одну із організаційних форм релігійних організацій, то такий підхід дає 

можливість принцип відокремлення держави і релігійних організацій 

визначати як принцип відокремлення держави і церкви, що не суперечить 

положенням ч. 3 ст. 35 Конституції України.   

По-суті, мова йде про два види відокремлення: 1) церкви від держави; 

2) держави від церкви.  

Слід наголосити, що відокремлення держави від церкви 

характеризується наступними особливостями:  
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- держава та її організації не мають права контролювати ставлення 

своїх громадян до релігії і не ведуть обліку громадян за цією ознакою;  

- держава не втручається у внутрішню церковну діяльність окрім 

випадків передбачених національним законодавством (зокрема, держава не 

втручається у зміст віровчень, обрядів, церемоній, культу та інших форм 

задоволення релігійних потреб, у внутрішнє самоврядування релігійних 

організацій, у взаємовідносини органів релігійних організацій, їхні 

відношення з віруючими, а також у витрати коштів, що пов’язані з 

релігійними потребами); 

- держава не надає церкві матеріальної або будь-якої іншої, в тому 

числі й фінансової, підтримки [238, с. 256-257].  

Відокремлення ж церкви від держави характеризується наступними 

особливостями:  

- церква не виконує будь-яких державних функцій;  

- церква не втручається у справи держави, а займається лише 

питаннями, пов’язаними із задоволенням релігійних потреб віруючих [238, с. 

256-257].  

При цьому, держава зобов’язана охороняти законну діяльність церкви 

та релігійних організацій, а церква і релігійні організації зобов’язані 

дотримуватись вимог національного законодавства у здійснюваній ними 

діяльності. 

Таким чином, відокремлення церкви від держави та держави від церкви 

означає переорієнтацію суспільного життя на світські цінності і норми.  

В цьому аспекті хочемо звернути увагу ще на одну проблему, яка 

присутня у нашому суспільстві і остаточно не вирішена. Наприклад, А. 

Бабинський зазначає: «Коли говориться, що в нас Церква відокремлена від 

держави, то стверджується, що саме тому релігія жодним чином не повинна 

бути присутня в публічному просторі: ні в освітніх закладах, ні в будь-яких 

державних заходах тощо. Тут, здається, ми маємо справу з дуже сильною 

підміною понять, оскільки відокремлення Церкви від держави означає 
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відокремлення державних органів влади від церковних інституцій. Тобто ці 

дві структури існують автономно одна від одної, вони не є цілісним органом 

влади. Церква, тобто її ієрархія, її інституції, що існують у державі, – 

функціонально, структурно – насправді відокремлена від держави, від 

державної влади. Але Церква не відокремлена від суспільства. І саме тут 

криється цей момент: якщо ми говоримо про те, що державна влада не може 

впливати на те, що діється в Церкві, а Церква, як структура,  не повинна була 

б впливати на органи державної влади, – з цим усе зрозуміло. Але це не 

означає, що Церква не має права існувати в суспільстві, в публічному 

просторі» [30]. 

Як зазначається в спеціальній літературі публічне управління у 

досліджуваній сфері має певні незмінні ознаки, що обумовлюються 

властивостями державної влади: 1) вироблення вищими органами державної 

влади певної релігійної політики, яка може варіюватися залежно від 

встановленого політичного режиму і місця релігії та релігійних організацій в 

системі пріоритетів державного будівництва, та механізмів її реалізації; 2) 

формування і визначення повноважень спеціально уповноважених органів 

управління (інститутів) у сфері державно-церковних відносин; 3) 

застосування органами виконавчої влади правових та інших методів 

регулювання діяльності релігійних інститутів з метою дотримання останніми 

законодавства, що регулює усі аспекти їх функціонування на теренах 

держави; 4) застосування засобів регулювання або корекція поведінки, в 

окремих випадках світогляду цілих соціальних груп, що є прихильниками 

певних релігій, є членами (прихожанами і служителями) релігійних 

інститутів, виходячи з потреби або захисту прав людини, або інтересів 

політичного режиму [232, с. 146]. 

Певною мірою поділяючи наведену думку, заперечимо, що публічне 

управління в галузі відносин держави і церкви, а саме в питаннях 

забезпечення режиму відокремлення держави від церкви, полягає, передусім, 

у взаємному невтручанні держави у справи релігії і релігії в державні справи, 
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хоча за національним законодавством релігійні організації мають право 

брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з 

громадськими об’єднаннями засоби масової інформації. Відповідно до 

Постанови Кабміну № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [276], 

релігійні організації також мають право брати участь у формуванні та 

реалізації державної політики – так само, як і інші інституції громадянського 

суспільства.  

Публічне управління як вольовий упорядковуючий, заснований на 

законі вплив держави в особі її органів та посадових осіб на сферу 

суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням режиму відокремлення 

церкви (релігійних організацій) від держави здійснюється за такими 

напрямками:  

1) захист прав і законних інтересів релігійних організацій;  

2) сприяння встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної 

терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не 

сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними 

організаціями;  

3) врахування і повага традицій та внутрішніх настанов релігійних 

організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству;  

4) невтручання у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 

організацій, відсутність фінансової взаємодії і будь-яких організацій, 

створених за ознакою ставлення до релігії;  

5) релігійні організації не виконують державних функцій;  

6) релігійна організація зобов’язана додержуватись вимог чинного 

законодавства і правопорядку.  

Отже, публічне управління у визначеній сфері суспільних відносин в 

будь-якому випадку присутнє, і це не є і не може стати порушенням 

принципу відокремлення церкви від держави. На підтвердження можна 

навести думку В.І. Борисової стосовно того, що «Україна – поліконфесійна 
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держава, в якій діє конституційно-правовий принцип відокремлення церкви 

від держави, а тому релігійні організації позбавлені права втручатися 

у справи держави, а держава в особі відповідного органу, що реалізує 

державну політику у сфері релігії, забезпечує проведення цієї політики, не 

втручаючись у релігійну діяльність таких організацій при умові, що ті не 

порушують положень чинного законодавства, держава не покладає на них 

виконання будь-яких державних функцій і не фінансує їх діяльність, тощо» 

[53, с. 50]. 

В.Є. Чиркин погоджується з вище наведеними думками та зазначає, що 

релігійні організації не можуть існувати як юридичні особи публічного 

права, діяльність яких, хоча й по-різному, але завжди пов’язана з державною 

владою [376, с. 265]. З цим в повній мірі погоджуємось, адже юридичні особи 

публічного права створюються за ініціативою державних органів чи органів 

місцевого самоврядування (комунальних) на підставі публічно-правового 

акту (нормативного чи адміністративного) органу державної влади чи органу 

місцевого самоврядування для задоволення публічного інтересу [343, с. 71]. 

Зокрема, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [296], 

закріплюючи виключний перелік організаційно-правових форм релігійних 

організацій, відносить до них: релігійні громади, управління і центри, 

монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні 

навчальні заклади, які наділяються правами юридичних осіб, а також 

релігійні об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних 

організацій, але не визнаються юридичними особами. Таким чином, релігійні 

об’єднання не є суб’єктами цивільного права, вони представлені своїми 

центрами або управліннями. Саме їм надається статус юридичних осіб і через 

це вони стають суб’єктами цивільного права. Разом з тим, законодавець 

знайшов вихід із цієї ситуації, застосувавши відому цивільному 

законодавству модель представництва [53, с. 52].  

Релігійна організація визнається юридичною особою з дня її державної 

реєстрації. Вона набуває спеціальної правоздатності, оскільки здійснення 
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нею правочинів, а також інших юридично-значущих дій обумовлено 

виключно метою створення і не може їй суперечити. Релігійні організації в 

Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян 

сповідувати і поширювати віру. Виходячи з цієї мети, як відзначалося 

раніше, основну діяльність релігійних організацій можна поділи на: 

проведення богослужінь; здійснення потреб (богослужіння на замовлення 

юридичних та фізичних осіб – культові послуги); розповсюдження предметів 

релігійного призначення, релігійної літератури та інших матеріалів 

релігійного змісту. Релігійні організації проходять легалізацію через органи 

публічного адміністрування в порядку, визначеному Закон України «Про 

свободу совісті та релігійні організації», після чого звертаються до 

державного реєстратора для включення їх до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та отримання свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної особи. Згідно із вимогами ст. 16 

Податкового кодексу України, релігійні організації зобов’язані: а) стати на 

облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством 

України; б) вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 

звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; в) 

сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, встановлених ПК 

України. Релігійна організація самостійно визначає свою облікову політику, 

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, 

порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням 

єдиних засад, установлених законодавством, та з урахуванням особливостей 

своєї діяльності й технології обробки облікових даних, розробляє систему і 

форми внутрішньо-господарського (управлінського) обліку, звітності та 

контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання 

бухгалтерських документів, затверджує правила документообороту і 

технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і 

регістрів аналітичного обліку. Податковим кодексом не передбачено 

особливих умов щодо проведення перевірок релігійних організацій. Зокрема, 



203 

документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх 

повноважень виключно у випадках та у порядку, передбачених 

законодавством (ст.ст. 77 і 78 ПК України).  

З вище визначеного випливає, що в законодавстві України стосовно 

невтручання держави в справи релігійних організацій поєднується дві 

позиції. Перша полягає в об’єктивно зумовленій необхідності правового 

впливу (а іноді і втручання), тобто з метою забезпечення з боку держави 

через публічно-адміністративні процедури відповідність законодавству 

України процесів створення, існування та діяльності релігійних організацій. 

Це обхідно для їх (релігійних організацій) власного блага, адже вільне 

сповідання вірянами своїх релігійних поглядів і безперешкодна реалізація 

релігійних потреб може мати місце лише за сприяння держави, яка для цього 

створює необхідні умови. Друга позиція є похідною від першої. Вона полягає 

в тому, що законно існуючі та функціонуючі релігійні організації не 

створюють своєю діяльністю загрозу завдання шкоди іншим суб’єктам 

правовідносин і не відчувають на собі обмежень з боку системи публічного 

адміністрування. Вбачається, що функціонально виважене законодавство 

щодо втручання держави в діяльність релігійних організацій є запорукою 

забезпечення принципу відокремлення церкви від держави, адже власне 

суворе дотримання меж втручання держави в діяльність релігійних 

організацій забезпечує їм в усьому іншому повну свободу та незалежність від 

держави, її органів та посадових осіб, а також з боку інших суб’єктів 

публічного адміністрування. Отже, незважаючи на встановлений принцип 

відокремлення держави від церкви, повністю надати свободу релігійним 

організаціям існувати в державно-організованому суспільстві поза межами 

будь-якої уваги з боку системи публічного адміністрування вбачається 

недоречним і таким, що протирічить самій сутності і соціальному 

призначенню держави. Вплив держави є завжди, навіть за будь-якої 

найліберальнішої моделі відносин між державою та церквою. В Україні за 

помірно сепараційної моделі вплив (а, часом, при порушенні законодавства, і 
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втручання) здійснюється через адміністративно-правові механізми, 

адміністративно-правові процедури та з застосовуванням усього комплексу 

адміністративно-правових засобів. Реалізація адміністративно-правових 

механізмів та застосовування адміністративно-правових засобів завжди 

відбувається  через сукупність адміністративних процедур, зокрема, 

нормотворчих, установчих, правозастосовних, реєстраційних, атестаційних, 

контрольно-наглядових проваджень. Варто розуміти, що за своєю сутністю 

більшість повноважень державних органів та органів місцевого 

самоврядування, які передбачені Конституцією та законами України, 

реалізуються через адміністративні провадження, які, в свою чергу, 

передбачені національним законодавством для створення належних умов для 

реалізації особами їх прав і свобод (в тому числі і для реалізації права особи 

на свободу віросповідання).  

Публічне управління є «складним видом діяльності не лише, так би 

мовити, у зовнішньому, а й у внутрішньому вимірі, оскільки здійснюється за 

допомогою численних засобів, які тягнуть за собою різні юридичні наслідки 

для об’єктів публічного управління» [201, с. 97]. Зокрема, Р.С. Мельник 

вказує, що серед адміністративних проваджень та публічного 

адміністрування необхідно виділяти: 

- «втручальні провадження» чи втручальне публічне адміністрування, 

яке пов’язане з обмеженням прав, свобод та законних інтересів приватної 

особи, яке проявляється у покладанні на неї обов’язків або обтяжень» [201, с. 

97]. Наприклад, стосовно предмета нашого дослідження, прийняття місцевим 

органом державної виконавчої влади рішення через позовне провадження 

припинити діяльність релігійної організації шляхом її ліквідації з причин, які 

для такого заходу передбачені Законом України «Про свободу совісті та 

релігійні організації»; 

- «сприяльне провадження» чи сприяльне публічне адміністрування, 

котре має на меті сприяння приватним особам у реалізації наданих їм прав, 

свобод та законних інтересів» [201, с. 97]. Наприклад, публічна 
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адміністративна діяльність з надання адміністративної послуги з реєстрації 

статутів (положень) релігійної організації, з реєстрації її як юридичної особи, 

з реєстрації її як платника податків;   

- «забезпечувальне провадження» чи забезпечувальне публічне 

адміністрування, яке пов’язується із забезпеченням нормального 

(повноцінного) існування приватних осіб та спрямовується на вирішення 

питань забезпечення населення водою, електрикою, газом, наданням 

інформаційних, освітніх послуг тощо» [201, c. 97]. До цієї групи проваджень 

можна віднести також і діяльність суб’єктів публічного управління щодо 

надання дозволів у випадках, коли це вимагається чинним законодавством, 

на проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій.  

Також Р.С. Мельник пропонує виділяти, в залежності від змісту 

здійснюваної органом публічного управління, делеговане, виконавче і 

розпорядче провадження. Стосовно делегованого провадження, з огляду на 

забезпечення принципу відокремлення церкви від держави, можемо 

наголосити, що релігійним організаціям на законодавчому рівні надана 

можливість брати участь в створенні державної політики водночас з 

громадськістю. Знову ж таки, окреслення меж взаємного втручання церкви і 

держави в справи один одного є засадою невтручання з усіх інших питань, а 

тому, є частиною механізму забезпечення принципу відокремлення. 

Виконавче і розпорядче провадження реалізуються державними органами 

виконавчої влади вищого і центрального рівня, є більш абстрактними (хоча і 

не менше, а, навіть, більшою мірою важливими) і застосовуються під час 

розробки та реалізації державної політики у визначеній сфері, зокрема під 

час підзаконного нормотворення, тобто «суб’єкти публічного управління 

самостійно створюють правове підґрунтя для своєї діяльності, яке, однак, за 

будь-яких умов не має суперечити принципу верховенства права, 

порушувати засади демократії, соціальної та правової державності»  [201, с. 

98]. 
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Як зазначається в спеціальних наукових дослідженнях, більша частина 

адміністративних проваджень спрямована на врегулювання правовідносин 

позитивного характеру, що виникають у ході виконавчо-розпорядчої 

діяльності державних органів. Проте порушення вимог правових норм 

потребують відповідного реагування з боку держави. Ця обставина 

обумовлює існування особливого роду правоохоронної діяльності, зміст якої 

становить розгляд справ про правопорушення та інші правові спори і 

прийняття відповідних рішень [183, с. 16]. З точки зору предмета нашого 

дослідження і з врахуванням щойно зазначеного, варто наголосити, що у разі 

скоєння діянь, в змісті яких є ознаки або злочину, або адміністративного 

правопорушення, безумовно, через адміністративно-юрисдикційне 

провадження або через порушення кримінальної справи буде здійснено 

правомірне втручання держави в діяльність релігійної організації без 

завдання шкоди принципу відокремлення церкви від держави. До прикладу, 

«посадові особи релігійних організацій можуть бути суб’єктами 

відповідальності за порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних, 

протипожежних правил і норм, тощо», «одночасно, в якості самостійних 

суб’єктів юридичної відповідальності можуть виступати і самі релігійні 

організації. Наприклад, ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» передбачено перелік порушень, які можуть бути 

підставами для припинення діяльності релігійних організацій за рішенням 

суду…» [265, с. 458]. 

Наступною конституційною засадою відносин держави та церкви, яка 

буде розглянута в межах цього підрозділу роботи, є відокремлення 

державних, комунальних навчальних закладів і релігійних організацій. 

Важливим для дослідження адміністративно-правових механізмів 

забезпечення реалізації принципу відокремлення державних, комунальних 

навчальних закладів і релігійних організацій, є законодавче положення, 

згідно з яким державна система освіти в Україні відокремлена від церкви 

(релігійних організацій), має світський характер. 
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Варто звернути увагу, що законодавство України, визначаючи цей 

принцип побудови взаємин церкви і держави оперує поняттям «світський 

характер освіти». Світська освіта, як зазначається в науковій літературі, це 

освіта, що не пов’язана з навчанням будь-якої релігії чи нерелігійних 

ідеологій, у тому числі секулярних квазірелігій, не спрямована на 

вузькопрофесійну підготовку служителів культу, а також катехізацію і 

«вцерковлення» чи аналогічні форми залучення учнів у релігійні об’єднання 

в нехристиянських релігійних об’єднаннях, не включає в себе проведення 

богослужінь, релігійних обрядів чи церемоній» [255, с. 47]. На підтримку 

цього твердження висловлюється Н.О. Мельниченко, яка зазначає, що 

світський характер освіти у державних та муніципальних закладах освіти – 

похідна від принципу світськості держави. Світська держава з’явилася в 

результаті відокремлення держави і церкви, тому її повсякденне життя 

регулюється громадянськими, а не релігійними нормами. Сьогодні така 

держава характеризується наступними ознаками: а) рішення державних 

органів не можуть мати релігійне обґрунтування; б) законодавство світської 

держави може повністю або частково відповідати релігійним нормам; в) 

світськість визначається наявністю свободи від релігійних установок [204, с. 

93].  

Отже світський характер освіти передбачає відсутність всякого впливу 

від релігій та релігійних об’єднань на функціонування державної та 

муніципальної системи освіти. Але сам по собі світський характер освіти не 

передбачає відмову від викладання релігійної освіти у закладах освіти. 

Узагальнюючи словникові визначення «світськості», О. Романова 

встановлює, що «світською, незалежно від вивчення чи не вивчення будь-

яких релігійних дисциплін, є освіта загальносуспільного значення, яка 

реалізується за державними стандартами в державних і недержавних 

навчальних закладах, і не ставить за мету підготовку служителів культу та не 

управляється винятково релігійними організаціями. Не належать до світської 

освіти катехізація, а також внутріцерковна духовна освіта, що готує кадри 
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служителів культу, тобто вузькопрофесійна релігійна (духовна) освіта» [323, 

с. 100].  

Як зазначено в сучасних дослідженнях світськості держави і освіти, 

базовою цінністю будь-якого демократичного суспільства є його світськість, 

а екстраординарною особливістю вияву світськості є світоглядна 

нейтральність держави, яка розповсюджується не лише на релігію, а й на 

інші типи світогляду. Наприклад, М. Бабій стосовно цього зазначає: 

«Світськість – надзвичайно важливий компонент... вона постає одним із 

суттєвих чинників забезпечення і гарантії свободи совісті, зокрема і в системі 

освіти – соціального інституту, який сьогодні найважливіший в аспекті 

соціалізації особистості. Отже, принцип світськості постає у правовому полі 

держави гарантією самостійності і свободи кожного вільно приймати 

відповідні рішення, самовизначатися у світоглядно-духовній сфері без 

втручання владного чинника» [32, с. 212]. 

Таким чином, коли йдеться про світський характер освіти в Україні, 

пропонуємо, опираючись на вище висловлені думки розуміти світську освіту 

як  освіту загальносуспільного значення, що реалізується за державними 

стандартами в державних і недержавних навчальних закладах, і не ставить за 

мету підготовку служителів культу та не регулюється винятково релігійними 

організаціями, незалежно від вивчення чи не вивчення релігійних дисциплін. 

На противагу світській освіті, релігійна освіта – це «вивчення людиною 

основ віровчення відповідно до її віросповідання поряд або у курсі 

загальноосвітньої програми, визначеної державою» [204, с. 93]. Проте, 

вважаємо таке визначення релігійної освіти не повним та таким, що не 

розкриває його сутності. На підтвердження цієї думки висловлюються і інші 

науковці. Зокрема, стверджується, що потрібно розрізняти не менш ніж три 

види релігійної освіти: а) наставлення; б) релігієзнавство; в) етичне 

виховання. Основні ж напрямки реалізації релігійної освіти у світських 

школах слід згрупувати у чотири основні категорії, в залежності від підходів 

до викладання релігії: 1) наставлення в одиничній релігії; 2) наставлення в 
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одній з кількох релігій; 3) викладання релігієзнавства чи етичного виховання; 

4) відсутність релігійної освіти у світських закладах [250, с. 212-213]. І. 

Понкін  виділяє такі види релігійної освіти: а) навчання релігії; б) релігійно-

культурологічна освіта як одна з форм викладання знань про релігію. 

Основними формами викладання знань стосовно релігії та релігійних 

об’єднань у державних освітніх закладах є, на думку І. Понкіна: 1) навчання 

релігії; 2) викладання знань про релігію [254, с . 262]. 

Найбільш аргументовану позиції щодо визначення релігійної освіти 

висловлює М. Лагодич. Зокрема, він вказує: «Що являє собою релігійна 

освіта? На наш погляд, – це, насамперед, діяльність здійснювана професійно 

підготовленими особами (священнослужителями, релігійними педагогами), 

що покликана передавати віроповчальні доктрини, релігійний досвід, 

богослужбову практику, а також здійснити підготовку педагогічних кадрів 

для системи релігійної освіти. Серед найбільш важливих функцій, що 

властиві конфесійній освіті, можна виокремити наступні: 1) природне 

відтворення релігійності; 2) залучення за допомогою релігійної освіти та 

виховання нових вірних до складу тієї або іншої конфесії; 3) соціалізація 

особистості віруючого протягом усього його життя; 4) формування і 

розвиток духовно-моральної культури віруючих, вплив на культуру 

нерелігійних людей, насамперед – їхні морально-патріотичні позиції; 5) 

вдосконалення спеціалізованої релігійної освіти, котра б спиралась на 

позитивний досвід минулого та сучасні науково-методичні досягнення, з 

метою підготовки достойних кандидатів для пастирського служіння» [174].  

В.Ю. Кришмарел звертає увагу, що зазвичай релігійну освіту 

визначають як систему навчання на основі певного релігійного світогляду на 

будь-якій з ланок освіти (дошкільна, шкільна (зокрема недільні школи), 

професійна, вища) та як викладання предметів релігієзнавчо-етичного 

спрямування з позицій певного релігійного світогляду в системі загальної 

освіти (наприклад, з позицій «Християнської етики») [165]. Тобто конфесійна 

освіта є складовою релігійної освіти. Така освіта не надається в світських 
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закладах освіти. В той же час, до релігійної освіти відноситься викладання 

предметів релігійно-етичного спрямування. Ці предмети викладаються в 

світських закладах освіти.  

Отже, як зазначено в наукових публікаціях, Закон України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» декларує деякі загальні гарантії, які 

сприяють здійсненню громадянами права на релігійну освіту [296, ст. 4, 6].  

По-перше, громадяни України є рівними перед законом і мають рівні 

права в усіх галузях економічного, політичного, соціального і культурного 

життя незалежно від їх ставлення до релігії. Тим самим передбачається, що 

«будь-яке опосередковане чи неопосередковане обмеження прав, 

встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх 

ставлення до релігії тягнуть за собою відповідальність, визначену законом» 

[224, с. 49]. Відповідно до цього, слід виділити наступні основні ознаки 

релігійної освіти: а) релігійна освіта не може бути обов’язковою; б) релігійна 

освіта здійснюється на добровільній основі [296, ст. 6].  

По-друге, здійснення релігійної освіти відбувається в тісній взаємодії з 

релігійними організаціями. 

В Україні система взаємин церкви і держави виходить із так званої 

«сепараційної» моделі. В українському варіанті ця сепараційна модель 

відносин держави і церкви знаходить відбиток на взаєминах світської та 

релігійної освіти, державних, комунальних навчальних закладів і релігійних 

організацій наступним чином:  

- жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова (ст. 35 

Конституції України);  

- навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від 

втручання релігійних організацій (ст. 8 Закону України «Про освіту»); 

- не допускається залучення учнів, студентів до участі в релігійних 

заходах під час навчально-виховного процесу (ст. 8 Закону України «Про 

освіту»); 
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- навчальні заклади в Україні, незалежно від форм власності, 

відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, 

крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями (ст. 9 

Закону України «Про освіту»); 

- діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності за 

рішенням навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховній 

роботі, подавати консультаційну допомогу педагогам (ст. 23 Закону України 

«Про освіту»); 

- у загальноосвітніх навчальних закладах забороняється створення і 

діяльність релігійних організацій (ст. 17 Закону України «Про загальну 

середню освіту»);   

- забороняється примусове залучення учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів до вступу в будь-які об’єднання 

громадян, релігійні організації (ст. 17 Закону України «Про загальну середню 

освіту) [323, с. 100-101]. 

Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення реалізації принципу 

відокремлення державних та комунальних навчальних закладів від релігійних 

організацій здійснюється як складова державної політики в галузі освіти, яка 

в свою чергу, в практичній площині реалізується в галузі освіти України 

через систему публічного адміністрування. 

Зокрема, держава через відповідну систему публічного адміністрування 

(яка очолюється Кабінетом Міністрів України і спирається на діяльність всієї 

системи органів публічного адміністрування, що є компетентними з цих 

питань) за допомогою адміністративно-правових засобів створює умови для 

рівного доступу кожної особи до освіти, для належного розвитку дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної 

освіти, вищої освіти, післядипломної освіти, аспірантури, докторантури, 

самоосвіти. Оскільки за законодавством України громадяни можуть 

навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту 

індивідуально або разом з іншими, вільно обираючи мову навчання, то 
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комплекс державно-адміністративних заходів має спрямовуватися на 

створення системи закладів релігійної освіти, через які громадяни отримають 

можливість доступу до проголошеної можливості здобувати релігійну освіту. 

В.М. Бесчасний, характеризуючи положення Національної доктрини 

розвитку освіти України у ХХІ столітті [292],  визначає основні стратегічні 

завдання розвитку процесу управління освітою, а саме, говорить про 

необхідність переходу від державного до державно-громадського управління, 

про чітке розмежування функцій між центральними, регіональними і 

місцевими органами управління, про забезпечення самоврядування 

навчально-виховних закладів і наукових установ,  також про утвердження у 

сфері освіти гармонійного поєднання прав особи, суспільства й держави [42, 

с. 54]. Цей факт треба враховувати при дослідженні системи публічного 

управління в галузі освіти, яке в сучасних умовах державотворення все 

більше набуває рис публічного адміністрування (тобто більш пом’якшеного і 

демократичнішого управління без суворої субординації між ланками 

управління). Сучасний стан публічного адміністрування в галузі освіти 

можна характеризувати як трансформаційний, перехідний від командно-

адміністративних форм та методів управління, до, так званого, державного 

менеджменту з широким спектром залучення до процесу управління самих 

закладів освіти.  

Основні засади сучасного публічного адміністрування в сфері освіти 

встановлені Законом України «Про освіту». Зокрема, ст. 10 визначає, що в 

Україні для управління освітою створюється система державних органів 

управління і органи громадського самоврядування. По суті, це є 

підтвердженням принципу поєднання державного управління і громадського 

самоврядування в освіті, що визначено у ст. 6 Закону України «Про освіту». 

Стосовно цього В.М. Бесчастний зазначає: «Держава як генеральний суб’єкт 

соціального управління звертається до менеджменту (державний 

менеджмент), тобто до теорії та практики компетентного (професійного) 

керівництва бізнесом. Саме менеджмент дозволяє бізнесу не тільки 
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виживати, а й розвиватись в об’єктивно існуючому конкурентному 

середовищі. Цілком зрозуміло, що освітній менеджмент в умовах сучасного 

державотворення набуває свого розвитку в рамках державного 

менеджменту» [42, с. 55]. На думку В.М. Бесчастного, необхідність 

запровадження якісно нових механізмів менеджменту в забезпеченні 

життєдіяльності державних установ та організацій, їх сталого розвитку 

обумовлена: а) підвищенням вимог до державних установ та організацій з 

боку споживачів послуг; б) стрімким розвитком управлінських та 

інформаційних технологій; в) необхідністю прийняття рішень на основі 

забезпечення компромісу інтересів різних організації, громадськості, 

держави; г)  запровадженням принципів, що визначають залежність 

установлення обсягів бюджетного фінансування державних установ та 

організацій від ефективності їх функціонування; ґ) необхідністю залучення 

державними установами й організаціями позабюджетних коштів для свого 

розвитку та функціонування; д) проблемою формування ефективних гнучких 

організаційних структур управління [42, с. 55].  

Освіта є складною, цілісною соціальною системою, що складається з 

кількох самостійних цілісних елементів управлінського впливу. Наприклад, 

Р.Г. Щокін зазначає, що об’єктами публічного управління у сфері вищої 

освіти передусім є процеси навчання та виховання, порядок здійснення 

освітньої діяльності, умови прийняття рішень суб’єктами ринку освітніх 

послуг, різноманітні адміністративні процедури у сфері вищої освіти, а тому 

адміністративно-управлінська складова досліджуваного поняття полягає, по-

перше, в розподілі функцій і повноважень між органами публічного 

управління освітою та громадськістю, по-друге, у виборі стилю, принципів, 

методів керівництва і управління системою освіти [386]. 

Публічне управління освітньою галуззю, як і іншими об’єктами 

державно-владного управлінського впливу, виявляється в конкретних діях і 

взаємозв’язках органів і посадових осіб, завдяки яким управлінська 

діяльність набуває певних форм. Переважний обсяг управлінської діяльності 
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органів виконавчої влади виражається у певних правових та неправових 

(організаційних) формах. Варто враховувати, що кожна правова форма, 

оскільки спрямована на настання юридичних наслідків, є організаційною, 

спрямованою на впорядкування об’єкта управління,  проте не кожна 

організаційна форма є правовою, оскільки переважна їх більшість, в частині 

застосування, не передбачена нормами права і реалізується публічними 

адміністраторами, виходячи із наданих їм, адміністраторам, дискреційних 

повноважень – свободи чинити управлінський влив, спираючись на 

адміністративний розсуд та, часом, на «здоровий глузд». 

Слід наголосити, що забезпечення реалізації принципу відокремлення 

системи державної освіти від церкви  (релігійних організацій) здійснюється 

через систему загального публічного адміністрування галуззю освіти шляхом 

застосування всього масиву адміністративно-правових форм, методів та 

засобів владного впорядкування суспільних відносин, які виникають у 

визначеній сфері. 

На думку А.А. Пакуліна, система освіти в Україні представлена 

п’ятьма основними елементами: освітніми установами, освітніми 

стандартами і програмами, органами управління освітою й підвідомчими ним 

установами й організаціями, суспільними об’єднаннями. Роль і значення цих 

елементів у формуванні результату функціонування системи освіти різна. 

Результатом же функціонування системи виступає людина, що здобула 

освіту певного рівня та якості відповідно до встановлених освітніх стандартів 

і програм [237, с. 333]. Аналіз змісту чинного законодавства України про 

освіту показує, що освіта в Україні має структуру європейського типу і 

включає дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, 

професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, 

докторантуру, самоосвіту. Крім того, встановлені такі освітні рівні: 

початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна 

середня освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова 

вища освіта, повна вища освіта [294]. Згідно із Законом України «Про освіту» 
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громадяни України мають право на отримання освіти за різними формами: 

денною (очною), вечірньою, заочною або екстернату. З розвитком 

інформаційних технологій успішно розвивається й удосконалюється 

дистанційна освіта, зокрема, в заочно-дистанційному форматі. А.О. 

Коряченко стосовно цього зазначає: «Забезпечення рівного доступу до освіти 

як гарантія рівності прав людини на сучасному етапі виступає однією з 

найактуальніших проблем у сфері освіти. Принцип рівності можна визначити 

як універсальну, обов’язкову, об’єктивно обумовлену керівну ідею 

нормативно-регулятивного характеру, яка передбачає однакове поводження в 

однакових випадках, однаковий обсяг прав та об’єктивне ставлення, рівність 

перед законом, заборону дискримінації, відсутність субординації, 

неузаконених привілеїв та обмежень і розповсюджує свою дію на права, 

свободи та обов’язки усіх учасників правовідносин» [155, с. 23].  

Таким чином, можна зробити висновок, що першочерговим 

адміністративно-правовим кроком забезпечення реалізації принципу 

відокремлення системи державної освіти від релігійної є створення належних 

умов для рівного доступу осіб до державної і окремо до релігійної освіти. З 

цього приводу в наукових джерелах зазначається, що пріоритетними 

напрямами державної політики стосовно розвитку освіти в аспекті її 

доступності є створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного 

забезпечення [350]. Наприклад, О. Сушинський стверджує: «Реалізація 

зазначеного права чи принципу рівного доступу передбачає прозорість, 

наступність системи освіти всіх рівнів, гнучке врахування демографічних, 

соціальних, економічних змін» [350]. Принцип рівного доступу до якісної 

освіти чітко закріплено у нормах законодавства України. Відповідно до ст. 53 

Конституції України, положень Державної національної програми «Освіта» 

(«Україна XXI століття») [97] та Національної доктрини розвитку освіти для 

всіх громадян України [292] всім громадянам незалежно від національності, 

статі, соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця 

проживання та стану здоров’я забезпечується рівний доступ до якісної 
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освіти. Для вирішення питання про рівний доступ до якісної освіти мережа 

навчальних закладів повинна задовольняти освітні потреби кожної людини 

відповідно до її інтересів, здібностей та потреб суспільства [350]. Комплекс 

адміністративно-правових заходів, спрямованих на забезпечення рівного 

доступу до освіти, незалежно від будь-яких переконань (в тому числі, 

релігійних поглядів) є досить різноманітним та складним. Вся підзаконна 

нормотворчість (від нормативно-правових актів загального характеру, які 

видаються Міністерством освіти та науки України, аж до індивідуальних 

адміністративних актів центрального органу виконавчої влади з питань 

освіти та науки) прямо чи опосередковано здійснюється з оглядом на це 

принципове положення. Цей принцип проголошується і в локальних 

документах навчальних закладів. Наприклад, Кодекс честі та корпоративної 

етики Університету державної фіскальної служби Україні теж проголошує 

рівність доступу до освіти незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, етнічного, 

соціального, національного походження, стану здоров’я [135]. 

З цього питання також варто згадати, що 2 липня 2015 р. Президент 

України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів» 

[271], надавши релігійним організаціям право виступати суб’єктами 

заснування не лише духовних, але і загальноосвітніх навчальних закладів. 

Цей крок став поштовхом для того, що релігійні організації відтепер можуть 

створювати заклади освіти, в яких богословська освіта та наука буде 

орієнтуватися не на підготовку фахівців виключно для цих релігійних 

організацій, а й на можливість готувати фахівців для інших (нерелігійних) 

публічних інституцій. Можливість отримати за власним бажанням світську 

чи релігійну освіту, а також можливість свободи вибору такої освіти, 

закріплені національним законодавством. Наприклад, чинне законодавство 

України передбачає, що громадяни, які навчаються у вищих і середніх 

духовних навчальних закладах, користуються правами і пільгами щодо 
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відстрочення проходження військової служби, оподаткування, включення 

часу навчання до трудового стажу в порядку і на умовах, встановлених для 

студентів та учнів державних навчальних закладів [296, ст. 11]. Законодавче 

забезпечення таких прав є засобом реалізації принципу відокремленого, 

разом з тим паралельного, існування релігійної і світської освіти.  

Таким чином, зовні публічно-адміністративна діяльність органів 

державної влади у сфері освіти набуває свого прояву у підзаконному 

нормотворенні, яке спрямоване через розгалужену системи державної і 

релігійної освіти на забезпечення рівного доступу громадян до отримання за 

їх бажанням як світської, так і релігійної освіти. На жаль, законодавство 

України не містить норм стосовно освітньої діяльності релігійних організацій 

і не визначає саме поняття «релігійна освіта». Тому в повній мірі розділяємо 

думки, згідно з якими було б доцільно доповнити ст. 3 Закону України «Про 

свободу совісті і релігійні організації» правом громадян на отримання саме 

релігійної освіти.  

Потребує вдосконалення і Закон України «Про освіту», адже релігійна 

освіта є особливим видом освіти, тому на неї повинні розповсюджуватися 

норми законодавства про освіту. Питання ж правового регулювання 

статутної діяльності релігійних організацій з навчання релігії повинні 

регулюватися законодавством про свободу совісті та віросповідання. Таке 

законодавство повинно містити визначення релігійної освіти та її основні 

особливості, а також повинно сприяти формуванню у осіб, які навчаються, 

релігійного світорозуміння [224, с. 49]. На нашу думку, релігійна освіта це 

можливість громадян вільно навчатися обраної релігії та виконувати як 

навчальну, так і виховну функції.  

В 2019 році при Міністерстві освіти і науки України було створено 

Раду з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями як дорадчий 

орган, існування якого є водночас і гарантією співпраці держави з 

релігійними організаціями з питань освіти і науки, і гарантією забезпечення 
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відокремлення світської освіти від релігійної [282]. Створення такого органу 

було обумовлене декількома факторами: 

- необхідність створення ефективних організаційних та правових умов 

для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами;  

- необхідність забезпечення відкритості діяльності Міністерства освіти 

і науки України;  

- необхідність врахування громадської думки у процесі підготовки та 

організації виконання його рішень; 

- необхідність сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті та 

подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі освіти; 

- необхідність підтримання постійного діалогу із Церквами та 

релігійними організаціями для більш ефективного використання їхнього 

потенціалу у виховному процесі.   

Отже створення через відповідні організаційні заходи належних умов 

співіснування вказаних двох систем освіти є вагомою гарантією їх взаємного 

невтручання і спільного паралельного існування.  

Організаційно-правові заходи забезпечення паралельного існування 

систем світської та духовної освіти знаходимо також в Наказі МОН України 

від 14 січня 2016 року № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених 

звань науковим і науково-педагогічним працівникам» [285], в Загальних 

положеннях якого серед іншого йдеться про те, що рішення про присвоєння 

вчених звань науково-педагогічним працівникам вищих духовних 

навчальних закладів може прийматися вченими радами вищих духовних 

навчальних закладів, статути (положення) яких зареєстровані у 

встановленому законодавством порядку та, які пройшли процедуру 

ліцензування освітньої діяльності, за умови дотримання вимог, встановлених 

законодавством. Окремим пунктом перехідних положень Закону України 

«Про вищу освіту» закріплюється положення про те, що богослов’я має бути 

виокремлено в окрему галузь [269]. Відповідно до постанови Кабінету 
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Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» [280], богослов’я стає окремою галуззю знання (04 

Богослов’я), зі своїм переліком спеціальностей (041 Богослов’я). Новий 

перелік став наскрізним, і передбачає підготовку на п’яти рівнях вищої 

освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр, 

перший (бакалаврський) рівень – бакалавр, другий (магістерський) рівень – 

магістр; третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії, науковий 

рівень – доктор наук» [371, с. 111].  

Таким чином можна зробити висновок, що державне регулювання 

системи вищої освіти можна визначити як систему економічних, соціальних, 

правових, організаційних форм і методів впливу держави на суб’єктів 

освітніх процесів для реалізації мети та завдань, що відповідають 

стратегічним інтересам держави та інтересам суб’єктів освіти [118, с. 171].  

Хоча загалом державний вплив  (публічне адміністрування) є системою 

зовні виражених заходів адміністративно-правового характеру, яка 

складається із певних елементів, єдність та взаємодія яких визначають її 

ефективність та функціональність, все ж основним інструментом державного 

регулювання освітньої діяльності, спрямованим на забезпечення реалізації 

єдиної державної політики, захист економічних і соціальних інтересів 

держави, суспільства та окремих споживачів є ліцензування. Спеціально 

уповноваженим органом, на який законодавством покладено здійснення 

ліцензування в галузі освіти є Міністерство освіти і науки України. Саме 

воно є розробником основних напрямків розвитку сфери ліцензування, 

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її 

вдосконалення, узагальнює практику застосування нормативно-правових 

актів з питань ліцензування, погоджує проекти нормативно-правових актів у 

сфері ліцензування, здійснює методичне керівництво, інформаційне 

забезпечення, здійснює нагляд за додержанням ліцензійних умов. 



220 

Наприклад, контроль за додержанням ліцензійних умов через 

застосування інструментарію перевірок є одним із дієвих адміністративно-

правових засобів забезпечення реалізації державної політики в освітній галузі 

та реалізації принципу відокремлення світської освіти від релігійної. 

Зокрема, в 2018 році Постановою Кабінету міністрів України була створена 

Державна служба якості освіти України, яка є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра освіти і науки та який реалізує державну 

політику у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, 

забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду 

(контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства [103]. 

Діяльність Державної служби якості освіти України є організаційно-

функціональною складовою механізму адміністративно-правового 

забезпечення публічного адміністрування в питаннях реалізації державної 

політики в галузі освіти. Аналізуючи  систему державно-владного впливу на 

відносини в галузі освіти,  Л.М. Зарецька вказує, що адміністративні методи 

впливу займають значне місце в регулюванні сфери освіти й включають: а) 

нормативно-правове регулювання освіти; б) державний сектор і державну 

власність в освіті; в) прояви державної монополії в освіті, виражені у формах 

ліцензування, атестації та акредитації, включаючи контроль якості освіти; г) 

державні інвестиції в розвиток освіти [118, с. 174]. Важко погодитись з 

автором у тому, що в Україні повинна відбутися зміна парадигми державного 

впливу на сферу освіти від керівної до підтримуючої шляхом створення 

сприятливих умов для її розвитку [118, с. 172]. Вважаємо, що стан 

урегульованості суспільних відносин в цій галузі прямо залежить від прямого 

державно-правового впливу – створення закладів освіти, правове 

регулювання засад їх діяльності, фінансування за рахунок державного 

бюджету, ліцензування, контроль за дотриманням чинного законодавства та 

ліцензійних умов, оподаткування тощо. Саме через ці адміністративно-

правові засоби впливу, а не тільки шляхом надання публічних послуг в 
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освітній сфері, можливо забезпечити реалізацію принципу, за яким особи 

можуть обирати освіту того виду, напрямку, форми, яка створена в державі і 

нею забезпечується. До того ж освіта (не важливо, чи світська, чи релігійна) є 

стратегічною метою формування інтелектуального капіталу нації. 

Згідно ст. 71 Закону України «Про вищу освіту», фінансування 

державних вищих навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з 

підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів 

цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у 

прийнятті рішень. Фінансування комунальних вищих навчальних закладів 

здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до 

Бюджетного кодексу України та інших джерел, не заборонених 

законодавством. Фінансування приватних вищих навчальних закладів 

здійснюється їх засновниками та з інших не заборонених законодавством 

джерел і механізмів фінансування вищої освіти. Фінансовий механізм можна 

визначити як сукупність двох функціональних підсистем:  

а) фінансове забезпечення, тобто система джерел та форм фінансування 

розвитку сфери освіти. Наприклад, головна функція фінансове забезпечення 

змінюється сьогодні в сторону диверсифікації джерел фінансування освіти і 

зменшення державної частки у загальній сумі фінансових ресурсів вищої 

освіти;  

б) фінансове регулювання, тобто регулювання економічних процесів в 

сфері освіти. Наприклад, до джерел фінансового забезпечення розвитку 

освіти відносяться: кошти державного та місцевих бюджетів; плата за 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, наукової 

експертизи, проектування та виготовлення дослідних зразків; надходження 

від господарської та виробничої діяльності; плата за оренду майна, 

надходження від реалізації майна; благодійні внески, гранти та дарунки; 

кошти, що надходять для виконання конкретних доручень від юридичних та 
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фізичних осіб; кошти іноземних замовників, інноваційних компаній, кредити 

[24, c. 86]. Проте, в системі релігійної освіти (і це свідчить також про 

відокремленість систем державної і релігійної освіти) відсутнє фінансування 

діяльності будь-яких організацій, створених за ознакою релігії. 

На користь принципу окремого існування світської і релігійної освіти 

свідчить той факт, що здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на 

здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність 

або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань). 

Водночас, керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і 

науковим працівникам, органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів 

освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи 

політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою 

програмою. Вбачається, що ця заборона не поширюється на приватні заклади 

освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, які визначили релігійну 

спрямованість власної освітньої діяльності, посилаючись на положення ст. 31 

Закону України «Про освіту». 

Таким чином, механізм адміністративно-правового впливу у сферу 

освіти та науки призначений для забезпечення окремого існування систем 

державної і релігійної освіти, а також забезпечення взаємного невтручання і 

співпраці в питаннях формування світогляду здобувачів освіти. Це 

виявляється, по-перше, в законодавчій та нормотворчій діяльності, основні 

засади яких створюють можливості для існування закладів освіти різного 

рівня, спрямування, профілю тощо, по-друге, в існуванні спеціальних 

державних органів, які  компетентні реалізовувати державну політику в 

галузі освіти. Забезпечення відокремлення світської освіти від релігійних 

організацій забезпечується в межах загального комплексу заходів 

адміністративно-правового спрямування, які сприяють сталому розвитку 

системи освіти в Україні. Система закладів освіти, їх розмаїття, 

спрямованість та сфера надання освітніх послуг, рівень їх відповідності 
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нормам законодавства є засадою забезпечення рівного доступу осіб до освіти 

(світської чи релігійної), яку вони хочуть отримати. Серед інструментів 

адміністративно-правового впорядкування системи відносин в галузі освіти 

особливе місце посідають реєстрація та ліцензування освітніх закладів, їх 

фінансування, а також контроль за дотриманням законодавства. 

На підставі дослідження, що було проведено в межах цього підрозділу 

роботи, можна зробити наступні висновки. 

Серед представлених в законодавстві України принципів взаємин 

церкви і держави, важливе місце займає принцип відокремлення держави від 

релігійних організацій. Разом з тим, розуміння змісту цього принципу 

ускладнюється тим, що, по-перше, ні національне законодавство, ні теорія 

права не розкривають зміст поняття «релігійні організації», по-друге, 

виникає необхідність уточнення публічної сфери правовідносин, де не мають 

права приймати участь релігійні організації, по-третє, сам термін 

«відокремлення держави і релігійних організацій» потребує більш чіткого 

змістовного наповнення, ніж це зроблено в національному законодавстві.       

Встановлено, що національне законодавство є недосконалим з питань 

визначення поняття «релігійні організації», адже не пропонує 

доктринального визначення релігійних організацій з розкриттям їх сутнісних 

характеристик та особливостей правового статусу, а лише перераховує 

можливі організаційно-правові форми таких організацій. Все це не сприяє 

вирішенню існуючих наукових суперечок та, навпаки, сприяє появі нових 

проблем у правозастосовній сфері.  

Акцентовано увагу на тому, що культова діяльність релігійних 

організацій регулюється нормами канонічного права і не підпадає під сферу 

правового регулювання, тоді як позакультова діяльність, яка здійснюється в 

духовній і практичній сферах, частково підпадає під сферу правового 

регулювання.   

Зроблено висновок, що в залежності від суб’єктів соціальних відносин 

«відокремлення» слід розглядати в двох аспектах: 1) відокремлення церкви 
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від держави; 2) відокремлення держави від церкви. З’ясовано, що 

відокремлення держави від церкви характеризується наступними 

особливостями: держава та її організації не мають права контролювати 

ставлення своїх громадян до релігії і не ведуть обліку громадян за цією 

ознакою; держава не втручається у внутрішню церковну діяльність окрім 

випадків передбачених національним законодавством; держава не надає 

церкві матеріальної або будь-якої іншої, в тому числі й фінансової, 

підтримки. Встановлено, що відокремлення церкви від держави 

характеризується наступними особливостями: церква не виконує будь-яких 

державних функцій; церква не втручається у справи держави, а займається 

лише питаннями, пов'язаними із задоволенням релігійних потреб віруючих.  

Функціонально виважене законодавство щодо втручання держави в 

діяльність релігійних організацій є запорукою забезпечення принципу 

відокремлення церкви від держави, адже власне суворе дотримання меж 

втручання держави в діяльність релігійних організацій забезпечує їм свободу 

та незалежність від держави, її органів та посадових осіб, а також з боку 

інших суб’єктів публічного адміністрування. Незважаючи на встановлений 

принцип відокремлення держави від церкви, повністю надати свободу 

релігійним організаціям існувати в державно-організованому суспільстві 

поза межами будь-якої уваги з боку системи публічного адміністрування 

вбачається недоречним і таким, що протирічить самій сутності і соціальному 

призначенню держави. Вплив держави є завжди, навіть за будь-якої 

найліберальнішої моделі відносин між державою та церквою. В Україні 

державний вплив на діяльність релігійних організацій та втручання у їх 

діяльність здійснюється виключно через адміністративно-правові механізми, 

адміністративно-правові процедури та з застосовуванням передбаченого 

законодавством комплексу адміністративно-правових засобів. Реалізація 

адміністративно-правових механізмів та застосовування адміністративно-

правових засобів завжди відбувається  через сукупність адміністративних 
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процедур, зокрема, нормотворчих, установчих, правозастосовних, 

реєстраційних, атестаційних, контрольно-наглядових проваджень. 

В Україні система взаємин церкви і держави виходить із так званої 

«сепараційної» моделі, яка знаходить свій відбиток на взаєминах світської та 

релігійної освіти, державних, комунальних навчальних закладів і релігійних 

організацій наступним чином: а) жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов’язкова; б) навчально-виховний процес у навчальних 

закладах є вільним від втручання релігійних організацій; в) не допускається 

залучення учнів, студентів до участі в релігійних заходах під час навчально-

виховного процесу; навчальні заклади в Україні, незалежно від форм 

власності, відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський 

характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями; 

діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності за рішенням 

навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховній роботі, 

подавати консультаційну допомогу педагогам; у загальноосвітніх навчальних 

закладах забороняється створення і діяльність релігійних організацій; 

забороняється примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх 

навчальних закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні 

організації. 

Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення реалізації принципу 

відокремлення державних та комунальних навчальних закладів від релігійних 

організацій здійснюється як складова державної політики в галузі освіти, яка 

в свою чергу, в практичній площині реалізується в галузі освіти України 

через систему публічного адміністрування. Зокрема, держава через 

відповідну систему публічного адміністрування за допомогою 

адміністративно-правових засобів створює умови для рівного доступу кожної 

особи до освіти, для належного розвитку дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, вищої 

освіти, післядипломної освіти, аспірантури, докторантури, самоосвіти. 

Оскільки за законодавством України громадяни можуть навчатися 
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релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту індивідуально або разом 

з іншими, вільно обираючи мову навчання, то комплекс державно-

адміністраційних заходів має спрямовуватися на створення системи закладів 

релігійної освіти,  через які громадяни отримають можливість доступу до 

проголошеної можливості здобувати релігійну освіту. 

Механізм адміністративно-правового впливу у сферу освіти та науки 

призначений для забезпечення окремого існування систем державної і 

релігійної освіти, а також забезпечення взаємного невтручання і співпраці в 

питаннях формування світогляду здобувачів освіти. Це виявляється, по-

перше, в законодавчій та нормотворчій діяльності, основні засади яких 

створюють можливості для існування закладів освіти різного рівня, 

спрямування, профілю тощо, по-друге, в існуванні спеціальних державних 

органів, які  компетентні реалізовувати державну політику в галузі освіти. 

Забезпечення відокремлення світської освіти від релігійних організацій 

забезпечується в межах загального комплексу заходів адміністративно-

правового спрямування, які сприяють сталому розвитку системи освіти в 

Україні. Система закладів освіти, їх розмаїття, спрямованість та сфера 

надання освітніх послуг, рівень їх відповідності нормам законодавства є 

засадою забезпечення рівного доступу осіб до освіти (світської чи релігійної), 

яку вони хочуть отримати. Серед інструментів адміністративно-правового 

впорядкування системи відносин в галузі освіти особливе місце посідають 

реєстрація та ліцензування освітніх закладів, їх фінансування, а також 

контроль за дотриманням законодавства. 

 

 

3.4 Адміністративно-правове забезпечення засад-заборон  

у сфері релігії 

 

Серед завдань, які нам необхідно буде вирішити в межах цього 

підрозділу роботи, є наступні: а) розкрити зміст таких конституційних засад 



227 

відносин держави та церкви як заборона незаконного обмеження свободи 

віросповідання та заборона дискримінації релігійних організацій; б) 

висвітлити специфіку адміністративно-правового забезпечення засад-заборон 

у сфері релігії.   

Як неодноразово в процесі попереднього дослідження вказувалося, ст. 

35 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право на 

свободу світогляду та віросповідання. Це право змістовно наповнене 

свободою сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.  

Зважаючи на те, що законодавство України, визначаючи даний 

комплекс дій та бездіяльності, оперує сукупним поняттям «свобода 

світогляду та віросповідання», а Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» закріплює на додачу ще й право на свободу совісті, яке, 

за цим законом, включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або 

переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні 

культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні 

переконання, то для усвідомлення того, що є обмеженням, законним чи 

незаконним, передусім варто визначитися із змістом тих дій та бездіяльності, 

які становлять обсяг цієї свободи. Як зазначається в літературі, і побіжно 

згадувалося в попередньому дослідженні,  «в різних документах та 

юридичних актах – як міжнародних, так і національних – використовують 

неоднакові вербальні позначення (назви) свободи віросповідання людини. 

Зокрема, вживаються такі термінологічні вирази, як-то – «право на свободу 

думки, совісті і релігії», «право на свободу думки, совісті, релігії і 

переконань», «свобода думки, совісті і віросповідання», тощо [173, с. 69]. 

Наприклад, в Декларації ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та 

дискримінації на основі релігії або переконань (резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН від 25 листопада 1981 р.), Документі Копенгагенської наради 
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конференції з людського виміру НБСЄ (від 29 червня 1990 р.) вживається 

термін «свобода думки, совісті і релігії». У Підсумковому документі 

Віденської зустрічі представників держав-учасниць Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі від 15 січня 1989 р., Паризькій хартії для нової 

Європи від 21 листопада 1990 р. використовується термін «свобода думки, 

совісті, релігії і переконань». А в Конвенції Співдружності Незалежних 

Держав про права та основні свободи людини (від 26 травня 1995 р.) йдеться 

про «свободу думки, совісті і віросповідання» [226, с. 16]. Як бачимо, на ні на 

рівні міжнародного, ні на рівні національного законодавства термінологія, 

що використовується, не сприяє однозначному розумінню сутності 

досліджуваних явищ.  

Як вже зазначалося в проведених дослідженнях, свободу совісті 

розглядають у вузькому та широкому значеннях. У вузькому розумінні ця 

свобода пов’язується зі ставленням людини до релігійного й атеїстичного 

світоглядів [173, c. 70].  Свобода совісті в наукових джерелах визначається, 

як «забезпечення в суспільстві таких демократичних прав і свобод, які 

реально гарантують особі вільний вибір між релігійним і атеїстичним 

світоглядом та можливість виявити свої переконання в суспільстві» [326, с. 

97]. Ф.М. Рудинський і М.А. Шапіро, аналізуючи зміст свободи думки, 

совісті і релігії (саме таке формулювання використовується в міжнародно-

правових актах ООН), зазначили, що «свобода совісті – це можливість 

безперешкодного вибору світогляду у сфері духовного життя, вираження 

релігійних і атеїстичних поглядів, а свобода релігії включає вчинення 

релігійних обрядів, богослужінь, свободу церкви» [173, с. 70]. 

На нашу думку, найбільш методологічно вивіреним є розуміння 

категорії «свобода совісті» як можливості самостійного визначення 

ставлення до релігії, прихильності релігійним вченням або відмови від них, 

розповсюдження таких вчень або, навпаки, антирелігійних поглядів. Свобода 

совісті включає право: а)  сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 

ніякої, вільно обирати, мати й розповсюджувати свої релігійні переконання; 
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б) здійснювати релігійне виховання й викладання, об’єднуватися в релігійні 

організації; в) діяти відповідно до релігійних переконань на основі повної 

рівності перед законом незалежно від ставлення до релігії [150, с. 52]. Отже 

свобода віросповідання є елементом свободи совісті.  

Проте, чи можна ототожнювати категорії «свобода віросповідання» і 

часто вживану термінологію «релігійна свобода»? Чи є ці поняття за змістом 

різними? «Релігійна свобода – це невід’ємне право людини, котре передбачає 

існування альтернативи у виборі власних релігійних переконань, а також 

можливість сповідувати обрану релігію як одноосібно, так і разом з 

однодумцями, публічно або в приватному порядку. Релігійна свобода – це 

також свобода дотримання культів, проведення богослужінь, обрядів, 

ритуалів, можливість будувати своє повсякденне життя відповідно до того чи 

іншого релігійного вчення. Міжнародні гуманітарні стандарти передбачають 

обмеження релігійної свободи лише за умови дотримання таких вимог, як 

легітимність, необхідність, доцільність [112, с. 20]. Взявши за основу зміст 

ст. 35 Конституції України та ст. 18 Загальної декларації прав людини, а 

також гарантії передбачені чинним конституційним, кримінальним та 

адміністративним законодавством України, можна дійти висновку, що 

структурно свобода віросповідання складається з наданих Конституцією 

можливостей вільно сповідувати певну віру, дотримуватись обрядів, 

пов’язаних з нею, проповідувати або не дотримуватися жодних релігійних 

поглядів. Наголошуємо, що в ст. 18 Загальної декларації прав людини 

стосовно дотримання релігійної свободи проголошено право будь-якої 

людини на свободу віросповідання, зміст якого полягає в можливості вільно 

сповідувати свою релігію або без перешкод змінювати релігійні переконання 

[114]. 

Отже, відповідно до положень Конституції України елементами права 

свободи віросповідання є такі можливості: мати релігію або переконання; 

приймати релігію або переконання; змінювати релігію або переконання; 

сповідувати будь-яку релігію та виконувати будь-які дії, пов’язані з нею; 
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здобувати релігійну та світську освіту; вимагати заміни виконання одного 

юридичного обов’язку іншим. 

Враховуючи, що за допомогою норм права врегульовані лише 

«зовнішні прояви свободи віросповідання людини», можна стверджувати, що 

елементами останньої, як суб’єктивного юридичного права, є такі 

можливості: а) приймати релігію або інші переконання за своїм вибором; б) 

сповідувати одноособово або разом з іншими будь-яку релігію; в) не 

сповідувати жодної релігії; змінювати свої релігійні або інші переконання; г) 

здобувати релігійну та (або) світську освіту; ґ) вимагати заміни виконання 

окремих юридичних обов’язків іншими з мотивів релігійних чи інших 

переконань. Отже на підставі аналізу структури свободи віросповідання, її 

можна характеризувати як можливість людини приймати, змінювати 

релігійні або інші переконання, одноособово або спільно з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, здобувати релігійну 

та (або) світську освіту, а також вимагати заміни певних обов’язків перед 

державою на інші за мотивами релігійних чи інших переконань у випадках, 

визначених законодавством [173, 74-75]. 

Закріплене Конституцією України право на свободу віросповідання 

містить, передусім, свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 

ніякої. Це положення базується на закріпленому в ст. 15 Конституції України 

принципі ідеологічної багатоманітності, а також закріпленому в частині 2 ст. 

24 Конституції України принципі, згідно з яким не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань тощо. У відповідності до вимог ст. 5 Закону «Про свободу совісті 

та віросповідання» усі релігії, віросповідання та релігійні організації є 

рівними перед законом [296]. Встановлення ж будь-яких переваг або 

обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших 

не допускається» [91, с. 109]. Другою складовою права на свободу 

віросповідання є право безперешкодно відправляти одноособово або 

колективно релігійні культи і ритуальні обряди. І третім складником свободи 
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віросповідання є право вести релігійну діяльність. Зрозуміло, що права і 

свободи людини і громадянина, навіть ті, що є природними і закріплені у 

конституції (в тому числі і досліджуваний комплекс прав і свобод), не є 

безмежними, незважаючи на встановлені Конституцією України положення: 

- що права людини є невідчужуваними і непорушними (ст. 21 

Конституції України); 

- що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані чи обмежені (ч. 2 ст. 22 Конституції України). 

На практиці окремі права і свободи вимушено обмежуються. На думку 

Т.М. Слінько, це пов’язано з встановленими правом принципами гуманності, 

солідарності, моральності, а також мірою і межами свободи, що знайшло 

своє відображення положеннях Загальної декларації прав людини [338, с. 41]. 

Зокрема, ст. 29 Загальної декларації прав людини закріплює: «При здійсненні 

своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, 

які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання 

і поваги до прав і свобод інших і забезпечення справедливих вимог моралі, 

громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві» 

[114]. Щоправда, підстави правових обмежень прав і свобод людини та 

громадянина наводяться і в інших міжнародно-правових документах. Так, 

згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 20 травня 1999 р. 

(справа Реквеньї проти Угорщини) [316] обмеження прав і свобод людини і 

громадянина визнаються допустимими, якщо це відповідає чинному 

законодавству і правилу «збереження основного змісту прав і свобод» [338, с. 

41]. 

Як відомо, Конституція України встановлює законодавчі обмеження на 

здійснення таких прав і свобод, як свобода пересування, вільний вибір місця 

проживання, право вільно залишати територію України, право на свободу 

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право на 

підприємницьку діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, права засудженого, а 
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також право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 33-35, ст. 42, ст. 63). 

Для обмеження різних категорій прав і свобод конституційним 

законодавством передбачено різні підстави:  

- інтереси національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам (ч. 3 ст. 34 

Конституції); 

- охорона здоров’я населення (ч. 3 ст. 34 Конституції); 

- захист репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя» (ч. 3 ст. 34 Конституції); 

- інтереси охорони громадського порядку, здоров’я і моральності 

населення, захист прав і свобод інших людей» (ч. 2 ст. 35 Конституції); 

- підстави не вказуються, але робиться посилання на можливість 

обмежень, які встановлюються законом (ч. 1 ст. 33 Конституції). 

На теоретичному рівні є необхідність визначитись із змістом поняття 

«обмеження прав і свобод» та сферою його використання. Наприклад, Ю.О. 

Фігель зазначає: «… розглядаючи проблему універсальності прав людини, не 

можна оминути питання їх обмеження. Йдеться не про визначення 

юридичних меж природного права, а про обмеження закріплених у 

відповідних нормативних актах прав людини. Відповідне визначення 

юридичних меж прав людини є ширшим поняттям, що визначається такими 

чинниками: а) інтереси (потреби) людини, збалансовані з потребами 

суспільства; б) мораль, що домінує у відповідному суспільстві в певний час; 

в) мета певного права людини та відповідність їй правореалізаційної, 

правозабезпечувальної та правообмежувальної діяльності держави» [367, с. 

358]. Повною мірою можна підтримати тезу Ю.О. Фігель, за якою, 

«обмежуючи певною мірою свободу кожного індивіда, закон забезпечує 

йому безперешкодне використання своїх прав, тобто гарантує йому свободу 

всередині цих меж. Свобода кожної людини поширюється лише до тієї межі, 

від якої починається свобода інших людей. Намагаючись встановити ці межі, 
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закон сприяє тому, щоб у спільному житті людей запанував порядок, 

оснований на свободі» [367, с. 359]. На підтримку власного розуміння цієї 

тези можна навести наступне. Публічне адміністрування своїм 

функціонуванням та реалізацією в державно-організованому суспільстві 

прагне встановлення жаданого суспільством і кожною окремою людиною 

впорядкованого стану суспільних відносин. Цей стан характеризується таким 

порядком взаємодії між учасниками суспільних відносин, коли кожен з них 

реалізує власні потреби та інтереси (а вони своєю чергою знаходять  вияв у 

встановлених в законодавстві правах та свободах) не завдаючи та навіть не 

створюючи загрози завдання шкоди потребам та інтересам інших носіїв. 

Бажаний порядок дотримання прав і свобод особи іноді не можливо 

забезпечити інакше, ніж через певні обмеження наданої особам свободи. 

Виключно в таких випадках система публічного адміністрування вдається до 

обмеження, яке, проте, має бути передбачене законом та застосовуватись 

виключно з підстав, визначених законом, тобто обмеження повинно бути 

правомірним. 

Законодавчо в Україні існує два підходи до розуміння правомірного 

обмеження прав і свобод. Перший полягає в безпосередньому обмеженні 

прав (наприклад, позбавлення власників частини прав або частини певного 

права), другий полягає у обмеження здійснення прав (наприклад, повна або 

часткова неможливість реалізації певних прав). Ю.О. Фігель вважає, що 

другий підхід до розуміння обмежень припускає, що усі права у повному 

обсязі залишаються у людини – носія прав, а припиняється тільки 

можливість їх реалізації. Такий вид обмеження може бути добровільним 

(коли людина відмовляється від здійснення права, наприклад, у справах 

приватного обвинувачення), або ж вимушеним – застосовується залежно від 

зовнішніх, здебільшого непередбачуваних, обставин [367, с. 359].  

Коли в Конституції України йдеться про обмеження свободи 

віросповідання, то враховуючи положення частини 2 ст. 35 Основного 

закону, можна стверджувати, що мова йде про можливість обмеження 
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законом цього права лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Дійсно, якщо посилатися на попередні результати нашого дослідження, то з 

розуміння свободи віросповідання випливає, що обмежити можливо лише 

його здійснення, а внутрішню свободу сповідувати релігію чи не сповідувати 

і яку саме, обмежити законно не можливо. Отже, йдеться про обмеження 

здійснення свободи віросповідання за певних, визначених законодавством, 

обставин та чинників. Стосовно цього І.І. Дахова зазначає, що Європейський 

суд з прав людини встановив, що «абсолютна свобода», яка стосується 

внутрішніх переконань людини, не може обмежуватися жодним чином, а 

«відкрите сповідування», яке стосується прилюдного сповідування 

переконань, держава може обмежити лише за певних умов [92, с. 28]. 

Конституцією та законами України передбачається можливість 

тимчасового обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і 

громадянина з мотивів і підстав, визначених Конституцією України. Тільки в 

інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення 

або захисту прав і свобод інших людей може бути обмежене законом 

здійснення права на свободу світогляду і віросповідання. Отже, якщо 

зовнішній вияв свободи віросповідання, а саме – сповідування будь-якої 

релігії або не сповідування ніякої, безперешкодне відправляння одноособово 

чи колективно релігійних культів і ритуальних обрядів, ведення релігійної 

діяльності (це може бути реалізоване, зокрема, у формі проведення 

богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) становить загрозу 

завдання шкоди громадському порядку, здоров’ю і моральності населення 

або захисту прав і свобод інших людей, то свобода віросповідання (як 

встановлено вище, можливість її реалізації) може бути обмежена на 

підставах та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. 

Звернемося тепер до об’єкта посягання, у разі завдання шкоди якому, 

свобода віросповідання може бути згідно з законодавством обмежена. Аналіз 

чинного законодавства свідчить, що термін «громадський порядок» 
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вживається у багатьох значеннях. В юридичній науці він є достатньо 

дослідженою категорією, але без єдності поглядів дослідників на його 

сутнісне навантаження. Дефініція «громадський порядок» вживається у низці 

законодавчих актів держави і, зокрема, в ст.ст. 34, 35, 39 Конституції 

України. 

Повною мірою підтримується позиція, згідно з якою громадський 

порядок розглядається як встановлений державою порядок і правила 

поведінки в громадських місцях: на площах, вокзалах, стадіонах, базарах, в 

магазинах, під час вуличних маніфестацій, демонстрацій тощо. Для 

громадських місць характерна певна концентрація людей, не пов’язаних між 

собою особистими, сімейними, трудовими відносинами і, як правило, не 

знайомих. Якщо в суспільно значимому місці зібрались знайомі, родичі, 

близькі між собою за іншими ознаками люди і хтось із них порушує 

встановлені правила поведінки, то це не буде порушенням громадського 

порядку. Українським законодавством визначення громадських місць не 

передбачено, але в підзаконних нормативно-правових актах міститься 

орієнтовний перелік громадських місць, а саме: вулиці, площі, парки, 

транспортні магістралі, вокзали, пристані, аеропорти й інші громадські місця. 

Міністерство внутрішніх справ України встановило, що під громадським 

місцем розуміються такі місця, що використовуються громадянами для 

спільної роботи, відпочинку, пересування, проведення масових заходів та 

інших потреб, а також передбачило класифікацію громадських місць залежно 

від періодичності використання (постійні, періодичні, одноразові). 

Наприклад, громадськими місцями постійного використання вважаються такі 

місця, де громадяни можуть перебувати постійно, незалежно від часу, доби, 

пори року (площі, вулиці, вокзали, під’їзди, аеропорти, пристані тощо). 

Громадськими місцями періодичного використання визначені такі об’єкти, 

які функціонують періодично, тобто такі, де люди можуть перебувати 

періодично, залежно від певних умов (магазини, кав’ярні, розважальні 

заклади, музеї, клуби, бари, виставки, а також транспортні засоби під час 
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перебування в них пасажирів)» [251, с. 56]. З’ясування поняття «громадські 

місця» має значення і в контексті організації публічного управління та 

публічного адміністрування відносно охорони громадського порядку і оцінки 

правовідносин, які в такому визначеному місці відбуваються.  

Отже, у випадку, коли свобода віросповідання становить загрозу  

«урегульованій правовими та іншими соціальними нормами системі 

суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і 

здоров’я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної 

моралі» [389, с. 632], і, при цьому, порушуються переважно відносини, що 

виникають і розвиваються у громадських місцях, то її здійснення за 

Конституцією України підлягає обмеженню, і таке обмеження за інших 

рівних умов буде правомірним.  

Стосовно моральності населення, як об’єкта посягання з боку 

неправомірної реалізації свободи віросповідання, можна сміливо звернутися 

до законодавчого визначення суспільної моралі і розглядати її як  систему 

етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі 

традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, 

гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість [287, ст. 1].  

Відносно цього об’єкта правової охорони варто навести таку тезу: 

«обмеження прав і свобод людини з метою захисту моральності населення 

повинні відповідати таким вимогам правомірності: 1) бути прийнятими у 

визначеній Конституцією України правовій формі, зокрема встановлені 

законом; 2) бути конституційно обґрунтованими, тобто встановленими тільки 

з метою, зазначеною в Конституції України, серед яких необхідність 

дотримання інтересів національної безпеки, економічного добробуту й 

захисту прав людини; 3) бути спільномірними конституційно значимим 

цілям і відповідним загрозам, яким піддаються захищені законом права й 

інтереси; 4) відповідати демократичним принципам Української держави, 

політичній і правовій системі загалом; 5) бути сформульованими з достатнім 

ступенем визначеності (ясності й точності), що дає змогу однозначно 
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встановити й зрозуміти їхній зміст, 6) не суперечити міжнародним 

договорам» [263, с. 34-35].  

Стосовно категорій «здоров’я», «прав і свобод інших людей», яким 

може бути завдано шкоди реалізацією свободи віросповідання, то, на нашу 

думку, вони окремого дослідження не потребують (у всякому випадку, в 

межах предмета нашого дослідження). 

Отже, об’єкти, які захищаються можливістю заснованого на законі 

обмеження свободи віросповідання, це – громадський порядок, моральність 

суспільства, здоров’я людей, права і свободи учасників суспільних відносин. 

Як вже зазначалося, обмеженню, в разі його передбачення законом,  підлягає 

не саме право, а його реалізація. На це вказується й у Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод [149], де в статтях 8, 10, 11 

закріплюються положення, згідно з якими здійснення прав особи не підлягає 

жодним обмеженням, крім тих, які передбачені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і суспільного 

спокою, з метою попередження злочинів, захисту здоров’я і моральності або 

захисту прав і свобод інших осіб. Для того, щоб обмеження реалізації будь-

якого права було правомірним, необхідним є дотримання певних умов, 

сукупність яких є відомою під назвою «трискладовий тест». Тобто, 

з’ясовуючи, чи було правомірним втручання держави у конкретне право, 

Європейський суд з прав людини завжди перевіряє дотримання 

трискладового тесту, який включає в себе наступні умови: по-перше, чи була 

можливість обмеження реалізації права передбачена законом; по-друге, чи є 

легітимною мета такого обмеження і, по-третє, чи є таке обмеження 

необхідним у демократичному суспільстві [92, с. 19]. 

Отже, коли йдеться про адміністративно-правове забезпечення охорони 

свободи віросповідання від неконституційного обмеження, то будемо 

враховувати весь комплекс можливостей адміністративно-правового 

механізму регулювання і забезпечення реалізації даної свободи від 

неправомірного обмеження.  
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Як йшлося вище, свобода віросповідання може бути об’єктивована 

зовні шляхом вільного прийому або зміни релігії, одноособового чи разом з 

іншими сповідування релігії, не сповідування ніякої релігії, відправляння 

релігійних культів, відкритого вираження і вільного поширення власних 

релігійних чи атеїстичних поглядів. Серед зовнішніх виявів свободи 

віросповідання, які можуть бути обмежені в разі, коли становлять загрозу 

громадській безпеці та порядку, життю, здоров’ю і моралі, а також правам і 

свободам інших громадян, можна розглядати одноособове чи разом з іншими 

сповідування релігії, відправляння релігійних культів, вираження і 

поширення релігійних або атеїстичних поглядів. 

Зазначимо, що організаційно-функціональними засобами забезпечення 

недопущення неконституційного обмеження свободи віросповідання з точки 

зору саме адміністративного права, є існування та функціонування 

(відповідно до їх призначення та виключно з метою застосування закону) 

розгалуженої системи органів публічного адміністрування за їх ієрархією від 

Кабінету Міністрів України до структурних підрозділів місцевих державних 

адміністрацій, на які покладається завдання щодо реалізації державної 

політики в галузі відносин між державою та церквою. Цей комплекс гарантій 

вважаємо вкрай дієвим, оскільки повною мірою поділяємо думку С.В. 

Пєткова, який зазначає: «Власне адміністративний порядок захисту прав і 

свобод громадян визначається не характером охоронюваних прав, а колом 

державних органів, які здійснюють цей захист, та змістом норм, що 

регулюють процес їх правозахисної діяльності» [243, с. 65]. Але це лише теза 

загального розуміння. 

Втім, варто розуміти, що система адміністративно-правових заходів у 

галузі охорони визначених вище об’єктів від неправомірної реалізації 

свободи віросповідання  – це певний комплекс дій, який реалізується 

органами державної (виконавчої) влади, місцевим самоврядуванням (тобто 

публічними адміністраціями) в межах передбаченої адміністративним 

законодавством виконавчо-розпорядчої діяльності для забезпечення 
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ефективної правової охорони права кожного на вільне сповідування релігії і 

кожного від його неправомірної реалізації. Адміністративні заходи охорони 

визначених вище об’єктів включають систему наглядових, контрольних, 

попереджувальних і заборонних  заходів. 

Також, слід враховувати той факт, що засоби забезпечення охорони 

права свободи віросповідання від неконституційного обмеження це, 

передусім, комплекс правових положень, які встановлюють вичерпний 

перелік діянь, за вчинення яких через позовне провадження в судовому 

цивільно-правовому порядку здійснюється припинення діяльності релігійної 

організації шляхом її примусової ліквідації. Про це йдеться в ст. 16 Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» [296, ст. 16]. Оскільки 

органом реєстрації релігійної організації є органи публічного 

адміністрування – місцеві державні адміністрації, то і законодавче 

положення стосовно їх участі в заснованій виключно на Конституції та 

законах України процедурі, можна, по-перше, вважати гарантією законності 

і, по-друге, вважати адміністративно-правовою гарантією, враховуючи 

публічно-сервісну сутність даної процедури. Таке твердження, вважаємо, має 

право на існування, оскільки «законність означає ідею, вимогу і систему 

(режим) реального вираження права в законах держави, у законотворчості та 

підзаконній нормотворчості» [5, c. 34-35]. Законність вимагає наявності 

реальних і обов’язкових гарантій прав і законних інтересів громадян, до яких 

можна віднести: а) недопущення будь-яких проявів свавілля; б) суворе та 

обов’язкове дотримання законів; в) рішуче припинення порушень права; г) 

відповідальність за правопорушення; ґ) здійснення всіх державних владних 

функцій відповідно до закону; д) підзаконність будь-якої соціально значущої 

діяльності [194, с. 67]. З такого розуміння випливає, що «основними 

вимогами законності є: загальнообов’язковість права, рівність усіх перед 

законом, обов’язкова відповідальність за кожне вчинене правопорушення» 

[5, c. 34-35].  
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Гарантії законності – це  спеціально закріплені правом способи, за 

допомогою яких забезпечується законність в адміністративно-правових 

відносинах громадянина і органу державного управління. Зміст правових 

гарантій полягає у практичному здійсненні органами публічного управління 

та їх посадовими особами на законодавчій або підзаконній основі таких 

юридично значимих дій: виконання юридичного обов’язку щодо 

забезпечення реалізації прав і свобод громадян; створення умов для їх 

реалізації; контроль за їх реалізацією; охорона, захист прав і свобод 

громадян; застосування санкцій у випадку порушення прав і свобод. 

Наприклад, О.Ф. Скакун виділяє наступну систему гарантій правової 

законності: загальносоціальні та спеціально-юридичні. До перших 

відносяться економічні, політичні, соціальні, ідеологічні гарантії. До других 

– юридичні умови (належний стан актуальних джерел права), правові 

способи (досягнення внутрішньої узгодженості чинного законодавства, 

належний контроль за законністю тощо), організаційно-правові засоби (поділ 

державної влади; належний підбір кадрів тощо) [336, с. 496-497]. Особливу 

увагу як на гарантію конституційності та законності обмеження свободи 

віросповідання у випадках, коли законодавство це передбачає, варто 

звернути на належний підбір кадрів та на виконання ними контрольних 

функцій. Стосовно підбору кадрів варто розуміти, що в адміністративних 

правовідносинах, реалізуючи функції та завдання держави відповідні 

посадові особи, хоча і зобов’язані діяти лише на підставі та на виконання 

закону, все ж наділені широким комплексом дискреційних повноважень, 

тобто можливостями чинити владні функції на власний розсуд, керуючись 

«здоровим глуздом». Тому кадровий склад органів публічної адміністрації, 

що реалізують свою державну політику в сфері релігії та церкви, можна 

розглядати як один із засобів охорони права особи вільно сповідувати релігію 

від незаконного обмеження.  

Місцеві державні адміністрації, зокрема їх структурні підрозділи з 

питань релігії є водночас і органами реєстрації релігійних організацій і 
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органами контролю в галузі додержання законодавства про свободу совісті та 

релігійні організації.  

Враховуючи що «універсальними способами (засобами) забезпечення 

законності є контроль, нагляд та розгляд звернень громадян», то діяльність 

спеціальних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 

(зокрема, стосовно виконання та додержання вимог законодавства про 

свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації у межах 

своєї компетенції; запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та 

релігійної ворожнечі у регіоні; запобігання виникненню міжетнічних та 

міжконфесійних конфліктів; здійснення контролю за дотриманням 

законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і 

віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його 

застосування) можна розглядати як адміністративно-правовий засіб охорони 

свободи віросповідання від неконституційного обмеження. 

Це ж стосується і видачі дозволів на проведення тих видів релігійної 

діяльності (богослужіння, релігійні церемонії, процесії, інші індивідуальні чи 

колективні дії, пов'язані із сповідуванням і поширенням обраної віри), які за 

законодавством такого дозволу потребують. Доречно згадати, що чинний КК 

України містить заборону стосовно незаконного перешкоджання здійсненню 

релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний 

обряд (ст. 180). Відповідно, діяльність органів Національної поліції, як 

центрального органу виконавчої влади в Україні щодо боротьби з такими 

злочинами є однією із гарантій адміністративно-правового характеру 

недопущення неконституційного обмеження свободи віросповідання. І 

навпаки, належний рівень протидії злочинам, відповідальність за які 

передбачена статтею 181 КК України (посягання на здоров’я людей під 

приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних 

обрядів), є засобом забезпечення умови недопущення неналежного 

використання принципу свободи віросповідання і водночас того, що будь-яке 

обмеження цієї свободи може здійснюватися лише тоді, коли її реалізація 
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створює загрозу для перерахованих на початку розділу об’єктів правової 

охорони.  

Хочемо звернути увагу і на вислів В.В. Копейчикова, який 

юридичними засобами забезпечення законності називає: а) чіткість і 

конкретність норм чинного права, ефективність санкцій, що захищають ці 

норми; б) виконання правосуддя як спеціальної форми універсальної, в) 

здійснюваної на основі права і справедливості діяльності судів, котра 

забезпечує реалізацію чинного права, г) захист прав і свобод громадян; ґ) 

здійснення вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів з боку 

органів прокуратури; д) діяльність державних інспекцій та контрольно-

ревізійного апарату, котрі в межах своєї компетенції здійснюють роботу по 

запобіганню, виявленню і припиненню порушень законності у різних сферах 

державного і суспільного життя [115, с. 11]. Виходячи з цього, відсутність в 

законодавстві про адміністративну відповідальність санкцій за порушення 

релігійними організаціями законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації вважаємо вадою сучасного вітчизняного законодавства в галузі 

відносин між церквою та державою. Їх наявність в адміністративному 

законодавстві сприяла б більш жорсткому правовому регулюванню, яке не 

завжди є негативним явищем в питаннях забезпечення протидії незаконним 

обмеженням прав і свобод особи, а навпаки – позитивним та вкрай 

необхідним за умови не зловживання з боку посадовців і належного ними 

виконання приписів законодавства.  

Наступна конституційна засада, яка буде розглянута в межах цього 

підрозділу роботи, це заборона дискримінації релігійних організацій.  

Як було встановлено в попередніх підрозділах роботи, принцип 

рівності перед законом означає, що всі релігійні організації рівні в своїх 

правах, обов’язках та відповідальності, а також рівні в залежних від держави 

умовах, можливостях своєї діяльності. Держава через систему публічного 

адміністрування та правосуддя захищає права та законні інтереси всіх без 

винятку релігійних організацій, будь-якого віросповідання, якщо їхня 
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діяльність не суперечить вимогам чинного законодавства, і всі релігійні 

організації, незалежно від їхньої конфесійної приналежності, рівні перед 

законом і мають однаковий правовий статус, що не допускає встановлення 

будь-яких переваг або обмежень одних церков (релігійних організацій) щодо 

інших. В процесі захисту релігійних організацій від посягання на їхню 

рівність реалізується також принцип заборони дискримінації релігійних 

організацій, який є умовою і складовою захисту рівності перед законом. 

За Словниковим української мови «дискримінація» це «обмеження або 

позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною 

належністю, політичними і релігійними переконаннями [340]. У 

міжнародних відносинах «дискримінація» – це створення умов, які ставлять 

яку-небудь державу (групу держав), її організації і громадян в гірше 

становище порівняно з іншими [340]. 

Принцип заборони дискримінації релігійних організацій закріплено в 

положеннях більшості міжнародних актів. Цей принцип знайшов своє 

відображення як в Конституції України, так і в статутному законодавстві 

щодо свободи совісті та віросповідання. Зокрема, ч. 2 ст. 24 Основного 

Закону передбачає, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. Частина 5 ст. 5 Закону «Про свободу совісті 

та релігійні організації» передбачає заборону встановлення будь-яких 

переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації 

щодо інших. В цьому питанні не можна оминути увагою й норми 

міжнародного права, оскільки цей принцип передбачений великою кількістю 

міжнародних актів. Наприклад, Декларація ООН про ліквідацію всіх форм 

нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань [93]. Ця 

Декларація визначається в науковій літературі як один із фундаментальних 

документів серед міжнародних актів, що регулюють відносини саме в сфері 

заборони дискримінації релігійних організацій.  
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Принцип заборони дискримінації релігійних організацій чи об’єднань 

віруючих у більш широкому розумінні обумовлює й відповідні вимоги до 

правозастосовної діяльності. Це передбачено ст. 4.1 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права [210], де зазначається, що під час введення в 

державі надзвичайного стану заходи, які така держава може вживати, не 

повинні тягнути за собою дискримінації на основі релігії. До того ж, цим 

документом передбачено й те, що різного роду дискримінація повинна бути 

заборонена законом і закон повинен гарантувати всім особам рівний та 

ефективний захист проти дискримінації за будь-якою ознакою, зокрема й 

релігійною (ч. 2 ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права)  [210; 207, с. 64]. 

В цьому розділі роботи вже зазначалося, що реалізація державою 

заходів адміністративно-правового характеру, а також використання 

потенціалу системи правосуддя, спрямованих на захист релігійних 

організацій від дискримінації, чого вимагає розглядуваний принцип взаємин 

між державою та церквою, є одним із засобів забезпечення рівності їх 

(релігійних організацій) перед законом. Ці дві основоположні засади 

(конституційно-правові принципи) є невідокремними одна від одної. 

Заборона дискримінації забезпечує рівність перед законом. Тобто щоб 

зрозуміти зміст і сенс дискримінації, необхідно розуміти і сутність 

конституційного принципу рівності всіх перед законом. Зокрема, С. 

Погребняк наголошує, що «принциповою для додержання вимоги рівності є 

заборона дискримінації – довільного встановлення відмінностей між 

особами, тобто відмінностей (розрізнень, винятків, привілеїв тощо), які не 

мають розумного і об’єктивного виправдання» [248, с. 14]. Тобто 

дискримінація призводить до обмеження або унеможливлення у 

користуванні чи здійсненні прав і свобод усіма людьми на рівних підставах. 

Тому в преамбулі Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 2000 р. заборона дискримінації  

розглядається як один із шляхів забезпечення рівності всіх людей [302]. Саме 
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закріплення рівності перед законом разом із забороною дискримінації має на 

меті забезпечення універсального дотримання принципу рівності, залишаючи 

одночасно належне поле розсуду органам державної влади в проведенні 

економічної, соціальної та іншої політики, що неминуче пов’язана із 

встановленням у законах певних відмінностей [248, с. 14].  

Отже принцип недискримінації є продовженням принципу рівності, але 

не збігається з ним та має свій власний зміст, про що свідчить аналіз багатьох 

міжнародних нормативно-правових актів, які розрізняють принципи рівності 

і недискримінації. Наприклад, ст. 3 Конвенція ООН про права інвалідів 

зазначає, що до принципів даної Конвенції належить принцип 

недискримінації, а у ст. 5, що має назву «Рівність і недискримінація», 

проводиться відмінність між цими поняттями. Зокрема, рівність 

розглядається таким чином, що всі особи рівні перед законом і мають право 

на рівний захист закону, а також право на рівне користування ним без будь-

якої дискримінації. Згідно з принципом недискримінації держави-учасники 

забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності і гарантують 

особам з інвалідністю рівний і ефективний правовий захист від дискримінації 

[148, ст. 3, 5].  

На зв’язок між забороною дискримінації і рівності всіх перед законом 

(хоча й застосовується дещо відмінна дефініція «недискримінація») в 

науковій літературі вказується наступним чином: «Рівність – 

основоположний принцип права, який поєднує в собі вимоги формальної та 

фактичної (реальної) рівності. Принцип вимагає поводитись в однакових 

випадках однаковим чином, а у відмінних випадках – відмінним. Особливого 

значення для реалізації принципу рівності є недискримінація. 

Недискримінація – заборона необґрунтованого відмінного ставлення 

(встановлення відмінностей, винятків, обмежень чи переваг) до осіб, які 

перебувають в однаковій ситуації, чи однакового підходу до осіб, які 

перебувають у різних ситуаціях. Право на захист від дискримінації є одним із 

фундаментальних прав людини, яке визнане міжнародним правом і має бути 
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забезпечене сучасними державами» [70, с. 43-44]. Отже заборона 

дискримінації розглядається в міжнародних актах та юридичній науці як 

один із шляхів забезпечення принципу рівності. Повною мірою поділяємо 

думку О.М. Бачинської, яка зазначає: «Не можна вважати, що зміст принципу 

рівності і принципу недискримінації ідентичні. Вони багато в чому 

збігаються, але відрізняються у своїй сутності, а тому повинні розглядатися 

як самостійні засади правового статусу особи. До змісту принципу рівності 

прав і свобод людини входить забезпечення рівних умов для реалізації 

особистістю належних їй прав, свобод і обов’язків, тоді як принцип 

недискримінації передбачає створення умов для неприпустимості обмеження 

належних людині прав, свобод чи обов’язків залежно від її антропологічних 

чи соціальних якостей» [39, с. 167]. 

В спеціальній літературі, яка присвячена принципу рівності та 

недискримінації, зазначається, що ці два принципи «хоч і суміжні, але мають 

різний зміст, різняться за своєю суттю (принцип рівності ґрунтується на 

створенні рівних умов для реалізації особою належних їй прав, а принцип 

недискримінації – на створенні умов для неприпустимості обмежень прав, 

свобод і обов’язків людини залежно від антропологічних чи соціальних 

ознак)» [162, с. 2-4]. Причому принцип недискримінації  називається 

конституційним, невідчужуваним та продовженням інших конституційних 

принципів – справедливості, рівності, поваги до прав людини. 

Європейський суд з прав людини розглядає дискримінацію як «будь-

яке відмінне ставлення (різне поводження) з особами, що перебувають в 

однаковій ситуації, коли таке поводження ґрунтується на певній ознаці 

людини та не має об’єктивного розумного виправдання (справа «Stummer v. 

Austria» [259]). Принцип заборони дискримінації може ототожнюватися з 

принципом рівного поводження (справа «D.H. v. Czech Republic» [258]), але 

не з принципом рівності загалом. Принцип недискримінації гарантує 

дотримання прав людини і громадянина та розглядається Європейським 

судом як «рівний захист законом без будь-якої дискримінації» [215, с. 40].  
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Принцип рівності, на відміну від принципу недискримінації, має досить 

давнє історичне коріння. Наприклад, Г.В. Яновська стосовно цього зазначає: 

«Його (принцип) наразі трактують неоднаково:  

- то як рівність суспільного становища людей, їх рівного соціального 

значення у всіх сферах життя і діяльності; 

- то як рівність можливостей (відсутність у законах необґрунтованих 

пільг та привілей) та відсутність будь-яких форм дискримінацій, а також 

необхідність забезпечення державою мінімальних умов нормального життя 

кожного громадянина;  

- то як ідею, відповідно до якої рівне ставлення до всіх, хто належить 

до певної загальновизнаної групи людей, утворює обов’язкову вимогу для 

будь-якої правової системи;  

- то як рівність усіх перед законом і судом, рівність прав і свобод 

людини і громадянина, незалежно від статі, раси, національності, мови, 

походження, майнового і посадового становища, місця проживання, 

ставлення до релігії, переконань, належності до суспільних об’єднань та 

інших умов; 

- то як обов’язок держави забезпечити кожному мінімально однаковий 

рівень соціальних благ та рівну можливість досягнути певного рівня 

добробуту; 

- то як гарантування кожному члену суспільства, незважаючи на 

будь-які його індивідуальні ознаки, однакових можливостей для реалізації 

конституційних прав та свобод, покладення на осіб, які перебувають в 

однаковому правовому становищі, рівних обов’язків, а також забезпечення 

рівності всіх перед законом і судом»[398, с. 26].  

Немає сенсу піддавати критиці жодне з представлених вище визначень, 

адже кожне з них в достатній мірі обґрунтоване в науковій літературі та має 

свою сферу використання. Разом з тим, аналіз різноманітних думок дозволяє 

принцип рівності перед законом визначити як гарантування кожному члену 

суспільства, незважаючи на будь-які його індивідуальні ознаки, однакових 
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можливостей для реалізації конституційних прав та свобод, покладення на 

осіб, які перебувають в однаковому правовому становищі, рівних обов’язків, 

а також забезпечення рівності всіх перед законом і судом. Звернемо увагу, 

що у запропонованому нами визначенні йде мова про «гарантування» 

однакових можливостей, що дозволяє принцип заборони дискримінації 

розглядати як складова механізму реалізації принципу рівності, тобто як 

субпринцип останнього. 

Подолання проявів дискримінації, яка, на думку Р.Я. Мандель, є 

«тривалою характеристикою суспільних відносин будь-якої країни в 

історичній ретроспективі» [189, с. 86], потребує розробки та впровадження 

широкого спектру не лише правових, політичних, а й соціальних, 

інформаційних, культурних механізмів протидії дискримінації. Принцип 

рівності людини і громадянина закріплено у ст. 21 Конституції України, яка 

проголошує, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» [151, ст. 

21]. Більш того, в ст. 24 Конституції України цей принцип деталізовано.  

Законодавство України щодо антидискримінаційної політики містить 

визначення дискримінації, як «ситуації, за якої особа та/або група осіб за їх 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, 

сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає 

обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в 

будь-якій формі, встановленій  Законом, крім випадків, коли таке обмеження 

має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 

належними та необхідними» [279]. При цьому, в Законі України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» розрізняються три види 

дискримінації: 

а) пряма дискримінація, яка визначається як ситуація, за якої з особою 

та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж 

з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, 
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коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, 

способи досягнення якої є належними та необхідними; 

б) непряма дискримінація, яка визначається як ситуація, за якої 

внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, 

критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх 

певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище 

порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх 

реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, 

способи досягнення якої є належними та необхідними; 

в) утиск, який визначається як небажана для особи та/або групи осіб 

поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за 

певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб 

напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери» [279]. 

В науковій літературі висловлюються і інші думки щодо визначення 

змісту дискримінації. Наприклад, О. Вашанова визначає поняття 

«дискримінація» через чотири «елементи»: 1) відмінності у ставленні, що 

виражаються в необґрунтованому встановленні різниці у правовому 

становищі певних осіб чи соціальних спільнот, тобто у володінні ними 

різним обсягом прав і свобод, що визначає неоднакове фактичне становище 

суб’єктів; 2) негативний характер відмінності у ставленні. Дискримінація має 

на меті або наслідком посягання на правову рівність, внаслідок чого 

відбувається зміна правового становища одних осіб у порівнянні з іншими 

саме в бік погіршення; 3) ознаки, на підставі яких забороняється відмінність 

у ставленні (відмінності можуть проводитися на підставі незліченної 

кількості ознак, причому в одних випадках такі відмінності є законними, в 

інших – дискримінаційними); 4) сфера заборони дискримінації (єдиною 

обставиною, що впливає на сферу дії заборони дискримінації, є сфера 

правового регулювання) [64, с. 36-40]. 

З.П. Равлінко, посилаючись на досвід Європейського суду з прав 

людини, стверджує, що сутність дискримінації передбачає: 1) різне ставлення 
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до осіб, які перебувають в однаковій ситуації; 2) відсутність об’єктивного та 

розумного обґрунтування мети і результатів такого ставлення; 3) відсутність 

розумної співмірності між засобами, що використовуються, і метою, яка 

відстоюється [306, с. 163]. При цьому, З.П. Равлінко доводить необхідність 

визначати дискримінацію у вузькому розумінні, тобто як «ставлення до 

певного суб’єкта (фізичної, юридичної особи або групи осіб), що 

виражається в конкретних діях, які засновані на необґрунтованому різному 

ставленні за певними ознаками до суб’єктів, які перебувають в однаковій 

ситуації, чи в необґрунтованому однаковому ставленні за певними ознаками 

до суб’єктів, які перебувають у різній ситуації» [306, с. 163]. 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

конкретизує особливості розуміння і використання конституційного 

принципу недискримінації у сфері релігії та церкви. Зокрема, нормативно-

правовий акт передбачає наступні положення:  

- «громадяни України є рівними перед законом і мають рівні права в 

усіх галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя 

незалежно від їх ставлення до релігії. В офіційних документах ставлення 

громадянина до релігії не вказується»;  

- «встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 

віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається» [296, 

ст. 4, 5]. 

Подібні гарантії недискримінації закріплені і в інших нормативно-

правових актах України починаючи, наприклад, з Закону України «Про 

освіту» (ст. 3) та закінчуючи Законом України «Про державну службу» (ст. 

4). Тому в повній мірі погоджуємося з С.Ю. Пономарьовим, який зазначає: 

«Насправді, галузевих законів із антидискримінаційними нормами настільки 

багато, що навести їх вичерпний перелік неможливо» [256, c. 7]. 

О.В. Бичков’як на підставі аналізу міжнародного досвіду заявляє: 

«Термін «дискримінація» включає будь-яку відмінність, виключення, 

обмеження або перевагу, за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, 



251 

політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, 

майнового положення, народження або іншої обставини, і яка має на меті або 

як наслідок, знищення або применшення визнання, використання або 

здійснення всіма особами, на рівних можливостях, всіх прав і свобод. Яку б 

форму вона не приймала, дискримінація базується на заперечені чи 

неприйнятті відмінностей» [45, с. 18]. Зрозуміло, що дискримінація, як 

негативне явище у суспільстві, повинна бути в діяльності органів публічного 

управління об’єктом протидії. Не є виключенням в цьому сенсі і 

дискримінація релігійних організацій.  

На підтвердження цієї думки, можна звернутися до праць С. 

Ковбасюка, який досліджував напрями інституалізації недискримінації в 

Україні. Вчений зазначає: «Закріплення ознак дискримінації та алгоритму 

перевірки на законодавчому рівні є важливим кроком у боротьбі з 

дискримінацією, однак, окрім законодавчого регулювання принципу 

недискримінації, його інституалізація повинна включати створення системи 

державних та недержавних інституцій, які б забезпечували імплементацію 

положень антидискримінаційного законодавства» [133, с. 262]. З цими 

думками повністю погоджуємось, адже навіть найдемократичніші норми 

можуть залишитися деклараціями без існування дієвих та ефективних 

механізмів їх реалізації.   

В механізмі правового забезпечення публічного адміністрування щодо 

протидії дискримінації провідне місце посідає поточне законодавство 

України, яке взявши за орієнтир положення Закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», вимагає неодмінне 

врахування того факту, що всі особи незалежно від їх певних ознак мають 

рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Тому 

розробка проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим 

урахуванням принципу недискримінації, проводиться обов’язкова 

антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових актів, а 

результати антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових 
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актів підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо 

видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акту. Варто 

зауважити, що ці положення стосуються нормативно-правових актів будь-

якого суб’єкта правотворчої діяльності, тобто стосуються також актів 

місцевих державних адміністрацій та актів органів місцевого 

самоврядування.  

Останнім часом законодавець все частіше звертає увагу на ті сфери 

суспільного життя, в яких дискримінація стала розповсюдженим явищем. 

Наприклад, у змісті профільних нормативно-правових актів, що приймаються 

Верховною Радою України, з’являються норми, що заборонять 

дискримінацію у певній сфері суспільних відносин. Наприклад, заборона 

дискримінації передбачається в положеннях Закону України «Про зайнятість 

населення», де  особі гарантується право на захист від проявів дискримінації 

у сфері зайнятості населення [277, ст. 5]. Аналогічні обмеження 

встановлюються щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії (прийом та 

роботу) і в Законі України «Про рекламу». Зокрема, у ст. 8 нормативно-

правового акту забороняється розміщення в рекламі тверджень, які є 

дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і 

майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, 

політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і 

характером занять, місцем проживання [295, ст. 8]. Разом з тим, зарано вести 

мову про повну реалізацію встановлених законодавством заборон 

дискримінації, оскільки механізм захисту прав осіб за допомогою санкцій не 

напрацьований.  

Наприклад, Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» 

встановлює заборону надання переваг або встановлення обмежень однієї 

релігії чи релігійної організації щодо іншої (інших), проте, адміністративна 

відповідальність, як наслідок скоєння діянь, які містять ознаки дискримінації 

релігійних організацій чи осіб за релігійними мотивами, до сьогодні відсутня. 

Хоча проект Закону № 0931 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
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актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та 

протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» [273] передбачає і 

такий вид гарантії недопущення дискримінації релігійних організацій. Тобто 

адміністративна відповідальність, яка є важливою частиною 

адміністративно-правового механізму захисту прав релігійних громад від 

дискримінації, нажаль, свого місця в цьому механізмі поки не посіла через 

прогалини та недоліки чинного законодавства. Разом з тим, потужною 

гарантією захисту осіб від діянь, які можуть бути кваліфіковані, як 

дискримінація, є встановлення кримінальної відповідальності (ст. 161 КК 

України) за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та 

гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними 

переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення 

прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. Кримінально-правовий механізм протидії 

дискримінації релігійних організацій і осіб за релігійними мотивами можна 

розглядати як один із елементів загального правового механізму 

забезпечення принципу заборони дискримінації релігійних організацій. При 

цьому, кримінально-правові механізми завжди розглядалися в науковій 

літературі як виключні, такі, що застосовуються тільки у тих випадках, коли 

не спрацювали інші правові механізми забезпечення реалізації 

конституційних принципів.       

Конституція України покладає на державу головний обов’язок – 

утвердження і забезпечення прав та свобод людини і громадянина, гарантії 

яких визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тому, окрім 

належного нормотворення у визначеній галузі і кримінально-правових 

механізмів захисту прав і свобод людини і громадянина, для впорядкованих 

суспільних відносин щодо забезпечення рівності в релігійній сфері, від 
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держави (в особі її системи публічного адміністрування) очікується 

здійснення масиву адміністративно-правових заходів юридичного 

спрямування щодо створення умов і гарантій від дискримінації. 

За таких умов, складовою механізму адміністративно-правового 

забезпечення захисту від дискримінації є компетенція та повноваження 

суб’єктів публічного адміністрування, які реалізують свої повноваження у 

сфері відносин «держава-церква». 

Органи публічної влади свій управлінський вплив здійснюють, 

спираючись та використовуючи владу, як необхідний регулятор суспільних 

відносин. Повноваження, якими наділені відповідні органи є ознакою їх 

владної діяльності, вони закріплюють за ними реальну здатність здійснювати 

свою волю і називаються владними повноваженнями. Як зазначається в 

наукових джерелах, повноваження та предмет відання становлять в 

сукупності основні елементи компетенції, які разом з організаційними 

складовими (призначення органу, завдання, вимоги до професіоналізму) 

«дають можливість якісного виконання покладених на органи державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування функцій» [260, с. 35]. Ю.О. 

Тихомиров стосовно цього зазначає, що публічна сфера передбачає 

поєднання прав та обов’язків у формулу «повноваження» як правообов’язок, 

який не можна не реалізувати в публічних інтересах [360, с. 56-57]. 

Компетенція органів публічної влади являє собою сукупність закріплених у 

нормативно-правових актах предметів відання та повноважень органів 

публічної влади, шляхом встановлення яких фіксується обсяг та зміст 

діяльності владних суб’єктів [99, с. 46]. І.П. Голосніченко з цього приводу 

наголошує, що: 

- «повноваження має системні та функціональні зв’язки з органами 

держави, через них здійснюється делегування виборцями права на 

управління державою справами суспільства, ці елементи системи є 

невід’ємною складовою компетенції органів виконавчої влади»[83, с. 149];  
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- «повноваження – це загальне для теорії права та держави поняття, 

змістом якого є система прав та обов’язків, набутих у легітимний спосіб 

державою, місцевим самоврядуванням, державними органами і органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами 

правовідносин з метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів 

людини і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства в цілому» 

[83, с. 154].  

Таким чином, поділяючи точку зору дослідників, що система прав і 

обов’язків органів та посадових осіб публічного адміністрування набувається 

ними через законодавче встановлення з метою забезпечення можливостей, 

потреб та інтересів осіб, визначимо, що через повноваження компетентних 

елементів системи публічного адміністрування в галузі відносин «держава - 

церква» серед іншого здійснюється і захист від дискримінації релігійних 

організацій і окремих осіб за релігійними мотивами.  

Законодавство України щодо протидії дискримінації закріплює, що 

суб’єктами, які наділені повноваженнями щодо запобігання та протидії 

дискримінації, є Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Кабінет Міністрів України та інші органи державної 

влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, громадські організації, фізичні та юридичні особи. Немає 

сенсу і потреби в межах цього підрозділу роботи перераховувати 

повноваження, які прямо закріплені законодавством за вказаними 

елементами системи суб’єктів, серед яких своє важливе місце займають 

органи публічного адміністрування. Проте варто визначити їх владний 

характер і організаційну діяльність у сфері релігії та церкви.  

Наприклад, Н.В. Юськів зазначає: «Суб’єкт у механізмі державних 

відносин реалізує свій статус через вплив, що означає спрямований рух на 

щось за допомогою системи дій. Людська діяльність є цілеспрямованою і 

суб’єкт державно-владного механізму як дієва субстанція формує мету 

реалізації влади та визначає конкретні правила гри для отримання 
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найоптимальнішого владного результату» [392]. Отже, вплив, який здійснює 

система публічного адміністрування через власні органи та посадові особи, є 

впорядковуючим, заснованим на законі, цілеспрямованим для встановлення 

певного режиму суспільних відносин, який є бажаним з точки зору 

найоптимальнішої реалізації можливостей, прав, свобод та інтересів осіб в 

суспільних відносинах. Тож, виключно спираючись на владу, 

використовуючи надані законодавством права та виконуючи юридичні 

обов’язки (а часом їх називають правообов’язки, як прояв повноважень), 

виступаючи як владний суб’єкт в адміністративних правовідносинах, 

суб’єкти публічного адміністрування реалізують державну політику в сфері 

забезпечення охорони від дискримінації. 

Комплекс повноважень, якими згідно чинного законодавства наділені 

відповідні суб’єкти публічного адміністрування, будучи владними та 

спрямованими на встановлення відповідного режиму правовідносин, за якого 

забезпечується принцип рівності та здійснюється протидія проявам 

дискримінації, повною мірою можна включити до механізму 

адміністративно-правового забезпечення протидії дискримінації загалом, і 

релігійних організацій зокрема. 

Щодо зовнішніх виявів публічного адміністрування в сфері 

недискримінації релігійних організацій, можна виділити, наприклад, роботу 

із оцінювання внутрішньої нормативної бази та виявлення підзаконних актів, 

які можуть призвести до прямої чи непрямої дискримінації. Якщо 

виправлення цих документів лежить в межах компетенції органів державної 

влади чи місцевого самоврядування, то їх зміст необхідно виправити. Якщо 

це зробити неможливо, то суб’єкт публічного адміністрування повинен 

зробити відповідний запит до уповноваженого органу виконавчої влади зі 

своїми рекомендаціями та пропозиціями. Також суб’єкт публічної 

адміністрації проводить роботу із збору та обліку скарг у визначеній сфері з 

відповідною реакцією у вигляді переоцінювання підзаконних нормативно-

правових актів в питаннях недискримінації і подальшим їх виправленням. 
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Вважаємо, що органам державної влади та місцевого самоврядування 

доцільно розпочати або ж поглибити співпрацю з місцевими представниками 

громадянського суспільства, які не тільки мають інформацію про порушення 

прав людини з перших рук, але й можуть стати ресурсним партнером для 

пошуку шляхів налагодження діалогу з громадами та дотримання принципу 

рівності [256, с. 39].  

Безумовно, вкрай необхідним та дієвим елементом в механізмі 

адміністративно-правової протидії дискримінації релігійних організацій є 

контроль, здійснення якого покладається на Офіс Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини, Держслужбу з етнополітики та свободи совісті, його 

відділ моніторингу діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій та 

місцеві органи виконавчої влади.  

При здійсненні адміністративних процедур (зокрема наданні 

адміністративних послуг щодо реєстрації релігійних організацій), органам 

реєстрації обов’язково необхідно додержуватися антидискримінаційного 

законодавства, а якщо йдеться про відмову в державній реєстрації релігійної 

організації, то відмова може бути зумовлена виключно посиланням на ст. 15 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», де йдеться про 

невідповідність діяльності або статуту релігійної організації чинному 

законодавству. 

Новим поняттям в антидикримінаційному законодавстві є розуміння, 

так званих, «позитивних дій». Їх здійснення посідає в модерному механізмі 

публічного адміністрування перспективне місце. Це спеціальні тимчасові 

заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на 

усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи або 

групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм 

Конституцією і законами України. Наприклад, ст. 1 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» згадує про такі дії 

та визначає їх як «спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення 

дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, 
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надані їм Конституцією та законами України» [275, ст. 1]. Частина 2 ст. 2 

Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

передбачає, що «держави-учасниці повинні вживати, коли обставини цього 

вимагають, спеціальних і конкретних заходів у соціальній, економічній, 

культурній та інших галузях з метою забезпечення потрібного розвитку і 

захисту деяких расових груп чи осіб, що до них належать, з тим, щоб 

гарантувати їм повне і рівне використання прав людини та основних свобод. 

Такі заходи ні в якому разі не повинні привести до збереження нерівних чи 

особливих прав для різних расових груп після досягнення тих цілей, заради 

яких вони були запроваджені» [209, ст. 2].  

Виходячи з визначень, наведених вище, позитивні дії мають на меті не 

стільки відновлення прав особи, порушених внаслідок дискримінаційного 

ставлення (дій або бездіяльності) чи застосування дискримінаційної норми 

законодавства, скільки вирівнювання можливостей для осіб та груп осіб 

користуватися правами і свободами, чого вони внаслідок своїх певних ознак 

позбавлені.  

С.Ю. Пономарьов стосовно цього зазначає, що позитивні дії повинні: 1) 

переслідувати правомірну, об’єктивно обґрунтовану, чітко визначену мету у 

сфері запобігання та протидії дискримінації; 2) бути спрямованими на 

вирішення проблеми конкретної групи, чітко визначеної на підставі аналізу 

потреб та шляхом консультацій з представниками відповідної групи; 3) 

застосовуватися до конкретної галузі або сфери правовідносин; 4) 

відповідати принципу пропорційності стосовно: а) конкретної проблеми, яку 

позитивні дії мають на меті вирішити; б) реалізації іншими групами осіб, на 

які позитивні дії не поширюються, своїх прав і свобод; 5) запроваджуватися 

на обмежений строк та припинятися після досягнення поставленої мети; 6) не 

створювати особливих прав або надавати необґрунтовані переваги групам 

осіб, на захист і підтримку яких вони спрямовані» [256, с. 58-59].   

Таким чином, антидискримінаційне законодавство створило належне 

правове підґрунтя для ефективної роботи щодо гарантування існування і 
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діяльності релігійних організацій, а також для налагодження результативно 

працюючого механізму адміністративно-правового забезпечення заборони 

дискримінації релігійних організацій. 

На підставі дослідження, що було проведено в цьому підрозділі роботи, 

можна зробити наступні висновки. 

Права і свободи людини і громадянина, навіть ті, що є природними і 

закріплені у Конституції України, не є безмежними. На практиці окремі 

права і свободи вимушено обмежуються. Пов’язано це з тим, що при 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких 

обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення 

належного визнання і поваги до прав і свобод інших і забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві. 

Публічне адміністрування своїм функціонуванням та реалізацією в 

державно-організованому суспільстві прагне за мету встановлення жаданого 

суспільством і кожною окремою людиною впорядкованого стану суспільних 

відносин. Цей стан характеризується таким порядком взаємодії між 

учасниками суспільних відносин, коли кожен з них реалізує власні потреби 

та інтереси (а вони своєю чергою знаходять  вияв у встановлених в 

законодавстві правах та свободах) не завдаючи та навіть не створюючи 

загрози завдання шкоди потребам та інтересам інших носіїв. Бажаний 

порядок дотримання прав і свобод особи іноді не можливо забезпечити 

інакше, ніж через певні обмеження наданої особам свободи. Виключно в 

таких випадках система публічного адміністрування вдається до обмеження, 

яке, проте, має бути передбачене законом та застосовуватись виключно з 

підстав, визначених законом, тобто обмеження повинно бути правомірним. 

Коли в Конституції України йдеться про обмеження свободи 

віросповідання, то враховуючи положення частини 2 ст. 35 Основного 

закону, можна стверджувати, що мова йде про можливість обмеження 

законом цього права лише в інтересах охорони громадського порядку, 
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здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Дійсно, з розуміння свободи віросповідання випливає, що обмежити 

можливо лише його здійснення, а внутрішню свободу сповідувати релігію чи 

не сповідувати і яку саме, обмежити законно не можливо. Отже, йдеться про 

обмеження здійснення свободи віросповідання за певних, визначених 

законодавством, обставин та чинників. Якщо зовнішній вияв свободи 

віросповідання становить загрозу завдання шкоди громадському порядку, 

здоров’ю і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей, то 

свобода віросповідання може бути обмежена на підставах та у спосіб, 

передбачені Конституцією України та національним законодавством.  

Адміністративно-правове забезпечення охорони свободи 

віросповідання від неконституційного обмеження являє собою широкий 

комплекс можливостей адміністративного права, які можна поділити на дві 

групи – нормативно-правові та організаційно функціональні. 

До організаційно-функціональних засобів недопущення 

неконституційного обмеження свободи віросповідання відносяться: 

1) розгалужена система органів публічного адміністрування за їх 

ієрархією від Кабінету Міністрів України до структурних підрозділів 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на 

які покладається завдання щодо реалізації державної політики в галузі 

відносин між державою та церквою; 

2) комплекс дій, який реалізується органами публічного 

адміністрування в межах передбаченої адміністративним законодавством 

виконавчо-розпорядчої діяльності для забезпечення ефективної правової 

охорони права кожного на вільне сповідування релігії і кожного від його 

неправомірної реалізації. Адміністративні заходи охорони визначених вище 

об’єктів включають систему наглядових, контрольних, попереджувальних і 

заборонних  заходів. Враховуючи що «універсальними способами (засобами) 

забезпечення законності» є контроль, нагляд та розгляд звернень громадян, 

то діяльність спеціальних структурних підрозділів органів публічного 
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адміністрування можна розглядати як адміністративно-правовий засіб 

охорони свободи віросповідання від неконституційного обмеження 

(наприклад, виконання та додержання вимог законодавства про свободу 

совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації у межах своєї 

компетенції; запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та 

релігійної ворожнечі у регіоні; запобігання виникненню міжетнічних та 

міжконфесійних конфліктів; здійснення контролю за дотриманням 

законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і 

віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його 

застосування).  

Принцип заборони дискримінації релігійних організацій закріплено як 

в положеннях національного законодавства, так і у положеннях більшості 

міжнародних актів. У зв’язку з тим, що заборона дискримінації забезпечує, в 

першу чергу, рівність осіб перед законом, то цей принцип в науковій 

літературі розглядається як один із засобів забезпечення рівності релігійних 

організацій перед законом.  

Заборона дискримінації релігійних організацій полягає, по-перше, у 

забороні необґрунтованого відмінного ставлення (встановлення 

відмінностей, винятків, обмежень чи переваг) до релігійних організацій, які у 

відповідності до положень частини 3 ст. 5 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» є рівними перед законом, по-друге, у забороні 

однакового підходу до релігійних та інших організацій, які перебувають у 

різних правових ситуаціях. Наприклад, Закон України «Про політичні партії» 

передбачає, що політичні партії можуть брати участь у виборах Президента 

України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, 

встановленому національним законодавством (ст. 12), тоді як Закон України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» чітко встановлює, що релігійні 

організації не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть 

агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів (ст. 
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5). Власне тому право на захист від дискримінації є одним із 

фундаментальних прав людини, яке визнане міжнародним правом і має бути 

забезпечене сучасними державами.  

Забезпечення, охорона та захист релігійних організацій і окремих осіб 

за релігійними мотивами від дискримінації здійснюється через повноваження 

компетентних елементів системи публічного адміністрування в галузі 

відносин «держава - церква».  

Захист релігійних організацій від дискримінації в Україні 

забезпечується засобами кримінального права, тоді як потенціал 

адміністративно-деліктного права не використовується.     

Охорона релігійних організацій від дискримінації забезпечується 

контролем з боку органів публічної адміністрації, який є необхідним та 

дієвим елементом в механізмі адміністративно-правової протидії 

дискримінації релігійних організацій. Здійснення такого контролю 

покладається на Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, 

Держслужбу з етнополітики та свободи совісті, його відділ моніторингу 

діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій та місцеві органи 

виконавчої влади.  

Принцип заборони дискримінації релігійних організацій реалізується у 

суспільстві не тільки через охоронні чи захисні заходи. Цей принцип набуває 

своєї реалізації в тому числі через позитивні дії (позитивну діяльність) 

органів публічного адміністрування. Зокрема, такі позитивні дії повинні: а) 

переслідувати правомірну, об’єктивно обґрунтовану, чітко визначену мету у 

сфері запобігання та протидії дискримінації релігійних організацій; б) бути 

спрямованими на вирішення проблеми власне релігійних організацій чи 

конкретної групи в системі релігійних організацій; в) застосовуватися до 

конкретної галузі або сфери правовідносин; г) відповідати принципу 

пропорційності стосовно; ґ) запроваджуватися на обмежений строк та 

припинятися після досягнення поставленої мети; д) не створювати особливих 

прав чи надавати необґрунтовані переваги іншим організаціям в порівнянні із 
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статусом релігійних організацій або ж не створювати особливих прав чи 

надавати необґрунтовані переваги конкретним групам в системі релігійних 

організацій. До позитивних дій (позитивної діяльності) органів публічного 

адміністрування з питань забезпечення реалізації заборони дискримінації 

релігійних організацій можна віднести: 1) роботу із оцінювання внутрішньої 

нормативної бази та виявлення підзаконних актів, які можуть призвести до 

прямої чи непрямої дискримінації; 2) роботу із збору та обліку скарг у 

визначеній сфері з відповідною реакцією у вигляді переоцінювання 

підзаконних нормативно-правових актів в питаннях недискримінації і 

подальшим їх виправленням і ін.  

 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

На підставі аналізу особливостей адміністративно-правове 

забезпечення конституційних засад відносин держави і церкви в Україні, 

були зроблені наступні висновки. 

Дослідження системи конституційних засад відносин держави та 

церкви через призму адміністративно-правового забезпечення є актуальним 

для доктрини адміністративного права, адже допомагає дати наукове 

підґрунтя процесу формування ефективних адміністративно-правових 

механізмів та засобів реалізації права особи на свободу віросповідання. 

Модель відносин держави та церкви, а також державна політика у 

сфері релігії та церкви завжди ґрунтуються на правових принципах, 

закріплених в Конституції України. Разом з тим, положення національного 

законодавства не завжди дають чітке уявлення про систему конституційних 

засад відносин держави та церкви, попри те, що кожен такий принцип має 

свій особливий адміністративно-правовий механізм забезпечення та потребує 

специфічного набору адміністративно-правових засобів.  



264 

Запропонована авторська класифікація конституційних засад відносин 

держави та церкви. В залежності від цільової спрямованості такі засади 

можна поділити на три групи: а) засади гарантування прав та свобод осіб в 

сфері релігії (гарантування свободи віросповідання, гарантування рівності 

релігійних організацій перед законом); б) засади гарантування відокремлення 

держави та церкви (гарантування відокремлення держави і релігійних 

організацій, гарантування відокремлення державних, комунальних 

навчальних закладів і релігійних організацій); в) засади-заборони у сфері 

релігії (заборона неконституційного обмеження свободи сповідувати релігію, 

заборона дискримінації релігійних організацій).     

Обґрунтовано думку, що поняття «адміністративно-правове 

забезпечення» поєднує в своєму змісті два поняття – «адміністративно-

правовий механізм» та «адміністративно-правові засоби». На підставі аналізу 

думок, представлених в науковій літературі, зроблено висновок, що 

адміністративно-правові засоби забезпечення засад відносин держави та 

церкви представляють собою певний набір правових засобів, які передбачені 

адміністративним законодавством та спрямовані на забезпечення реалізації 

засад відносин держави та церкви (приписи, заборони, закріплення прав та 

обов’язків, встановлення санкцій за невиконання вимог законодавства, 

тощо). Тоді як, будь-який адміністративно-правовий механізм розкриває 

процес перетворення права, обов’язку чи повноваження, закріпленого в 

національному законодавстві, у реальне життя (до моменту їх реалізації). 

Тому в науково-дослідній роботі запропоновано адміністративно-правовий 

механізм реалізації конституційних засад відносин держави та церкви 

розглядати як сукупність взаємодіючих спеціальних правових засобів, за 

допомогою яких забезпечується реалізація у життя конституційних засад, а 

саме, шляхом дотримання, виконання, використання та застосування норм 

адміністративного права. До елементів такого механізму відносяться: 1) 

норми адміністративного права, які встановлюють: а) права і обов’язки 

віруючих та релігійних організацій у публічно-правовій сфері; б) 
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повноваження органів публічного адміністрування в сфері релігії; в) умови, 

форми та процедури реалізації цих прав, обов’язків та повноважень; 2) 

суб’єкти права, які є учасниками правовідносин щодо реалізації 

конституційних засад відносин держави та церкви (віруючі як фізичні особи, 

релігійні організації, суб’єкти публічного адміністрування, правоохоронні 

органи); 3) порядок чи спосіб реалізації норм адміністративного права 

(реєстрація, контроль, надання дозволу і ін.).  

Норми Конституції, якими встановлюються принципи взаємин держави 

і церкви є нормами-принципами, і зважаючи на  свою специфіку, для  

втілення в життя потребують трансформації в охоронні та регулятивні 

норми, що здійснюється через власне систему нормотворення – розробку та 

прийняття законів та підзаконних актів, положення яких, встановлюючи 

варіанти активної правомірної та забороненої протиправної поведінки, 

наділяючи суб’єктів правовідносин правами та обов’язками, встановлюючи 

заборони на певні варіанти поведінки, роблять нормативний механізм дієвим, 

а принципи – такими, які втілюються в конкретних нормах та 

правовідносинах. 

Свобода віросповідання, як загальносоціальне (природне) право 

людини, це невід’ємне право людини, яке полягає у можливості сповідувати 

певну віру, дотримуватись обрядів, пов’язаних з нею, проповідувати або не 

дотримуватися жодних релігійних поглядів. Разом з тим, свобода 

віросповідання, як конституційно-правовий принцип будови взаємин 

держави і церкви і як складова конституційно-правового статусу особи, 

будучи формально вираженою за допомогою норми-принципу в Конституції 

України, потребує, по-перше, зверх зусиль з боку системи державних органів 

та посадових осіб для практичного впровадження належних умов для 

безперешкодного користування особами цим принципом і для захисту 

належної особам свободи, по-друге, розробки та закріплення в 

національному законодавстві дієвого механізму реалізації цього 

конституційного принципу. 
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Адміністративно-правове забезпечення реалізації принципу свободи 

віросповідання полягає в позитивній юридично значущій (такій, яка 

народжує правові наслідки у вигляді появи, зміни або припинення 

правовідносин) діяльності органів та посадових осіб системи публічного 

адміністрування, яка виявляється у вольовому, владному, односторонньому, 

заснованому на законі, організуючому впливі вказаних органів на сферу 

реалізації особами свободи віросповідання для створення належних умов для 

вільного використання особами передбаченої Конституцією свободи 

віросповідання, а у випадках, передбачених законодавством, для обмеження, 

базованого виключно на законних підставах, здійснення цього права. 

Адміністративне законодавство України про свободу совісті та 

релігійні організації, по-перше, встановлює гарантоване для забезпечення 

свободи віросповідання положення, за яким реєстрація статутів (положень) 

релігійних організацій є чітко регламентованою, по-друге, передбачає 

процедуру реєстрації релігійних організацій, по-третє, закріплює додаткові 

умови, спрямовані на підвищення якості виконання та доступу до результатів 

виконання реєстрації статутів (положень) релігійних організацій (релігійних 

центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств, духовних 

навчальних закладів), по-четверте, передбачає можливість судового 

оскарження відмови в реєстрації статуту (положення) релігійної організації, 

виключний перелік підстав судового припинення діяльності релігійної 

організації, положення про безперешкодний порядок проведення 

богослужінь, релігійних обрядів та процесій і ін., по-п’яте, передбачає інші 

умови для реалізації особою права на свободу віросповідання.    

Встановлено, що адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації відсутня. Це 

вбачається не доречним, адже без наявності адміністративної 

відповідальності за порушення положень законодавства про свободу 

віросповідання, механізм адміністративно-правового забезпечення даного 

конституційного принципу є не достатньо дієвим та неповним. 
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Сьогодні визначальним для організації державної діяльності щодо 

забезпечення рівності релігійних організацій є положення законодавства, за 

яким усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед 

законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 

віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. 

Принцип рівності релігійних організацій в юридичних актах  передбачає 

чотири основні аспекти: 1) рівна повага до кожної релігійної організації в 

загальній системі таких організацій, які легально створені та функціонують в 

Україні; 2) вимога однакового розгляду з боку органів публічного 

адміністрування та судів однакових випадків щодо діяльною релігійних 

організацій; 3) вимога отримання кожною релігійною організацією рівної 

частки певного блага, передбаченого національним законодавством; 4) 

рівність правового положення релігійних організацій незалежно від їх 

приналежності до певної релігії, конфесії чи церкви.  

В правовій сфері сутність правової рівності релігійних організацій 

перед законом полягає у вимозі однакового правового становища таких 

організацій в суспільстві. Така рівність може проявлятися, по-перше, у різних 

нормативно-юридичних форм, здатних виступити зразками, моделями, 

правилами можливого, належного або забороненого варіантів поведінки 

релігійних організацій, по-друге, у встановленні однакової для всіх 

релігійних організацій необхідної, можливої або забороненої поведінки. 

Принцип рівності релігійних організацій перед законом відіграє роль каналу 

(поєднуючої ланки) між державою та церквою. Цей принцип має прямий 

діалектичний взаємозв’язок із наступними засадами: 1) верховенство права; 

2) законність; 3) повага до людської гідності; 4) доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень. 

Стосовно рівності релігійних організацій перед законом слід зазначити, 

що це один з визначальних принципів відносин держави і церкви, який на 

відміну від принципу, припустимо, свободи віросповідання, відокремлення 

держави від церкви, потребує активного впливу держави на відносини, що 
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формуються між державою та церквою. Цей принцип набуває своєї реалізації 

через практичну спеціальну та повсякденну діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування.  

Реалізація конституційного принципу рівності релігійних організацій 

перед законом забезпечується завдяки адміністративно-правовому 

регулюванню та публічно-адміністративній діяльності вповноважених на те 

суб’єктів. По-перше, сам закон (який стосовно даного принципу слід 

розуміти як нормативно-правовий акт будь-якого ієрархічного рівня) містить 

в собі орієнтування на створення рівних можливостей для будь-якої 

релігійної організації, чия діяльність не порушує вимог чинного 

законодавства. По-друге, реалізація принципу рівності релігійних організацій 

перед законом забезпечується виконавчо-розпорядчою діяльністю, яка 

складається із: а) підзаконної нормотворчої діяльності органів та посадових 

осіб публічного адміністрування; б) розробки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень відносно вирішення конкретних ситуацій, 

спрямованих на створення умов для однакового, передбаченого 

Конституцією України, рівного ставлення до будь-якої релігійної організації; 

в) забезпечення умов створення, реєстрації релігійної організації, а також 

набуття нею статусу юридичної особи; г) податкового адміністрування та 

податкового контролю, тощо.  

Серед представлених в законодавстві України принципів взаємин 

церкви і держави, важливе місце займає принцип відокремлення держави від 

релігійних організацій. Разом з тим, розуміння змісту цього принципу 

ускладнюється тим, що, по-перше, ні національне законодавство, ні теорія 

права не розкривають зміст поняття «релігійні організації», по-друге, 

виникає необхідність уточнення публічної сфери правовідносин, де не мають 

права приймати участь релігійні організації, по-третє, сам термін 

«відокремлення держави і релігійних організацій» потребує більш чіткого 

змістовного наповнення, ніж це зроблено в національному законодавстві.       
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Встановлено, що національне законодавство є недосконалим з питань 

визначення поняття «релігійні організації», адже не пропонує 

доктринального визначення релігійних організацій з розкриттям їх сутнісних 

характеристик та особливостей правового статусу, а лише перераховує 

можливі організаційно-правові форми таких організацій. Все це не сприяє 

вирішенню існуючих наукових суперечок та, навпаки, сприяє появі нових 

проблем у правозастосовній сфері.  

Акцентовано увагу на тому, що культова діяльність релігійних 

організацій регулюється нормами канонічного права і не підпадає під сферу 

правового регулювання, тоді як позакультова діяльність, яка здійснюється в 

духовній і практичній сферах, частково підпадає під сферу правового 

регулювання.   

Зроблено висновок, що в залежності від суб’єктів соціальних відносин 

«відокремлення» слід розглядати в двох аспектах: 1) відокремлення церкви 

від держави; 2) відокремлення держави від церкви. З’ясовано, що 

відокремлення держави від церкви характеризується наступними 

особливостями: держава та її організації не мають права контролювати 

ставлення своїх громадян до релігії і не ведуть обліку громадян за цією 

ознакою; держава не втручається у внутрішню церковну діяльність окрім 

випадків передбачених національним законодавством; держава не надає 

церкві матеріальної або будь-якої іншої, в тому числі й фінансової, 

підтримки. Встановлено, що відокремлення церкви від держави 

характеризується наступними особливостями: церква не виконує будь-яких 

державних функцій; церква не втручається у справи держави, а займається 

лише питаннями, пов'язаними із задоволенням релігійних потреб віруючих.  

Функціонально виважене законодавство щодо втручання держави в 

діяльність релігійних організацій є запорукою забезпечення принципу 

відокремлення церкви від держави, адже власне суворе дотримання меж 

втручання держави в діяльність релігійних організацій забезпечує їм свободу 

та незалежність від держави, її органів та посадових осіб, а також з боку 
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інших суб’єктів публічного адміністрування. Незважаючи на встановлений 

принцип відокремлення держави від церкви, повністю надати свободу 

релігійним організаціям існувати в державно-організованому суспільстві 

поза межами будь-якої уваги з боку системи публічного адміністрування 

вбачається недоречним і таким, що протирічить самій сутності і соціальному 

призначенню держави. Вплив держави є завжди, навіть за будь-якої 

найліберальнішої моделі відносин між державою та церквою. В Україні 

державний вплив на діяльність релігійних організацій та втручання у їх 

діяльність здійснюється виключно через адміністративно-правові механізми, 

адміністративно-правові процедури та з застосовуванням передбаченого 

законодавством комплексу адміністративно-правових засобів. Реалізація 

адміністративно-правових механізмів та застосовування адміністративно-

правових засобів завжди відбувається  через сукупність адміністративних 

процедур, зокрема, нормотворчих, установчих, правозастосовних, 

реєстраційних, атестаційних, контрольно-наглядових проваджень. 

В Україні система взаємин церкви і держави виходить із так званої 

«сепараційної» моделі, яка знаходить свій відбиток на взаєминах світської та 

релігійної освіти, державних, комунальних навчальних закладів і релігійних 

організацій наступним чином: а) жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов’язкова; б) навчально-виховний процес у навчальних 

закладах є вільним від втручання релігійних організацій; в) не допускається 

залучення учнів, студентів до участі в релігійних заходах під час навчально-

виховного процесу; навчальні заклади в Україні, незалежно від форм 

власності, відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський 

характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями; 

діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності за рішенням 

навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховній роботі, 

подавати консультаційну допомогу педагогам; у загальноосвітніх навчальних 

закладах забороняється створення і діяльність релігійних організацій; 

забороняється примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх 
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навчальних закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні 

організації. 

Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення реалізації принципу 

відокремлення державних та комунальних навчальних закладів від релігійних 

організацій здійснюється як складова державної політики в галузі освіти, яка 

в свою чергу, в практичній площині реалізується в галузі освіти України 

через систему публічного адміністрування. Зокрема, держава через 

відповідну систему публічного адміністрування за допомогою 

адміністративно-правових засобів створює умови для рівного доступу кожної 

особи до освіти, для належного розвитку дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, вищої 

освіти, післядипломної освіти, аспірантури, докторантури, самоосвіти. 

Оскільки за законодавством України громадяни можуть навчатися 

релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту індивідуально або разом 

з іншими, вільно обираючи мову навчання, то комплекс державно-

адміністраційних заходів має спрямовуватися на створення системи закладів 

релігійної освіти,  через які громадяни отримають можливість доступу до 

проголошеної можливості здобувати релігійну освіту. 

Механізм адміністративно-правового впливу у сферу освіти та науки 

призначений для забезпечення окремого існування систем державної і 

релігійної освіти, а також забезпечення взаємного невтручання і співпраці в 

питаннях формування світогляду здобувачів освіти. Це виявляється, по-

перше, в законодавчій та нормотворчій діяльності, основні засади яких 

створюють можливості для існування закладів освіти різного рівня, 

спрямування, профілю тощо, по-друге, в існуванні спеціальних державних 

органів, які  компетентні реалізовувати державну політику в галузі освіти. 

Забезпечення відокремлення світської освіти від релігійних організацій 

забезпечується в межах загального комплексу заходів адміністративно-

правового спрямування, які сприяють сталому розвитку системи освіти в 

Україні. Система закладів освіти, їх розмаїття, спрямованість та сфера 
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надання освітніх послуг, рівень їх відповідності нормам законодавства є 

засадою забезпечення рівного доступу осіб до освіти (світської чи релігійної), 

яку вони хочуть отримати. Серед інструментів адміністративно-правового 

впорядкування системи відносин в галузі освіти особливе місце посідають 

реєстрація та ліцензування освітніх закладів, їх фінансування, а також 

контроль за дотриманням законодавства. 

Права і свободи людини і громадянина, навіть ті, що є природними і 

закріплені у Конституції України, не є безмежними. На практиці окремі 

права і свободи вимушено обмежуються. Пов’язано це з тим, що при 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких 

обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення 

належного визнання і поваги до прав і свобод інших і забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві. 

Публічне адміністрування своїм функціонуванням та реалізацією в 

державно-організованому суспільстві прагне за мету встановлення жаданого 

суспільством і кожною окремою людиною впорядкованого стану суспільних 

відносин. Цей стан характеризується таким порядком взаємодії між 

учасниками суспільних відносин, коли кожен з них реалізує власні потреби 

та інтереси (а вони своєю чергою знаходять  вияв у встановлених в 

законодавстві правах та свободах) не завдаючи та навіть не створюючи 

загрози завдання шкоди потребам та інтересам інших носіїв. Бажаний 

порядок дотримання прав і свобод особи іноді не можливо забезпечити 

інакше, ніж через певні обмеження наданої особам свободи. Виключно в 

таких випадках система публічного адміністрування вдається до обмеження, 

яке, проте, має бути передбачене законом та застосовуватись виключно з 

підстав, визначених законом, тобто обмеження повинно бути правомірним. 

Коли в Конституції України йдеться про обмеження свободи 

віросповідання, то враховуючи положення частини 2 ст. 35 Основного 

закону, можна стверджувати, що мова йде про можливість обмеження 
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законом цього права лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Дійсно, з розуміння свободи віросповідання випливає, що обмежити 

можливо лише його здійснення, а внутрішню свободу сповідувати релігію чи 

не сповідувати і яку саме, обмежити законно не можливо. Отже, йдеться про 

обмеження здійснення свободи віросповідання за певних, визначених 

законодавством, обставин та чинників. Якщо зовнішній вияв свободи 

віросповідання становить загрозу завдання шкоди громадському порядку, 

здоров’ю і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей, то 

свобода віросповідання може бути обмежена на підставах та у спосіб, 

передбачені Конституцією України та національним законодавством.  

Адміністративно-правове забезпечення охорони свободи 

віросповідання від неконституційного обмеження являє собою широкий 

комплекс можливостей адміністративного права, які можна поділити на дві 

групи – нормативно-правові та організаційно-функціональні. 

До організаційно-функціональних засобів недопущення 

неконституційного обмеження свободи віросповідання відносяться: 

1) розгалужена система органів публічного адміністрування за їх 

ієрархією від Кабінету Міністрів України до структурних підрозділів 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на 

які покладається завдання щодо реалізації державної політики в галузі 

відносин між державою та церквою; 

2) комплекс дій, який реалізується органами публічного 

адміністрування в межах передбаченої адміністративним законодавством 

виконавчо-розпорядчої діяльності для забезпечення ефективної правової 

охорони права кожного на вільне сповідування релігії і кожного від його 

неправомірної реалізації. Адміністративні заходи охорони визначених вище 

об’єктів включають систему наглядових, контрольних, попереджувальних і 

заборонних  заходів. Враховуючи що «універсальними способами (засобами) 

забезпечення законності» є контроль, нагляд та розгляд звернень громадян, 
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то діяльність спеціальних структурних підрозділів органів публічного 

адміністрування можна розглядати як адміністративно-правовий засіб 

охорони свободи віросповідання від неконституційного обмеження 

(наприклад, виконання та додержання вимог законодавства про свободу 

совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації у межах своєї 

компетенції; запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та 

релігійної ворожнечі у регіоні; запобігання виникненню міжетнічних та 

міжконфесійних конфліктів; здійснення контролю за дотриманням 

законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і 

віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його 

застосування).  

Принцип заборони дискримінації релігійних організацій закріплено як 

в положеннях національного законодавства, так і у положеннях більшості 

міжнародних актів. У зв’язку з тим, що заборона дискримінації забезпечує, в 

першу чергу, рівність осіб перед законом, то цей принцип в науковій 

літературі розглядається як один із засобів забезпечення рівності релігійних 

організацій перед законом.  

Заборона дискримінації релігійних організацій полягає, по-перше, у 

забороні необґрунтованого відмінного ставлення (встановлення 

відмінностей, винятків, обмежень чи переваг) до релігійних організацій, які у 

відповідності до положень частини 3 ст. 5 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» є рівними перед законом, по-друге, у забороні 

однакового підходу до релігійних та інших організацій, які перебувають у 

різних правових ситуаціях. Наприклад, Закон України «Про політичні партії» 

передбачає, що політичні партії можуть брати участь у виборах Президента 

України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, 

встановленому національним законодавством (ст. 12), тоді як Закон України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» чітко встановлює, що релігійні 

організації не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть 
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агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів (ст. 

5). Власне тому право на захист від дискримінації є одним із 

фундаментальних прав людини, яке визнане міжнародним правом і має бути 

забезпечене сучасними державами.  

Забезпечення, охорона та захист релігійних організацій і окремих осіб 

за релігійними мотивами від дискримінації здійснюється через повноваження 

компетентних елементів системи публічного адміністрування в галузі 

відносин «держава - церква».  

Захист релігійних організацій від дискримінації в Україні 

забезпечується засобами кримінального права, тоді як потенціал 

адміністративно-деліктного права не використовується.     

Охорона релігійних організацій від дискримінації забезпечується 

контролем з боку органів публічної адміністрації, який є необхідним та 

дієвим елементом в механізмі адміністративно-правової протидії 

дискримінації релігійних організацій. Здійснення такого контролю 

покладається на Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, 

Держслужбу з етнополітики та свободи совісті, його відділ моніторингу 

діяльності та реєстрації статутів релігійних організацій та місцеві органи 

виконавчої влади.  

Принцип заборони дискримінації релігійних організацій реалізується у 

суспільстві не тільки через охоронні чи захисні заходи. Цей принцип набуває 

своєї реалізації в тому числі через позитивні дії (позитивну діяльність) 

органів публічного адміністрування. Зокрема, такі позитивні дії повинні: а) 

переслідувати правомірну, об’єктивно обґрунтовану, чітко визначену мету у 

сфері запобігання та протидії дискримінації релігійних організацій; б) бути 

спрямованими на вирішення проблеми власне релігійних організацій чи 

конкретної групи в системі релігійних організацій; в) застосовуватися до 

конкретної галузі або сфери правовідносин; г) відповідати принципу 

пропорційності стосовно; ґ) запроваджуватися на обмежений строк та 

припинятися після досягнення поставленої мети; д) не створювати особливих 
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прав чи надавати необґрунтовані переваги іншим організаціям в порівнянні із 

статусом релігійних організацій або ж не створювати особливих прав чи 

надавати необґрунтовані переваги конкретним групам в системі релігійних 

організацій. До позитивних дій (позитивної діяльності) органів публічного 

адміністрування з питань забезпечення реалізації заборони дискримінації 

релігійних організацій можна віднести: 1) роботу із оцінювання внутрішньої 

нормативної бази та виявлення підзаконних актів, які можуть призвести до 

прямої чи непрямої дискримінації; 2) роботу із збору та обліку скарг у 

визначеній сфері з відповідною реакцією у вигляді переоцінювання 

підзаконних нормативно-правових актів в питаннях недискримінації і 

подальшим їх виправленням і ін.  
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РОЗДІЛ 4. 

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ 

РЕЛІГІЇ 

 

4.1 Релігійні організації в системі суб’єктів сучасного 

адміністративного права України 

 

 

Як було попередньо визначено, конституційно встановлені принципи 

взаємин держави і церкви (релігійних організацій) отримують своє 

забезпечення через відповідні засоби та заходи адміністративно-правового 

впливу, що здійснюються повсякчас системою органів публічного 

адміністрування у цій сфері. Разом з тим, засади, що відображені в нормах 

Конституції та поточного законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації, залишаються статичними, лише проголошеними та не 

гарантованими з боку держави, а це, відповідно до Конституції України, 

неприпустимо, адже права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, а  утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави.  

В процесі діяльності системи органів публічного адміністрування із 

забезпечення свободи віросповідання та інших законодавчих принципів 

взаємин держави і церкви, релігійні організації як основний засіб, через який 

віруючі реалізують свободу віросповідання та інші релігійні потреби, 

змушено вступають в ланцюг адміністративних правовідносин, отримуючи 

статус їх учасників, суб’єктів адміністративних правовідносин 

(адміністративного права). Саме через характеристику адміністративної 

правосуб’єктності релігійних організацій можна робити висновки щодо стану 

забезпечення свободи віросповідання в державі. 

Беззаперечно, що поступова еволюція моделі публічного управління, 

його тяжіння до більш демократичних засад, встановлення пріоритетною 
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концепції людиноцентризму, впровадження структур та механізмів 

публічного адміністрування в практику державного будівництва країни не 

могло не знайти відбитку на системі суб’єктів адміністративного права як 

провідної галузі правового регулювання публічного адміністрування. 

Якщо не поглиблюватись у наукові дискусії стосовно дефініції 

«суб’єкт адміністративного права», то його, як правило, визначають як 

«учасника суспільних відносин, який має суб’єктивні права та виконує 

суб’єктивні обов’язки, встановлені адміністративно-правовими нормами» [8, 

с. 214-215].   

Проте, аналіз теоретико-правових розробок показує, що з цього 

приводу не вщухає полеміка відносно співвідношення категорій «суб’єкт 

права» і «суб’єкт правовідносин». Ця проблематика, за своєю суттю, 

відноситься, передусім, до сфери загальної теорії права, ніж до питань науки 

адміністративного права. Разом з тим, до цієї дискусії постійно 

приєднуються представники адміністративного права і процесу (особливо в 

сучасних умовах, коли оновилися дослідження з питань адміністративної 

процесуальної правосуб’єктності), що показує принципову різницю між 

потенційним учасником правовідносин (суб’єкт права) та реальним 

учасником правовідносин (суб’єкт правовідносин). Особливо актуальним це 

питання є при характеристиці, так званих, «організаційних правовідносин 

(наприклад, адміністративних процедурних чи адміністративних 

процесуальних правовідносин), адже особа може мати загальне право 

звертатись до органів публічної адміністрації чи в суд, але не відповідати 

вимогам щодо участі у конкретній процедурі чи процесі. Отже, на перший 

погляд суто теоретичне питання співвідношення понять «суб’єкт 

адміністративного права» та «суб’єкт адміністративних правовідносин» має 

широкий спектр практичного свого застосовування.    

Наприклад, Д.М. Бахрах вважав, що суб’єкти адміністративного права 

та суб’єкти адміністративних правовідносин збігаються за змістом. На його 

думку, зазначені два поняття доцільно розглядати як синоніми, оскільки 
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суб’єкта адміністративного права не можливо належним чином розглядати 

без адміністративних правовідносин, які він своїми діями чи бездіяльністю 

породжує» [69, с. 55]. Аргумент слабкий і нагадує дискусію щодо 

первинності курки чи яйця – «курки не могло б бути без яйця, в той же час – 

яйце теж не може виникнути без існування курки». Такий підхід є 

методологічно невірним. Адміністративні правовідносини, як відомо з теорії 

адміністративного права, можуть за наявності юридичних фактів 

припинятись, змінюватись або виникати. Тобто можливі ситуації, коли є 

особа, яка наділена відповідним об’ємом прав та обов’язків, але 

правовідносини, в яких би вона могла реалізувати свої суб’єктивні права та 

обов’язки, відсутні. Власне тому і виникає необхідність розмежування 

понять «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративних 

правовідносин».      

Відомий український адміністративіст В.Б. Авер’янов свого часу 

висловлював протилежну точку зору. Він зазначав, що на відміну від 

суб’єкта адміністративних правовідносин суб’єкт адміністративного права 

має лише потенційну здатність вступати у правовідносини. На його думку, 

суб’єкт адміністративних правовідносин – це фактичний носій правових 

зв’язків, тобто він обов’язково в них бере реальну участь, а суб’єкт 

адміністративного права є, так би мовити, претендентом на цю участь» [10, c. 

95]. Тобто вчений чітко розмежовує між собою «потенційну можливість» 

бути учасником правовідносин та «реальний стан речей», коли особа вже 

перебуває у правових зв’язках.   

Подібний підхід використовує у своїх працях і В.К. Колпаков. Вчений 

зазначає, що, по-перше, суб’єкт адміністративного права є претендентом на 

участь в адміністративних правовідносинах (така особа повинна мати 

необхідний обсяг правосуб’єктності), по-друге, особа стає «претендентом» 

тільки тоді, коли держава, використовуючи адміністративно-правові норми, 

наділяє його відповідними правами і обов’язками [9, с. 190]. По-суті, В.К. 

Колпаков розкрив алгоритм, за яким особа стає суб’єктом права.   
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Більш розгорнутий підхід та аргументацію пропонує Н.В. Драгоманова. 

В своїх публікаціях вчена підтверджує необхідність розмежування понять 

«суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративних 

правовідносин». Пояснює таку необхідність вчена тим, що суб’єкт 

адміністративних правовідносин завжди є фактичним учасником правових 

відносин, він обов’язково бере реальну участь в них, на відміну від суб’єкта 

адміністративного права, який є лише можливим, потенційним претендентом 

на цю участь. Та для того, щоб визнаватись таким претендентом, відповідна 

особа повинна бути потенційно здатним носієм суб’єктивних прав і 

обов’язків. Причому, умовами вступу в такі правовідносин є, на думку В. 

Драгоманової: а) наявність загальної норми, що передбачає джерела 

виникнення прав та обов’язків учасників адміністративних відносин; б) 

наявність правосуб’єктності учасників адміністративних відносин; в) 

наявність юридичних фактів як підстави виникнення, зміни або припинення 

врегульованих нормами адміністративного права правовідносин [90, с. 207]. 

По-суті, автор запропонувала певний алгоритм, за яким особа спочатку стає 

суб’єктом адміністративного права, а потім перетворюється у суб’єкта 

адміністративного правовідношення: «наявність норми права, яка закріплює 

за особою об’єм адміністративних прав та обов’язків» - «суб’єкт 

адміністративного права» - «виникнення нових чи зміна старих 

адміністративних правовідносин, в яких особа приймає реальну участь» - 

«суб’єкт конкретних адміністративних правовідносин».  

Отже проблема співвідношення «суб’єкта права» та «суб’єкта 

правовідношення» активно розглядається і в межах науки адміністративного 

права та процесу. При цьому, в науковій літературі можна зустріти як 

діаметрально протилежні думки з цього приводу, так і більш «гнучкі», які 

чітко визначають сфери наукових досліджень чи правового регулювання, де 

допускається використання обох понять як синонімів (наприклад, М.І. 

Матузов, М.М. Марченко, Д.М. Чечот і ін.), і сфери, в яких ототожнення цих 
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понять вважається недопустимою помилкою (С.С. Алексєєв, С.Ф. Качек’ян, 

Л.С. Явич і ін.).     

Варто також звернути увагу на аргументацію науковців, які доводять 

тотожність чи принципову відмінність зазначених понять. Наприклад, С.А. 

Якубов зазначає, що «правоволодіння – це приналежність прав і обов’язків 

суб’єктам права з огляду на наявність регламентації їх у нормах об’єктивного 

права. Воно притаманне суб’єктові права, а правореалізація – суб’єктові 

правовідношення. Реалізація суб’єктивного права (обов’язку) можлива лише 

в конкретному правовідношенні, керуючись проявом конкретної 

правосуб’єктності» [397, с. 116].  

С.А. Якубов є представником цивільного права, а тому його висновки 

базуються на знанні специфіки цивільних правовідносин та суб’єктів 

цивільного права. Разом з тим, вчений застосував цікавий науковий підхід 

щодо співвідношення суб’єкта права та суб’єкта правовідношення, 

використовуючи терміни «правоволодіння» та «правореалізація» (при цьому, 

поняття «право» використовується в суб’єктивному значенні). Таким чином, 

можна зробити висновок, що особі достатньо мати передбачені національним 

законодавством права, щоб бути суб’єктом права, тоді як стати учасником 

правовідносин особа зможе тільки тоді, коли почне реалізовувати свої 

суб’єктивні права чи обов’язки. Наприклад, Розділ IV Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» закріплює перелік прав релігійних 

організацій, якими можуть користуватись релігійні організації [296]. Це 

означає, що релігійні організації є суб’єктами права і «можуть» 

користуватись своїми правами чи реалізовувати їх. До того ж положення 

Розділу IV Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

дозволяють не тільки стверджувати, що релігійні організації є суб’єктами 

права, а є власне суб’єктами адміністративного права. Зокрема, частина 5 ст. 

21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачає 

можливість участі релігійної організації у адміністративній процедурі щодо 
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отримання дозволу на проведення  публічного богослужіння, релігійних 

обрядів, церемонії та процесії [296, ст. 21].  

Дещо інший підхід до розмежування понять «суб’єкт права» та 

«суб’єкт правовідносин» пропонує О.І. Миколенко. Зокрема, вчений 

зазначає, що під час розгляду адміністративного процесу як певної 

сукупності правовідносин, слід усвідомлювати, що суб’єкт права у розумінні 

його як особи, що володіє правосуб’єктністю, може й не бути у певний 

момент учасником правовідносин, у тому числі й адміністративного процесу, 

проте у будь-якому разі учасником правовідносин може бути виключно 

суб’єкт права [208, c. 146-147]. У запропонованому визначенні акцент 

зроблено на місці знаходження особи у часі та просторі. Тобто особа, яка має 

правосуб’єктність, вже є суб’єктом права, але виникає необхідність 

уточнення того факту, чи перебуває особа в даний момент у правовідносинах 

щодо реалізації відповідних суб’єктивних прав та обов’язків. Наприклад, 

релігійна організація визнається юридичною особою з дня її державної 

реєстрації [296, ст. 13]. Це означає, що з моменту реєстрації релігійна 

організація як юридична особа користується правами і несе обов’язки 

відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення), тобто є 

суб’єктом права. При цьому, новостворена релігійна організація за власним 

бажанням чи виходячи із власних потреб вступає у ті чи інші правовідносини 

з іншими суб’єктами права. І лише з цього моменту вона стає «реальним» 

учасником правовідносин (конституційних, цивільно-правових, 

адміністративних чи інших правовідносин).        

М.Ю. Віхляєв для визначення та розмежування понять «суб’єкт права» 

та «учасник правовідносин» пропонує звернутися до Великого тлумачного 

словника сучасної української мови, який визначає поняття «учасник» як: 1) 

того, хто бере чи брав участь у чому-небудь; 2) того, хто входить до складу 

якої-небудь організації, об’єднання. На підставі аналізу зазначених визначень 

М.Ю. Віхляєв робить висновок, що «особа набуває статусу учасника з 

моменту вступу в певні відносини, до настання такого моменту цю особу 
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неможливо вважати учасником відповідних правовідносин» [69, с. 55]. 

Повністю підтримаємо висновок, зроблений М.Ю. Віхляєвим, але не можемо 

погодитись із методикою наукового пошуку цього висновку. Якби всі 

відповіді на складні наукові питання знаходились у словниках, то науково-

дослідна діяльність взагалі б втратила сенс свого існування. До того ж 

словники для побуту та професійно-орієнтовані словники це дві паралельно 

існуючі світи, які можуть між собою ніколи не перетинатись.      

Цікаву аргументації пропонує М.В. Костів. Вчений констатує 

незадовільний стан теорії права, яка не пропонує, на його думку, чіткої 

диференціації між поняттями «суб’єкт права» і «суб’єкт правовідносин». Він 

підтверджує факт існування в науковій літературі чисельних підходів до 

визначення та співвідношення понять «суб’єкт права» і «суб’єкт 

правовідносин». Разом з тим, робить, з наукової точки зору, не досить 

коректний висновок, адже стверджує, що поняття «суб’єкт правовідносин» є 

більш вузьким, ніж поняття «суб’єкт права», оскільки носій прав і обов’язків 

може й не бути учасником конкретних, реальних правовідносин [157, c. 26-

27]. Не можна таким чином співвідносити поняття, які характеризують дещо 

різні правові виміри. Правові явища в принципі не можуть бути «більш 

вузькими» чи «більш ширшими». Іноді правові явища можуть включати до 

свого змісту інші явища. Це правило, наприклад, можна застосовувати до 

поняття «склад адміністративного правопорушення», яке охоплює своїм 

змістом суб’єкта, об’єкта, суб’єктивну та об’єктивну сторони складу 

правопорушення. Разом з тим, це правило не можна використовувати при 

співвідношенні понять «суб’єкт права» та «суб’єкт правовідношення», адже, 

як вже зазначалося, вони характеризують різні виміри права – перший 

характеризує правотворчий, а другий – правозастосовний вимір.     

С.І. Архіпов, який запропонував авторську теорію суб’єктів права, 

стверджує, що «внутрішньою керівною ланкою системи права не може бути 

ні норма, ні правовідносини, ні акт застосування реалізації права, ні інші 

подібні елементи, а може бути тільки суб’єкт права» [27, с. 32]. Спірне 
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твердження, адже ні системи права, ні суб’єкта права не існувало б без норми 

права. Тому звертаємо увагу на те, що іноді дискусії в науці обумовлені не 

стільки особливими поглядами вченого на об’єкт дослідження, скільки 

необґрунтованими висловлюваннями чи невмілим використанням 

термінології.  

Отже, запропоновані вище визначення дозволяють зробити наступні 

узагальнюючі висновки: 

1) суб’єкт права не завжди в даний момент є учасником якихось 

конкретних правовідносин, тоді як учасником правовідносин може бути 

виключно суб’єкт права; 

2) особа стає суб’єктом права з моменту закріплення за нею певного 

об’єму прав та обов’язків, учасником же правовідносин особа стає тільки 

тоді, коли починає реалізовувати закріплені за нею суб’єктивні права чи 

виконувати юридичні обов’язки.  

Зміст Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

дозволяє говорити про релігійні організації, по-перше, як про суб’єктів права, 

адже за ними національне законодавство закріплює певний комплекс прав та 

обов’язків, по-друге, як про учасників конкретних конституційних, 

адміністративних, цивільних та інших правовідносин. 

Таким чином, коли ми будемо розглядати релігійні організації в якості 

суб’єктів сучасного адміністративного права, то варто мати на увазі два 

аспекти. По-перше, йдеться про висвітлення місця релігійних організацій в 

системі суб’єктів саме сучасного адміністративного права, норми якого в 

умовах сьогодення є необхідною передумовою та засобом функціонування 

публічних адміністрацій, які, виконуючи функції та завдання держави, 

призначені через власну адміністративну діяльність створювати належні 

умови для безперешкодної реалізації особами прав і свобод у конкретних 

правовідносинах. По-друге, визнаючи певний зв’язок між категоріями 

«суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин», в межах цього підрозділу роботи 

хочемо звернути увагу на місце релігійних організацій (церкви) в загальній 
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системі суб’єктів адміністративного права, а також на те, як теоретичні 

уявлення про систему суб’єктів адміністративного права відображають 

правове положення релігійних організацій в правовій системі України.    

Стосовно системи суб’єктів адміністративного права також немає 

єдності поглядів в доктрині адміністративного права. В науковій літературі за 

останні двадцять років почергово використовувалися різні підходи щодо 

класифікації суб’єктів адміністративного права.   

Наприклад, суб’єкти адміністративного права часом поділяються в 

залежності від правового положення особи на фізичних, юридичних та 

колективних суб’єктів. Так стверджується, що до фізичних осіб відносяться 

громадяни України, іноземці і особи без громадянства, до юридичних осіб – 

органи виконавчої влади, будь-які інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи та організації, 

і до колективних суб’єктів – утворення, які не мають ознак юридичної особи, 

але тією чи іншою мірою наділені нормами адміністративного права певними 

правами і обов’язками, структурні підрозділи державних і недержавних 

органів, підприємств, установ, організацій, деякі інші громадські утворення 

[8, с. 183-185]. 

Ця класифікація має як переваги, так і недоліки. Зокрема, до переваг 

цієї класифікації можна віднести наступне: 

по-перше, вона не відходить від традиційних уявлень про суб’єктів 

права, що використовується в теорії права, а саме, пропонує звичний для всіх 

поділ суб’єктів на фізичних і юридичних осіб; 

по-друге, звертає увагу на особливості, які притаманні 

адміністративному праву, тобто акцентує увагу на тому, що суб’єктами цієї 

галузі права можуть бути не тільки юридичні особи, а й організації та 

структурні підрозділи, які за своїх правовим статусом не є юридичними 

особами. 

Разом з тим, запропонована класифікація має і певні недоліки. 
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По-перше, із-за того, що ця класифікація не відходить від традиційних 

уявлень про суб’єктів права, які пропонує теорія права, вона віддалена від 

потреб та вимог адміністративного права, яке не наділяє, наприклад, всіх 

фізичних осіб певним набором однакових адміністративних прав та 

обов’язків. Якщо за будь-яким вибором взяти двох фізичних осіб, то 

помітимо, що при прискіпливому аналізі їхнього правового статусу 

адміністративні права та обов’язки цих осіб будуть збігатись лише у 

незначній частині, тоді як переважна частина конституційних чи цивільних 

прав і обов’язків буде співпадати. Пояснюється це тим, що набір 

адміністративних прав і обов’язків окремої фізичної особи завжди залежить 

від її положення в даний момент у суспільстві. Якщо така особа студент, то  у 

неї буде і відповідний набір адміністративних прав та обов’язків. Якщо така 

особа займає посаду в органі публічної адміністрації, то у неї буде і 

відповідний набір службових прав і обов’язків. Тобто кожна фізична особа 

при визначенні її як суб’єкта адміністративного права потребує 

індивідуального підходу. Класифікація ж, яка нами аналізується, не враховує 

ці особливості та пропонує узагальнену теоретичну конструкцію суб’єктів 

права. Скажімо так, для розкриття зв’язку між досягненнями теорії права та 

теорії адміністративного права ця класифікація буде мати науково-

методологічне значення, а для розкриття особливостей суб’єктів 

адміністративного права – «ні».  

По-друге, ця класифікація дає лише загальне уявлення про місце 

релігійних організацій у системі суб’єктів адміністративного права. Зміст 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» поділяє 

релігійні організації на два види: 1) релігійні організації як юридичні особи; 

2) релігійні організації як структурні підрозділи більш загальної юридичної 

організації, яка є юридичною особою.  Таким чином, релігійні організації 

розпорошені по двом групам суб’єктів – одна частина відноситься до 

юридичних осіб, а інша – до колективних суб’єктів.  
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Отже теорії права має велике значення для розвитку юридичної науки, 

в тому числі і з питань теорії суб’єктів права. Власне теорія права орієнтує 

галузеві юридичні науки на здійснення досліджень за окремими і важливими 

напрямами. Разом з тим, важливо диференційовано підходити до 

використання розробок теорії права в галузевих дослідження. Наприклад, 

відомий теоретик С.С. Алєксєєв поділяє суб’єктів правовідносин на наступні 

види:  

1) індивідуальні суб’єкти, до яких відносяться: а) громадяни, тобто 

індивіди, що володіють громадянством даної країни; б) іноземні громадяни; 

в) особи без громадянства;  

2) колективні суб’єкти, до яких відносяться різного роду некомерційні і 

комерційні організації: а) державні організації (державні органи, державні 

підприємства); б) приватні фірми; в) громадські об’єднання;  

3) держава, державні та муніципальні установи, до яких відносяться: а) 

держава в цілому як суб’єкт міжнародного права або фінансових відносин по 

бюджету; б) державні та адміністративно-територіальні утворення 

(республіки, області, міста, тощо) [20, с. 76].  

Позитивним в цій класифікації бачиться те, що вона відходить від 

архаїчного поділу суб’єктів права на фізичних і юридичних осіб. Цей поділ 

суб’єктів залишив сьогодні своє науково-методологічне значення тільки в 

галузях приватного права (наприклад, в цивільному праві), тоді як в галузях 

публічного права (наприклад, в адміністративному праві) він має 

фрагментарну сферу використання, а тому не дозволяє пояснити всю 

специфіку системи суб’єктів адміністративного права. Разом тим, у 

запропонованій С.С. Алєксєєвим класифікації відсутня чітка градація 

колективних суб’єктів на тих, що мають статус юридичної особи, і тих, що 

позбавлені такого статусу, але є учасниками окремих адміністративних 

правовідносин.        

Слід зазначити, що класифікація суб’єктів адміністративного права на 

індивідуальних і колективних була достатньо розповсюдженою в спеціальній 
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літературі починаючи з кінця 90-х років минулого століття до 2014 року. 

Наприклад, Я.М. Сандул зазначає: «Загальноприйнятним є те, що суб’єкти 

адміністративного права в загальному можна поділити на індивідуальні та 

колективні з подальшою класифікацією кожного із цих видів» [328, с. 102]. 

Ю.М. Фролов вважає, що до індивідуальних суб’єктів адміністративного 

права слід відносити таких, що уособлюються однією фізичною особою 

(людиною), яка, набуваючи статусу суб’єкта права, може виступати як 

громадянин, державний службовець тощо. До колективних же суб’єктів, 

Ю.М. Фролов відносить відносно усталені об’єднання людей, що 

характеризуються певним ступенем єдності волі та цілей, а також 

внутрішньою організацією [368, с. 70]. Д.М. Бахрах доповнює атрибути 

колективних суб’єктів такою ознакою, як «наділеність правом виступати у 

відносинах з іншими суб’єктами як єдине ціле, персоніфіковано» [38, с. 66].  

Узагальнюючи думки Д.М. Бахраха та Ю.М. Фролова, можна дійти 

висновку, що колективні суб’єкти – це стійкі об’єднання людей, що 

характеризуються певним ступенем єдності волі та цілей, внутрішньою 

організацією, правом виступати у відносинах з іншими суб’єктами як єдине 

ціле, персоніфіковано.  Таке визначення підходить як для релігійних 

організацій із статусом юридичної особи, так і для релігійних організацій, які 

не мають статусу юридичної особи.   

В.М. Бевзенко, займаючись проблемами адміністративного 

матеріального і процесуального статусу суб’єктів з владними 

повноваженнями, запропонував за двома критеріями – а) участь у публічно-

правових відносинах, б) обсяг і зміст повноважень, – розрізняти три види 

суб’єктів:  

1) фізичні, юридичні особи та колективні суб’єкти, які не наділені 

статусом юридичної особи. До таких суб’єктів В.М. Бевзенко відніс: а) 

громадян, іноземців, осіб без громадянства; б) підприємства, установи, 

організації усіх форм власності, об’єднання громадян; в) об’єднання людей, 

які мають право вступати у публічно-правові відносини. Характерною 
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ознакою суб’єктів даної групи є те, що у публічно-правових відносинах вони 

реалізують лише суб’єктивні права з метою задоволення власних інтересів;  

2) суб’єкти публічних повноважень. До таких суб’єктів, на думку В.М. 

Бевзенка, слід віднести суб’єктів публічних (невладних) повноважень, на 

яких, у випадках, передбачених законом, покладається виконання певних 

суспільно-державних обов’язків (наприклад, керівники вищих навчальних 

закладів, вчені та наглядові ради вузів, ректорати, деканати);  

3) суб’єкти владних повноважень, до яких В.М. Бевзенко відніс: а) 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових чи 

службових осіб; б) інших суб’єктів, які можуть здійснювати владні 

управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень [40, с. 101]. 

Одразу ж зазначимо, що ця класифікація корисна для загального 

розуміння суб’єктів з владними повноваженнями. Розвиток суспільних 

відносин призвів до виникнення ситуацій, коли керівники закладів вищої 

освіти реалізують публічні повноваження, є учасниками публічних відносин, 

але теорія адміністративного права не визнає їх суб’єктами 

адміністративного права лише на тій підставі, що вони не відносяться до 

системи суб’єктів публічного управління і не є суб’єктами, що реалізують 

державно-владні повноваження. Разом з тим, великий мінус цієї класифікації 

бачиться в тому, що вона докупи (в межах однієї групи) звела і фізичних, і 

юридичних осіб, і колективних суб’єктів, які не наділені статусом юридичної 

особи. Таким чином в межах нашого наукового дослідження ця класифікація 

втрачає своє науково-методологічне значення.      

Намагаючись розкрити взаємозв’язки між елементами системи 

суб’єктів адміністративного права, в юридичній літературі іноді 

стверджується, що для адміністративного права характерна наявність значної 

кількості суб’єктів з різними повноваженнями, структурою і правовими 

властивостями, чим і обумовлене існування кількох варіантів їх класифікації. 

На підставі цього, стверджується, що суб’єктів адміністративного права 
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можна поділити: а) залежно від належності до державних структур (державні 

організації та їх представники і недержавні організації та їх представники); б) 

на суб’єктів колективних та індивідуальних; в) фізичних та юридичних осіб 

тощо» [182, с. 138].  

Як бачимо, науковці перераховують вже проаналізовані нами 

класифікації суб’єктів адміністративного права. Більшість із них, як вже було 

доведено, або потребує додаткової деталізації з виділенням окремих підвидів, 

або ж взагалі не враховує специфіку релігійних організацій як суб’єктів 

адміністративного права.  

Сучасне адміністративне право, керуючись поділом права на дві 

підсистеми – публічне і приватне право, пропонує поділ суб’єктів 

адміністративного права на дві великі групи: 1) суб’єктів публічного права; 

2) суб’єктів приватного права. Наприклад, такі підходи до визначення 

суб’єктів адміністративного права використовує у своїх працях Р.С. 

Мельник. По-перше, вчений поділяє суб’єктів адміністративного права на дві 

групи: 1) приватні особи; 2) суб’єкти публічного адміністрування. По-друге, 

Р.С. Мельник пояснює, що для того, щоб бути суб’єктами адміністративного 

права, «приватні особи (громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства (апатриди), юридичні особи приватного права тощо) володіють 

правосуб’єктністю (адміністративною правоздатністю, адміністративною 

дієздатністю та адміністративною деліктоздатністю). У суб’єктів публічного 

адміністрування (органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим тощо) 

правосуб’єктність знаходить своє вираження у нормативно закріпленій за 

ними компетенції, тобто в сукупності їхніх повноважень, що надаються 

їхніми нормативно-правовими актами для виконання покладених на них 

функцій» [200, с. 155-156].  

Схожу позицію висловлюють і автори підручника «Адміністративне 

право України. Повний курс» (2018 р.). Вони теж пропонують поділяти 

суб’єктів адміністративного права, в залежності від наявності чи відсутності 
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у них владних повноважень, на дві групи: а) приватні особи; б) суб’єкти 

публічного адміністрування. Разом з тим, пропонується детальна 

класифікація як приватних осіб, так і суб’єктів публічного адміністрування. 

Зокрема, приватні особи поділяються в залежності від їх правового статусу 

на: 1) фізичних осіб – громадян України, іноземців, осіб без громадянства; 2) 

фізичних осіб-підприємців; 3) юридичних осіб приватної форми власності 

(підприємства, установи, господарські товариства); 4) громадські об’єднання; 

5) професійні спілки; 6) політичні партії; 7) органи самоорганізації 

населення; 8) релігійні організації [12, с. 110].  

Отже класифікація суб’єктів адміністративного права на приватних 

осіб та суб’єктів публічного адміністрування, з подальшим уточненням 

підвидів цих основних двох груп, по-перше, найбільш максимально враховує 

особливості релігійних організацій як учасників адміністративних 

правовідносин, по-друге, найбільш максимально підходить для розкриття 

теми нашої науково-дослідної роботи.  

Також хочемо звернути увагу на зміст поняття «приватна особа» в 

контексті адміністративного права, який пропонують автори підручника 

«Адміністративне право України. Повний курс» (2018 р.). На їх думку, такий 

зміст складає певну тріаду: 1) приватна особа як суб’єкт адміністративно-

правових відносин; 2) приватна особа як об’єкт публічного управління; 3) 

приватна особа як суб’єкт адміністративно-деліктних відносин [12, с. 108]. 

Тобто звертається увага на специфіку адміністративних правовідносин, в 

яких приватна особа може приймати участь. Подібний підхід можна 

застосувати і до релігійних організацій як суб’єктів адміністративного права, 

адже, в першому випадку, вони є учасниками адміністративних 

правовідносин щодо реалізації своїх прав, наприклад, учасниками 

адміністративної процедури щодо отримання дозволу на проведення 

релігійного обряду, в другому, –  об’єктами реалізації повноважень органів 

публічної адміністрації, наприклад, щодо дотримання карантинних вимог, в 



292 

третьому, – суб’єктами адміністративної відповідальності, наприклад, за 

порушення у сфері містобудівної діяльності [270].     

Перш ніж перейти до аргументації власного бачення системи суб’єктів 

адміністративного права, яка максимально враховує специфіку релігійних 

організацій, хочемо звернутися ще до однієї класифікації суб’єктів 

адміністративного права виходячи з категорії «інтерес», тобто поклавши її в 

основу класифікації.  

Так, у філософії «інтерес» переважно подають у вигляді реальної 

причини соціальних дій, подій, здійснень, що стоїть за безпосередніми 

спонуканнями індивідів, які беруть участь у цих діях, за певними 

соціальними групами чи класами [366, с. 213]. В.П. Сальникова пропонує у 

сфері права «інтерес» розглядати як вольове спрямування уваги суб’єкта на 

об’єкт (благо), визначений суб’єктом як засіб задоволення потреб [120, с. 

164]. Л.М. Радченко звертає увагу на наступні особливості, що притаманні 

інтересу у співвідношенні з потребами особи: 

- потреба і інтерес мають одну підставу, але потреба виступає як 

життєво необхідна функція суб’єкта, а інтерес включає в себе дану 

необхідність не безпосередньо, а як необхідність задоволення потреби 

суб’єкта; 

- потреби, як спонукальна сила активності особистості впливають на 

неї не прямо, а опосередковано, через призму інтересів; 

- інтереси спрямовані на ті соціальні інститути, від яких залежить 

розподіл цінностей і благ, що забезпечують задоволення потреб [308, с. 55-

56]. 

До речи за цими критеріями можна було б розділити суб’єктів 

адміністративного права на три види:  

а) колективні суб’єкти – це ті особи, хто через участь в 

адміністративних правовідносинах реалізує потреби та інтереси певної 

спільноти. До таких суб’єктів належать і релігійні організації; 
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б) індивідуальні – це ті, хто участю в адміністративних 

правовідносинах реалізує власні (індивідуальні) потреби. До таких суб’єктів 

відносяться і прихожани церкви, які або реалізують будь-які інші (не 

релігійні) потреби, або реалізація їх релігійних потреб не вимагає правового 

забезпечення;    

в) держава, як така, що є усобником і виразником публічних, та 

державних інтересів. Наприклад, Україна формує і реалізує власну політику 

щодо релігії та церкви.  

На можливість такого позиціонування системи суб’єктів 

адміністративного права вказує Т.А. Мацелик. Вона зазначає, що критерієм 

класифікації може бути ступінь участі в публічному управлінні і за цим 

критерієм виділяє суб’єктів, чиї інтереси і права підлягають реалізації і 

захисту в публічному управлінні (громадяни, іноземці, особи без 

громадянства, біженці, підприємства, установи, організації, громадські 

об’єднання)» [196, с. 92]. Класифікація суб’єктів адміністративного права, 

яка запропонована І.А. Галаганом, теж заснована на наявності зацікавленості 

у вирішенні справи. За даним критерієм суб’єкти адміністративного права 

можуть бути поділені на:  

1) осіб, які безпосередньо зацікавлені у вирішенні справи; 

2) осіб, які наділені повноваженнями на вирішення справ, але не мають 

особистого інтересу у їх вирішенні [76, с. 14].   

Хочемо зазначити, що використання інтересу, як критерію класифікації 

суб’єктів права, вважаємо можливим лише в межах процесуальних галузей 

(підгалузей) права. Наприклад, за цим критерієм суб’єктів адміністративного 

процесуального права завжди можна класифікувати на три групи: 1) 

суб’єкти, які мають процесуальну зацікавленість; 2) суб’єкти, які зацікавлені 

у результатах вирішення справи; 3) суб’єкти, які не мають ні процесуальної 

зацікавленості, ні зацікавленості в результатах вирішення справи.  
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В межах же матеріальних галузей права, на нашу думку, категорія 

«інтерес» не дозволяє  розкрити всю специфіку сучасної системи суб’єктів 

адміністративного права. 

Отже, на підставі проведеного аналізу системи суб’єктів 

адміністративного права, пропонуємо наступні висновки. 

Більшість класифікацій суб’єктів адміністративного права, які 

висвітлені в юридичній літературі, мають суттєві вади: 

- ігноруючи сучасний розвиток суспільних відносин в Україні та стан 

адміністративного законодавства намагаються описувати систему суб’єктів 

адміністративного права через класифікації, які є архаїчними та такими, що 

втратили свої методологічні властивості; 

- використовуються загальнотеоретичні конструкції, які не мають 

практичного значення, адже позбавлені конкретики та не враховують окремі 

групи специфічних суб’єктів; 

- іноді перевага надається суб’єктам публічного права, які поділяються 

на декілька видів та детально характеризуються, але, при цьому, докупи 

змішуються суб’єкти приватного права, що принижує їх роль у системі 

суб’єктів адміністративного права. 

Переважна більшість класифікацій суб’єктів адміністративного права, 

які представлені в наукових джерелах, не враховує специфіку релігійних 

організацій як учасників адміністративних правовідносин. Іноді релігійні 

організації розбиті по різним класифікаційним групам, що, з одного боку, 

підкреслює неоднорідність їх адміністративно-правового статусу, а, з іншого, 

не дає можливість сприйняти релігійну організацію як цілісного суб’єкта 

адміністративного права. 

Для розкриття особливостей релігійних організацій як суб’єктів 

адміністративного права, найбільш прийнятною є класифікація, яка поділяє 

суб’єктів адміністративного права, в залежності від наявності чи відсутності 

у них владних повноважень, на дві групи: а) приватні особи; б) суб’єкти 

публічного адміністрування. Приватна особа це фізична або юридична особа, 
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що діє від себе особисто, неофіційно та не має будь-яких владних 

повноважень. Суб’єкт публічної адміністрації це суб’єкт владних 

повноважень, який надає адміністративні послуги та здійснює виконавчо-

розпорядчу адміністративну діяльність. 

Приватні особи поділяються в залежності від їх правового статусу на: 

фізичних осіб; фізичних осіб-підприємців; юридичних осіб приватної форми 

власності; громадські об’єднання; професійні спілки; політичні партії; органи 

самоорганізації населення; релігійні організації.  

Зміст Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

дозволяє говорити про релігійні організації, по-перше, як про суб’єктів права, 

адже за ними національне законодавство закріплює певний комплекс прав та 

обов’язків, по-друге, як про учасників конкретних конституційних, 

адміністративних, цивільних та інших правовідносин. Щоб бути суб’єктом 

адміністративного права релігійна організація повинна мати адміністративну 

правоздатність. Для цього достатньо, що б національне законодавство 

закріпило за релігійною організацією певний об’єм адміністративних прав і 

обов’язків. Лише маючи статус суб’єкта адміністративного права релігійна 

організація може стати суб’єктом конкретних адміністративних 

правовідносин. Для цього релігійна організація повинна мати 

адміністративну дієздатність, тобто можливість реалізовувати свої 

адміністративні права чи виконувати юридичні обов’язки. Статус суб’єкта 

адміністративних правовідносин з’являється у релігійної організації лише з 

моменту, коли вона починає реалізовувати закріплені за нею адміністративні 

права чи виконувати юридичні обов’язки.  

Таким чином, релігійна організація є приватною особою в системі 

суб’єктів адміністративного права, яка може, по-перше, бути суб’єктом 

адміністративно-правових відносин, по-друге, виступати об’єкт публічного 

управління, і, по-третє, бути суб’єктом адміністративно-деліктних відносин. 

В першому випадку, релігійна організація є учасником адміністративних 

правовідносин щодо реалізації своїх прав, наприклад, учасником 
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адміністративної процедури щодо отримання дозволу на проведення 

релігійного обряду, в другому, – об’єктом реалізації повноважень органів 

публічної адміністрації, наприклад, щодо дотримання карантинних вимог, в 

третьому, – суб’єктом юридичної відповідальності, яка сьогодні не чітко 

відображена в національному законодавстві.    

 

 

 

4.2 Адміністративно-правовий статус релігійних організацій 

 

Як було встановлено протягом попереднього дослідження, релігійні 

організації в Україні набувають все більше рис та ознак повноцінного 

структурного елемента громадянського суспільства. Держава не знаходиться 

осторонь процесів імплементації релігійних організацій до структури 

громадянського суспільства і, підтримуючи встановлений та бажаний 

порядок відносин між державою та церквою, забезпечуючи світськість 

Української держави та свободу віросповідання через механізми публічного 

адміністрування в цій сфері, реалізує комплекс заходів юридичного порядку 

щодо збереження та укріплення сталої в Україні  моделі відносин між 

церквою та державою. Слушну думку з цього приводу висловлює Т.М. 

Краснопольська: «На сучасному етапі характер державно-церковних 

відносин – один з головних показників рівня розвитку і держави, і 

релігійного напряму, оскільки він характеризує рівень реалізації принципу 

свободи совісті як однієї з головних складових фундаментальних прав і 

свобод людини. В ХХІ ст. церква та релігійні організації все частіше 

заявляють про себе як про діяльних учасників суспільних процесів. 

Релігійний фактор посідає важливе місце в суспільно-політичному й 

духовно-культурному житті» [161, с. 215].  

І дійсно, коли ми говоримо про церкву як інститут громадянського 

суспільства, то, в першу чергу, акцентуємо увагу на тому, що церква і 
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релігійні організації є активними учасниками суспільних відносин. 

Різновидом же суспільних відносин є правовідносини, активними 

учасниками яких теє є релігійні організації. Разом з тим, визначення сфер 

таких правовідносин та встановлення об’єму прав і обов’язків релігійних 

організацій як учасників адміністративних правовідносин є досить 

проблематичним питанням як в науці адміністративного права, так і в 

чинному законодавстві України.      

У розвиток піднятої проблематики, Л.О. Рощина зазначає: «У 

суспільних процесах нині все поважніше місце посідає релігія і церква. Закон 

не відносить релігійні організації до числа громадських. Проте, 

функціонуючи в соціумі, вони з року в рік нарощують свій вплив. Не 

випадково найвищий ступінь довіри респондентів до державних та 

недержавних установ виявився щодо церкви та релігійних громад» [325, с. 

67]. Незважаючи на суттєві суперечності, в першу чергу, в середовищі 

українського православ’я, релігійні організації здійснюють помітний вплив 

на суспільне життя та державну політику. Наприклад, П.О. Панченко 

стверджує: «Церква виступає як оберіг моральних, культурних, історичних 

традицій» [242, с. 176], а продовжуючи його думку, додамо, що держава, 

через  законодавство про свободу совісті та релігійні організації взяла на себе 

і законодавчо закріпила обов’язки перед релігійними організаціями. 

Наприклад, подолання негативних наслідків державної політики минулих 

часів щодо релігії та церкви, створення сприятливих умов для їхньої 

діяльності, захист прав та свобод віруючих, повага до традицій та внутрішніх 

настанов релігійних організацій, сприяння зміцненню порозуміння і 

терпимості між релігійними організаціями різних конфесій [325, с. 65].  

Система публічного адміністрування в сфері забезпечення реалізації 

конституційних засад відносин держави і релігійних організацій передбачає 

залучення до цих правовідносин безпосередньо релігійних організацій, при 

цьому їх статус може в даному випадку бути потрійним – як об’єкта 

державно-владного впливу (наприклад, щодо дотримання загальних вимог 
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правил пожежної безпеки), як учасника публічно-сервісних відносин 

(наприклад, щодо реєстрації), як безпосереднього структурного елемента 

керуючої системи, яка приймає участь у прийнятті рішень щодо 

впорядкування суспільного життя у визначеній галузі соціальної активності 

(йдеться про участь представників релігійних організацій в діяльності 

суб’єкта публічної адміністрації). 

Сутність участі релігійних організацій у впорядкуванні суспільних 

відносин в галузі свободи віросповідання, може бути охарактеризована за 

допомогою теоретико-правової категорії «правовий статус», а, враховуючи, 

що переважна більшість відносин між державою та церквою складається в 

публічно-правовій сфері (тобто в сфері владних відносин) і регулюється 

нормами адміністративного права (що було встановлено в попередніх 

підрозділах роботи), то участь релігійних організацій у правовідносинах 

забезпечується шляхом закріплення їх адміністративно-правового статусу. 

Посилаючись на думки В.В. Копєйчикова, що «індивід – це конкретна 

людина, а її місце і роль у правовій системі суспільства характеризуються 

через правовий статус, що дає можливість розглянути фактичне та юридичне 

становище людини у громадянському суспільстві» [153], можемо усвідомити, 

що саме через категорію  правового статусу можна розглянути фактичний і 

юридичний стан релігійних організацій в системі державно-правових явищ 

загалом, і в публічному адмініструванні зокрема. 

Як і в більшості випадків стосовно визначальних категорій 

теоретичного порядку в юридичній науці (переважно із-за їх змістовної 

складності), категорія «правовий статус» також не має єдиного сталого та 

безспірного розуміння. 

Зокрема, В.М. Корельский та В.Д. Перевалов стверджують, що 

правовий статус особистості – це «правовий стан людини, що відображає її 

фактичний стан у взаємовідносинах із суспільством та державою» [353, с. 

503]. О.Ф. Скакун  вказує, що «правовий статус особи – юридично закріплене 

становище людини в суспільстві, відповідно до якого особа як суб’єкт права 
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вступає у правовідносини, координує свою діяльність і поведінку у 

суспільстві» [337, c. 57]. Тут варто розуміти, що слово «статус» в Словнику 

іншомовних слів у перекладі з латинської означає «положення, стан кого-

небудь чи чого-небудь» [339, c. 634]. На думку М.І. Матузова: «… правовий 

статус визначається в сучасній юридичній науці як юридично закріплене 

положення особистості в суспільстві» [352, c. 264]. За енциклопедичним 

визначенням: «Правовий статус (лат. status – становище) – сукупність прав і 

обов’язків фізичних та юридичних осіб. Правовий статус фізичної особи в 

Україні визначається Конституцією, законами та іншими нормативно-

правовими актами, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною 

Радою України. Насамперед, мова йде про конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина [391, с. 44]. 

Р.А. Ромашов, пов’язуючи категорію правового статусу з правами та 

обов’язками, вважає, що «правовий статус – сукупність прав та обов’язків, 

які персоніфікують особу в якості учасника юридично значимих відносин» 

[324, c. 3]. На його думку, правове становище – сукупність факторів, 

визначаючих місце особи в правотворчому і правореалізаційному процесі. 

Тому в якості складових елементів правове становище включає правовий 

статус, а також зв’язки і взаємодію особи, що характеризують його 

розташування в механізмі правового регулювання» [324, c. 3]. 

С.В. Лаврентьєв у цьому контексті також стверджує, що «статус 

особистості став тією конкретною та юридично значущою формою, в якій 

знайшли своє вираження права й свободи людини і які зумовили та багато в 

чому продовжують виступати найважливішою причиною справжніх 

демократичних змін у житті нашого суспільства» [172, с. 27-28]. Таку 

позицію цілком поділяємо, адже «аксіоматичним твердженням загальної 

теорії держави і права є теза про те, що складовими правової сутності 

людини, що виявляється в її відносинах з іншими людьми, громадськими та 

політичними інститутами, державою, є права, свободи і обов’язки людини і 

громадянина» [54, с. 6]. 
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М.М. Марченко зазначає, що «правовий статус виступає складовою 

частиною системи прав, існує як відносно самостійний регулятор суспільних 

відносин» [228, с. 267]. 

Частина науковців використовує дещо суміжну, на їх погляд, 

уточнюючу термінологію. Зокрема, С.С. Алексєєв, М.В. Вітрук, Л.Д. 

Воєводін вживають як синоніми поняття «правовий статус» і «правове 

становище» [185, с. 20]. В спеціальних дослідженнях терміни «правове 

становище» і «правовий статус» широко вживалися в законодавстві і в 

юридичній літературі як у минулі роки, так і зараз. Їх зазвичай застосовують 

тоді, коли мова йде про характеристику становища того чи іншого суб’єкта 

правового спілкування, наприклад, будь-якого органу держави, підприємства, 

організації, установи, депутата, посадової особи, тощо. Поняття «статус», 

«положення», «стан» та інші подібні до них категорії, які позначають місце 

суб’єкта правового спілкування, мають широку сферу використання. При 

цьому, за порівняно рідкісним винятком, не робиться жодних відмінностей 

між термінами «стан» і «статус». Найчастіше вони розуміються як синоніми 

[73, с. 11-12]. 

С.С. Алексєєв в розвиток такої думки зазначає, що «... суб’єктивні 

права (і обов’язки), що існують у вигляді загального стану це те стабільне, 

основоположне в правовому становищі суб’єкта, що повною мірою 

відповідає змісту поняття «статус». Конкретні ж права і обов’язки – це, 

швидше, питання факту в юридичній області, специфіки в реальному стані 

особи» [18, c. 143]. О.Е. Кутафін і К.І. Козлова, додержуючись думки про 

неспівпадіння категорій «правовий статус» та «правове становище», 

визначають, що розвиток юридичної науки показав, що дослідження питань 

про місце суб’єкта правового спілкування в суспільстві і державі мало б 

обмежуватися лише аналізом прав, свобод і обов’язків, тобто правовим 

статусом цього суб’єкта. В цей аналіз, на думку вчених, необхідно включити 

й інші інститути: громадянство, правосуб’єктність, гарантії, відповідальність. 

Сукупність усіх цих інститутів і утворює комплексну правову категорію – 
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правове становище суб’єкта [171, c. 94]. Усвідомлюючи той факт, що 

«правовий статус (особи)» як динамічна категорія правової реальності, 

виступає найважливішим способом ефективного задоволення потреб та 

інтересів кожної людини і в такому баченні є нормативно визначеною 

системою прав та обов’язків особи, не заперечуємо, що її (категорію 

«правовий статус») можна умовно співвіднести з «правовим становищем» і 

додати до структури правового статусу (для більш широкого розуміння його 

розуміння як складової частини системи прав, що існує як відносно 

самостійний регулятор суспільних відносин) наступні  елементи: а) 

суб’єктивні юридичні права й обов’язки, передбачені Конституцією та 

іншими нормативно-правовими актами даної держави; б) законні інтереси; в) 

правосуб’єктність та громадянство (постійний юридичний зв’язок особи і 

держави, що проявляється у взаємних правах та обов’язках); г) юридична 

відповідальність; ґ) правові принципи тощо. 

Визначаючи специфіку категорії «адміністративно-правовий статус», 

передусім наведемо думку Т.О. Коломоєць, яка зазначає, що категорія 

«адміністративно-правовий статус» представляє собою сукупність 

суб’єктивних прав і обов’язків закріплених нормами адміністративного права 

за певним органом. Водночас обов’язковою ознакою набуття суб’єктом 

адміністративно-правового статусу є наявність у нього конкретних 

суб’єктивних прав і обов’язків, що реалізуються у рамках як 

адміністративних правовідносин, так і поза ними» [142, с. 64]. Проте, це 

лише попереднє зауваження, оскільки нині в науковій літературі немає 

єдиної позиції щодо визначення «адміністративно-правового статусу». 

Встановивши факт, що «адміністративно-правовий статус органу виконавчої 

влади включає в себе такі елементи: функції, завдання, компетенцію» [13, c. 

82-94], не можна оминути міркування В.Б. Аверянова, який свого часу 

зазначав про потребу у розрізненні двох самостійних понять: «правовий 

статус у широкому розумінні та правовий статус у вузькому розумінні 

(співвідношення цілого та частини)» [66, с. 156-162], і  зазначав, що 
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«компетенція (права і обов’язки) є головною складовою змісту правового 

статусу кожного органу, яка доповнюється такими важливими елементами, 

як: завдання, функції, характер взаємозв’язків з іншими органами (як по 

«вертикалі», так і по «горизонталі»), місце в ієрархічній структурі органів 

виконавчої влади, порядок вирішення установчих і кадрових питань тощо» 

[66, c. 247]. В.Я. Малиновський стосовно цього додає: «Правовий статус як 

правовий інститут складається з таких основних елементів, як завдання та 

цілі, компетенція, відповідальність, порядок формування та процедури 

діяльності» [186, c. 378]. 

Загалом відзначимо неодностайність поглядів дослідників, що 

використовують категорію «адміністративно-правовий статус», і вжиток її: 

- у спрощеному за змістом розумінні, як «сукупності прав, обов’язків 

та гарантій їх реалізації, що визначені у нормативних актах» [346, с. 90]; 

- у складному за змістом розумінні, як «сукупності наступних 

елементів: мета, завдання і функції, принципи діяльності, порядок утворення, 

реорганізація, ліквідація, компетенція посадових осіб, місце в 

правовідносинах із державними і недержавними інституціями, межі 

діяльності й повноважень його працівників щодо інших суб’єктів 

правовідносин» [61, с. 77-78]. 

Проте, адміністративно-правовий статус пов’язується не тільки і не 

виключно з окресленими складовими. Як зазначає Ю.П. Битяк: 

«Адміністративно-правовий статус громадянина є складовою частиною його 

загального статусу та встановлюється обсягом і характером його 

адміністративної правосуб’єктності, яку становлять адміністративна 

правоздатність і адміністративна дієздатність» [15, с. 58-59].  

Варто звернути увагу і на думки вчених, які не відносять 

адміністративну правосуб’єктність до адміністративно-правового статусу, 

адже окремі вчені у ході своїх досліджень акцентують увагу на тому, що 

адміністративна правосуб’єктність є передумовою виникнення 

адміністративно-правового статусу. Як зазначається в спеціальних 
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дослідженнях, правосуб’єктність не може бути елементом правового статусу, 

тому що вона, по-перше, передує йому, та, по-друге, за своєю сутністю є 

обов’язковою умовою його набуття. Тобто лише за наявності певної 

правосуб’єктності особа може претендувати на набуття конкретного 

правового статусу [377 , c. 109]. 

Також слід звернути увагу на те, що попри складність доктринального 

визначення правоздатності, загальним в її розумінні є те, що вона як 

самостійна категорія є вираженням абстрактної можливості особи бути 

носієм прав і обов’язків. Це пов’язано з тим, що правоздатність є юридично 

значущою властивістю, її не можна визначити через чітко визначену 

сукупність прав, якими особа наділена законодавством, адже обсяг цих прав 

у різний час є різним. При цьому можливість особи мати права і бути носієм 

обов’язків є постійною і непорушною її якістю [88, с. 34].  

Щодо адміністративно-правової дієздатності особи, як складової 

адміністративно-правового статусу, то за твердженням Ю.П. Битяка, вона 

визначається як здатність особи «самостійно нести і виконувати покладені на 

неї адміністративно-правові обов’язки, набувати своїми діями права і 

приймати обов’язки, передбачені нормами адміністративного права, а також 

здатність особи своїми діями здійснювати, набувати права і виконувати 

покладені обов’язки адміністративного характеру» [3, с. 84]. Зауважимо, що 

у разі дотримання такої позиції, а саме, що адміністративно-правовий статус 

крім прав та обов’язків в сфері публічного адміністрування містить також 

правоздатність та дієздатність особи, не зовсім логічним вбачається 

ігнорування такої складової правосуб’єктності, як здатність бути носієм 

заходів юридичної відповідальності за вчинені правопорушення (проступки). 

На відміну від Ю.П. Бітяка, О.М. Гумін до складу адміністративно-

правового статусу відносить юридичну відповідальність, зазначаючи, що 

«вона є одним із видів соціальної відповідальності та характеризується 

формальною визначеністю, обов’язковим дотриманням правових норм, 
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державним контролем за їх виконанням, застосуванням до правопорушника 

державного примусу» [88, с. 35]. 

Окреслено основні тенденції у науці адміністративного права, що 

визначають структуру адміністративно-правового статусу особи: 

по-перше, всі без виключення науковці сходяться в тому, що до 

елементів адміністративно-правового статусу відносяться права і обов’язки 

особи. Це два елементи структури адміністративно-правового статусу, які 

ніколи не піддавались сумніву як в науці адміністративного права, так і 

взагалі в теорії права. Не будемо піддавати сумніву це твердження і ми, адже 

саме через права та обов’язки (а точніше сказати, через їх реалізацію) особа 

стає повноцінним учасником правовідносин; 

по-друге, є намагання розширити коло елементів структури 

адміністративно-правового статусу іншими елементами, зокрема, 

адміністративною правосуб’єктністю, громадянством, правовими гарантіями, 

інтересами, тощо. Це принципове питання для подальшого розвитку 

юридичної науки та науки адміністративного права. Всі перелічені вище 

елементи є складовими, що характеризують правове положення індивіда чи 

організації у суспільстві. Наприклад, правове положення іноземця, який 

перебуває як турист на території України, визначається його громадянством, 

правосуб’єктністю, правами та обов’язками, гарантіями їх реалізації, тощо, 

тоді як правовий статус такої особи завжди буде постійним (стабільним) та 

суттєво буде відрізнятись від правового статусу, наприклад, іноземця, що на 

легальних підставах постійно проживає (перебуває) на території України чи 

іноземця, що отримав статус біженця. Тобто правовий статус є категорією, 

яка конкретизує місце особи в загальній системі правовідносин, тоді як 

категорія «правове положення особи» фіксує можливість особи бути 

учасником відповідних правовідносин, тобто фіксує факт визнання особи 

суб’єктом права; 

по-третє, юридична відповідальність не завжди зазначається в якості 

елементу структури правового статусу особи. Разом з тим, вважаємо, що 
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«юридична відповідальність» це теж обов’язок особи, яка вчинила 

протиправні дії та порушила права інших осіб, понести (перенести) 

обмеження та санкції, які визначила держава за такі порушення. Але, для 

того, щоб юридична відповідальність не загубилася в загальній системі 

обов’язків особи, пропонуємо її розглядати в структурі правового статусу як 

окремий елемент, що має свою специфіку; 

по-четверте, в теорії права відбувся розподіл підходів до визначення 

правового статусу фізичних осіб та правового статусу юридичних осіб. Як 

зазначалося вище, до структури правового статусу юридичної особи 

відносять завдання, цілі, компетенцію, відповідальність, порядок формування 

та процедури діяльності юридичної особи і ін. У зв’язку з тим, що релігійні 

організації теж є юридичними особами, виникає дилема – який науковий 

підхід взяти за основу при характеристиці адміністративно-правового статусу 

релігійної організації. Вихід з цієї теоретичної проблеми бачимо у 

наступному. Цілі, завдання, функції є важливими елементами 

адміністративно-правового статусу органів публічного адміністрування, адже 

ці категорії визначають особливості участі суб’єктів владних повноважень у 

правовідносинах. Наприклад, частина 2 ст. 2 КАС України звертає увагу на 

те, що адміністративні суди повинні перевіряти у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень наступні факти: 

а) чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 

що визначені законами України; б) чи прийняті (вчинені) вони з 

використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано. Коли 

ж мова йде про інші види організацій, до яких відносяться і релігійні 

організації, то їх правовий статус не завжди потребує виділення таких 

елементів як цілі, завдання та функції. Власне до таких організацій 

відносяться, на нашу думку, і релігійні організації, адже, по-перше, їх мета 

корелюється під час реєстрації статутів та положень релігійних організацій, 

по-друге, мета створення та функціонування релігійної організації, що 

визначена в її статуті (положенні) не обмежує її як учасника правовідносин. 
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Таким чином, можна дійти висновку, що до структури адміністративно-

правового статусу осіб, що не є органами публічного адміністрування, 

належать такі елементи: 1) обов’язки; 2) права; 3) юридична відповідальність.  

В даному контексті розуміємо, що права – це інтереси певного суб’єкта 

адміністративно-правових відносин, які полягають в користуванні й вільному 

розпоряджанні соціальними благами й цінностями, а також дозволяють 

користуватися основними свободами у встановлених законом межах. 

Відповідно, обов’язком є сукупність зобов’язань одного суб’єкта 

адміністративного права до інших, що являються певною органічною 

необхідністю, що узгоджує особисті й суспільні інтереси. Юридична 

відповідальність – це специфічне правовідношення, яке виникає із негативної 

оцінки державою в особі її уповноважених органів (посадових осіб) діяння, 

як правопорушення, і полягає в покладанні на порушника примусового 

обов’язку зазнати негативних наслідків майнового, організаційного чи 

особистого характеру. 

Якби мова йшла про адміністративно-правовий статус публічних 

адміністрацій, то перелік складових мав би містити цільовий, структурно-

організаційний та компетенційний блоки. Такий висновок випливає із 

усвідомлення факту, що саме змістовні складові адміністративно-правового 

статусу суб’єкта адміністративного права визначають всі сторони та аспекти 

специфіки його участі в суспільних відносинах сфери публічного 

адміністрування і регулюючого впливу норм адміністративного права, адже, 

як стверджує С. Гусарєв, «феномен правового статусу особистості визначає 

співвідношення особистості та права, за допомогою якого держава окреслює 

для  суб’єкта  межі  можливої  діяльності, його  становище  по відношенню 

до інших суб’єктів, і в залежності від індивідуальних або типових ознак, які 

властиві суб’єктові, у праві відбиваються повнота правового становища 

особистості, його певна уніфікація або обмеження» [89, с. 41]. 

Дати визначення адміністративно-правового статусу релігійних 

організацій належним чином можливо лише усвідомлюючи роль та значення 
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їх в процесі реалізації свободи віросповідання. Зокрема,  варто враховувати, 

що «релігія є системою вірувань і ритуалів, які дістають вираження через 

колективні дії і стосуються священних речей» [303, с. 72]. Центральне місце 

в релігії  відводиться релігійним організаціям, які здатні підтримувати 

існування вірувань. Релігія ніколи не обмежується тільки  справами віри. 

Кожна релігія передбачає регулярні церемоніальні та ритуальні дії, коли 

група віруючих збирається разом. У колективних церемоніях змінюється і 

зростає відчуття солідарності групи. Церемонії відвертають людей від турбот 

світського суспільного життя до верховної сфери, в якій вони відчувають 

зв’язок із вищими силами. Таким чином, продовжує О. Пташник-Середюк, 

власне через релігійні практики індивіди залучаються до релігійних груп, 

формується відчуття «Ми», тобто відбувається процес релігійної 

ідентифікації, залучення до тої чи іншої групи, що відповідає цінностям та 

уявленням індивіда [303, с. 72].  

Адміністративно-правовий статус релігійних організацій в Україні – це 

встановлена Конституцією, законами та нормативно-правовими актами 

іншого ієрархічного рівня система прав та обов’язків релігійних організацій, 

як утворень, через які здійснюється задоволення релігійних потреб громадян 

сповідувати та поширювати віру, одноособове чи разом з іншими 

сповідування будь-якої релігії, відправляння релігійних культів, що 

реалізуються шляхом участі в суспільних відносинах у сфері публічного 

адміністрування свободи віросповідання та забезпечується системою 

юридичних (переважно адміністративно-правових) гарантій конституційних 

принципів відносин держави і церкви через діяльність центральних та 

місцевих органів державної влади. 

У загальному розумінні релігія – це «форма суспільної свідомості, що 

ґрунтується на вірі у Бога та надприродні сили» [396, с. 472]. В 

Енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона під терміном 

«релігія» розуміється організоване поклоніння вищим силам, що передбачає 

віру в існування вищих сил, встановлення до них особливих відносин, що 
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закріплюються відповідним культом. Розвиток релігії пов’язаний з 

удосконаленням у суспільних стосунках звичаїв, норм права, моральності. 

Разом із тим, вона може руйнуватися втратою віри та свого внутрішнього 

благочестя [387, с. 540]. Як зазначають І.В. Кукін та В.В. Луценко, «релігія як 

сфера суспільного життя включає: 1) різновид суспільної свідомості; 2) 

задоволення потреб та інтересів людей здійсненням духовної діяльності; 3) 

релігійні відносини; 4) суспільні інститути, які створюють люди для 

задоволення своїх релігійних потреб [167, с. 76-77; 180, с. 100]. 

Адміністративно-правовий статус релігійних організацій, як було 

побіжно згадано на початку підрозділу, залежить від характеру суспільних 

відносин, в яких приймають участь релігійні організації, та від ролі, яку вони 

виконують в цих суспільних відносинах. Передусім йдеться про 

встановлення статусу релігійних організацій як суб’єкта або ж об’єкта 

публічного адміністрування. Попередньо зауважимо, що саме трансформація 

системи публічного управління від державного управління до публічного 

адміністрування дає змогу вести розмову про початок процесу включення 

релігійних організацій до участі в публічному управлінні.  

Що стосується визначення адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій як об’єкта управління, як підвладного учасника 

адміністративних правовідносин, то встановлення факту, що принцип 

відокремлення церкви від держави не означає, що між цими утвореннями не 

повинно бути взаємної відповідальності або взаємовідносин чи співпраці в 

різних сферах суспільного життя. Тобто між державою та релігійними 

організаціями виникають сучасному суспільстві і відносини щодо взаємної 

відповідальності, і відносини щодо співпраці у окремих сферах суспільного 

життя. І дійсно, для встановлення оптимального режиму функціонування 

релігійної сфери, для забезпечення гарантій свободи віросповідання та інших 

конституційних принципів взаємин церкви і держави, для охорони 

суспільства і громадян від протиправної діяльності релігійних організацій 
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держава у взаємовідносинах з релігійними громадами використовує такі 

форми:  

- правотворчу, яка полягає в розробці та прийнятті відповідних 

законодавчих актів, направлених на задоволення громадянами своїх 

релігійних потреб;  

- правозастосовну, яка полягає у застосуванні уповноваженими 

органами правових норм, прийнятті на їх підставі індивідуальних 

правозастосовних актів;  

- контрольну, яка полягає у здійсненні державного нагляду за 

реалізацією гарантованого законодавством України права громадян на 

свободу совісті [63, с. 245-246].  

Таким чином, органи публічної влади мають на меті забезпечити 

реалізацію законодавчих норм, що ні в якому разі не означає встановлення 

контролю над діяльністю релігійних організацій. Проте, дана сфера і особи, 

що беруть участь в суспільних відносинах, які в ній виникають, є 

беззаперечно об’єктом управлінського впливу з боку системи органів та осіб 

публічного адміністрування. 

Чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

закріплює окремі права та обов’язки релігійних організації, а також 

передбачає для них юридичну відповідальність у випадках порушення вимог 

законодавства. Разом з тим, до недоліків цього нормативно-правового акту 

хочемо віднести наступні. 

1. Окремим розділом передбачені права релігійних організацій і 

відсутня навіть стаття, яка б перераховувала їх основні обов’язки. 

Наприклад, Розділ IV Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» називає серед прав релігійних організацій наступні: 1) право 

засновувати і утримувати вільно доступні місця богослужінь або релігійних 

зібрань, а також місця, шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва); 

2) безперешкодно проводити в культових будівлях і на прилеглій території, у 

місцях паломництва, установах релігійних організацій та інших визначених 
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законом місцях богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії; 3) на 

прохання віруючих або за ініціативою релігійних організацій проводити 

богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, будинках для 

престарілих та осіб з інвалідністю, місцях попереднього ув’язнення і 

відбування покарання; 4) в інших випадках з дозволу відповідної місцевої 

державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради проводити публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та 

процесії; 5) право на придбання, володіння і використання релігійної 

літератури мовою на свій вибір, а також інших предметів й матеріалів 

релігійного призначення; 6) право виготовляти, експортувати, імпортувати і 

розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та 

інші інформаційні матеріали релігійного змісту; 7) виключне право 

заснування підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва 

предметів культового призначення; 8) право утворювати товариства, 

братства, асоціації, інші об’єднання громадян для здійснення 

добродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури та іншої 

культурно-освітньої діяльності; 9) право здійснювати добродійну діяльність і 

милосердя як самостійно, так і через громадські фонди; 10) право 

встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті 

контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участі в зборах та 

релігійних заходах; 11) право купувати, одержувати і везти з собою релігійну 

літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту. 

2. Частина із перерахованих в Законі України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» прав релігійних організацій реалізується без будь-якого 

правового забезпечення (тобто не потребує якихось правових процедур), 

частина прав – за своєю суттю є цивільно-правовими чи господарсько-

правовими правами, тобто не мають відношення до публічно-правової сфери 

суспільних відносин, і лише декілька прав потребують адміністративно-

правового регулювання та чітких адміністративних процедур їх реалізації. 

Отже запропонований перелік прав є, по-перше, не повним, по-друге, 
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безсистемним, адже до купи скидані права, передбачені різними галузями 

права (цивільнім, господарським, міжнародним, адміністративним правом).  

3. Про обов’язки релігійних організацій в Законі України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» згадується лише один раз. Зазначається, що 

релігійна організація як юридична особа користується правами і несе 

обов’язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту та положення 

(ст. 13).  

4. Положення Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» не дають загального уявлення про систему адміністративних 

прав та обов’язків релігійних організацій, які вони реалізують та виконують в 

межах адміністративних правовідносин. Для уточнення таких прав і 

обов’язків доводиться аналізувати весь спектр чинного законодавства та по 

крупинках вишукувати приклади їх правового закріплення.  

Про юридичну відповідальність релігійних організацій більш детально 

буде вестись мова в межах підрозділу 4.5 дисертації, а тому лише 

обмежимось констатацією факту, що юридична відповідальність є 

невід’ємним елементом адміністративно-правового статусу релігійних 

організацій. 

Якщо ж звернутись до Проекту Концепції державно-конфесійних 

відносин в Україні, то в ньому пропонується наступна система прав та 

обов’язків релігійних організацій [300]. 

До прав релігійних організацій відносяться наступні: 1) безперешкодне 

здійснення релігійної практики, насамперед, пастирського служіння; 2) 

провадження господарської діяльності, спрямованої на отримання коштів 

для забезпечення основної діяльності, а також благодійної та іншої 

суспільно корисної діяльності (соціального служіння); 3) набуття статусу 

юридичної особи з усіма правовими наслідками; 4) отримання від органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування інформації з питань, 

що належать до сфер діяльності церкви (релігійних організацій); 5) 

заснування загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів, у т.ч. з 
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конфесійно визначеною системою виховання та наданням релігійної освіти; 

6) звернення за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями та 

отримання їх; 7) здійснення благодійної та іншої суспільно корисної 

діяльності (соціального служіння) як самостійно, так і на договірних засадах 

з органами державної влади, органами місцевого самоврядування чи 

недержавними організаціями; 8) оприлюднення позиції стосовно дій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, дотичних не лише до 

державно-конфесійних відносин, але й до соціально-економічної ситуації у 

країні загалом; 9) формулювання та оприлюднення власних поглядів на 

ціннісні орієнтири державної політики; 10) внесення пропозицій до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з питань не лише 

своєї діяльності, але й інших суспільно значимих питань; 11) встановлення 

та підтримка міжнародних зв’язків і прямих особистих контактів 

священнослужителів та віруючих, необхідних для забезпечення відповідної 

релігійної практики [300]. 

До обов’язків релігійних організацій Проект Концепції державно-

конфесійних відносин в Україні відносить: 1) поважати та брати до уваги 

історично-культурні традиції суспільства, дотримуватися принципів 

толерантності у ставленні до релігійних організацій, віруючих інших 

конфесій, невіруючих та атеїстів; 2) не втручатися в діяльність інших 

релігійних організацій, не проповідувати у будь-якій формі нетерпимості до 

віруючих інших конфесій, невіруючих та атеїстів; 3) не допускати образи 

релігійних почуттів віруючих інших конфесій; 4) поважати ієрархів інших 

конфесій як рівноправних співгромадян; 5) забезпечувати виховання 

толерантності учнів і студентів релігійних (духовних) та конфесійних 

навчальних закладів; 6) дотримуватися вимог чинного законодавства та 

правопорядку; 7) поважати конституційні символи держави, державну мову 

та мови національних меншин; 8) поважати законно діючі органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування; 9) не брати на себе виконання 

державних функцій (окрім названої вище участі у спільних програмах), не 
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втручатися в роботу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 10) не брати участі в діяльності політичних партій, не 

надавати фінансової допомоги політичним партіям і не отримувати такої 

допомоги від них в обмін на підтримку під час виборів; 11) не висувати 

кандидатів до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, не вести агітацію за (проти) кандидатів під час виборчих 

кампаній, не надавати їм фінансової допомоги та не отримувати фінансової 

та/або будь-якої іншої матеріальної допомоги в обмін на підтримку 

кандидатів до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 12)  підтримувати у належному стані (ремонтувати, 

реставрувати, підтримувати відповідні режими збереження) майно 

релігійного призначення, що є загальнонаціональним історико-культурним 

спадком та перебуває у користуванні чи власності релігійної організації; 13) 

узгоджувати релігійну практику в частині вивезення за межі України 

(дарування, передачі) предметів релігійного призначення, що є пам’ятками 

історії, культури, мають (або можуть мати) культурну чи художню цінність, 

з відповідним чинним законодавством України; 14) забезпечувати трудові 

права та соціальний захист громадян – працівників релігійних організацій та 

створених ними підприємств, згідно з чинним законодавством України; 15) 

нести відповідальність за порушення чинного законодавства, зокрема: за 

діяльність організацій мирян (братств, сестринств, місій), засобів масової 

інформації, утворених релігійними організаціями чи за згодою (з 

благословення) керівництва релігійних організацій, у випадку, якщо ці 

організації (засоби масової інформації) припускаються образи релігійних чи 

національних почуттів громадян, розпалювання міжконфесійної та/або 

міжнаціональної ворожнечі, тощо [300].  

Зрозуміло, що запропонований в Проекті Концепції державно-

конфесійних відносин в Україні перелік прав та обов’язків релігійних 

організацій теж являє собою сукупність прав і обов’язків, які 

регламентуються різними галузями права, але цей перелік є більш повним і 



314 

приблизно у такому обсязі хотілося б побачити адміністративно-правовий 

статус релігійних організацій в національному законодавстві.    

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

адміністративна правосуб’єктність релігійних організацій (адміністративна 

правоздатність та дієздатність) не входять до структури адміністративно-

правового статусу релігійних організацій та є категоріями, які 

характеризують релігійну організацію як суб’єкта адміністративного права.  

Адміністративно-правовий статус релігійних організацій є правовою 

категорією, яка визначає особливості її участі у адміністративно-правових 

відносинах, акцентуючи увагу на об’ємі адміністративних прав та обов’язків, 

що закріплені національним законодавством за релігійною організацією, а 

також на юридичній відповідальності, яка передбачена за порушення вимог 

законодавства. У зв’язку з цим, структура адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій складається із трьох елементів – прав, обов’язків, 

юридичної відповідальності. 

 

 

 

4.3 Поняття та класифікація релігійних організацій в Україні  

 

Релігійні організації в Україні за встановленої та підтримуваної 

державою моделі взаємин церкви і держави, про яку йшлося в попередніх  

положеннях дослідження, є засобом, через який, серед іншого, кожен, кому 

гарантована Конституцією свобода віросповідання, може цю свободу  

реалізовувати. Це надійний та необхідний для кожного, хто сповідує ту чи 

іншу релігію, засіб задоволення власних релігійних потреб.  

Дана думка підтверджується спеціальними дослідженнями. Зокрема, 

свобода віросповідання як загально-соціальне (природне) право людини, є 

можливістю людини вчиняти певні дії або утримуватися від їх вчинення, за 

допомогою чого об’єктивується її віровизнання. Тобто це можливість 
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людини вчиняти такі діяння, за допомогою яких приймаються, змінюються та 

сповідуються релігійні або інші переконання. Можливість сповідування віри 

будь-коли та за будь яких обставин – є основною ідеєю зазначеного припису 

[152, с. 142]. Отже свобода віросповідання (обрання чи зміна релігії 

пов’язана з вірою людини) включає в себе такі елементи: а) право 

сповідувати віровчення тієї чи іншої релігії; б) право відправляти релігійний 

культ; в) право утворювати релігійну організацію чи входити до утвореної 

раніше (але при цьому слід зазначити, що релігійна організація має право з 

певних причин відмовити людині у відправленні релігійного культу та 

«членстві», а також вона встановлює правила входження до її ієрархічної 

системи) [214, с. 26].  

Отже, найоптимальніший для людини спосіб задоволення власних 

релігійних потреб і реалізації свободи віросповідання – це участь у 

відправлянні релігійних культів, входження до складу релігійної організації, 

участь в богослужіннях, обрядах і церемоніях, тощо. В цих формах процесу 

віросповідання неодмінно бере участь церква (релігійні організації). До того 

ж, як йшлося вище, релігійні організації все більшою мірою, отримують 

ознак повноцінного елемента громадянського суспільства в Україні. Проте,  

нажаль, на рівні нормативно-правового регулювання маємо ситуацію, яка є 

непоодинокою в чинному законодавстві України, коли правове регулювання 

суспільних відносин в певній сфері не є повною мірою задовільним через 

таку, здавалося б «дрібницю», як визначення термінів. Втім, як буде 

зазначено нижче, це зовсім не є дрібницею. Проблема, передусім, стосується 

законодавчого визначення поняття «релігійні організації». 

Як зазначає з цього приводу Н.В. Артикуца, «важливою складовою 

якості законодавчого тексту є дотримання єдності термінології, її 

несуперечливості й логічної впорядкованості, відповідності національним та 

міжнародним термінологічним стандартам. Порушення законодавцем вимог 

щодо термінів та їх визначень у законодавчих актах спричиняє 

неузгодженість і невпорядкованість термінологічної бази сучасного 
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законодавства в цілому та термінологічні розбіжності на галузевому і 

міжгалузевому рівнях, коли на позначення одного юридичного поняття в 

різних нормативно-правових актах вживаються різні термінологічні одиниці, 

що призводить до нечіткості, неясності та неоднозначності у розумінні та 

застосуванні законодавчих приписів» [26, с. 39].  

О.В. Гладківська зауважує, що головною одиницею термінології 

(найменшою її складовою частиною) є слово, тому концепція «слова-

терміну» займає в термінології найважливіше місце. Саме терміни, на думку 

вченої, несуть основне смислове навантаження у спеціальному тексті. Досить 

згадати, що інформаційна характеристика документа, ті координати, за якими 

його слід шукати в безмежному морі інформації і які представлені в 

пошуковому образі даного документа – це набір ключових слів (термінів), що 

виражають поняття описуваної предметної сфери [77]. 

Термінологія є важливою складовою наукового дослідження, адже 

допомагає обґрунтувати істотні характеристики державних і правових явищ, 

а також законодавчого їх урегулювати.  

За визначенням П.М. Рабіновича, юридичний термін це слово або 

словосполучення, що виражає поняття з правової сфери суспільного життя і 

має визначення в юридичній літературі (нормативно-правових актах, 

юридичних словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових працях тощо). 

На його думку, «юридичний термін співвідноситься з правовим поняттям як 

першоелементом правового знання і слугує його знаковою моделлю, 

репрезентованою у звуковій і літерній формах, а правове поняття, його 

внутрішній зміст, обсяг і структура є логіко-смисловою основою для 

окреслення термінологічного значення у формі дефініції, яка узагальнює 

найістотніші ознаки і взаємозв’язки правового явища» [390, с. 482].   

В спеціальних дослідженнях зазначається, що «поняття, його 

внутрішній зміст, обсяг і структура є логіко-смисловою основою для 

побудови термінологічного значення у вигляді дефініції, що узагальнює 

найістотніші ознаки і взаємозв’язки правового явища. Поняттєва сутність 
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зумовлює місце та статус юридичного терміну в системі термінів, його 

категоріальні та класифікаційні ознаки» [382, c. 71]. 

З цього приводу О.С. Шестакова наводить наступне твердження: «З 

точки зору теорії права питання вивіреності юридичних понять та термінів є 

важливим завданням, оскільки така теорія виконує інтерпретаційну функцію, 

що здійснюється шляхом з’ясування змісту різних юридичних термінів, 

державно-правових явищ та роз’яснення їх на загал. Проблеми невизначення 

чи неточності змісту деяких юридичних термінів, а також відсутність 

одностайності в поглядах науковців, спричиняють неможливість їх 

розуміння, дотримання чи виконання» [382, с.72].  

Аналізуючи проблему застосування юридичних термінів у законодав-

чих актах, порівняємо слова «поняття» і «визначення», застосування яких 

часом відбувається за синонімічною ознакою, а часом їх розрізняють. 

За формулюванням В. Артеменка, «поняття –  це коротка назва явища. 

Визначення – сукупність ознак та властивостей, що складають таке явище. 

Синонімом слова «поняття» є слово «термін», а синонімом «визначення» – 

«дефініція» (наприклад, «угода» –  це поняття, а «дії громадян і організацій, 

спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або 

обов’язків» – це визначення угоди) [384, с. 49]. Під час аналізу викладення 

нормативних понять у законодавстві найчастіше доводиться мати справу з 

юридичними термінами [230, с. 154].  

Стосовно категорії «юридичний термін» знаходимо в юридичній 

літературі підходи з певними розбіжностями. Наприклад, І.Д. Шутак вважає, 

що «юридичний термін» – це слово або словосполучення, що виражає 

поняття правової сфери суспільного життя і має визначення в юридичній 

літературі (нормативно-правових актах, юридичних словниках, довідниках, 

енциклопедіях, наукових працях тощо) [384, с. 50]. Н.В. Артикуца зазначає, 

що «юридичний термін» – це слово або словосполучення на позначення 

власне правового поняття, яке відображає специфіку державно-правових 

явищ (адвокатура, арбітражний суд, інавгурація президента, позивач, 
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правопорядок, правосуддя, юридична особа, юридичний факт, юрисдикція) і 

має визначення (дефініцію) у юридичній літературі (законодавчих актах, 

юридичних словниках, науково-правових працях) [26, с. 39]. 

Сутність досліджуваного явища допомагає встановити таке 

визначення: «Юридичний (правовий) термін – це слово (або 

словосполучення), що уніфіковано використовується у сфері правових 

відносинах та із заданою суворою змістовною визначеністю, однозначністю, 

функціональною стійкістю визначає правове поняття» [349, с. 137].  

Отже, проблеми невизначення чи неточності змісту деяких юридичних 

термінів, а в рівній мірі повна їх відсутність, або ж надання в законодавстві 

такого визначення, яке не містить сутнісних ознак явища, яке визначається 

(як в нашому випадку – стосовно релігійних організацій), полягають у тому, 

що унеможливлюється розуміння таких понять, дотримання та практичне 

виконання. Ситуація погіршується і тим, що в науковій літературі, як 

правило, відсутня одностайність в поглядах дослідників.   

Саме тому великою проблемою для законодавства України П.В. Бочков 

називає «відсутність чітко розроблених правових дефініцій багатьох понять, 

у тому числі й таких понять, як «релігійна організація», «господарська 

діяльність релігійних організацій», «господарські відносини релігійних 

організацій», тощо» [57, с. 76]. 

Легітимне визначення релігійної організації (тобто визначення, яке 

міститься в чинному законодавстві про свободу совісті та релігійні 

організації) не охоплює їх функціональних ознак як специфічних суб’єктів 

права. Досить неоднозначна їх дієздатність, специфіка залежності їх 

діяльності від внутрішніх настанов культу та визнаних світових релігійних 

центрів. Не зовсім зрозумілою є майнова основа їх діяльності, правова 

природа пожертв та зборів за відправлення культових обрядів (хрестин, 

вінчання, похорон, входин тощо). Їх майнова відокремленість має певну 

специфіку, яка досі ніким не встановлена. Також В.Д. Фучеджі стверджує, 
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що в законодавстві відсутнє правове поле припинення релігійних організацій 

[369, с. 4]. 

М.М. Палінчак зазначає, що «існує чимала кількість конституційних 

термінів, які слугують для визначення поняття «релігійна організація» [239, 

с. 57]. Ці терміни, на думку вченого, є пропорційними до того розмаїття назв, 

яких вони набули впродовж тривалого процесу розвитку. У лоні 

християнської релігії, наприклад, всюди прийнята назва «церква». Інші 

релігійні спільноти вживають такі назви, як «релігійна організація», 

«об’єднання», «товариство». Оптимальним визначенням, на думку М.М. 

Палінчак (якщо не обмежуватися терміном «релігійні організації»), є 

конструкція «церква й інші релігійні організації», яка застосовується тоді, 

коли немає явної потреби конкретизації якоїсь однієї організації чи церкви 

[239, с. 57]. Проте, замість визначення поняття «релігійні організації» у 

Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» подано перелік 

організаційно-правових форм релігійних організацій, до того ж невичерпний 

[107], а саме, релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, 

управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з 

вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання 

представляються своїми центрами (управліннями). На інші організації, 

утворені за релігійною ознакою, дія цього Закону не поширюється.  

Визначення релігійної організації як «організованого об’єднання 

прибічників цієї релігії» найкраще підкреслює сферу діяльності як окремого 

індивіда, так і релігійного колективу. Своїм радіусом поняття «релігійна 

організація» охоплює також церкву, яка є певною категорією релігійного 

об’єднання зі специфічною організаційною структурою. Тому, якщо 

використовується термін «церква», то поряд із ним паралельно треба 

вживати термін «релігійна організація» або інший можливий його синонім 

[239, с. 57]. 
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Термін «церква», який повсюдно застосовується, як синонім до 

«релігійних організацій», має широке розповсюдження в релігієзнавстві, 

історичній та філософській літературі, що свідчить про його 

багатоаспектність. У словниках з релігієзнавства дане поняття розуміється як 

«особливий тип релігійної організації, об’єднання послідовників тієї чи іншої 

релігії на основі спільності віровчення і культу і  як «християнська культова 

споруда з вівтарем і приміщенням для проведення богослужінь» [380, с. 397]. 

З юридичної точки зору та з огляду на предмет даного дослідження, 

відмітимо влучність першої складової визначення церкви, а саме як 

особливого типу релігійної організації. Як специфічний соціальний інститут 

та «тип релігійної організації, зі складною, чітко централізованою та 

ієрархізованою системою стосунків між священнослужителями та 

віруючими, що продукують, зберігають і передають релігійну інформацію, 

координують релігійну діяльність і здійснюють контроль за поведінкою 

людей», визначають церкву В. М. Литвин, В. І. Гусєв та А. Г. Слюсаренко  

[124, с. 405]. 

Аналіз наукових джерел свідчить про недостатню розробленість питань 

розмежування (або ж навпаки, ототожнення) церкви і релігійних організацій, 

зокрема, поняття «церква» подається переважно як вид ієрархічної релігійної 

організації, що не відбиває повною мірою її сутності, як учасника суспільних 

відносин в галузі задоволення релігійних потреб віруючих. Проблема 

інтерпретації поняття «церква», як суб’єкта державно-церковних відносин 

полягає у тому, наскільки широко чи навпаки вузько тлумачиться термін 

«релігійна організація» у контексті взаємодії з державою. В законодавстві 

України про свободу совісті та релігійні організації нормативно закріплена 

взаємодія держави саме з релігійними організаціями, а поняття «церква» 

ототожнюється саме з останніми. У ст. 5 Закону «Про свободу совісті та 

релігійні організації», констатується, що «церква (релігійні організації) в 

Україні відокремлена від держави». Справу, як вдається, маємо саме з 

ототожненням, тому що, якби йшлося про те, що і церква, і релігійні 
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організації відокремлені від держави, то в подальшому тексті нормативно-

правового акту «церква» мала б згадуватися серед організаційно-правових 

форм релігійних організацій поряд з релігійними громадами, центрами, 

управліннями тощо, або взагалі мав би бути присутнім нормативний матеріал 

стосовно встановлення правового статусу церкви, як окремого виду 

релігійної організації.  

Ю. Кривенко пропонує  визначати релігійні організації як систему 

різновидів організаційно оформлених релігійних об’єднань, що мають 

управлінські й виконавчі органи, чітку структуру, яка забезпечується змістом 

релігійної парадигми і культу. В свою чергу, церкву він розглядає як 

самостійне структуроване релігійне об’єднання з відповідною системою 

управління, заснованою на ієрархічному принципі з регламентацією відносин 

всередині нього, а також із релігійними чи світськими організаціями [163, с. 

225-228].  

У  дослідженні С. Оніщук, наприклад, пропонується визначати 

«церкву», як впливовий соціальний інститут, який має форму чітко 

структурованої соціальної групи віруючих-християн, об’єднаних за 

ієрархічним принципом в організаційну структуру (релігійну організацію), 

що має централізовану систему управління культовою, догматичною, 

виховною, іншою релігійною діяльністю, а також діяльністю у сфері 

відносин з державою та іншими релігійними організаціями [233, с. 60-63]. 

Втім, визнаючи всі позитивні моменти висловлених в дослідженнях 

роздумів стосовно можливості визначення поняття «релігійні організації» та 

«церква», все ж не можна не погодитися, що найприйнятнішім їх 

визначенням є трактування, подане в Проекті Концепції державно-

конфесійних відносин в Україні, а саме: «релігійна організація» – об’єднання 

віруючих на основі єдиного віровчення, якому властиві всі ознаки соціальної 

групи та яке, по-перше, побудоване згідно з приписами віровчення; по-друге, 

має право на набуття статусу юридичної особи з усіма правовими 

наслідками, що з цього випливають. Єдине, що в даному випадку є спірним, 
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це звернення до соціологічної наукової категорії – соціальна група. Оскільки 

поняття «соціальна група» – це наукова, а не законодавча категорія, то 

звернення до неї, як до однієї з визначальних ознак релігійної організації 

здається не цілком вдалим. Зокрема Г.М. Редькіна вважає, що важливим 

різновидом соціальних єдностей є соціальні групи. Соціальні групи, на 

відміну від масових єдностей, характеризуються: 1) стійкою взаємодією, яка 

сприяє стійкості та надійності їхнього існування в просторі й часі; відносно 

високим ступенем спільності; 2) чітко вираженою однорідністю складу, 

тобто наявністю ознак, притаманних усім індивідам, що входять у групу; 3) 

входженням у більш широкі єдності як структурні угруповання. Залежно від 

масштабів діяльності, від форми здійснення зв’язків і членів, що їх 

складають, Г.М. Редькіна розрізняє великі й малі, первинні та вторинні 

соціальні групи. Основним об’єктом соціологічних досліджень є малі 

соціальні групи (від 2 до 15 осіб). Мала соціальна група малочислена за 

складом, члени її об’єднуються спільною діяльністю і знаходяться в 

безпосередньому, стійкому, особистому спілкуванні. Характерними рисами 

малої соціальної групи є: 1) малочисельний склад; 2) просторова близькість 

членів; 3) довгостроковість існування; 4) єдність групових цінностей, норм і 

зразків поведінки; 5) добровільність вступу до групи; 6) неформальний 

контроль за поведінкою членів групи [309, с. 13]. Навчальна література з 

соціології пропонує розуміти соціальну групу, як сукупність людей, виділену 

за соціально значимими критеріями (стать, вік, раса, національність, 

професія, місце проживання, дохід, влада, освіта та ін.). Вона є своєрідним 

посередником між окремою людиною і суспільством. Тобто це сукупність 

двох або більше людей, які певним чином взаємодіють один з одним, 

усвідомлюють свою приналежність до цієї групи і вважаються членами цієї 

групи з погляду інших [342]. 

Отже, соціологія структури суспільства дає можливість розглядати 

релігійні організації як певні соціальні групи. Доречи, про це йдеться в 

Проекті концепції державно-конфесійних відносин [300], де пропонується 
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виділяти наступні ознаки релігійних організацій як певних соціальних груп: 

а) стійка взаємодія, яка сприяє стійкості та надійності їхнього існування в 

просторі й часі; б) відносно високий ступінь спільності; в) чітко виражена 

однорідність складу, тобто наявністю ознак, притаманних усім індивідам, що 

входять у групу; г) входження у більш широкі єдності як структурні 

угруповання. Проте, такі логічні будови під час законодавчого визначення 

поняття релігійної організації, як і будь-якого іншого правового терміну, 

вбачається дещо не логічним. 

Вважаємо, що є сенс звернути увагу тільки на важливі (визначальні) 

ознаки релігійної організації. Наприклад, В. Борисова наголошує, що кожна з 

релігійних організацій створюється з метою спільного задоволення 

релігійних потреб громадян (здійснення богослужінь, релігійних обрядів та 

церемоній, поширення релігійних переконань) чи сприяння цьому, але 

поєднує в собі окремі ознаки різних організаційно-правових форм 

юридичних осіб (товариств і установ), або взагалі не отримує статусу 

юридичної особи (релігійні об’єднання, окремі релігійні громади). При цьому 

кожна із вказаних релігійних організацій керується в діяльності настановами 

своєї інституційної та ієрархічної структури, тобто нормами канонічного 

права [51, c. 125]. 

Підбиваючи підсумок проведеного дослідження та враховуючи 

висловлені вище думки науковців, можна запропонувати таке визначення 

релігійної організації. Релігійна організація – об’єднання віруючих на основі 

єдиного віровчення, яке створене громадянами або юридичними особами з 

метою сприяння сповідуванню і поширенню віри, в установленому законом 

порядку зареєстроване, побудоване згідно з приписами віровчення, діє 

відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирає, призначає 

і замінює персонал згідно зі своїми статутами (положеннями), має право на 

набуття статусу юридичної особи з усіма правовими наслідками, що з цього 

випливають. 
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Одним із типів релігійної організації є церква – структурована 

релігійна організація, заснована на ієрархічному принципі, з відповідною 

системою управління та регламентацією відносин всередині організації, з 

іншими релігійними і світськими організаціями та державою. Втім, як 

йдеться в Проекті Концепції державно-конфесійних відносин, «церква» є 

полісемантичним поняттям [300], а тому використовується, по-перше, як 

узагальнене поняття, що означає релігійні організації, як такі, по-друге, як 

означення певного типу релігійних організацій, притаманних, насамперед, 

християнству, і, по-третє, як означення певного типу будівлі релігійного 

призначення, що, як правило, має певні архітектурні особливості.  

Зауважимо, що для визначення церкви як елемента громадянського 

суспільства, як учасника суспільних відносин за участю держави, як суб’єкта 

адміністративного права та публічного адміністрування (в Проекті концепції 

державно-конфесійних відносин на цих фактах постійно наголошується), 

більш доцільним є розуміння церкви як одного із типів релігійної організації, 

а саме – як структурованої релігійної організації, заснованої на ієрархічному 

принципі, з відповідною системою управління та регламентацією відносин 

всередині організації, з іншими релігійними і світськими організаціями та 

державою. 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [296] 

передбачає існування таких видів (організаційно-правових форм) релігійних 

організацій – релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні 

братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також 

об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій, 

відповідні центри (управління), якими представляються релігійні об’єднання. 

Під релігійною громадою розуміється місцева релігійна організація 

віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії, 

толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення 

релігійних потреб, а також для піклування про релігійно-моральне 

виховання. Для цього громада здійснює релігійні богослужіння, обряди, 
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церемонії, відправляє культ, займається місіонерською діяльністю, справами 

милосердя та добродійності, релігійною освітою, навчанням і вихованням. 

Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного 

волевиявлення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади. 

Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає наявних 

членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Окрім 

того, нормативно встановлено, що повідомлення державних органів про 

утворення релігійної громади не є обов’язковим. Вбачається, що в разі, якщо 

релігійні громади діють без реєстрації, то вони не є суб’єктами права (вони є 

квазісуб’єктними, тобто із штучною право- та дієздатністю). Як зазначається 

в науковій літературі з цього приводу, «такі нормативні положення 

звільняють членів релігійної громади від обов’язку повідомляти державні 

органи про таке утворення, що має наслідком відсутність законних підстав 

для вступу в адміністративні правовідносини» [205, с. 88]. В.В. Новіков 

зазначає, що «релігійні громади, які діють без державної реєстрації, – це 

квазісуб’єктні утворення, і вони повинні називатися «група віруючих», що 

означає добровільне об’єднання громадян, створене з метою задоволення 

релігійних потреб сповідувати і поширювати віру, яке здійснює свою 

діяльність без державної реєстрації» [223, с. 90]. 

За законодавством України про свободу совісті та релігійні організації 

релігійна організація має статус юридичної особи. До того ж релігійна 

організація визнається юридичною особою з дня її державної реєстрації. З 

цього моменту вона набуває спеціальної правоздатності, оскільки здійснення 

нею юридично значущих дій зумовлене виключно метою створення і не може 

їй суперечити, а межі діяльності визначаються не тільки Законом, а й 

статутом та внутрішніми канонічними настановами. Для реєстрації статуту 

(положення) релігійної громади (як різновиду релігійної організації) 

громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-

річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію до обласної, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в 
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Автономній Республіці Крим – до Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим.  

Загалом, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

привів юридичний статус релігійних громад у відповідність до міжнародно-

правових стандартів. Міжнародні акти закріплюють найважливіші права 

релігійних громад, а саме: 1) збиратися у зв’язку з релігійною вірою або пере-

конанням; 2) засновувати і утримувати вільнодоступні місця богослужінь або 

релігійних зібрань; 3) організовуватися відповідно до своєї власної 

ієрархічної та інституційної структури; обирати, призначати та змінювати 

свій персонал; 4) звертатися за добровільними фінансовими та іншими 

пожертвуваннями; 5) готувати служителів культу в духовних навчальних 

закладах; придбавати і використовувати релігійну літературу; 6) виготовляти, 

експортувати, імпортувати і поширювати релігійну літературу та інші 

інформаційні матеріали релігійного змісту; 7) підтримувати зв’язки з 

окремими віруючими, одноособово або спільно з іншими; 8) встановлювати 

міжнародні зв’язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон 

для паломництва, участі в зборах та релігійних заходах. Усі ці положення 

закріплені і в українському законодавстві. 

В спеціальних наукових публікаціях виділяють таку ознаку релігійних 

громад-юридичних осіб як наявність відокремленого майна. Якщо майнова 

база релігійних громад не сформована на момент їх створення, то майнова 

відокремленість полягає у суб’єктивному праві – в потенційній можливості 

для релігійної громади мати таке майно у майбутньому. Особливістю ознаки 

майнової відокремленості є те, що після передачі майна громаді її засновники 

втрачають усі майнові права на нього. Наприклад, вони не вправі одержувати 

дивіденди, розподіляти майно громади у разі її ліквідації. Членські 

корпоративні відносини, які складаються у цих громадах, мають 

організаційний немайновий характер. Ніякої взаємної майнової 

відповідальності названих організацій та їх членів не існує. Вихід учасника з 
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цієї громади не має жодних майнових наслідків (обов’язків), тому 

здійснюється безперешкодно [178].  

Ще однією ознакою релігійної громади є здатність виступати у 

цивільному обороті від свого імені, яка означає можливість для громади 

набувати і здійснювати цивільні права та нести обов’язки, а також виступати 

позивачем і відповідачем у суді. Також, виходячи з цивільного права, 

релігійні громади належать до непідприємницьких юридичних осіб, оскільки, 

по-перше, мета їх створення – задоволення релігійних потреб (сповідувати і 

поширювати віру), по-друге, ці громади мають право займатися 

підприємницькою діяльністю шляхом заснування юридичних осіб у формах і 

порядку, встановленому в законі, але така діяльність повинна відповідати 

цілям зазначених організацій і має бути спрямована на їх досягнення, по-

третє, відсутнє право на розподіл отриманого прибутку між засновниками 

[178]. 

В.В. Новіков виділяє такі ознаки релігійних громад: а) спільність 

інтересів громадян, які об’єднуються; б) добровільність об’єднання; в) 

відсутність фіксованого членства; г) дія на підставі статутів; д) схожа 

система органів управління (в громадських об’єднаннях – це загальні збори, 

конференції, з’їзди, в релігійній громаді – загальні збори віруючих); є) 

тотожне спрямування коштів та майна після ліквідації вказаних організацій 

[223, с. 91-92]. Отже, релігійна громада – найбільш наближений до особи вид 

релігійної організації, яка характеризується наступними ознаками: а) 

виступає надійним засобом реалізації віруючими свободи віросповідання 

через активі правомірні дії щодо сповідування релігії через збори у зв’язку з 

релігійною вірою або переконанням; б) заснування і утримування 

вільнодоступних місць богослужінь або релігійних зібрань; в) організація 

відповідно до своєї власної ієрархічної та інституційної структури; г) 

обрання, призначення та зміна свого персоналу за внутрішніми правилами; ґ) 

можливість звернення за добровільними фінансовими та іншими 

пожертвуваннями; д) підготовка служителів культу в духовних навчальних 
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закладах тощо. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації 

вибудуване таким чином, що релігійна громада, за рахунок реєстрації її 

статуту стає повноправним учасником всіх правовідносин, до яких вона 

наділена правом і можливістю вступати як суб’єкт правовідносин. Проте, як 

недолік національного законодавства розглядаємо можливості існування 

релігійної організації без реєстрації статуту за, так званою, процедурою 

необов’язкового повідомлення державних органів про утворення релігійної 

громади. Це унеможливлює реалізацію релігійною громадою себе як 

учасника правовідносин, а також ускладнює процес забезпечення і захисту 

державою свободи віросповідання, як і інших прав та свобод учасників 

релігійної громади. 

Стосовно такого виду релігійної організації як монастир, можна 

відзначити, що його законодавчого визначення немає. Тому, звернувшись до 

тлумачної літератури, можна встановити, що монастир – це релігійна громада 

монахів або монахинь, що з належними їй землями й капіталами становить 

церковно-господарську організацію» [65, с. 538]. Визначення це не зовсім 

повне, тому доповнимо його наступним: «монастир – це церковна установа, в 

які проживає та здійснює свою діяльність чоловіча та жіноча громада, яка 

складається з віруючих, які добровільно обрали ченцевий спосіб життя для 

духовного та морального вдосконалення, а також спільного сповідування 

віри» [301, с. 259]. 

Головними ознаками монастиря є: по-перше, певна канонічна 

приналежність; по-друге, заснування за рішенням вищого органу релігійного 

об’єднання з додержанням канонічної процедури; по-третє, особливі правила 

прийому до монастирів, які визначаються його канонічним статутом; по-

четверте, спільне життя ченців та спільне задоволення ними релігійних 

потреб; по-п’яте, духовно-моральне удосконалення ченців; по-шосте, 

поширення православної віри» [223, с. 92]. 

Братства – це українські релігійно-національні організації. Своїм 

корінням вони сягають XV ст., але найактивніша й наймасовіша їх діяльність 
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припадає на XVI – XVII ст. Братства об’єднували у своїх лавах ремісників, 

селян, запорозьких козаків, купців та українських магнатів. Завданням 

православних братств було дбати про зовнішній порядок у храмі, про 

задоволення його матеріальних потреб, піклуватися про хворих [47, с. 38-39]. 

Сьогодні релігійне братство, яке може бути створено за законодавством 

України про свободу совісті та релігійні організації, це різновид релігійної 

організації, створеної у формі юридичної особи для проведення релігійно-

просвітницької діяльності. Метою створення сучасних релігійних братств є 

поглиблене вивчення основ православної віри, виховування дітей та молоді 

на основах християнської моралі та культури, тощо [223, с. 92-93]. 

Місіонерська діяльність є різновидом позакультової релігійної діяльності. 

Тією чи іншою мірою вона притаманна всім релігіям. Визнаючи свою віру 

єдино істинною, представники кожної з конфесій або церков намагаються 

залучити до неї всіх, хто знаходиться поза їх релігійною традицією. Вершини 

своєї досконалості місіонерство досягло саме в нинішньому християнстві, 

переважно в його католицькій і протестантських гілках [125, с. 220-221]. 

Місіонерське товариство (місія) – це релігійна організація, заснована 

юридичною особою з метою поширення певного віровчення через 

місіонерську роботу. Місіонерські товариства можуть засновуватися 

виключно релігійними управліннями (центрами) (ст. 10 Закону) з метою 

поширення християнського віровчення. 

Виключне право на заснування духовних навчальних закладів 

належить за законодавством України про свободу совісті та релігійні 

організації релігійним управлінням (центрам). Духовні навчальні заклади 

законодавством України віднесені також до видів релігійних організацій. 

Вони спрямовують здійснення освітньої діяльності, навчання релігії і 

релігійного виховання прихильників православного віровчення. 

Стаття 7 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» 

закріплює положення про те, що релігійне об’єднання складається з 

релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних товариств 
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(місій), духовних навчальних закладів, не встановлюючи, нажаль ані його 

визначення, ані ознак, ані сутності. Відтак, в низці вад законодавства 

присутня ще одна з цим пов’язана. 

Отже, не зрозумілою є позиція законодавця, згідно з якою, попри 

досить виважене та опрацьоване законодавство щодо свободи совісті та 

релігійні організації, нормативне визначення провідної категорії цього 

законодавства, а саме, релігійних організацій, відсутнє. Аналіз наукових 

підходів до розуміння цієї категорії, статей законодавчих актів, їй 

присвячених, дає змогу запропонувати визначення релігійних організацій, як 

об’єднань віруючих на основі єдиного віровчення, які створені громадянами 

або юридичними особами з метою сприяння сповідуванню і поширенню віри, 

в установленому законом порядку зареєстровані, побудовані згідно з 

приписами віровчення, діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної 

структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми 

статутами (положеннями), мають право на набуття статусу юридичної особи 

з усіма правовими наслідками, що з цього випливають. Втім, законодавство 

просто наводить перелік організаційно-правових форм, в яких релігійні 

організації можуть створюватися та функціонувати. Знову ж таки, певні види 

релігійних організацій (організаційно-правові форми), які перераховані в 

якості можливих для релігійних організацій, визначені законодавчо, а інші – 

просто побіжно згадані. Вбачається за необхідне законодавче визначення 

кожної організаційно-правової форми релігійної організації, яке, через 

досконалу юридичну техніку може бути не громіздким, проте виключить з 

порядку денного необхідність здійснення пошуку тлумачення сутності певної 

форми релігійної організації (до прикладу, церкви, релігійного братства, 

місіонерського товариства тощо). 

Вбачається порушенням принципу рівності релігійних організацій 

перед законом запровадження різних реєстраційних процедур для різних 

організаційно-правових форм (видів) релігійних організацій. За умови 

створення спеціально-уповноваженого центрального органу державної 
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виконавчої влади (мова йде про Державну службу України з етнополітики та 

свободи совісті), весь комплекс реєстраційних послуг стосовно всіх 

релігійних організацій має бути зосереджено в його компетенції. І 

здійснюватися ці реєстраційні процедури мають на однакових законодавчих 

умовах без виключень. До того ж Державна служба з етнополітики та 

свободи совісті отримала можливість реалізовувати свої повноваження через 

власні місцеві підрозділи, які створюються у встановленому законодавством 

порядку. Недоречним вбачається існування для релігійних центрів 

(управлінь), а також монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств 

(місій), духовних навчальних закладів окремих умов згідно Стандарту 

надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної 

організації та змін до нього, рівною мірою, як і існування релігійних громад, 

які існують без повідомлення про своє утворення державних органів, без 

отримання статусу юридичної особи та без реєстрації свого статуту. Перший 

випадок, на нашу думку, є спробою посягання на принцип рівності 

релігійних організацій перед законом, в другому випадку – йдеться про 

унеможливлення участі певних релігійних громад в правовідносинах, в тому 

числі, і стосовно державного захисту прав учасників такої релігійної громади 

в разі посягання на них. 

Окрім визначення поняття «релігійна організація», важливе значення 

для розкриття теми нашого дослідження має класифікація релігійних 

організацій за різними критеріями. Як вже було нами встановлено, 

законодавець, по-перше, використав організаційно-правову форму для 

класифікації релігійних організацій, яку використав для формулювання 

законодавчої дефініції релігійних організацій, та, по-друге, запропонував за 

критерієм наявності статусу юридичної особи розрізняти релігійні організації 

із статусом юридичної особи та релігійні організації без статусу релігійної 

особи. Разом з тим, повинні існувати і інші критерії класифікації релігійних 

організацій.  
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Наприклад, стосовно цього В.М. Малишко зазначає: «… з часу 

проголошення незалежності України відбулися значні зміни законодавства з 

цих питань, що потребує насамперед проведення наукових досліджень 

проблем, пов’язаних з поняттям релігійних організацій, їх видами, порядком 

їх формування, правового статусу в сучасних умовах та перспектив їх 

розвитку, вдосконаленням законодавства в релігійній сфері» [187]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що науковці 

настільки зосередились на характеристиці видів релігійних організацій за 

організаційно-правовою формою їх діяльності, що взагалі не пропонують 

будь-яких інших критеріїв класифікації та видів релігійних організацій. 

Вважаємо, що це суттєва прогалина в наукових дослідженнях, в тому числі і 

у сфері науки адміністративного права.     

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

В національному законодавстві відсутнє науково обґрунтоване 

визначення релігійної організації. Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» пропонує лише перелік організаційно-правових форм, в 

яких релігійні організації можуть створюватися та функціонувати. Знову ж 

таки, певні види релігійних організацій (організаційно-правові форми) 

визначені законодавчо, а інші – просто побіжно згадані в ньому. Вбачається 

за необхідне законодавче визначення кожної організаційно-правової форми 

релігійної організації, яке, через досконалу юридичну техніку може бути не 

громіздким, проте виключить з порядку денного необхідність здійснення 

пошуку тлумачення сутності певної форми релігійної організації (до 

прикладу, церкви, релігійного братства, місіонерського товариства тощо).     

Пропонується наступне визначення релігійної організації.  

Релігійні організації це об’єднання віруючих на основі єдиного 

віровчення, які характеризуються наступними ознаками: а) створені 

громадянами або юридичними особами з метою сприяння сповідуванню і 

поширенню віри; б) зареєстровані в установленому законом порядку; в) 
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побудовані згідно з приписами віровчення; г) діють відповідно до своєї 

ієрархічної та інституційної структури; ґ) обирають, призначають і 

замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями); д) мають 

право на набуття статусу юридичної особи з усіма правовими наслідками, що 

з цього випливають. 

 

 

 

4.4 Система органів публічного адміністрування, які забезпечують 

реалізацію конституційних засад відносин держави та церкви  

 

Конституція України встановила законодавче положення вищого 

ґатунку – права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Звідси витікає, що весь спектр заходів державно-владної діяльності, яка 

реалізується органами та посадовими особами державних органів, яка, в свою 

чергу, є проявом опосередкованої демократії (народ, як єдине джерело влади 

реалізує її через державні органи опосередковано), спрямований на 

створення навколо людини такого середовища та таких умов, за яких людина 

реалізувала б себе як найвища соціальна цінність і отримала б можливість 

безперешкодно реалізовувати весь комплекс проголошених законодавством 

прав і свобод. Саме на цьому етапі мова йде про діяльність держави із 

забезпечення прав і свобод людини. Адже, декларування будь-якого поняття, 

навіть на найвищому рівні, не вказує на його дієвість. Тому забезпечення 

прав і свобод людини без наявності відповідних механізмів існувати не може. 
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Реальність здійснення останніх вказує на пріоритет людини над державою в 

практичній сфері. В.Б. Авер’янов пропонував під механізмом розуміти 

певний набір взаємоузгоджених відносин, методів і засобів, які забезпечують 

належне функціонування системи, або складне системне утворення, що 

органічно поєднує в собі різні складові елементи [100, с. 36].  

А.М. Денисова зазначає, що «механізм правового впливу являє собою 

сукупність специфічних правових засобів, за допомогою яких здійснюється 

правовий вплив на свідомість і поведінку людей, метою якого є втілення 

змісту правових норм у можливу правомірну поведінку особи шляхом 

усвідомлення індивідом ціннісних орієнтацій про право та формування 

позитивних мотивів активної правової поведінки» [96, с. 60-61]. 

Що стосується суміжної категорії – правове забезпечення, то це, на 

думку О.Є. Костюченко, «безперервна діяльність суб’єктів права, в межах їх 

компетенції, зі створення правових умов, усіма правовими засобами щодо 

закріплення, реалізації, гарантування, охорони та захисту прав і свобод осіб 

та їх груп» [158, с. 15]. Ю.О. Тихомиров пропонує розглядати правове 

забезпечення  як «самостійний вид забезпечення управління, взаємодіючий з 

іншими, що виражає його загальнозначущий соціальний і організаційний 

прояв» [359, с. 56]. 

Виходячи з цього, саме механізм адміністративно-правового 

забезпечення прав, свобод людини як самостійна наукова категорія «може 

забезпечити чітке бачення всієї діяльності органів публічного 

адміністрування із впровадження прав і свобод людини у «життя», дає 

можливість провести аналіз такої діяльності, визначити існуючі проблеми та 

надати рекомендації щодо її покращення» [119, с. 46]. В.В. Радзієвська 

визначає механізм забезпечення прав і свобод як «налагоджену систему 

правових інструментів та засобів, створених, закріплених державою для 

реального визначення та здійснення прав, свобод, регулювання процесів у 

сфері прав, свобод людини та громадянина через відповідні органи. Саме 

через систему даних органів, створених державою, а також інших інституцій 
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відбувається забезпечення, охорона та захист прав і свобод від порушень та 

відновлення їх у разі, якщо порушення вже відбулося» [307, с. 151]. 

Як свого часу зазначав М.П. Орзіх: «Механізм є самостійною 

системою, на вході якої є імпульс правового регулювання – нормативно-

правовий матеріал, зумовлений суспільними потребами, а на виході – 

суспільні відносини, що організовані згідно з потребами розвитку і 

функціонування суспільства» [236, с. 68-69]. Близькою за змістом є точка 

зору, за якою «забезпечення прав і свобод людини передбачає три елементи 

(напрями) державної діяльності щодо створення умов для здійснення прав і 

свобод людини: 1) сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитивного 

впливу формування їх загальносоціальних гарантій); 2) охорона прав і свобод 

(шляхом уживання заходів, зокрема юридичних, для профілактики порушень 

прав і свобод); 3) захист прав і свобод людини (відновлення порушення 

правомірного стану, притягнення порушників до юридичної 

відповідальності)» [304, с. 16-23]. 

В умовах трансформації системи державного управління в публічне 

адміністрування слушною вбачається точка зору Н. Опольської, згідно з 

якою «в умовах становлення громадянського суспільства в Україні діяльність 

недержавних інституцій у процесі забезпечення прав та свобод людини 

відіграє важливу роль. Громадські, релігійні, благодійні організації, 

професійні спілки, їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, недержавні засоби 

масової інформації сприяють реалізації прав і свобод, здійснюючи 

позитивний вплив на формування загальносоціальних гарантій та вживають 

низку заходів для профілактики порушень прав і свобод людини» [235, с. 

192]. Проте, здається, не варто применшувати державно-владну складову в 

питаннях забезпечення реалізації прав і свобод людини, оскільки у науковій 

літературі вказується, що сама «держава представляє собою соціально-

політичний регулятивний механізм функціонування та розвитку соціуму, що 

володіє засобами примусу, контролю, де його основою є державні органи, які 

у своїй сукупності й утворюють механізм держави, тобто держава та її 
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невід’ємний атрибут – державна влада, які за своїм характером пов’язані з 

державним управлінням, знаходяться в основі виникнення та 

функціонування відповідного механізму, завдяки якому вони і реалізуються» 

[266, с . 809]. 

В цьому контексті хочемо акцентувати увагу на тому, що термін 

«публічне адміністрування» перейняв всі недоліки, які були притаманні 

свого часу терміну «державне управління», а тому розуміння змісту 

публічного адміністрування та системи органів публічного адміністрування 

дуже часто залежить від суб’єктивних поглядів дослідника. Не 

поглиблюючись у дискусії щодо співвідношення термінів «публічне 

управління», «державне управління», «публічне адміністрування» та 

«публічна адміністрація», наголосимо, що: 

- термін «державне управління» в межах доктрини адміністративного 

права перестав виконувати методологічну функцію, адже виникла 

необхідність говорити не тільки про повноваження та діяльність органів 

державної влади, а й про повноваження та реалізацію органів місцевого 

самоврядування, які за статусом не є і не можуть бути органами державної 

влади; 

- термін «публічне управління» є узагальнюючим терміном для наук 

конституційного та адміністративного права, адже дозволяє узагальнено 

характеризувати специфіку діяльності, по-перше, органів, що представляють 

всі гілки влади – законодавчу, виконавчу та судову, по-друге, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- термін «публічне адміністрування» дозволяє зосередитись в 

основному на зовнішній діяльності органів виконавчої влади (хоча в науковій 

літературі підкреслюється, що цим терміном може охоплюватись і внутрішня 

діяльність органів виконавчої влади);  

- термін «публічна адміністрації» використовується до структур, які 

організаційно виділені в системі органів державної влади, тому, наприклад, 

консультативно-дорадчі органи, які створюються в системі органів 
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виконавчої влади не можна віднести до органів публічного адміністрування, 

адже вони не реалізують зовні державно-владних повноважень, тоді як всі 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади одночасно можна 

характеризувати як суб’єктів публічного адміністрування і як суб’єктів 

публічної адміністрації.      

Я.В. Лазур пропонує під механізмом забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері державного управління розуміти «процес діяльності органів 

державного управління щодо створення належних умов реалізації, охорони 

та захисту прав і свобод громадян від протиправних дій, шляхом виконання 

матеріальних і процесуальних юридичних засобів та способів» [177, c. 393]. 

Р.І. Зуєв та Є.О. Гілін стверджують, що «механізм адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод людини у широкому значенні — це процес 

адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини органами 

публічного адміністрування. У вузькому значенні його можливо визначати як 

структурно взаємопов’язану сукупність правових та організаційних засобів, 

що реалізуються органами публічного адміністрування і спрямовані на 

регулювання правовідносин у сфері прав і свобод людини» [119, c. 50]. 

Отже доходимо висновку, що право людини на свободу 

віросповідання, проголошене чинним законодавством, потребує 

налагодження ефективного механізму правового забезпечення його 

реалізації, адже як і всі інші суб’єктивні права, свобода віросповідання має 

сенс тільки тоді, коли втілюється в життя, а не існує як статична норма-

принцип. Обов’язок забезпечення реалізації прав людини покладено на 

державу, будь-які права громадян, незалежно від їх галузевої приналежності, 

забезпечуються органами публічного адміністрування через ту діяльність, 

яка донедавна мала назву «державне управління» чи «виконавчо-розпорядча 

діяльність», а тепер отримує все більше рис, які дозволяють вести про неї 

мову, як про публічне адміністрування.  

Таким чином, в частині діяльності держави щодо гарантування кожній 

особі свободи віросповідання, провідну роль відіграє механізм 
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адміністративно-правового забезпечення свободи віросповідання, а в ньому – 

навантаження передусім  покладається на систему органів та посадових осіб, 

які через владне розпорядництво виконують завдання держави стосовно 

забезпечення свободи віросповідання. Виходячи з цього, адміністративно-

правовий механізм забезпечення свободи віросповідання можна визначити як 

систему взаємопов’язаних між собою адміністративно-правових засобів та 

заходів, які реалізуються спеціально уповноваженими органами держави, 

спрямованих на врегулювання відносин управлінського характеру в сфері 

відносин держави і церкви та створення належних умов для реалізації, 

охорони та захисту свободи віросповідання від протиправних посягань. 

Цікавою з цього приводу є думка А.А. Іванищук, який серед елементів 

механізму адміністративно-правового забезпечення судової влади виділяє 

наступні: «норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження – 

джерела адміністративного права; публічна адміністрація (насамперед органи 

суддівського самоврядування); принципи діяльності публічної адміністрації; 

адміністративно-правові відносини, форми та методи діяльності публічної 

адміністрації щодо забезпечення незалежності судової гілки влади; 

індивідуальні акти публічної адміністрації стосовно адміністративно-

правового регулювання судової гілки влади та особливості дисциплінарної 

відповідальність судді» [122, с. 226]. Це дає можливість стверджувати, що 

цілий блок (назвемо його попередньо «організаційно-функціональним») 

механізму адміністративно-правового забезпечення стосується організації та 

діяльності публічних адміністрацій. І це не дивно, адже саме через їх 

діяльність, владне розпорядництво, норми статики перетворюються в 

конкретні правовідносини і втілюються в життя стосовно конкретних 

управлінських ситуацій об’єктивної реальності, вирішуються конкретні 

управлінські проблеми і ситуативні завдання. 

Враховуючи роль та значення виконавчо-розпорядчої складової в 

механізмі публічного адміністрування в галузі свободи віросповідання, на 

вищому щаблі системи органів адміністрування слід розмістити Кабінет 
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Міністрів України, який є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади. Він здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та 

контролює діяльність цих органів. Для практики державно-правового 

будівництва та для точного визначення місця Кабінету Міністрів України у 

механізмі державної влади загалом і в механізмі публічного адміністрування 

в сфері забезпечення свободи віросповідання зокрема, важливим є правильне 

розуміння функцій цього вищого органу виконавчої влади. Поділяючи думку 

С.Г. Серьогіної,  що «функція державного органу вказує головний напрям 

його діяльності, шлях до загальної мети, а для рішення конкретних завдань, 

що постають на цьому шляху, за органом юридично закріплюють певні 

потенційні можливості, які окреслюються у праві через вид і міру можливої й 

належної владної поведінки (повноваження), сферу її прикладення 

(предметну підвідомчість)» [334, с. 49-50], зазначимо, що роль Кабінету 

Міністрів України в системі забезпечення свободи віросповідання 

законодавчо окреслена деклараційно через встановлення певних 

функціональних напрямків, що більшою мірою стосуються не конкретних дій 

у визначеній галузі, а в координації загальних напрямків роботи держави в 

цій сфері. Зокрема, йдеться про вжиття заходів щодо забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і 

всебічного розвитку особистості, про спрямування та координацію роботи 

міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх 

діяльністю (ст. 2 Закону Про Кабінет Міністрів [289]). Враховуючи, що 

«функції суб’єктів публічної адміністрації визначаються ціллю ефективного 

впливу на суспільні відносини, тобто кінцева мета суб’єкта публічної 

адміністрації полягає в організації та забезпеченні певного стану інших 

суб’єктів громадянського суспільства» [130, с. 34], то вбачається не 

зрозумілим відсутність жодної згадки про релігійну сферу як об’єкт 

управління, що здійснюється вищим органом виконавчої влади в державі, а 
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відшукати її (сферу) можливо лише шляхом припущень, що вона структурно 

має входити до іншої, скажімо загалом до системи прав і свобод людини, 

сфери керівного впливу. 

Проте, Кабінет Міністрів України, Президент України і Верховна Рада 

України в спеціальних дослідженнях віднесені до верхівки політичного 

керівництва, яке формує та реалізує політику в сфері релігії [181, с. 121], 

Кабінет Міністрів України – через  забезпечення проведення єдиної 

державної політики (в тому числі і в сфері релігії), через формування 

загальнонаціональних програм розвитку України і через діяльність інших 

центральних органів виконавчої влади. Президент України – через 

забезпечення цілеспрямованої діяльності всіх органів державної влади щодо 

формування та реалізації державної політики України, визначення її 

основних напрямків та актуальних завдань (в тому числі у сфері релігії). 

Верховна Рада України визначає засади зовнішньої і внутрішньої політики, 

прийняття законів і затвердження загальнодержавних програм розвитку 

тощо. 

Детально визначитися з переліком завдань, що вирішується згаданими 

суб’єктами в процесі здійснення ними публічного адміністрування загалом і 

у сфері релігії зокрема, допомагає «теорія компетенції». 

Ю.О. Тихомиров у найзагальнішому вигляді визначав компетенцію як 

«покладений законно на уповноважений суб’єкт обсяг публічних справ» 

[360, с. 53-55]. С.Г. Серьогіна зазначає, що «компетенція органу публічної 

влади окреслюється за допомоги максимально конкретних формулювань, які 

дозволяють дати цілком однозначну відповідь на питання – Що має право і 

що повинен робити цей орган за кожним із доручених йому напрямків 

суспільного управління з метою цілеспрямованого впорядкування 

громадського життя, згідно з його стратегічними цілями і завданнями? 

Складові елементи компетенції дозволяють максимально чітко визначити 

правове положення конкретного органу як суб’єкта владних правовідносин» 

[99, с. 45-46]. Повною мірою поділяємо таку позицію, адже «в основу  
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розуміння функцій суб’єктів публічного адміністрування має бути 

покладено: матеріальний зміст відносин публічного управління; зміст 

відносин відповідальності суб’єктів владних повноважень за неправомірні 

діяння; зміст відносин відповідальності за порушення встановлених правил – 

відносин адміністративної відповідальності; зміст відносин, які виникають з 

ініціативи суб’єктів, що не мають владних повноважень, у разі їх звернення 

до органів публічного адміністрування (відносини реординації) – відносини 

адміністративних послуг» [144, с. 24-25]. 

Враховуючи вищевикладене, варто звернути увагу на існування 

недостатньо ретельно опрацьованого функціонально-компетенційного 

елементу законодавства щодо участі Кабінету Міністрів України, Президента 

України, Верховної Ради України, як верхівки системи публічного 

управління в справі забезпечення свободи віросповідання в Україні. Втім, це 

є припустимим, зважаючи на те, що основний тягар механізму правового 

забезпечення свободи віросповідання в Україні віднесено до компетенції 

інших центральних органів виконавчої влади. А.С. Васильєв під органом 

державної виконавчої влади розуміє первинний елемент апарату державного 

управління, який утворюється державою для здійснення від її імені задач і 

функцій державної виконавчої влади [62, с.  78]. Під органом виконавчої 

влади в літературі пропонується розуміти «частину державного апарату 

(організацію), яка має власну структуру та штат службовців, територіальний 

масштаб діяльності, утворюється в установленому законом або іншими 

правовими актами порядку і в межах передбаченої компетенції здійснює від 

імені і за дорученням держави функції державного управління в економічній, 

соціально-культурній, адміністративно-політичній сферах суспільного 

життя» [14, с. 75-76].  

Отже, головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах 

культури, державної мовної політики, популяризації України у світі, 

державного іномовлення, інформаційного суверенітету України (у частині 
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повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського 

національного інформаційного агентства «Укрінформ») та інформаційної 

безпеки, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сферах кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в 

Україні, мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, 

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей є Міністерство 

культури та інформаційної політики України (далі МКІП України), на яке, 

серед іншого, покладається завдання забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері релігії. 

В межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради 

України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів 

Кабінету Міністрів України МКІП України видає накази, здійснює 

організацію та контроль за їх виконанням. Накази, які відповідно до закону є 

регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та 

оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [278]. 

Накази МКІП України нормативно-правового змісту підлягають державній 

реєстрації в установленому законодавством порядку. Це свідчить, що 

основною формою публічного адміністрування (виконавчо-розпорядчої 

діяльності) у визначеній сфері є правова форма управління, застосування якої 

по-перше, регламентовано чинним законодавством, і, по-друге, – вона є 

правотворчим юридичним фактом. В науковій літературі підкреслюється, що 

«головною причиною існування і розвитку підзаконної правотворчості є 

об’єктивна потреба в уточненні правової регламентації суспільних відносин, 

що первинно регламентуються на рівні закону у відповідних сферах 

суспільного життя. Безпосередня мета підзаконної правотворчої діяльності 

полягає у формуванні єдиної та внутрішньо узгодженої системи нормативно-

правових приписів, спрямованих на організацію виконання законів шляхом 
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їхньої деталізації та конкретизації, що об’єктивуються у підзаконних 

правових актах» [222, с. 46]. О. Ющик таку діяльність визначає як юридичну, 

як «специфічний вид соціальної діяльності, змістом якої є реалізація 

державним апаратом законодавчої, адміністративної і правоохоронної 

функцій, або, інакше, правове оформлення державного управління 

суспільством [394, с. 20]. 

З цим твердженням цілком погоджуємося і робимо висновок, що МКІП 

України через видання підзаконних нормативно-правових актів (що є 

юридичною діяльністю з правового оформлення публічного адміністрування 

визначеною сферою суспільних відносин), через видання актів управління 

загальної та індивідуальної дії, здійснює виконання функцій і завдань 

держави з реалізації державної політики щодо забезпечення системи 

конституційних принципів взаємин церкви і держави (в тому числі, свободи 

віросповідання). 

Як бачимо, релігійний компонент спрямування діяльності Міністерства 

присутній, вказаний побіжно і також, як і з попередніми учасниками системи 

адміністрування релігійної сфери, не отримав належного правового 

регулювання. Однак, варто зауважити, що МКІП України здійснює 

нормативно-правове регулювання у сферах релігії та захисту прав 

національних меншин в Україні, визначає перспективи та пріоритетні 

напрями розвитку у сферах релігії та захисту прав національних меншин в 

Україні, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з 

діяльністю Міністерства підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери його управління і це його позиціонує в системі публічного 

адміністрування як головний (провідний) орган у системі центральних 

органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у 

визначеній сфері діяльності. Під державною політикою, в такому випадку, 

слід розуміти «сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, 

рішень і дій, порядок реалізації державно-політичних рішень (поставлених 

державною владою цілей) і системи державного управління розвитком 
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країни. Конкретні показники державної політики, їх збалансованість важливі 

не самі по собі, а як засіб підвищення результативності діяльності органів 

публічної влади й узгодженості їх дій, а також учасників процесу прийняття 

рішень у цілому. При цьому така конкретизація є надійним базисом 

забезпечення результативності та ефективності їх діяльності, оптимізації 

цільового й функціонального навантаження» [98, с. 8-9]. 

Як зазначає С.С. Алєксєєв, «свою багатогранну діяльність уряд 

здійснює через чисельні органи державної адміністрації – міністерства, 

відомства, комісії і ін. Міністерства й інші відомства «покриються» 

складним, громіздким і розгалуженим чиновницько-бюрократичним 

апаратом, створюючи основу механізму держави» [354, с. 165]. Органи 

виконавчої влади, реалізуючи державно-владні функції, складають певну 

систему. Остання полягає у структуруванні органів виконавчої влади на 

певні частини (рівні). Якщо сама система базується на спільності 

об’єднуваних органів, що покликані здійснювати виконавчо-розпорядчу 

діяльність, то поділ її на рівні здійснюється на підставі відмінностей (які 

можна розглядати одночасно і як критерії систематизації), що існують в 

обсязі та характері компетенції, за територіальною ознакою, порядком 

формування чи залежно від методів прийняття рішень» [7, с. 61-65]. Так, 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через МКІП України і який 

реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин, релігії та 

захисту прав національних меншин в Україні є Державна служба України з 

етнополітики та свободи совісті. Її було створено 21.08.2019 р. Постановою 

Кабінету Міністрів України № 812 «Про затвердження Положення про 

Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін 

до Положення про Міністерство культури України» [252]. 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті це 

найбільш наближений до громадянина орган публічного адміністрування, 

діяльність якого є уособленням процесу публічного управління у визначеній 
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сфері суспільних відносин. Загалом, якщо більшість функцій центрального 

органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних 

послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади 

утворюється як «Державна служба». Таким чином, можна попередньо 

припустити, що основний об’єм компетенції Державної служби України з 

етнополітики та свободи совісті повинен складатися із діяльності щодо 

надання споживачам адміністративних послуг в певній сфері суспільних 

відносин. Якщо розуміти адміністративну послугу, як результат здійснення 

владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою 

фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав або обов’язків такої особи відповідно до закону (це – 

законодавче визначення адміністративної послуги [267]), то навряд чи можна 

наполягати, що саме для реалізації такого виду діяльності було створено 

Державну службу України з етнополітики та свободи совісті. Втім, до 

розуміння категорії «адміністративна послуга» (яка до речі навіть з 

прийняттям однойменного закону не втратила своєї суперечливої природи та 

сутнісного навантаження) ставлення науковців доволі неоднозначне.  

Наприклад, В.Б. Авер’янов, свого часу, не заперечуючи правомірності і 

термінологічної визначеності категорії «послуги» з боку органів виконавчої 

влади, звертав увагу на певну недоречність характеристики цих послуг, як 

«управлінських». Натомість вчений акцентує увагу не на «владно-

організаційному» аспекті відповідних дій (оскільки «управління» – це 

владно-організаційний вплив), а на тому, що вони здійснюються органами 

публічної (державної та самоврядної) адміністрації. Тобто найдоцільнішим, 

на думку науковця, є вживання саме терміну «адміністративні послуги» [2, с. 

38]. 

І.П. Голосніченко цілком слушно, і з цим важко не погодитись, звертає 

увагу, що «не всяка розпорядча діяльність (навіть та, що спрямована на 

реалізацію прав і свобод громадян) є послугою, адже призначенням всієї 

діяльності органів виконавчої влади, їх посадових і службових осіб є 
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забезпечення прав і свобод громадян та інших осіб» [82, с. 88]. Він визначає 

управлінську послугу як «створення організаційних умов для реалізації свого 

права громадянином або іншим суб’єктом адміністративно-правових 

відносин» [82, с. 88]. В наукових працях представлена і точка зору, за якою 

«адміністративна послуга – це вчинення органом (посадовою особою) 

владних повноважень дій, які забезпечують юридичне оформлення наданню 

суб’єкту звернення відповідних повноважень, що спрямовані на набуття, 

зміну чи припинення прав і обов’язків для задоволення власних потреб 

морального, матеріального або особистого спрямування» [95, с. 79].  

Втім, «адміністративні послуги» є настільки багатоаспектною 

категорією сфери публічного управління, що навіть законодавче визначення 

їх в однойменному законі не припинило полеміку щодо їх сутності та 

значення в механізмі публічного адміністрування. Погляди вчених, 

представлені в наукових розробках, містять роздуми щодо адміністративних 

послуг від найвужчого їх розуміння, як позитивних юридично-значущих дій 

публічних адміністрацій на користь споживачів-заявників, до найширшого, 

як всіх дій, що реалізуються апаратом державного управління в справах 

виконання функцій та завдань держави із впорядкування суспільних 

відносин. На нашу думку, потреби нашого дослідження задовольняє 

наступне визначення: «Адміністративні послуги» – дії органу чи його 

апарату із забезпечення інтересів і свобод фізичних та юридичних осіб у 

контексті законодавчо визначених порядків реалізації своїх повноважень, що 

конкретизовані нормативно-правовими актами, зареєстрованими в 

законодавчо визначеному порядку. Таке розуміння адміністративних послуг 

дійсно доводить, що основне призначення Державної служби з етнополітики 

та свободи совісті – реалізація державної політики у сфері міжнаціональних 

відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні через 

надання адміністративних послуг. Разом з тим, з таким твердженням не 

можливо погодитися, адже комплекс завдань та відповідних заходів, що їх 

реалізує в процесі свого функціонування Державна служба з етнополітики та 



347 

свободи совісті, свідчить про те, що вона, як центральний орган виконавчої 

влади, реалізує виконавчо-розпорядчу діяльність, публічне адміністрування у 

визначеній сфері суспільних відносин. Зокрема, на неї покладаються: а) 

завдання щодо реєстрації статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, 

монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних 

(релігійних) закладів освіти, а також реєстрація релігійних організацій як 

юридичних осіб; б) здійснення державного контролю за додержанням 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації; в) співпраця  з 

відповідними органами іноземних держав, до компетенції яких належить 

реалізація політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії, свободи 

совісті та захисту прав національних меншин в Україні; г) вжиття заходів 

щодо запобігання проявам міжнаціональних, расових, міжрелігійних і 

міжконфесійних конфліктів та ворожнечі тощо. Важко не побачити, що весь 

комплекс заходів, що реалізується зазначеним спеціально-уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади України, не «вміщується» в жодне, 

навіть найширше розуміння адміністративної послуги. До того ж Державна 

служба у межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради 

України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної 

політики видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які, на наш 

погляд, ніякого стосунку до адміністративних послуг не мають, а є 

правовими актами управління (інструментами публічного адміністрування) 

імперативного характеру. До того ж Державна служба організовує і 

контролює їх виконання і може реалізовувати свої повноваження 

безпосередньо або через утворені в установленому порядку територіальні 

органи. 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 

здійснюють місцеві державні адміністрації. Вони є місцевими органами 

виконавчої влади і входять до загальної системи органів виконавчої влади. Ці 
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органи в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Місцева державна 

адміністрація, згідно п. 8 ст. 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» [291]: забезпечує виконання законодавства щодо національних 

меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і 

віросповідання; може одержувати відповідну статистичну інформацію та 

інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, 

підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від 

форм власності; вправі давати згідно з чинним законодавством обов’язкові 

для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, 

їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з 

контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у 

встановленому законом порядку; може взаємодіяти з політичними партіями, 

громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх 

об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для 

забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, 

екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з 

урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, а також сприяти 

виконанню статутних завдань та законних прав таких об’єднань громадян. 

Релігійні організації можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на 

розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у 

розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень та 

обґрунтувань.  

Місцеві державні адміністрації є органом реєстрації статуту релігійної 

громади.  Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в 

кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, 

подають заяву та статут (положення) на реєстрацію до обласної, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній 

Республіці Крим – до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Вони ж, 
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як орган, що реєстрував статут відповідної релігійної організації (релігійної 

громади) можуть звертатися до суду із заявою про припинення релігійної 

організації з підстав, викладених в ст. 16 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації». 

Для найоптимальнішого виконання покладених законодавством 

України на місцеві державні адміністрації завдань в питаннях релігії, в їх 

структурі (за розпорядженнями Голів) створюються відповідні структурні 

підрозділи, які підпорядковуються Голові відповідної місцевої адміністрації, 

є підзвітними та підконтрольними МКІП України. Йдеться про структурні 

підрозділи місцевих державних адміністрацій – Управління у справах релігій. 

Вони можуть мати дещо варіативну назву залежно від територіальних 

традицій, особливостей, публічно-адміністративних потреб тощо, проте 

комплекс виконуваних завдань переважно зосереджено на проведенні на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці державної 

політики  щодо  релігії  та  церкви,  вирішення  питань, пов’язаних з 

формуванням державно-церковних відносин, реалізацією права кожної особи 

на свободу  світогляду,  додержанням  принципів відокремлення церкви і 

релігійних організацій від держави, а школи від церкви, сприянні виконанню 

релігійними організаціями завдань, передбачених   їх   статутами   

(положеннями),  не  втручаючись  у здійснювану ними відповідно до 

законодавства діяльність. 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

встановлює, що «командування військових частин надає можливість 

військовослужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні релігійних 

обрядів» (ст. 21). Концепція гуманітарного і соціального розвитку у 

Збройних Силах України покладає на Міністерство оборони України 

здійснення заходів щодо задоволення прав військовослужбовців на свободу 

світогляду і віросповідання, відправлення релігійних культів» [290]. Першим 

етапом взаємодії між військовими і релігійними організаціями стало 

запрошення священнослужителів для зустрічей і бесід з 
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військовослужбовцями, а згодом і для здійснення богослужінь. Цей факт 

свідчить про подальше залучення більш широкого кола суб’єктів публічного 

адміністрування до процесу публічного управління в галузі відносин церкви і 

держави загалом і свободи віросповідання зокрема. 

Не можна оминути і Міністерство освіти та науки України, про яке вже 

йшла мова в межах підрозділу 3.3 дисертації. В самому Положенні про 

Міністерство освіти та науки України нема жодної цілі, завдання чи функції, 

яка б говорила про певні повноваження даного органу виконавчої влади у 

сфері релігії. Разом з тим, загальний аналіз національного законодавства 

дозволяє зробити висновок, що Міністерство освіти та науки України 

торкається у своїй діяльності питань, які стосуються сфері релігії, особливо 

коли мова йде про формування та реалізацію державної політики у сфері 

освіти щодо забезпечення для осіб рівних умов доступу до освіти, а також 

стосовно забезпечення реалізації права на освіту  незалежно від релігійних 

переконань. Разом з тим, про це детально велась мова в  підрозділу 3.3 

дисертації, а тому лише підкреслимо, що Міністерство освіти та науки 

України є одним із суб’єктів публічного адміністрування, що теж реалізує 

свої повноваження у сфері релігії.    

При характеристиці системи органів публічного адміністрування слід 

обов’язково згадати і про консультативно-дорадчі органи, які створюються та 

функціонують в системі органів виконавчої влади.  

Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій є 

тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті 

Міністрів України. Комісія була створена для: а) сприяння забезпеченню 

координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації 

прав релігійних організацій; б) підготовки пропозицій щодо формування і 

реалізації державної політики у сфері державно-конфесійних відносин; в) 

визначення шляхів та способів відновлення прав релігійних організацій, 

порушених внаслідок проведення тоталітарної політики колишнім Союзом 

РСР, та розроблення механізму подолання негативних наслідків такої 
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політики; г) підготовки рекомендацій щодо удосконалення механізму 

повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого майна, що 

їм належало, а також для розгляду проблемних питань щодо визначення 

належності будівель та майна до категорії культового; здійснення аналізу 

пропозицій органів виконавчої влади стосовно вивільнення будівель, що 

підлягають поверненню релігійним організаціям, і переміщення установ і 

організацій з таких будівель [281]. До складу Комісії з питань забезпечення 

реалізації прав релігійних організацій за згодою входять: Представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Представник 

Української православної церкви Київського патріархату; Представник 

Української православної церкви; Представник Римсько-католицької церкви 

в Україні; Представник Української греко-католицької церкви; Представник 

Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів; 

Представник Духовного управління мусульман України; Представник 

Української християнської євангельської церкви; Представник Об’єднання 

іудейських релігійних організацій України; Голова правління громадської 

організації «Інститут релігійної свободи». 

Рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями є 

дорадчим органом, який було створено при МОН України для вирішення 

наступних нагальних завдань: а) представлення позиції церков і релігійних 

організацій з питань діяльності МОН України; б) проведення громадської 

експертизи проектів рішень та виконання дорадчих функцій під час 

обговорення та прийняття МОН України рішень; в) забезпечення співпраці з 

МОН України щодо організації та проведення публічних громадських 

обговорень з основних напрямків його діяльності та окремих нормативно-

правових актів [282]. До складу Ради з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями, зокрема, входять представники релігійних 

об’єднань – членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій: 

Української православної церкви; Православної церкви України; Римсько-

католицької церкви в Україні; Української греко-католицької церкви; 



352 

Української єпархії Вірменської апостольської церкви в Україні; 

Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів; 

Української церкви християн віри євангельської; Союзу вільних церков 

християн євангельської віри України; Української уніонної конференції 

Церкви адвентистів сьомого дня; Української християнської євангельської 

церкви; Духовного управління мусульман України; Об’єднання іудейських 

релігійних організацій України, а також представники Міністерства освіти і 

науки України, його установ, закладів освіти, громадських і благодійних 

організацій, що звершують діяльність у відповідній сфері [282]. 

Таким чином, із визначеного витікає, що комплекс органів публічного 

управління, як і їх адміністративно-правовий інструментарій діяльності 

цілком задовольняє потреби налагодження дієвого та ефективного механізму 

публічного адміністрування в сфері забезпечення свободи віросповідання, як 

і всього комплексу законодавчих принципів взаємин держави і церкви. 

Зважаючи на часом незадовільний деонтологічний рівень службовців, які 

уособлюють публічно-адміністративну владу, все ж бажаними є такі 

формулювання компетенційних складових законодавства, які більшою мірою 

дозволять відійти від застосування адміністративного розсуду і управління, 

заснованого на «здоровому глузді» до конкретних дій, які законодавство буде 

зобов’язувати здійснювати кожного конкретного посадовця в межах його 

посадових компетенцій. Проте, це вже питання іншого дослідження, до 

прикладу, необхідності вдосконалення адміністративного процедурного 

законодавства.  

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

Державний вплив у сфері релігії у рівній мірі здійснюють Верховна 

Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України. Разом з тим, 

система противаг та стримувань, яка повинна була б діяти і у сфері релігії, 

іноді не спрацьовує, адже є недосконалою. Повноваження цих центральних 
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органів державної влади стосовно їх впливу на суспільні відносини у сфері 

релігії потребують коригування з метою конкретизації. 

Запропоноване наступне розмежування термінів «публічне 

управління», «державне управління», «публічне адміністрування» та 

«публічна адміністрація»: 

- термін «державне управління» в межах доктрини адміністративного 

права перестав виконувати методологічну функцію, адже виникла 

необхідність говорити не тільки про повноваження та діяльність органів 

державної влади, а й про повноваження та реалізацію органів місцевого 

самоврядування, які за статусом не є і не можуть бути органами державної 

влади; 

- термін «публічне управління» є узагальнюючим терміном для наук 

конституційного та адміністративного права, адже дозволяє узагальнено 

характеризувати специфіку діяльності, по-перше, органів, що представляють 

всі гілки влади – законодавчу, виконавчу та судову, по-друге, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- термін «публічне адміністрування» дозволяє зосередитись в 

основному на зовнішній діяльності органів виконавчої влади (хоча в науковій 

літературі підкреслюється, що цим терміном може охоплюватись і внутрішня 

діяльність органів виконавчої влади);  

- термін «публічна адміністрації» використовується до структур, які 

організаційно виділені в системі органів державної влади, тому, наприклад, 

консультативно-дорадчі органи, які створюються в системі органів 

виконавчої влади не можна віднести до органів публічного адміністрування, 

адже вони не реалізують зовні державно-владних повноважень, тоді як всі 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади одночасно можна 

характеризувати як суб’єктів публічного адміністрування і як суб’єктів 

публічної адміністрації.      

Публічне адміністрування в сфері релігії здійснюється розгалуженою 

системою органів та посадових осіб, до яких відносяться Президент України, 
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Кабінет Міністрів України, Міністерство культури та інформаційної політики 

України, Міністерство освіти та науки України, Державна служба України з 

етнополітики та свободи совісті та органи виконавчої влади на місцях. До 

суб’єктів же, які забезпечують консультативно-дорадчу діяльність органів 

виконавчої влади, відносяться Комісія з питань забезпечення реалізації прав 

релігійних організацій та Рада з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями. 

 

 

 

4.5 Особливості участі релігійних організацій в адміністративних 

правовідносинах 

 

Положення цього підрозділу є складними за своїм змістом з 

теоретичної точки зору.  

По-перше, виникає необхідність винаходу одного критерію, за 

допомогою якого можна було б адміністративні правовідносини, в яких 

приймають участь релігійні організації, класифікувати на групи та, 

відповідно, охарактеризувати кожну із них. Наприклад, якщо керуватися 

загальними підходами, що пропонуються в науковій літературі стосовно 

предмету адміністративного права, то можна було б зосередитись на 

характеристиці управлінських, публічно-сервісних та правоохоронних 

адміністративних правовідносин, учасником яких є релігійна організація. 

Якщо за основу класифікації взяти ініціативу суб’єкта, який порушує 

питання виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин, 

то тоді доведеться характеризувати особливості двох груп правовідносин – 1) 

ініціаторами виникнення яких є органи публічного адміністрування, 2) 

ініціаторами виникнення яких є релігійні організації. Якщо ж за основу брати 

такий критерій як наявність чи відсутність правового спору чи 

правопорушення при виникненні правовідносин, то особливості участі 
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релігійних організацій доведеться розкривати через характеристику 

юрисдикційних та неюрисдикційних адміністративних правовідносин. Тобто 

існує безліч критеріїв за якими можна класифікувати адміністративні 

правовідносини і, відповідно, розкрити специфіку участі релігійних 

організацій в кожній із визначених класифікаційних груп.  

По-друге, в адміністративному праві вже давно піднімається питання 

щодо активного використання диспозитивного методу правового 

регулювання. Власне, тому окремі науковці ставлять під сумнів думку, що 

адміністративне право регулює виключно владні відносини, адже є приклади, 

коли імперативний метод правового регулювання вже не так явно набуває 

свого прояву у правовідносинах (наприклад, інститут адміністративного 

договору, інститут надання адміністративних послуг, тощо). Тобто 

акцентується увага на тому, що в адміністративному праві з’являється все 

більше і більше відносин «публічно-партнерського» характеру. У продовж 

всієї нашої науково-дослідної роботи постійно зверталась увага на те, що між 

державою та церквою повинні існувати не тільки владні відносини (контроль, 

встановлення заборон, накладення санкцій за порушення законодавства і ін.), 

а й налагоджуватись партнерські відносини. Разом з тим, в науковій 

літературі ніхто не може навести конкретних прикладів правового 

регулювання і забезпечення партнерських відносин між державою та 

церквою (релігійними організаціями). Які вони за своєю суттю повинні бути 

(публічно-правові чи приватно-правові)? Здавалося б просте запитання, але 

життя багатогранне і на практиці можливо безліч ситуацій, коли суб’єкти 

публічного права є учасниками правовідносин приватного права, і, навпаки, 

коли суб’єкти приватного права є учасниками публічних правовідносин. Чи 

існують відповідні правові механізми забезпечення партнерських відносин? 

Якщо ні, то чи потрібно взагалі такі партнерські відносини регламентувати 

нормами права, в тому числі, і нормами адміністративного права? 

По-третє, особливість адміністративних правовідносин полягає в тому, 

що одним із учасників таких правовідносин завжди виступає суб’єкт владних 
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повноважень чи, як його сьогодні називають у юридичній літературі, суб’єкт 

публічного адміністрування. Це обумовлює необхідність пошуку критеріїв 

класифікації адміністративних правовідносин, учасниками яких є релігійні 

організації, не через аналіз адміністративно-правового статусу релігійних 

організацій, а через аналіз інструментарію діяльності органів публічного 

адміністрування, який вони використовують для виникнення, розвитку чи 

припинення таких правовідносин. Тобто нам знову доведеться звернутися до 

категорій «адміністративно-правове регулювання», «публічне управління», 

«публічне адміністрування», «методи та форми діяльності органів публічного 

адміністрування», тощо. Інакше, визначитись із особливостями 

адміністративних правовідносин, учасниками яких є релігійні організації, 

бачиться неможливим.       

По-четверте, змінилася форма роботи суб’єктів публічного управління 

та безпосередньо органів публічного адміністрування. Якщо раніше 

(радянські часи та 90-ті роки ХХ ст.) участь громадян в здійсненні 

державного управління лише декларувалась в нормативно-правових актах та 

частково реалізовувалась через вибори у представницькі органи публічної 

влади, то сьогодні виникли інші форми залучення громадськості до 

діяльності органів публічного управління. Мова йде про створення та 

функціонування чисельних громадських рад та консультативно-дорадчих 

органів, до складу яких входять представники громадськості. Ці форми 

співпраці державних інституцій та громадськості повністю охоплюються 

сферою управлінських відносин, якщо керуватися поділом адміністративних 

відносин на управлінські, публічно-сервісні та правоохоронні. Тобто сфера 

відносин, де превалюють субординаційні відносини (відносини  

підпорядкування), набуває нових змістовних відтінків. Це можна не помічати 

в сучасних наукових дослідження, що нажаль і відбувається, але повністю 

ігнорувати тенденції та процеси, що відбуваються у цій сфері не можливо.               

Тому одне із першочергових завдань, які хочемо вирішити в межах 

цього підрозділу роботи, – визначитись із підходами і критеріями 
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класифікації адміністративних правовідносин, які дозволять більш повно 

розкрити специфіку участі у них релігійних організацій. У зв’язку з цим, 

спочатку пропонуємо визначитись із змістом понять, які будуть взяті нами за 

основу при класифікації адміністративних правовідносин, учасниками яких є 

релігійні організації.    

Як зазначається в спеціальних наукових дослідженнях, «процес 

здійснення цілеспрямованого упорядкування державою суспільних відносин 

з використанням юридичних засобів і методів, з метою стабілізації, та 

охорони таких відносин» [348, с. 8] представляє собою традиційне розуміння 

процесу правового регулювання. Загалом поняттям «регулювання» свідчить 

про процес упорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність 

з чимось. 

На думку С.С. Алєксєєва,  «регулювати значить визначати поведінку 

людей та їх колективів, спрямовувати його функціонування та розвиток, 

надавати йому певних меж, цілеспрямовано його впорядковувати» [21, с. 31]. 

Такої ж думки дотримується Д.А. Керімов, зазначаючи, що «термін 

«регулювати» означає встановлювати межі, масштаб поведінки людей, 

вносити в суспільні відносини стабільність, систему, порядок і тим самим 

спрямовувати їх у певному напрямі» [129, с. 363]. Є.Л. Стрельцов, 

розрізняючи поняття «правовий вплив» і «правове регулювання», визначає 

останнє як «процес організаційно-правового упорядкування, розвитку, 

охорони суспільних відносин» [347, с. 9] і вказує на мету правового 

регулювання – «вміщення чогось в певні рамки, відповідні кордони» [347, с. 

9].  

С.О. Комаров зазначає, що «поняття вплив більш широке за змістом, 

ніж регулювання, оскільки вплив включає як регулювання за допомогою 

правової норми, так і інші правові засоби та форми впливу на поведінку 

людей» [146, с. 412]. Тут правові засоби та форми віднесені не тільки до 

поняття правового регулювання. Стверджується, що вони притаманні і 

правовому впливу. Є.Л. Стрельцов вказує, що «правовий вплив – традиційна 
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складова соціального регулювання суспільних відносин та один з основних 

змістовно-організаційних напрямків діяльності держави» і зазначає, що 

«правове регулювання – це певною мірою специфічний вплив, який 

здійснюється завдяки особливому нормативному регулятору – праву, в той 

час як правовий вплив – це більш загальний соціально-духовний, 

ідеологічний вплив права на суспільні процеси, які відбуваються в державі» 

[347, с. 9-10]. 

Звернення до таких міркувань викликано необхідністю усвідомлення 

сутності такого державно-правового явища, яке протягом тривалого часу 

позначалося категорією «державне управління», а нині, відчуваючи на собі 

всю глибину трансформаційних процесів відповідно до становлення 

людиноцентризму в організації та діяльності держави, визначається як 

«публічне адміністрування». Оскільки побіжно в попередніх підрозділах 

роботи ці категорії згадувалися в дослідницьких цілях, то, не вдаючись до 

поглиблених дискусій в цьому напрямку, попередньо зауважимо, що власне 

«право» не регулює суспільні відносини. Воно створює «тільки» умови для 

правової регламентації суспільних відносин або правову базу для прийняти 

відповідних, встановлених державою правових заходів» [348, с. 15]. Тому 

виправданим є той факт, що В.С. Нерсесянц поділяє правове регулювання: 

- на таке, що «існує в абстрактно-загальній формі, яка передбачає, що 

норма права ще не має конкретизуючого регулятивно-правового значення 

стосовно конкретної поведінки конкретної особи в конкретних умовах; 

- правове регулювання в гранично-конкретизованій формі – це 

конкретизуюча регулятивно-правова дія норми права стосовно конкретної 

поведінки конкретної особи в конкретній ситуації [220, с. 476]. 

Те, що норма права, зазвичай сама по собі не регулює, а лише створює, 

так би мовити, «каркас» впорядкованості відносин в соціумі, зумовлює 

необхідність втручання в суспільні відносини системи органів та посадових 

осіб, через діяльність яких здійснюється «свідомий практичний, 
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організуючий та регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність 

людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення» [110, с. 19]. 

Необхідність практичної діяльності системи державних органів та їх 

посадових осіб щодо регулювання суспільних відносин, обґрунтовується у 

думках С.С. Алєксєєва. Правове регулювання, на його думку, це 

здійснюваний за допомогою правових засобів (юридичних норм, 

правовідносин, індивідуальних приписів та ін.) результативний, нормативно-

організований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

охорони, розвитку у відповідності до вимог економічного базису, суспільних 

потреб даного соціального устрою [17, с. 211]. Наприклад, С.О. Комаров під 

правовим регулюванням розуміє «лише одну із форм впливу права на 

суспільні відносини – впливу за допомогою специфічно-правових засобів: 

норм права, правовідносин, актів реалізації» [146, с. 414]. 

Можна зробити наступний попередній висновок. За будь-яких 

обставин, сфера суспільних відносин, яка в державі відчула на собі втручання 

у вигляді закріплення певних варіантів поведінки в нормативно-правових 

актах, беззаперечно та невідворотно потребує свідомого практичного, 

організуючого та регулюючого впливу держави з метою її упорядкування, 

збереження або перетворення суспільної життєдіяльності людей. В даному 

аспекті, підтримуємо думку Є.Л. Стрельцова стосовно того, що «правовий 

вплив має на меті «досягнення» певного результату, правове регулювання – 

це процес досягнення відповідного результату, а правова регламентація – це 

створення необхідної правової (законодавчої) бази для організації правового 

процесу, які повинен привести до певного результату» [347, с. 14]. При цьому 

хочемо звернути увагу на провідну роль органів та посадових осіб 

публічного адміністрування, повсякденна діяльність яких із реалізації 

функцій і завдань держави полягає в здійсненні владного організуючого, 

заснованого на законі впливу на суспільні відносини з метою їх 

впорядкування, в тому числі і переважно за допомогою розгалуженої системи 

правових актів загальної та індивідуальної дії. 
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Виходячи з того, що сутність публічного адміністрування випливає з 

необхідності практичного втілення положень нормативно-правових актів в 

конкретних життєвих обставинах та стосовно конкретних проблем 

суспільства та держави, можна запропонувати, не вдаючись до поглиблених 

наукових суперечок, визначати публічне адміністрування, виходячи з того, 

що: 

а) воно «за своєю сутністю є соціальним і охоплює усі сфери 

соціального життя, здійснюється системою спеціально визначених органів 

державної влади і управління, які наділені певними владними 

повноваженнями, їх рішення є обов’язковими для виконання як у 

добровільному так і примусовому порядку» [86, с. 31];  

б) воно, «як сфера практичної діяльності держави, характеризується 

вирішенням проблем державної організації та регулюванням суспільного 

життя» [22, с. 41]. 

Як зазначає О.Н. Євтушенко: «Основою потреби в управлінні є проста, 

на перший погляд, обставина, що властива будь-якому людському колективу. 

Це – співробітництво людей всередині колективу. Саме співробітництво, 

спільна діяльність заради досягнення конкретних цілей, перетворює окремо 

взятих людей у колектив. Потреба людей у співробітництві, спільній 

діяльності, спільній праці об’єктивно породжує потребу управління. 

Водночас, ця потреба завжди виникає там, де спостерігаються будь-які 

варіанти спільної діяльності людей. Управління в даній ситуації являє собою 

засіб забезпечення спільної діяльності, умову її нормального 

функціонування» [110, с. 14]. При цьому, «суть управління найбільш 

адекватно визначається через термін «вплив», який вказує на головне в 

управлінні – момент впливу на свідомість, поведінку і діяльність людей» 

[110, с. 15]. Залежно від того, хто здійснює вплив, можна виділити соціальне 

та державне (як особливий вид соціального) управління. Г.В. Атаманчук, 

характеризує державне управління як «практичний, організуючий і 

регулюючий вплив держави (через систему своїх структур) на суспільну і 
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приватну життєдіяльність людей із метою її упорядкування, збереження або 

перетворення, що спирається на її владну силу» [28, c. 33].  

Враховуючи особливості механізму здійснення такого впливу 

пропонуємо розрізняти державне управління та публічне адміністрування. І в 

першому, і в другому випадку провідною сутніснотворною категорією є 

«вплив», що здійснюється в односторонньому порядку з боку суб’єкта 

управління на об’єкт з метою впорядкування останнього. Втім, на відміну від 

державного управління, яке вважається застарілим та таким, що не відповідає 

концепції людиноцентризму в державно-правовій дійсності, публічне 

адміністрування – це «цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з 

юридичними і фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів 

й підзаконних актів та виконання частини основних функцій: 1) 

орієнтуючого планування, що визначає бажані напрями розвитку; 2) 

створення правових, економічних та інших умов для реалізації інтересів 

учасників взаємодії, розподілу праці, кооперування і координування 

діяльності; моніторинг результатів» [109, с. 77-78]. Враховуючи, що публічне 

адміністрування є різновидом управлінської діяльності інституцій публічної 

влади, завдяки якій держава та громадянське суспільство забезпечують 

самокерованість (самоврядність) усієї суспільної системи та її розвиток у 

певному, визначеному напрямку» [34, с. 489], звернемо увагу на практичну 

тотожність понять «державне управління» і «публічне адміністрування», за 

виключенням того, що через відсутність в Україні сталої концепції 

публічного адміністрування, його тлумачать, як більш демократичніший, із 

залученням широкого кола недержавних інституцій та застосуванням 

прогресивніших, на зразок менеджменту, форм та методів впорядковуючого 

впливу на суспільство та суспільні відносини, вид управлінської діяльності. 

Таке розширене тлумачення стає можливим, виходячи з існуючих концепцій 

державного управління, таких, як неоінституційна теорія, концепція 

«активізуючої держави», теорія політичних мереж і концепція «управління за 

результатами» (управління за цілями). Усі вони ставлять за мету 
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забезпечення гнучкості системи державного управління, вдосконалення її 

взаємодії з навколишнім середовищем [41, с. 33]. Отже, система публічного 

адміністрування в Україні є нащадком системи державного управління з 

намаганням залучення всіх сучасних досягнень теорії та практики 

врядування, публічного управління, публічного менеджменту тощо. Її 

становлення відбувається хаотично, без додержання певної обраної 

заздалегідь моделі, що й відображається в відсутності єдиного її розуміння та 

додержання певного науково виваженого шляху формування.  

Визначальним фактором для встановлення засад державно-владного 

впливу на суспільні відносини є виокремлення тієї сфери, де публічне 

адміністрування є неодмінним фактором сталого розвитку, а саме – публічної 

сфери. Загалом «публічне» може тлумачилася як «спосіб регулювання 

суспільством тих реально існуючих інтересів, ефект яких виходить за 

рамки прямої взаємодії приватних осіб і істотно позначається на житті інших 

громадян. У зв’язку з необхідністю виконання такої функції виникають 

спеціальні установи, що утворюють державу» [227, с. 4].  Як зазначає А. 

Колодій: «Публічна сфера суспільного життя (у широкому сенсі) охоплює 

все, що не належить до приватного життя людини. У часи античності поняття 

публічного як такого, що стосується усіх, загалу, широкої публіки, 

об’єднувало в собі значення і суспільного, і державного. Латинське 

словосполучення «publica auctoritate» можна перекласти і як «публічна», і як 

«державна» влад. Публічне ж життя суспільства – це і державне, і політичне 

недержавне, і громадське життя (тобто це усі форми життєдіяльності, що 

стосуються народу, держави, громади та не є приватною справою окремих 

громадян)» [141, с. 23]. 

Згідно з визначенням Ю. Габермаса, публічна сфера є тією сферою 

соціального життя, де формується громадська думка [1, с. 231]. Х. Арендт 

використовує для дослідження поняття «публічний простір» [25, с. 211-215], 

під яким вона розуміє місце, де людина стає громадянином, бере участь 

особисто в обговоренні суспільних справ, привселюдно виражає свої думки 
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та обмінюється ними з іншими громадянами. Публічна сфера, не будучи 

політичним або соціальним інститутом, виконує п’ять найважливіших 

функцій, що забезпечують взаємодію держави і суспільства (різноманітних 

груп інтересів) у формуванні питань, що виражають суспільно значущий 

інтерес: по-перше, це функція артикуляції та агрегації суспільних інтересів, 

по-друге, функція публічного контролю за діяльністю влади, по-третє, 

інформаційно-комунікативна функція, по-четверте, функція впливу на 

формування публічної політики; по-п’яте, функція політичної освіти 

громадян [310, с. 56-57]. 

Визначаючи публічне право, І. Петерський вказував на те, що в основу 

поділу змісту норми права покладено різницю в охоронюваних законом 

інтересах і зазначав, що «під публічним правом слід розуміти ті норми, які 

безпосередньо охороняють інтереси держави і визначають правовий стан 

держави і її органів» [121, с. 76], і «якщо суб’єкт сам захищає своє право, то в 

цьому випадку слід говорити про приватне право, якщо ж інтерес хоча і 

приватної особи, може бути реалізований тільки за допомогою держави 

(наприклад, має місце правозастосування), – це сфера публічного права [341, 

с. 16]. Така думка вбачається цілком слушною, і можна стверджувати, що 

публічну сферу визначають ті потреби та інтереси осіб, які виходять за межі 

приватних, протиправна реалізація яких може зашкодити чи створити загрозу 

завдання шкоди пересічним потребам та інтересам інших носіїв, а тому 

порядок суспільної взаємодії в цій сфері охороняється не приватними 

особами, а публічною владою через комплекс норм права та діяльність 

публічних адміністрацій. 

Це підтверджується наступним розумінням соціального призначення 

державного управління: «… це призначення полягає в тому, щоб 

прогнозувати та забезпечувати вирішення суспільних проблем, а по 

можливості запобігати їх виникненню, ефективно служити громадянам, 

забезпечувати вироблення і реалізацію стратегії суспільного розвитку» і 

наголос ставиться на забезпечувальній функції державного управління, а 
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саме: «державне управління тлумачиться як діяльність держави (органів 

державної влади), спрямована на створення умов для найповнішої реалізації 

функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження 

різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, 

забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами» [101, с. 20]. 

Таким чином, участь релігійних організацій в адміністративних 

правовідносинах щодо реалізації функцій публічного адміністрування 

зумовлене необхідністю державно-правового забезпечення реалізації 

конституційних принципів взаємин церкви і держави, свободи 

віросповідання, як частини конституційно-правового статусу особи, захисту 

релігійних організацій від неконституційного обмеження їх прав, охорони 

громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і 

свобод інших громадян, встановлених законом. Через систему публічного 

адміністрування держава: 1) захищає права і законні інтереси релігійних 

організацій; 2) сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і 

світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію 

або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними 

організаціями. Тобто йдеться про участь релігійних організацій в 

адміністративно-правових відносинах публічної сфери, там, де без належного 

державно-владного втручання суспільні відносини не можуть бути 

гарантовані з точки зору їх відповідності правам і свободам всіх їх учасників.

 Вже зазначалося в межах нашої науково-дослідної роботи, що для 

визначення тих осіб, які беруть участь в адміністративних правовідносинах 

залежно від кута наукових поглядів, використовується в одному 

синонімічному ряду щонайменше дві категорії «суб’єкт адміністративного 

права» та «суб’єкт адміністративних правовідносин». В підрозділі 4.1 

дисертації була обґрунтована думка, згідно з якою суб’єкт адміністративних 

правовідносин завжди є фактичним учасником правових відносин і він 

обов’язково бере реальну участь в них, тоді як суб’єкт адміністративного 

права є лише можливим, потенційним претендентом на цю участь. 
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Звернувшись до законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації, можна наочно переконатися в такій позиції. Свобода совісті 

законодавчо виглядає, як двоскладовий феномен – свобода віри та свобода 

сповідування. Це витікає із тексту ст. 3 Закону України «Про свободу совісті 

та релігійні організації». Зокрема, в нормативно-правовому акті зазначається, 

що свобода совісті включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або 

переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні 

культи. А ст. 8 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

закріплює, що релігійна громада є основним осередком віруючих, засобом 

задоволення їх релігійних потреб: «Релігійна громада є місцевою релігійною 

організацією віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, 

напряму, течії або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного 

задоволення релігійних потреб» [296, ст. 8]. 

Як зазначається в літературі з питань правового статусу релігійних 

організацій: «…для окремих видів релігійних організацій юридична особа – 

це лише одна з можливих форм участі їх в цивільному обороті, оскільки вони 

можуть існувати і в іншому стані, тобто не визнаватися юридичною особою. 

Згідно з чинним законодавством, наприклад, релігійні громади можуть діяти 

без державної реєстрації і навіть не обов’язково повідомляти про своє 

заснування державні органи (ч. 3 ст. 8 Закону). Однак, у такому випадку 

релігійна громада не стає учасником цивільних правовідносин, а звідси 

намагання її діяти від свого імені позбавлені цивільно-правового значення, 

хоча згідно з нормами канонічного права це не впливає на її можливість 

здійснення богослужінь і інших релігійних обрядів і церемоній» [52, с. 21]. 

Зауважимо на неприпустимість існування такого положення, оскільки 

вже на етапі створення релігійної громади, через встановлення 

необов’язковості повідомлення про це державних органів, народжується 

проблема юридичної ідентифікації релігійної громади. Така релігійна 

громада, на нашу думку, є суб’єктом адміністративного права, тому що вона, 
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як певний релігійний осередок, що створений для забезпечення релігійних 

потреб віруючих, має всі ті ж права та обов’язки, що й інші релігійні 

організації (має адміністративну правоздатність), проте брати участь в 

адміністративних, як і в інших галузевих правовідносинах не можуть, 

оскільки, будучи суб’єктами права, не є учасниками правовідносин через 

відсутність дієздатності, що обумовлено відсутністю реєстрації. Такі 

релігійні громади, що функціонують без повідомлення про своє утворення 

державних органів є суб’єктами адміністративного права і з огляду на те, що 

вони, як і зареєстровані релігійні організації, є адресатом нормативно-

правових актів, актів публічного адміністрування та інших інструментів 

публічного адміністрування, що видаються в межах системи публічно-

адміністративних заходів реалізації державної політики у визначеній сфері, і, 

керуючись принципом недискримінації та рівності релігійних організацій 

перед законом, щодо них жодних виключень в правовому режимі впливу не 

існує. Проте такі релігійні громади через відсутність їх юридичної 

ідентифікації не можуть розраховувати повною мірою на публічно-

адміністративний захист їх прав в разі порушення таких прав (адже державні 

органи про їх утворення не повідомлені). Захисту підлягає лише 

індивідуальна свобода віросповідання та інші релігійні права осіб, без 

врахування їх входження до складу релігійної громади. Вбачається таке 

законодавче положення не відповідає ані потребам учасників релігійних 

громад, ані держави, на яку покладається обов’язок створювати належні 

умови для забезпечення реалізації конституційних принципів державно-

церковних відносин, серед яких і свобода віросповідання, захист якої  

ставиться під загрозу через існування незареєстрованих релігійних громад. 

Таким чином, всі релігійні організації є суб’єктами адміністративного права, 

проте тільки ті, статути яких зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства і які отримали через процедуру реєстрації статус юридичної 

особи, є учасниками адміністративних правовідносин. 
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Вище зазначене, дозволяє констатувати, що релігійні об’єднання є 

учасниками адміністративних правовідносин щодо створення релігійної 

організації. До таких правовідносин відносяться реєстрація статутів 

(положень) релігійної організації та державна реєстрація релігійної 

організації в якості юридичної особи.   

Реєстраційне провадження є першою процедурою в межах 

адміністративно-правової комунікації релігійних організацій з системою 

публічного адміністрування, адже статут (положення) релігійної організації, 

який відповідно до цивільного законодавства визначає її правоздатність, 

підлягає реєстрації у порядку, встановленому ст. 14  Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації». Як зазначається в наукових працях, 

реєстраційне провадження як різновид адміністративного провадження – це 

діяльність уповноважених органів (посадових осіб) щодо розгляду та 

вирішення індивідуальних справ, які мають безспірний характер. Зазначені 

індивідуальні справи розглядаються у позасудовому порядку, на особистому 

прийомі посадової особи уповноваженого органу в сфері реєстрації. В 

даному випадку мова йдеться про надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади, тобто про задоволення суб’єктивного права особи [393, c. 

27]. Адміністративно-правові відносини у реєстраційному провадженні 

виникають з ініціативи заявника – фізичної або юридичної особи, групи 

громадян тощо. Заявник у даному випадку є реальним носієм права, але 

тільки через певні визначені законом процедури ці права можуть бути 

реалізовані відповідно до вимог закону. Результат реєстраційного 

провадження – задоволення законних запитів фізичних або юридичних осіб, а 

також забезпечення ефективної роботи управлінського апарату. В нашому 

випадку, результат реєстраційного провадження – це реєстрація статуту 

(положення) релігійної організації. Зміст реєстраційного провадження 

стосовно статуту (положення) релігійної організації якнайкраще відбивається 

з посиланням на Стандарт надання адміністративної послуги з реєстрації 

статуту (положення) релігійної організації та змін до нього, який 
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затверджено Наказом Міністерства культури України 18.04.2012 р. [286]. 

Зокрема, зауважимо, що реєстрація статуту (положення) є адміністративною 

послугою, отримувачами якої є релігійні центри (управління), а також 

монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні 

навчальні заклади. Інші релігійні організації таку послугу отримують від 

місцевих державних адміністрацій. 

В необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів 

(положень) релігійних організацій, може витребувати висновок місцевої 

державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради, а також спеціалістів, що свідчить про можливість реалізації 

правоохоронної функції в реєстраційному провадженні. Адже експертиза 

статуту релігійної організації  основними завданнями ставить такі: а) 

визначення релігійного характеру реєстрованої організації на підставі 

поданих засновницьких документів, відомостей про основи її віровчення і 

відповідної йому практики; б) перевірка і оцінка достовірності відомостей, 

що містяться в поданих релігійною організацією основах віровчення і інших 

документах; в) роз’яснення інших, що виникають при здійсненні державної 

реєстрації релігійної організації, питань, що вимагають експертної оцінки» 

[117]. До того ж експертиза може бути надійним адміністративно-правовим 

засобом недопущення існування релігійних організацій, діяльність яких 

створює загрозу життю, здоров’ю, свободі та гідності, громадській безпеці та 

порядку, моралі, а також правам і свободам інших громадян. 

Звернімо увагу на те, що адміністративна правосуб’єктність релігійних 

організацій є спеціальною – їх правомочності обумовлені виключно метою 

створення, а межі діяльності визначаються  законодавством, та внутрішніми 

канонічними настановами. Здійснення правочинів, а також інших юридично-

значущих дій, має бути підпорядковане меті, яка встановлена законодавством 

і зафіксована у статуті, і не може їй суперечити. При цьому, релігійні 

організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця 

діяльність відповідає меті їх створення і сприяє її досягненню. Хоча сфера 
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підприємницької діяльності, на перший погляд, не є сферою публічно-

правового регулювання і галуззю публічного адміністрування, проте значна її 

частина, яка передує її узаконенню та супроводжує її з огляду на предмет 

відповідності закону, підлягає контрольно-наглядовій імперативній 

діяльності системи публічного адміністрування, і, таким чином, підпадає під 

регулятивний вплив адміністративного права, а комплекс прав та обов’язків 

релігійних організацій в процесі їх комунікації з органами та посадовими 

особами публічного адміністрування становить частину їх адміністративно-

правового статусу як учасників адміністративних правовідносин. 

Адміністративна правосуб’єктність релігійних організацій, на нашу 

думку, реалізується і в межах адміністративної процедури та 

адміністративного процесу, зміст яких визначається виходячи із двох 

підходів – юрисдикційного (вузького) та управлінського (широкого). Так, з 

точки зору прихильників юрисдикційної концепції адміністративного 

процесу, він є «особливим видом виконавчої та розпорядчої діяльності, 

безпосередньо пов’язаної з можливістю реалізації у примусовому порядку 

відповідних нормативно-правових актів, які визначають права та обов’язки 

учасників матеріального адміністративного відношення. Таким чином, 

адміністративний процес розглядається як спосіб забезпечення 

обов’язковості норм матеріального права та застосування заходів впливу 

(примусу) до порушників цих норм» [79, с. 7]. А виходячи з  управлінської 

концепції, під адміністративним процесом розуміють усе те, що 

«юрисдикціоністи» сприймають як адміністративний процес (у його 

юрисдикційному значенні) та адміністративне провадження, узяті разом» [79, 

с. 8]. Д.М. Бахрах в пояснення концепції підкреслює: «...особливістю 

адміністративного процесу є те, що він регулює не тільки юрисдикційну 

діяльність, діяльність з розгляду суперечок та застосування примусових 

заходів, а й діяльність із реалізації регулятивних норм, діяльність, так би 

мовити, позитивного спрямування» [37, с. 276]. Поділяючи точку зору, за 

якою «у діяльності публічної адміністрації процедура займає центральне 
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місце, оскільки основним призначенням суб’єктів, що здійснюють публічне 

управління, є вирішення конкретних адміністративних справ шляхом 

прийняття адміністративних актів» [6, с. 5] і усвідомлюючи, що «процедура – 

це встановлений порядок розгляду та розв’язання справи (модель 

провадження), а провадження – це вже власне розгляд та розв’язання 

конкретної справи [357, с. 198], зазначимо, що основний обсяг участі 

релігійних організацій в адміністративних правовідносинах зосереджений в 

адміністративних процедурах [344, с. 423-425], які забезпечують розгляд й 

вирішення поточних справ, в тому числі, і звернень релігійних організацій, і 

спрямовані на забезпечення реалізації прав і свобод осіб, в тому числі, 

релігійних організацій. Вже було зазначено, що реєстрація статутів 

(положень) релігійних організацій,  а також їх реєстрація як юридичних осіб,  

є первинними адміністративними процедурами, що використовуються при 

комунікації органів публічного адміністрування та релігійних об’єднань. 

Специфіка цих адміністративних правовідносин полягає в тому, що вони 

пов’язані із створенням релігійної організації. Тобто до моменту утворення 

релігійної організації об’єднання віруючих не може реалізовувати свої права 

та виконувати обов’язки як учасник адміністративних правовідносин. Власне 

тому, є необхідність розмежування між собою адміністративних 

правовідносин, які виникають з приводу створення релігійної організації, та 

адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із реалізацією уже 

створеною релігійною організацією своїх адміністративних прав і обов’язків.           

Виходячи з того, що  в подальшому багато уваги буде приділено 

поняттю «адміністративний примус», який стане одним із критеріїв поділу 

адміністративних правовідносин на групи, пропонуємо адміністративні 

правовідносини, які виникають у зв’язку із реалізацією прав та обов’язків 

уже створеною релігійною організацією, називати «адміністративні 

правовідносини, які не пов’язані із застосовуванням заходів примусу».  

Такі відносини частково вже аналізувалися нами в межах 

дисертаційного дослідження. Наприклад, до таких відносин належать: 1) 
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розгляд клопотання релігійної організації органом публічного 

адміністрування щодо отримання дозволу на проведення у передбачених 

законом випадках публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій; 2) розгляд звернення релігійної організації щодо отримання 

публічної інформації від органів публічного адміністрування; 3) реєстрація 

трудового договору, тощо. Тобто мова йде про весь спектр адміністративних 

послуг, що надаються, в тому числі, і релігійних організаціям.  

Цікавою та мало дослідженою групою є адміністративні 

правовідносини, пов’язані із діяльністю представників релігійних 

організацій у складі консультативно-дорадчих органів при органах 

публічного адміністрування. 

 Участь представників релігійних організацій у формуванні 

державної політики у сфері релігії, а також у прийняття рішень органів 

публічного адміністрування, які стосуються сфері релігії та реалізації 

права особи на свободу віросповідання, сприяє підвищенню рівня 

ефективності діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Врахування 

думки представників релігійних організацій в сфері публічного 

адміністрування є важливим індикатором рівня задоволення 

громадськості, а також сприяє забезпеченню добробуту та злагоди у 

міжконфесійному та міжрелігійному середовищі. Участь представників 

релігійних організацій у діяльності консультативно-дорадчих органів при 

органах публічного адміністрування є яскравим прикладом правовідносин, 

в яких релігійні організації реалізують свою адміністративну 

правосуб’єктність. 

Оскільки за законодавством України про свободу совісті та релігійні 

організації встановлена можливість заснованого на законі обмеження 

здійснення свободи віросповідання, якщо це необхідно для охорони 

громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і 

свобод інших громадян, а також примусове припинення в судовому порядку 

релігійних організацій, якщо їх обрядова чи проповідницька діяльність 
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поєднана з посяганнями на життя, здоров’я, свободу і гідність особи, то 

можна вести мову про те, що передумовою таких обмежень і припинення є 

встановлення певних фактів протиправних дій з боку релігійних організацій. 

Такі факти встановлюються в процесі контрольно-наглядового провадження, 

учасниками якого з відповідними правами та обов’язками є релігійні 

організації.  На це є пряме посилання Закону «Про свободу совісті та 

релігійні організації»: «Забезпечення виконання та додержання 

законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні 

організації здійснюють у межах компетенції центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у 

сфері релігії, інші центральні органи виконавчої влади, органи прокуратури, 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування» [296, 

ст. 29].  

Тобто за наявності ознак одного з діянь, за яке релігійна організація в 

судовому порядку може бути припинена шляхом ліквідації релігійні 

організації виступають учасником провадження щодо застосування 

примусових заходів за вчинення заборонених законодавством дій. На 

адміністративно-правовий характер цих відносин прямо вказує ініціатива їх 

виникнення, адже суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної 

організації в порядку позовного провадження, передбаченого ЦПК України, 

за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту 

конкретної релігійної організації, або прокурора.  

Здійснення органами публічного адміністрування контрольних 

повноважень стосовно релігійних організацій, а також можливість 

припинення діяльності релігійних організацій, змушує нас звернути увагу на 

адміністративні правовідносини, в яких релігійні організації виступають 

об’єктом застосовування заходів адміністративного примусу.     

Як було зазначено в попередніх положеннях підрозділу, становлення 

системи публічного адміністрування загалом, і в сфері державно-церковних 

відносин зокрема, на жаль, відбувається безсистемно, не орієнтуючись на 
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певну, заздалегідь обрану модель або ж концепцію, переважно шляхом 

трансформації форм та методів впливу (а часом навіть без такого) та 

залученням ширшого кола суб’єктів на бік керівної складової цієї системи 

(інколи навіть тих, які до владного впливу не повинні мати жодного 

стосунку). Втім, певні позитивні зрушення в системі публічно-владного 

впливу на суспільство та суспільні відносини не заперечуються.  

Дійсно, система публічного адміністрування, на відміну від державного 

управління, передбачає здійснення «управління та реалізацію різних 

урядових заходів, що пов’язані з виконанням законів, постанов та рішень 

уряду та управління, що пов’язане з наданням публічних послуг» [78]. 

Найбільш розповсюдженою є точка зору, яка визначає публічне 

адміністрування як «регламентовану законами й іншими нормативно- 

правовими актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, що 

спрямована на реалізацію  законів та інших нормативно-правових актів 

шляхом прийняття адміністративних рішень і надання встановлених 

законами адміністративних послуг [374, c. 6-7].  На думку Т. Семенчука, 

«адміністрування – це дії державних службовців у частині надання 

громадянам країни послуг щодо чинного законодавства, а публічне 

адміністрування – це метод управління, який, з одного боку, забезпечує 

надання суспільству послуг щодо законодавства, з другого – реалізацію 

обраного типу політики, що втілюють державні службовці, яким було 

делеговано повноваження під час волевиявлення народу на виборах як у 

межах країни, так і за кордоном, у всіх напрямах її прояву» [331, с. 389]. 

Таких визначень публічного адміністрування безліч. Втім, варто 

звернути увагу на те, що не можна весь комплекс функціоналу, через який 

вирішуються завдання держави стосовно прав і свобод людини, зводити до 

процедур надання публічних (адміністративних) послуг. Та й сам процес 

надання послуг публічно-адміністративного характеру не виключає 

поєднання такої діяльності з імперативними методами впливу з боку держави 

на ті сфери суспільних відносин, які потребують одностороннього впливу з 
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боку державних органів для їх належного впорядкування. Поєднання 

адміністративних процедур імперативного характеру з процедурами надання 

адміністративних послуг і навіть договірного адміністративно-правового 

регулювання можливе і за системи державного управління. Йдеться про те, 

що переваги системи публічного адміністрування над державним 

управлінням полягають більшою мірою в застосуванні в публічному 

адмініструванні трансформованих відповідно до концепції людиноцентризму 

форм та методів (способів їх раціонального поєднання) публічно-владного 

впливу на стан суспільних відносин. 

На думку В. Мартиненка, публічне адміністрування є формою 

реалізації публічного управління, яке здійснюють представницькі органи 

демократичного врядування через свої виконавчі структури [192, c. 20-21]. К. 

Колесникова розглядає публічне адміністрування як складову публічного 

управління (врядування), метою якого є розвиток держави на засадах 

демократії з використанням ефективних новітніх методів і технологій 

управління та спрямованих на забезпечення громадян на рівні світових 

стандартів [139, с. 44].  

В Міжнародній енциклопедії державної політики та адміністрування 

міститься таке визначення: «Публічне управління – це галузь практики і 

теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на 

внутрішній діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких 

управлінських питань, як контроль, керівництво, планування, організаційне 

постачання, забезпечення інформаційними технологіями, управління 

персоналом та оцінка ефективності» [78]. Переважно в такому розумінні 

йдеться власне про застосування іншого «набору» інструментів 

впорядковуючого впливу на суспільство та суспільні відносини. 

Результативність і ефективність діяльності будь-якого державного 

органу, установи залежить від стилю управління. Стиль (від латинського 

stylus – стрижень для письма) – це сукупність прийомів, форм і методів 

здійснення якої-небудь роботи, діяльності, поведінки [29, с. 177].  
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В спеціальних наукових розробках зазначається, що стиль управління 

це «сукупність засобів впливу керівника на підлеглих, яка зумовлена 

специфікою завдань, поставлених перед підприємством, взаємовідносинами 

керівника з підлеглими, обсягом його посадових повноважень, особовими 

якостями всіх членів колективу» [68, с. 28]. Це звична манера поведінки 

керівника з підлеглими, котра виражається в тому, якими способами 

керівник, виконуючи свої функції, спонукає колектив до ініціативного й 

творчого виконання покладених на нього завдань, як контролює діяльність 

підлеглих. Стиль управління залежить від обсягу делегування повноважень, 

від форм влади, що переважно застосовує керівник, від того, про що дбає 

керівник насамперед - про налагодження стосунків у колективі чи про 

виробничі завдання [68, с. 28]. 

Г.В. Атаманчук  визначає стиль державно-управлінської діяльності як 

«систему соціально-ефективних та таких, що постійно розвиваються, 

способів, засобів, форм і методів щоденного функціонування посадових осіб 

і в цілому органів державної влади і місцевого са моврядування, що 

заснована на відповідних принципах і така, що забезпечує раціональне та 

демократичне ведення управлінських справ» [28, с. 430]. 

Повною мірою поділяючи тезу про те, що «нагальна потреба у 

формуванні та розвитку стилів суб’єктів державно-управлінської діяльності 

обумовлена тим, що результативність та ефективність діяльності органів 

державного управління перебуває в прямій залежності від обраного стилю 

управління» [50, с. 342-343], висловимо думку, про пряму залежність 

результативності та ефективності управлінської діяльності від використання 

«належних» та «оптимальних» для досягнення найвищого управлінського 

результату, форм і методів упорядковуючого впливу. 

Розуміючи, що «від того, який стиль мислення притаманний суб’єкту 

державно-управлінської діяльності, залежить процес реформування 

суспільства, впровадження та реалізація державної політики, змін в системі 

державного управління тощо» [50, с. 344], зазначимо, що управлінська 
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діяльність, заснована на принципах та ціннісних орієнтирах публічного 

адміністрування (на відміну від державно-управлінських засад), опирається 

на інші стилі управління, більш «м’які» та демократичніші, ті, які  

передбачають та допускають елементи саморегулювання систем, що є 

об’єктом управління, їх свободу та участь в публічному адмініструванні.  

Отже, стиль управління – це система соціально-ефективних способів, 

засобів, форм і методів щоденного функціонування посадових осіб і в цілому 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування тобто публічних 

адміністрацій. Теоретично, а також виходячи з чинного законодавства, 

органи та посадові особи системи публічного адміністрування в процесі 

реалізації функцій і задач, що входять до їх компетенції, вповноважені 

використовувати широкий спектр форм та методів управлінської діяльності, 

до того ж часом, орієнтуючись не на прямі приписи нормативно-правових 

актів, а керуючись так званим «здоровим глуздом» і спираючись на 

адміністративний розсуд (дискреційні повноваження). Таким чином, 

відповідному поєднанню форм та методів (в чому і полягає той чи інший 

стиль управління), що використовуються в процесі публічно-

адміністративної діяльності в питаннях ефективності заходів, що 

реалізуються на виконання функцій та завдань держави посадовцями 

публічних адміністрацій, відводиться провідна роль. І якщо правові форми, 

як інструменти діяльності публічних адміністрацій, певним чином з огляду 

на можливість, необхідність та порядок застосування, регламентовані 

юридичними нормами, то застосування методів цілком залежить від 

конкретної управлінської проблеми, що має бути найоптимальніше вирішена 

діяльністю публічної адміністрації. 

Адміністративно-правові методи попередньо можна визначити, як 

способи та прийоми безпосереднього цілеспрямованого впливу органів 

державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об’єкти 

управління. 
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В літературі наголошується, що «в адміністративно-правовому аспекті 

методи адміністративної діяльності розуміються як способи 

цілеспрямованого впливу на поведінку громадян, а також діяльність 

підприємств і організацій в інтересах забезпечення громадського порядку» 

[94, с. 31]. Основним методами роботи органів державного управління є 

переконання та примус. Примус до осіб застосовується лише тоді, коли 

вичерпано всі можливості переконання, а також особа не підкорилася 

загальнодержавним інтересам та інтересам громадянського суспільства» [94, 

с. 31]. В розвиток розуміння категорії «метод» в державному управлінні і 

публічному адмініструванні наводиться наступне: «Механізм 

адміністративно-правового впливу містить необхідний обсяг засобів, за 

допомогою яких виробляється бажана модель поведінки. А саме це – 

сукупність специфічних засобів правового впливу на свідомість і поведінку 

суб’єктів з метою формування правомірної поведінки шляхом усвідомлення 

змісту правових норм та ціннісних орієнтацій і формування позитивних 

мотивів активної правової поведінки» [261, с. 428]. Механізм реалізації 

адміністративного впливу здійснюється особливими методами, тобто 

«особливими способами дії на процеси (динаміку) та системи (статику) 

управління, належну поведінку людей та спонукають їх до певних дій. 

Такими методами є переконання та адміністративний примус» [361, с. 163]. 

Під методами публічного адміністрування розуміють певні способи 

практичного виконання суб’єктами публічної адміністрації своїх 

адміністративних зобов’язань, які відповідають характеру й обсягу наданої їм 

компетенції. Метод публічного адміністрування, будучи способом 

безпосереднього владного впливу з боку публічної адміністрації на певний 

об’єкт, несе у своєму змісті юридично владні повноваження, сукупність яких 

безпосередньо зумовлена змістом адміністративно-правового регулювання 

[11, с. 175]. Г.В. Атаманчук зазначає, що «метод правового регулювання вже 

певний час являє собою сукупність юридичних приймів, засобів, способів 

впливу соціальних керуючих систем, що входять до структури державного 
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апарату, на соціально-правову сферу в цілому, а також на складові її 

елементи» [28, с. 291-294], а за іншою концепцією, «адміністративно-

правовий метод являє собою спосіб, прийом здійснення функцій виконавчої 

влади в процесі державного управління» [28, с. 291-294]. Найбільш 

універсальними методами, в такому розумінні, що використовуються в 

управлінському процесі, є беззаперечно переконання, заохочення і примус. В 

такому розумінні варто звернути увагу на висновки Д.М. Лук’янця. Він 

вважає, що методи адміністративно-правового регулювання реалізуються в 

рамках правового режиму, створеного за допомогою методу 

адміністративного права. Крім того, варто зауважити на тому, що метод 

адміністративного права має розглядатися суто з позицій методології 

правового регулювання, тоді як метод адміністративно-правового 

регулювання було б більш коректо розглядати в контексті характеристики 

методів державного управління чи методів державного регулювання» [179] і 

зрозуміти, що не варто плутати методи адміністративно-правового 

регулювання (імперативний або диспозитивний) з методами, як 

інструментами діяльності публічних адміністрацій – переконання, 

заохочення, примус. 

Як зазначає з цього приводу Я.В. Журавель, «розуміння сутності 

методу публічного адміністрування може дати відповідь на питання, яким 

чином результат дії суб’єкта публічного адміністрування може вплинути на 

третіх осіб, змінюючи, зокрема, їх поведінку або створюючи нові ціннісні 

орієнтири, внутрішні переконання та настанови» [113, с. 82]. 

Зважаючи на те, що головними цілями державного управління є 

реалізація функцій і завдань держави, провідниками чого виступають 

управлінці, представники державного апарату. На державний апарат лягає 

головне навантаження щодо практичного забезпечення життєдіяльності 

суспільства і держави у всіх сферах – економічній, соціальній, політичній 

[44, с. 108], то у відносинах, що регламентовані адміністративним правом, 

завжди більшою або меншою мірою проявляється, так зване, 
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підпорядкування волі керованих об’єктів єдиній волі, виразником якої є 

суб’єкт публічного адміністрування, наділений юридично владними 

повноваженнями.  

Не применшуючи ролі та значення переконання та заохочення в 

процесі впорядкування суспільних відносин, більшість науковців вважають 

головним методом впливу, що використовується у діяльності органів 

публічної адміністрації, адміністративний примус. В.М. Кудрявцев стосовно 

цього зазначає: «Уявлення про обов’язковість права складається з ідеї про 

його соціальну цінність плюс розуміння наявності засобів державного 

примусу, що гарантує виконання закону» [166, с. 131].   

Стосовно загального розуміння поняття «примус» вказується, що 

«поряд з переконанням застосовується ще й такий метод як примус, який 

пропонується також розуміти як заперечення волі підвладної особи і 

зовнішній вплив на її поведінку» [381, с.105-106]. Оскільки команду не 

виконано, порушено волю того, хто має владу, останній впливає на моральну, 

майнову, організаційну, фізичну сферу підвладної особи з метою 

перетворення її волі та відновлення підпорядкування [381, с.105-106]. 

Як зазначає М.В. Цвік, державний примус виступає як «гарантія, 

передбачена правовими нормами на випадок можливого порушення права» 

[116, c. 185-186]. Саме так, на думку вченого, слід трактувати примусовість 

як конститутивну ознаку права. С.Н. Братусь стосовно цього зазначає: 

«Оскільки норми права у більшості випадків виконуються добровільно, іноді 

забувають про те, що нормативність права нерозривно пов’язана з 

можливістю державного примусу до виконання його приписів у випадку їх 

порушення» [59, c. 43]. На думку О. Остапенка, М. Коваліва, Р. Кісіля, 

державний примус здійснюється через правові норми та має форму 

правового примусу, що конкретизується у примусових заходах, які 

застосовуються компетентними державними органами до особи, вину якої у 

вчиненні певного проступку доведено у встановленому законом порядку [16, 

с. 212]. 
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Не поглиблюючись в науковий диспут стосовно розуміння категорій 

«примус», «державний примус» та «правовий примус» зазначимо, що 

переважна більшість науковців в галузі теорії права та держави здійснюють 

його розгляд з позиції нормативності права, як одну з визначальних його 

ознак, які відрізняють право, як найвагоміший соціальний регулятор від 

інших соціальних норм – а саме – забезпечення норм права до виконання 

можливістю притягнення (в разі невиконання або порушення) в примусовому 

порядку до заходів юридичної відповідальності.  

Втім, в адміністративному праві примус, як метод реалізації державно-

владних повноважень, має істотні особливості, до яких нас повертає Л.І. 

Калєніченко, підкреслюючи, що «державний примус є багатоаспектним 

явищем. У юридичній літературі існують різні точки зору щодо сутності 

даного правового явища. Одні вчені розуміють державний примус як метод 

здійснення державної влади. Інші, – як метод державного керівництва 

суспільством. Деякі вважають, що це засіб здійснення державної влади, 

форма її функціонування або прояву (наприклад, як частини держаних 

функцій)» [126, с. 22]. Не заперечуючи проти такого визначення державного 

примусу, зазначимо, що примус є необхідною сутнісною складовою системи 

публічного адміністрування, адже публічна сфера, де складається переважна 

більшість суспільних відносин, врегульованих за домового норм права, 

становить собою підвладний об’єкт управлінського впливу. І саме через 

обов’язковість та примусовість владний вплив на суспільні відносини з 

метою їх впорядкування стає можливим. На підтвердження цього В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко  узагальнюють: «Метод державного управління – 

це різні способи, прийоми та засоби цілеспрямованого, організаційного 

впливу суб’єктів управління на об’єкти, що віднесені до їх ведення» [145, с. 

184].  

Р.С. Мельник вказує, що «засоби адміністративного примусу, що 

застосовують різні суб’єкти адміністративно-правових відносин, охороняють 

переважно такі суспільні відносини, що врегульовані нормами 
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адміністративного права, тобто тими правовими нормами, що регламентують 

суспільні відносини у сфері управлінської діяльності [198, с. 12]. Сутність 

адміністративного примусу є невід’ємною складовою системи методів 

публічного управління, що належить до найбільш жорстких засобів впливу. 

Саме тому посадові особи органів управління застосовують примус, як 

правило, у поєднанні з іншими управлінськими прийомами [87, с. 209]. 

Зважаючи на те, що на відміну від інших різновидів державного 

примусу, які завжди є реакцією на протиправні діяння суб’єктів, заходи 

адміністративного примусу  застосовуються із потрійною метою. По-перше, 

для попередження правопорушень. По-друге, для припинення 

правопорушень, які вчиняються. По-третє, для притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб, винних у вчиненні протиправних дій 

(проступків). Примус, як зазначають О.Н. Ярмиш та В.О. Серьогін, полягає в 

«адміністративному схиленні суб’єкта до виконання прийнятого рішення 

незалежно (а то й усупереч) його волі шляхом застосування до нього заходів 

організаційного, особистого, майнового чи психологічного тиску. Примус 

завжди покликаний забезпечити виконання прийнятих рішень шляхом 

застосування певних заходів (попереджувальних, запобіжних чи заходів 

юридичної відповідальності)» [399, с. 236]. Таким чином, зважаючи на 

застосування в діяльності публічних адміністрацій примусових заходів 

адміністративно-правового попередження та припинення, можна сміливо 

визначити основну ознаку, яка відрізняє адміністративний примус від інших 

різновидів державного примусу – вона полягає в його застосуванні протягом 

всієї діяльності апарату публічного адміністрування, демонструє його 

владність і застосовується навіть там і тоді, де і коли немає ні 

правопорушення, ні правопорушника. 

Адміністративний примус як метод публічного адміністрування 

притаманний і державно-владному впорядкуванню відносин в сфері свободи 

віросповідання і діяльності релігійних організацій. 
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Відповідно до законодавства України про свободу совісті та релігійні 

організації, кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу 

совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або 

переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні 

культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні 

переконання, проте здійснення свободи сповідувати релігію або переконання 

може підлягати певним  обмеженням, але лише тих із них, які, по-перше, 

необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і 

моралі, а також захисту прав і свобод інших громадян, по-друге, встановлені 

законом і відповідають міжнародним зобов’язанням України. 

Адміністративний примус вирізняється в системі  державного примусу 

тим, що «заходи впливу, які застосовуються у процесі його використання, в 

багатьох випадках є засобами профілактики правопорушень та 

злочинів» [143, c. 196]. Ведучи боротьбу з адміністративними та іншими 

порушеннями громадського порядку, уповноважені органи та їх посадові 

особи усувають тим самим ту негативну основу, на якій може відбуватися 

становлення злочинності. Тому можна казати, що всі заходи 

адміністративного примусу мають превентивний характер щодо злочинності. 

Зважаючи на можливість скоєння організованими релігійними групами 

(релігійними організаціями) ряду злочинів (ст.ст. 178; 179; 180; 181; 297; 299; 

298; 300; 115; 121; 122; 127; 152; 153; 442 та інші КК України), в спеціальних 

дослідженнях визначено, що «для виявлення рівня латентності злочинів 

вчинених на релігійному ґрунті слід використовувати загальні і спеціальні 

методи. Наприклад, до загальних відносяться: виявлення громадської думки 

про стан латентної злочинності; експертна оцінка спеціалістів; вивчення 

документів правоохоронних органів, фінансово-ревізійного контролю, 

перевірка релігійних організацій тощо. До спеціальних методів відносяться: 

оперативно-розшукові заходи, пов’язані з проникненням в середовище 

релігійної організації; аналіз динаміки злочинів, що вчиняються адептами; 
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дослідження періоду від їх вчинення до розкриття і запровадження санкцій; 

екстраполяція; системно-структурний аналіз тощо» [247, с. 209]. 

Як бачимо, з метою попередження ряду злочинів в сфері свободи 

віросповідання або за участю релігійних організацій, реалізація 

адміністративно-попереджувальних заходів є необхідною та допустимою 

умовою здійснення публічного адміністрування у вказаній сфері. За 

твердженням Р.С. Мельника, «заходи адміністративного примусу можуть 

застосовуватися також за відсутності правопорушень, з метою їх 

попередження, відвернення, а також забезпечення громадського порядку і 

громадської безпеки за різних надзвичайних ситуацій. Мова йде про заходи 

адміністративного попередження. Тому можна стверджувати, що 

адміністративний примус використовується для боротьби з 

правопорушеннями, різними за своєю суспільною небезпекою, в тому числі 

злочинами» [199, с. 6]. 

Не зважаючи на те, що за Законом України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» визначається, що публічні богослужіння, релігійні 

обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу з дозволу відповідної 

місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської Рад народних депутатів. Клопотання про видачу вказаного дозволу 

подається не пізніш як за десять днів до призначеного строку проведення 

богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які не 

потребують оперативної реакції. Разом з тим, Конституційний суд України 

встановив, «що закріплена у положеннях частини п’ятої ст. 21 Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» вимога отримати 

попередній дозвіл на проведення окремих мирних релігійних зібрань у 

публічних місцях суперечить положенням частини першої ст. 39 Конституції 

України, які як норми прямої дії встановлюють необхідність лише завчасно 

сповістити органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування про 

проведення мирного зібрання, яке може мати як релігійний, так і 

нерелігійний характер» [318]. З такої державно-правової позиції витікає, що, 
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на перший погляд, проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, 

церемоній та процесій застережене від примусового адміністративно-

правового втручання з боку системи органів публічного адміністрування. 

Втім, для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення 

масових заходів, до яких відноситься і проведення публічних богослужінь, 

релігійних обрядів, церемоній та процесій, органи Національної поліції 

зобов’язані виконувати адміністративну діяльність, до складу якої входить 

застосування примусових заходів адміністративного попередження та 

припинення.  

Як зазначає М.С. Ковтун: «Адміністративною діяльністю Національної 

поліції є виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-владна діяльність із 

забезпечення адміністративно-правовими засобами публічної безпеки і 

порядку, попередження й припинення злочинів та інших правопорушень, 

надання публічних послуг фізичним та юридичним особам» [134, с. 288], а 

«правозастосування в процесі адміністративної діяльності пов’язане 

переважно не із правопорушеннями, а з організацією втілення правових норм 

у життя, вирішенням численних організаційних питань, що виникають у 

процесі правомірної поведінки громадян, діяльності підприємств, установ, 

організацій (реєстрація автотранспортних засобів, організація дорожнього 

руху, забезпечення правил дозвільної системи, профілактична робота тощо)» 

[4, с. 6]. Відповідно до положень ст. 16  ПК України, релігійні організації 

зобов’язані: стати на облік у контролюючих органах в порядку, 

встановленому законодавством України; вести в установленому порядку 

облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати 

податків та зборів; сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, 

встановлених законодавством. Хоча ПК України не передбачено особливих 

умов щодо проведення перевірок релігійних організацій, втім документальні 

перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень 

виключно у випадках та у порядку, передбачених законодавством за умови 
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наявності обставин для їх проведення, визначених статтями 77 та 78 ПК 

України.  

А.М. Тимченко розглядає податковий примус, як «…особливий вид 

державно-правового примусу, який є встановленою нормами податкового 

права системою заходів впливу, що застосовують до зобов’язаних суб’єктів 

податкових правовідносин, які порушують податково-правові норми, з метою 

забезпечення реалізації податкового обов’язку, надходження податків і 

зборів до держави та територіальних громад» [358, с. 18]. Податково-

правовий примус характеризується також як «вплив податкових органів або 

їхніх посадових осіб на зобов’язаних суб’єктів через застосування до них 

примусових заходів, передбачених податковим законодавством, які пов’язані 

з настанням негативних наслідків особистого, майнового та організаційного 

характеру» [329, с. 392]. 

Оскільки в такому розумінні мета застосування податкового примусу 

кореспондується з метою захисту публічного інтересу в оподаткуванні, а 

саме йдеться про своєчасне й у повному обсязі отримання коштів від сплати 

податків і зборів платниками, а також врахування того, що ці відносини 

динамізуються в публічно-правовій сфері за участю органів державної 

виконавчої влади, то податково-правовий примус сміливо можна 

співвіднести з адміністративно-примусовими заходами. На підтвердження 

такої пропозиції В.В. Сергєєва зазначає, що «примус у податковому праві 

реалізується у різних формах за своєю сутністю, підставами та метою 

застосування, способами впливу, призначенням у системі правового 

регулювання податкових відносин» [332, с. 162]. Вчена пропонує 

виокремлювати декілька форм реалізації такого примусу: а) у формі 

відповідальності за порушення податкового законодавства; б) у формі 

спеціальних забезпечувальних заходів – способів забезпечення виконання 

податкового обов’язку; в) у формі примусового погашення податкового 

боргу (примусового стягнення коштів і продажу інших активів платників 

податків, що мають податковий борг) [332, с. 162]. 
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Релігійні організації, їх посадові особи та учасники, звісно, є 

суб’єктами відносин, врегульованих нормами адміністративного права, у 

зв’язку з чим, вимоги законодавства про відповідальність поширюються і на 

них. Так, наприклад, посадові особи релігійних організацій можуть бути 

суб’єктами відповідальності за порушення санітарно-гігієнічних і 

протиепідемічних, протипожежних правил і норм, тощо. 

Проте, чинний КУпАП не містить  санкцій за порушення законодавства 

про свободу совісті та релігійні організації, а законодавством про свободу 

совісті та релігійні організації передбачено лише один вид стягнення – 

припинення діяльності релігійної діяльності в судовому порядку. 

Припинення діяльності релігійної організації в судовому порядку є єдиним 

організаційним заходом відповідальності. 

Законодавчими підставами для припинення діяльності релігійної 

організації в судовому порядку є: 1) вчинення релігійною організацією дій, 

недопустимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону; 2) 

поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з 

посяганнями на життя, здоров’я, свободу і гідність особи; 3) систематичного 

порушення релігійною організацією встановленого законодавством порядку 

проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, 

походів тощо); 4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних 

обов’язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями 

громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, 

громадських або релігійних організацій. 

З огляду на це, вбачається не логічним  факт відсутності 

адміністративної відповідальності релігійних організацій за вчинення діянь з 

ознаками адміністративного проступку. Попри встановлення принципу 

невтручання держави в справи релігійних організацій, важко знайти 

альтернативу заходам юридичної відповідальності в питаннях загальної та 

індивідуальної превенції.  
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Як свідчить Є.Є. Додіна: «Кодекс УРСР про адміністративні 

правопорушення містив статтю 212, яка передбачала настання 

адміністративної відповідальності за ухилення керівників релігійних 

об’єднань від реєстрації об’єднання в органах державного управління, 

порушення встановлених законодавством правил організації, проведення 

релігійних зібрань, рухів та інших церемоній культу, організацію та 

проведення службовцями культу та членами релігійних об’єднань 

спеціальних дитячих та юнацьких зібрань, а також трудових та інших 

кружків і груп, які не мають відношення до відправлення культу» [105, с. 

340]. 

Якщо порушення встановлених законодавством правил організації, 

проведення релігійних зібрань, рухів та інших церемоній культу, організацію 

та проведення службовцями культу та членами релігійних об’єднань 

спеціальних дитячих та юнацьких зібрань, а також трудових та інших 

кружків і груп, які не мають відношення до відправлення культу не 

відповідає законодавству України про свободу совісті та релігійні організації 

і не може становити склад адміністративного проступку, то  ухилення 

керівників релігійних об’єднань від реєстрації об’єднання в органах 

державного управління, зважаючи, що всі, крім релігійних громад, релігійні 

організації мають реєструвати свої статути (положення), дійсно створює 

загрозу ефективності публічного адміністрування в даній сфері і повинно 

відображатися встановленням що найменше адміністративної 

відповідальності за такі дії. 

До того ж не забезпечені заходами відповідальності і відповідними 

санкціями (бажано адміністративно-правового характеру) участь релігійних 

організацій у діяльності політичних партій, надання політичним партіям 

фінансової підтримки,  агітація або фінансування виборчих кампаній 

кандидатів до цих органів влади. 

Цілком поділяємо точку зору І.О. Пристінського стосовно того, що 

поряд з попередженням та припиненням діяльності релігійної організації в 
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судовому порядку міг би існувати «такий вид стягнення, як зупинення 

діяльності релігійної організації на певний строк» [265, с. 460]. Застосування 

цього стягнення, на думку І.О. Пристінського, було б заходом припинення 

адміністративного правопорушення з боку релігійної організації. Вчений 

пояснює, що тимчасове зупинення діяльності релігійної організації полягає в 

забороні на певний строк займатися будь-якою діяльністю. Оскільки 

внаслідок тимчасового зупинення діяльності релігійної організації суттєво 

обмежуються права релігійної організації, то прийняття рішення про 

застосування даного стягнення слід покласти лише на суди» [265, с. 460]. 

Також поділяємо думку І.О. Пристінського, який зазначає, що 

необхідно передбачити розгляд справ щодо припинення релігійних 

організацій в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного 

судочинства України. Тобто дивує підхід законодавця щодо вирішення цього 

питання – за порушення, які вчиняє релігійна організація в публічно-правовій 

сфері, порушник притягується до юридичної відповідальності в порядку 

цивільного процесуального законодавства, тобто за правилами, які 

передбачені для спорів, що виникають у сфері приватного права. Тому 

вважаємо, що одним із напрямків розвитку адміністративного 

процесуального законодавства є закріплення в КАС України положень, які б 

передбачали процедуру розгляду питань щодо припинення діяльності 

релігійних організацій.  

Таким чином, слід констатувати, що наявність прогалин в правовому 

регулюванні адміністративних процедур за участю релігійних організацій в 

частині застосування заходів адміністративного примусу, не сприяє 

ефективності публічного адміністрування щодо забезпечення свободи совісті 

і всього комплексу прав релігійних організацій, як засобів задоволення 

релігійних потреб громадян. 

Отже цю групу адміністративних правовідносин, в яких релігійні 

організації є безпосередніми учасниками, пропонуємо назвати 

«адміністративні правовідносини, які пов’язані із застосовуванням заходів 
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примусу». Як було вище встановлено, до цієї групи можна віднести: 1) 

адміністративні-правовідносини, що виникають у зв’язку із профілактикою 

правопорушень у сфері релігії (наприклад, профілактичний напрямок 

діяльності Національної поліції України); 2) адміністративні правовідносини, 

що виникають у зв’язку із реалізацією органами публічного адміністрування 

контрольної діяльності у сфері релігії, в першу чергу, з контрольною 

діяльністю Державної служби України з етнополітики та свободи совісті; 3) 

адміністративно-правові відносини щодо притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності; 4) адміністративні правовідносини, що 

пов’язані із оскарженням відмови у реєстрації статуту (положення) релігійної 

організації; 5) адміністративно-правові відносини, що пов’язані із 

ініціюванням органом публічного адміністрування питання про припинення 

діяльності релігійної організації.       

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки. 

Більшість класифікацій адміністративних правовідносин не враховують 

специфіку такого учасника як релігійні організації. Аналіз наукової 

літератури дозволяє в залежності від активності, яку проявляють учасники 

правовідносин, та їх правового положення виділити групи адміністративних 

правовідносин, в яких релігійні об’єднання, по-перше, є учасниками 

реєстраційних правовідносин (тобто стосовно створення релігійної 

організації), по-друге, є учасниками адміністративних правовідносин в 

статусі релігійної організації (тобто стосовно реалізації релігійною 

організацією передбачених законодавством прав та обов’язків), по-трете, є 

учасниками адміністративно-примусових відносин (наприклад, виступають 

об’єктами державного контролю за додержанням законодавства про свободу 

совісті та релігійні організації), по-четверте, приймають участь в публічному 

адмініструванні через своїх представників в консультативно-дорадчих 

органах при органах виконавчої влади.        
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Релігійні об’єднання є учасниками адміністративних правовідносин 

щодо створення релігійної організації. До таких правовідносин відносяться 

реєстрація статутів (положень) релігійної організації та державна реєстрація 

релігійної організації в якості юридичної особи.   

Релігійні організації задля реалізації своїх прав та обов’язків є 

учасниками адміністративних правовідносин, які не пов’язані із 

застосовуванням заходів примусу. Зокрема, до таких відносин належать: 1) 

розгляд клопотання релігійної організації органом публічного 

адміністрування щодо отримання дозволу на проведення у передбачених 

законом випадках публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій; 2) розгляд звернення релігійної організації щодо отримання 

публічної інформації від органів публічного адміністрування; 3) реєстрація 

трудового договору, тощо. Тобто мова йде про весь спектр адміністративних 

послуг, що надаються, в тому числі, і релігійних організаціям.  

Релігійні організації є учасниками адміністративних правовідносин, 

які пов’язані із застосовуванням заходів примусу. До цієї групи можна 

віднести: 1) адміністративні-правовідносини, що виникають у зв’язку із 

профілактикою правопорушень у сфері релігії (наприклад, профілактичний 

напрямок діяльності Національної поліції України); 2) адміністративні 

правовідносини, що виникають у зв’язку із реалізацією органами публічного 

адміністрування контрольної діяльності у сфері релігії, в першу чергу, з 

контрольною діяльністю Державної служби України з етнополітики та 

свободи совісті; 3) адміністративно-правові відносини щодо притягнення 

осіб до адміністративної відповідальності; 4) адміністративні 

правовідносини, що пов’язані із оскарженням відмови у реєстрації статуту 

(положення) релігійної організації; 5) адміністративно-правові відносини, що 

пов’язані із ініціюванням органом публічного адміністрування питання про 

припинення діяльності релігійної організації.       

Цікавою та мало дослідженою групою є адміністративні 

правовідносини, пов’язані із діяльністю представників релігійних 
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організацій у складі консультативно-дорадчих органів при органах 

публічного адміністрування. Встановлено, що участь представників 

релігійних організацій у формуванні державної політики у сфері релігії, а 

також у прийняття рішень органів публічного адміністрування, які 

стосуються сфері релігії та реалізації права особи на свободу 

віросповідання, сприяє підвищенню рівня ефективності діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації. Врахування думки представників 

релігійних організацій в сфері публічного адміністрування є важливим 

індикатором рівня задоволення громадськості, а також сприяє 

забезпеченню добробуту та злагоди у міжконфесійному та міжрелігійному 

середовищі. Участь представників релігійних організацій у діяльності 

консультативно-дорадчих органів при органах публічного адміністрування 

є яскравим прикладом правовідносин, в яких релігійні організації 

реалізують свою адміністративну правосуб’єктність.  

 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

На підставі аналізу суб’єктів адміністративних правовідносин у сфері 

релігії були зроблені наступні висновки. 

Більшість класифікацій суб’єктів адміністративного права, які 

висвітлені в юридичній літературі, мають суттєві вади: 

- ігноруючи сучасний розвиток суспільних відносин в Україні та стан 

адміністративного законодавства намагаються описувати систему суб’єктів 

адміністративного права через класифікації, які є архаїчними та такими, що 

втратили свої методологічні властивості; 

- використовуються загальнотеоретичні конструкції, які не мають 

практичного значення, адже позбавлені конкретики та не враховують окремі 

групи специфічних суб’єктів; 
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- іноді перевага надається суб’єктам публічного права, які поділяються 

на декілька видів та детально характеризуються, але, при цьому, докупи 

змішуються суб’єкти приватного права, що принижує їх роль у системі 

суб’єктів адміністративного права. 

Переважна більшість класифікацій суб’єктів адміністративного права, 

які представлені в наукових джерелах, не враховує специфіку релігійних 

організацій як учасників адміністративних правовідносин. Іноді релігійні 

організації розбиті по різним класифікаційним групам, що, з одного боку, 

підкреслює неоднорідність їх адміністративно-правового статусу, а, з іншого, 

не дає можливість сприйняти релігійну організацію як цілісного суб’єкта 

адміністративного права. 

Встановлено, що складність класифікації адміністративних відносин, 

учасниками яких є релігійні організації, полягає у наступному:  

по-перше, виникає необхідність винаходу одного критерію, за 

допомогою якого можна було б адміністративні правовідносини, в яких 

приймають участь релігійні організації, класифікувати на групи та, 

відповідно, охарактеризувати кожну із них (існує безліч критеріїв за якими 

можна класифікувати адміністративні правовідносини і, відповідно, розкрити 

специфіку участі релігійних організацій в кожній із визначених 

класифікаційних груп).  

по-друге, в адміністративному праві вже давно піднімається питання 

щодо активного використання диспозитивного методу правового 

регулювання та про необхідність виділяти особливу групу «публічно-

партнерських відносин»; 

по-третє, особливість адміністративних правовідносин полягає в тому, 

що одним із учасників таких правовідносин завжди виступає суб’єкт 

публічного адміністрування, що обумовлює необхідність пошуку критеріїв 

класифікації адміністративних правовідносин, учасниками яких є релігійні 

організації, не через аналіз адміністративно-правового статусу релігійних 

організацій, а через аналіз інструментарію діяльності органів публічного 
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адміністрування, який вони використовують для виникнення, розвитку чи 

припинення таких правовідносин; 

по-четверте, змінилася форма роботи суб’єктів публічного управління 

та безпосередньо органів публічного адміністрування, що вимагає 

врахування сучасних тенденцій розвитку суспільних відносин та теорії 

державного управління.  

Встановлено, що для розкриття особливостей релігійних організацій як 

суб’єктів адміністративного права, найбільш прийнятною є класифікація, яка 

поділяє суб’єктів адміністративного права, в залежності від наявності чи 

відсутності у них владних повноважень, на дві групи: а) приватні особи; б) 

суб’єкти публічного адміністрування. Приватна особа це фізична або 

юридична особа, що діє від себе особисто, неофіційно та не має будь-яких 

владних повноважень. Суб’єкт публічної адміністрації це суб’єкт владних 

повноважень, який надає адміністративні послуги та здійснює виконавчо-

розпорядчу адміністративну діяльність. 

Приватні особи поділяються в залежності від їх правового статусу на: 

фізичних осіб; фізичних осіб-підприємців; юридичних осіб приватної форми 

власності; громадські об’єднання; професійні спілки; політичні партії; органи 

самоорганізації населення; релігійні організації.  

Зміст Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

дозволяє говорити про релігійні організації, по-перше, як про суб’єктів права, 

адже за ними національне законодавство закріплює певний комплекс прав та 

обов’язків, по-друге, як про учасників конкретних конституційних, 

адміністративних, цивільних та інших правовідносин. Щоб бути суб’єктом 

адміністративного права релігійна організація повинна мати адміністративну 

правоздатність. Для цього достатньо, що б національне законодавство 

закріпило за релігійною організацією певний об’єм адміністративних прав і 

обов’язків. Лише маючи статус суб’єкта адміністративного права релігійна 

організація може стати суб’єктом конкретних адміністративних 

правовідносин. Для цього релігійна організація повинна мати 
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адміністративну дієздатність, тобто можливість реалізовувати свої 

адміністративні права чи виконувати юридичні обов’язки. Статус суб’єкта 

адміністративних правовідносин з’являється у релігійної організації лише з 

моменту, коли вона починає реалізовувати закріплені за нею адміністративні 

права чи виконувати юридичні обов’язки.  

Таким чином, релігійна організація є приватною особою в системі 

суб’єктів адміністративного права, яка може, по-перше, бути суб’єктом 

адміністративно-правових відносин, по-друге, виступати об’єкт публічного 

управління, і, по-третє, бути суб’єктом адміністративно-деліктних відносин. 

В першому випадку, релігійна організація є учасником адміністративних 

правовідносин щодо реалізації своїх прав, наприклад, учасником 

адміністративної процедури щодо отримання дозволу на проведення 

релігійного обряду, в другому, – об’єктом реалізації повноважень органів 

публічної адміністрації, наприклад, щодо дотримання карантинних вимог, в 

третьому, – суб’єктом юридичної відповідальності, яка сьогодні не чітко 

відображена в національному законодавстві.    

Окреслено основні тенденції у науці адміністративного права, що 

визначають структуру адміністративно-правового статусу релігійної 

організації: 

по-перше, всі без виключення науковці сходяться в тому, що до 

елементів адміністративно-правового статусу відносяться права і обов’язки 

особи; 

по-друге, є намагання розширити коло елементів структури 

адміністративно-правового статусу іншими елементами, що обумовлено, в 

першу чергу, не розумінням співвідношення понять «правове положення 

особи» та «правовий статус особи»; 

по-третє, у зв’язку з тим, що «юридична відповідальність» 

розглядається в науковій літературі як обов’язок особи, яка вчинила 

протиправні дії та порушила права інших осіб, понести (перенести) 

обмеження та санкції, які визначила держава за такі порушення, 
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пропонується (для того, щоб юридична відповідальність не загубилася в 

загальній системі обов’язків особи) розглядати її як окремий елемент в 

структурі правового статусу релігійної організації; 

по-четверте, у зв’язку з тим, що релігійні організації не відносяться до 

системи органів публічного адміністрування, відсутня і необхідність 

визначення в структурі їх адміністративно-правового статусу таких елементів 

як цілі, завдання та функції.  

Чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

закріплює окремі права та обов’язки релігійних організації, а також 

передбачає для них юридичну відповідальність у випадках порушення вимог 

законодавства. Разом з тим, до недоліків цього нормативно-правового акту 

відносяться наступні: а) окремим розділом передбачені права релігійних 

організацій і відсутня навіть стаття, яка б перераховувала їх основні 

обов’язки; б) запропонований перелік прав є, по-перше, не повним, по-друге, 

безсистемним, адже до купи скидані права, передбачені різними галузями 

права (цивільнім, господарським, міжнародним, адміністративним правом); 

в) про обов’язки релігійних організацій згадується лише один раз, коли 

зазначається, що релігійна організація як юридична особа несе обов’язки 

відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення); г) 

нормативно-правовий акт не дає загального уявлення про систему 

адміністративних прав та обов’язків релігійних організацій, які вони 

реалізують та виконують в межах адміністративних правовідносин (для 

уточнення таких прав і обов’язків доводиться аналізувати весь спектр 

чинного законодавства).  

Адміністративна правосуб’єктність релігійних організацій 

(адміністративна правоздатність та дієздатність) не входять до структури 

адміністративно-правового статусу релігійних організацій та є категоріями, 

які характеризують релігійну організацію як суб’єкта адміністративного 

права.  
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Адміністративно-правовий статус релігійних організацій є правовою 

категорією, яка визначає особливості її участі у адміністративно-правових 

відносинах, акцентуючи увагу на об’ємі адміністративних прав та обов’язків, 

що закріплені національним законодавством за релігійною організацією, а 

також на юридичній відповідальності, яка передбачена за порушення вимог 

законодавства. У зв’язку з цим, структура адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій складається із трьох елементів – прав, обов’язків, 

юридичної відповідальності. 

В національному законодавстві відсутнє науково обґрунтоване 

визначення релігійної організації. Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» пропонує лише перелік організаційно-правових форм, в 

яких релігійні організації можуть створюватися та функціонувати. Знову ж 

таки, певні види релігійних організацій (організаційно-правові форми) 

визначені законодавчо, а інші – просто побіжно згадані в ньому. Вбачається 

за необхідне законодавче визначення кожної організаційно-правової форми 

релігійної організації, яке, через досконалу юридичну техніку може бути не 

громіздким, проте виключить з порядку денного необхідність здійснення 

пошуку тлумачення сутності певної форми релігійної організації (до 

прикладу, церкви, релігійного братства, місіонерського товариства тощо).     

Пропонується наступне визначення релігійної організації. Релігійні 

організації це об’єднання віруючих на основі єдиного віровчення, які 

характеризуються наступними ознаками: а) створені громадянами або 

юридичними особами з метою сприяння сповідуванню і поширенню віри; б) 

зареєстровані в установленому законом порядку; в) побудовані згідно з 

приписами віровчення; г) діють відповідно до своєї ієрархічної та 

інституційної структури; ґ) обирають, призначають і замінюють персонал 

згідно зі своїми статутами (положеннями); д) мають право на набуття статусу 

юридичної особи з усіма правовими наслідками, що з цього випливають. 

Державний вплив у сфері релігії у рівній мірі здійснюють Верховна 

Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України. Разом з тим, 
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система противаг та стримувань, яка повинна була б діяти і у сфері релігії, 

іноді не спрацьовує, адже є недосконалою. Повноваження цих центральних 

органів державної влади стосовно їх впливу на суспільні відносини у сфері 

релігії потребують коригування з метою конкретизації. 

Запропоноване наступне розмежування термінів «публічне 

управління», «державне управління», «публічне адміністрування» та 

«публічна адміністрація»: 1) термін «державне управління» в межах 

доктрини адміністративного права перестав виконувати методологічну 

функцію, адже виникла необхідність говорити не тільки про повноваження та 

діяльність органів державної влади, а й про повноваження та реалізацію 

органів місцевого самоврядування, які за статусом не є і не можуть бути 

органами державної влади; 2) термін «публічне управління» є 

узагальнюючим терміном для наук конституційного та адміністративного 

права, адже дозволяє узагальнено характеризувати специфіку діяльності, по-

перше, органів, що представляють всі гілки влади – законодавчу, виконавчу 

та судову, по-друге, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 3) термін «публічне адміністрування» дозволяє 

зосередитись в основному на зовнішній діяльності органів виконавчої влади 

(хоча в науковій літературі підкреслюється, що цим терміном може 

охоплюватись і внутрішня діяльність органів виконавчої влади); 4) термін 

«публічна адміністрації» використовується до структур, які організаційно 

виділені в системі органів державної влади, тому, наприклад, 

консультативно-дорадчі органи, які створюються в системі органів 

виконавчої влади не можна віднести до органів публічного адміністрування, 

адже вони не реалізують зовні державно-владних повноважень, тоді як всі 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади одночасно можна 

характеризувати як суб’єктів публічного адміністрування і як суб’єктів 

публічної адміністрації.      

Публічне адміністрування в сфері релігії здійснюється розгалуженою 

системою органів та посадових осіб, до яких відносяться Президент України, 
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Кабінет Міністрів України, Міністерство культури та інформаційної політики 

України, Міністерство освіти та науки України, Державна служба України з 

етнополітики та свободи совісті та органи виконавчої влади на місцях. До 

суб’єктів же, які забезпечують консультативно-дорадчу діяльність органів 

виконавчої влади, відносяться Комісія з питань забезпечення реалізації прав 

релігійних організацій та Рада з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями. 

Більшість класифікацій адміністративних правовідносин не враховують 

специфіку такого учасника як релігійні організації. Аналіз наукової 

літератури дозволяє в залежності від активності, яку проявляють учасники 

правовідносин, та їх правового положення виділити групи адміністративних 

правовідносин, в яких релігійні об’єднання, по-перше, є учасниками 

реєстраційних правовідносин (тобто стосовно створення релігійної 

організації), по-друге, є учасниками адміністративних правовідносин в 

статусі релігійної організації (тобто стосовно реалізації релігійною 

організацією передбачених законодавством прав та обов’язків), по-трете, є 

учасниками адміністративно-примусових відносин (наприклад, виступають 

об’єктами державного контролю за додержанням законодавства про свободу 

совісті та релігійні організації), по-четверте, приймають участь в публічному 

адмініструванні через своїх представників в консультативно-дорадчих 

органах при органах виконавчої влади.        

Релігійні об’єднання є учасниками адміністративних правовідносин 

щодо створення релігійної організації. До таких правовідносин відносяться 

реєстрація статутів (положень) релігійної організації та державна реєстрація 

релігійної організації в якості юридичної особи.   

Релігійні організації задля реалізації своїх прав та обов’язків є 

учасниками адміністративних правовідносин, які не пов’язані із 

застосовуванням заходів примусу. Зокрема, до таких відносин належать: 1) 

розгляд клопотання релігійної організації органом публічного 

адміністрування щодо отримання дозволу на проведення у передбачених 
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законом випадках публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій; 2) розгляд звернення релігійної організації щодо отримання 

публічної інформації від органів публічного адміністрування; 3) реєстрація 

трудового договору, тощо. Тобто мова йде про весь спектр адміністративних 

послуг, що надаються, в тому числі, і релігійних організаціям.  

Релігійні організації є учасниками адміністративних правовідносин, 

які пов’язані із застосовуванням заходів примусу. До цієї групи можна 

віднести: 1) адміністративні-правовідносини, що виникають у зв’язку із 

профілактикою правопорушень у сфері релігії (наприклад, профілактичний 

напрямок діяльності Національної поліції України); 2) адміністративні 

правовідносини, що виникають у зв’язку із реалізацією органами публічного 

адміністрування контрольної діяльності у сфері релігії, в першу чергу, з 

контрольною діяльністю Державної служби України з етнополітики та 

свободи совісті; 3) адміністративно-правові відносини щодо притягнення 

осіб до адміністративної відповідальності; 4) адміністративні 

правовідносини, що пов’язані із оскарженням відмови у реєстрації статуту 

(положення) релігійної організації; 5) адміністративно-правові відносини, що 

пов’язані із ініціюванням органом публічного адміністрування питання про 

припинення діяльності релігійної організації.       

Цікавою та мало дослідженою групою є адміністративні 

правовідносини, пов’язані із діяльністю представників релігійних 

організацій у складі консультативно-дорадчих органів при органах 

публічного адміністрування. Встановлено, що участь представників 

релігійних організацій у формуванні державної політики у сфері релігії, а 

також у прийняття рішень органів публічного адміністрування, які 

стосуються сфері релігії та реалізації права особи на свободу 

віросповідання, сприяє підвищенню рівня ефективності діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації. Врахування думки представників  

релігійних організацій в сфері публічного адміністрування є важливим 

індикатором рівня задоволення громадськості, а також сприяє 
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забезпеченню добробуту та злагоди у міжконфесійному та міжрелігійному 

середовищі. Участь представників релігійних організацій у діяльності 

консультативно-дорадчих органів при органах публічного адміністрування 

є яскравим прикладом правовідносин, в яких релігійні організації 

реалізують свою адміністративну правосуб’єктність.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з розкриттям особливостей адміністративно-

правового забезпечення реалізації засад відносин держави та церкви, 

розробкою з урахуванням сучасних досягнень науки адміністративно-

правових механізмів їх забезпечення, а також з удосконаленням на цій 

підставі положень чинного адміністративного законодавства. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Зроблено висновок, що в умовах інтеграції країн Європи, в умовах 

глобалізації культур і економік різних країн єдиною моделлю відносин 

держави та церкви, яка не буде мати руйнівного впливу на національні 

культури і водночас буде забезпечувати право особи на свободу 

віросповідання, є модель автономії держави і церкви, де церква за своїм 

статусом є інститутом громадянського суспільства. Всі інші історичні моделі 

відносин держави та церкви, зокрема модель держави з офіційно узаконеною 

і фактично панівною церквою (державною церквою) або модель держави з 

визначеною традиційною релігією (конфесією) в суспільстві, яка посідає 

пріоритетне становище серед інших віросповідань, будуть більшою чи 

меншою мірою порушувати автономність держави і церкви у суспільстві, а 

водночас обмежувати право особи на свободу віросповідання. Обґрунтована 

думка, що проблеми формування відносин між державою та церквою у 

сучасному світі та Україні притаманні сьогодні не тільки процесу 

формування загальної політики країн Європи щодо релігії та церкви, а й 

негативно позначаються на формуванні та реалізації державної політики 

щодо релігії та церкви в Україні. Це свідчить про те, що існуючі в країнах 

світу моделі відносин держави та церкви знаходяться в процесі 

трансформації. Вони оновлюються, змінюються та еволюціонують. Тому 

про більшість моделей відносин держави та церкви, що виділяються в 

науковій літературі, можна говорити як про моделі, які існували колись в 
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історичному аспекті, або ж як про моделі, що сьогодні характеризують 

окремі суспільства, але знаходяться в стані змін і трансформації.  

2. Встановлено, що розгляд церкви як інституту громадянського 

суспільства є основоположною засадою, яка повинна спрямовувати розвиток 

моделі відносин держави і церкви в Україні. Наголошено на тому, що для 

України важливим є формування громадянського суспільства в умовах 

світської держави, у якій жодна релігія не проголошується як офіційна або 

обов’язкова. Зроблено висновок, що церква як інститут громадянського 

суспільства виконує низку функцій: 1) є засобом самовираження громадян, 

їхньої самоорганізації та самостійної реалізації власних інтересів у сфері 

релігії; 2) є гарантом невтручання держави у сферу відносин, яка пов’язана із 

реалізацією громадянами права на свободу віросповідання; 3) виконує 

функцію відстоювання та захисту інтересів віруючих у протиборстві з 

іншими групами інтересів; 4) створює сприятливі умови для діалогу між 

релігійними організаціями та органами публічного управління.  

3. Зроблено висновок, що історія розвитку державності України 

показує, що цілі, завдання та інструментарій реалізації державної політики 

у сфері релігії та церкви постійно змінюються. Як свідчить історія, на 

процес формування державної політики іноді здійснює негативний вплив 

державна ідеологія. Водночас національне законодавство чітко наголошує 

на тому, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. 

Аналіз джерел національного права показав, що в Україні відсутня єдина та 

чітко сформульована державна політика у сфері релігії та церкви. Водночас 

діяльність органів публічного адміністрування в цій сфері показує, що вони 

керуються чітко сформульованими цілями, завданнями та орієнтовані на 

конкретні результати. У зв’язку з цим наголошено, що державна політика у 

сфері релігії та церкви повинна формуватися не за ідеологічними 

установками, а на підставі національних інтересів та прагнень всього 

українського народу. 
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4. Зроблено висновок, що в науці адміністративного права дослідження 

відбувалися за чотирьома напрямами: а) адміністративно-правове 

регулювання права на свободу віросповідання; б) адміністративно-правові 

механізм і засоби реалізації права особи на свободу віросповідання; в) 

адміністративно-правовий статус релігійних організацій в Україні; г) 

релігійні відносини як об’єкт адміністративно-правового регулювання. 

Встановлено, що в науці адміністративного права дуже мало науково-

дослідних праць, які б були присвячені окремим адміністративно-правовим 

аспектам формування відносин держави та церкви. Лише в поодиноких 

працях є намагання одночасно і комплексно дослідити: моделі відносин 

держави та церкви в Україні; конституційні засади формування таких 

відносин; адміністративно-правові механізми та засоби реалізації принципів 

відносин держави та церкви; релігійну організацію як суб’єкта 

адміністративного права та учасника адміністративних правовідносин.  

5. Встановлено, що релігійні відносини мають об’єктивний та 

суб’єктивний аспект визначення. В об’єктивному значенні це відносини між 

прихильниками однієї релігії, між віруючими і служителями культу, між 

віруючими різних конфесій. Ці відносини не охоплюють собою відносини 

між державою та церквою чи відносини між суб’єктом публічного 

адміністрування та релігійною організацією. В суб’єктивному значенні 

релігійні відносини це відносини між суб’єктом релігії і «Богом», а тому 

автоматично випадають із сфери правового регулювання світської держави. 

На підставі цього зроблено висновок, що предметом адміністративного права 

охоплюються не релігійні відносини, а суспільні відносини в сфері релігії, 

тобто відносини, які пов’язані з релігією, діяльністю релігійних організацій 

та забезпеченням реалізації права особи на свободу віросповідання. 

6. З’ясовано, що національне адміністративне законодавство, яке 

регламентує відносини держави та церкви, характеризується наявністю таких 

недоліків: 1) невідповідність законодавства реальним процесам, що 

відбуваються сьогодні у сфері свободи релігії; 2) відсутність 
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концептуального бачення розвитку відносин держави та церкви (відсутність 

концепції розбудови відносин між державою та церквою); 3) ігноруванням 

комплексного підходу під час розробки нормативно-правових актів у сфері 

релігії та церкви; 4) повільна реакція держави на проблеми, які виникають у 

сфері забезпечення права особи на свободу віросповідання. Зроблено 

висновок, що без вирішення перелічених проблем на законодавчому рівні 

унеможливлюється і ефективна реалізація конституційних положень про 

свободу віросповідання. 

7. Обґрунтовано, що автономна сепараційна модель взаємин церкви і 

держави, яка сьогодні існує в Україні, зумовлена наступною системою 

конституційних засад: гарантування свободи віросповідання, гарантування 

рівності релігійних організацій перед законом; гарантування відокремлення 

держави і релігійних організацій; гарантування відокремлення державних, 

комунальних навчальних закладів і релігійних організацій; заборона 

неконституційного обмеження свободи сповідувати релігію; заборона 

дискримінації релігійних організацій. Обрана Україною модель відносин 

держави та церкви зумовлює набір конституційних засад, які, по-перше, 

фіксують режим спілкування держави та церкви (нейтральний, ворожий, 

партнерський), по-друге, визначають межі діяльності держави у сфері релігії 

(наприклад, заборона визнання жодної релігії як обов’язкової), по-третє, 

визначають правові межі, за які не може переступати церква (зокрема, 

заборонено створення релігійних організацій, дії яких спрямовані на 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 

і свободи людини, здоров’я населення тощо), по-четверте, визначають сфери 

можливої співпраці держави та церкви на благо всього суспільства 

(наприклад, соціальний захист, благодійність тощо). 

8. Встановлено, що особі для реалізації права на свободу 

віросповідання зазвичай не потрібно якихось спеціальних правових 

механізмів. Водночас іноді виникають умови, за яких особа потребує 

допомоги з боку держави у вигляді закріплення в національному 
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законодавстві чітких механізмів реалізації права на свободу віросповідання. 

Одним із таких дієвих механізмів реалізації права на свободу віросповідання 

є адміністративно-правовий механізм. Встановлено, що адміністративно-

правове забезпечення свободи віросповідання полягає, по-перше, у 

позитивній юридично значущій діяльності органів та посадових осіб системи 

публічного адміністрування, яка виявляється у вольовому, владному, 

односторонньому, заснованому на законі, організуючому впливі на сферу 

суспільних відносин, яка пов’язана із реалізацією особами свого права на 

свободу віросповідання, по-друге, у юрисдикційній діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, яка відбувається у випадках, передбачених 

національним законодавством. Зроблено висновок, що реалізація рівності 

релігійних організацій перед законом забезпечується завдяки 

адміністративно-правовому регулюванню та публічно-адміністративній 

діяльності вповноважених на те суб’єктів.  

9. Зроблено висновок, що в Україні державний вплив на діяльність 

релігійних організацій та втручання у їх діяльність здійснюється в тому числі 

і через адміністративно-правові механізми та із застосовуванням 

передбаченого законодавством комплексу адміністративно-правових засобів. 

Зазначено, що реалізація адміністративно-правових механізмів та 

застосовування адміністративно-правових засобів завжди відбувається через 

сукупність адміністративних проваджень. Серед адміністративних 

проваджень, які використовуються для забезпечення принципу 

відокремлення держави від церкви, запропоновано виділяти втручальні, 

сприяльні та забезпечувальні провадження. З’ясовано, що механізм 

адміністративно-правового впливу у сферу освіти здійснюється для 

забезпечення окремого існування систем державної і релігійної освіти, а 

також для забезпечення взаємного невтручання і співпраці в питаннях 

формування світогляду здобувачів освіти. Це набуває свого прояву, по-

перше, в законодавчій та нормотворчій діяльності, основні засади яких 

створюють можливості для існування закладів освіти різного рівня, 
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спрямування, профілю тощо, по-друге, в існуванні спеціальних державних 

органів, які компетентні реалізовувати державну політику в галузі освіти. 

10. Визначено, що адміністративно-правове забезпечення заборони 

неконституційного обмеження свободи віросповідання являє собою широкий 

комплекс можливостей адміністративного права, які можна поділити на дві 

групи – нормативно-правові та організаційно-функціональні. Нормативно-

правові засоби, на жаль, сьогодні недосконалі, адже ні адміністративно-

деліктне законодавство, ні адміністративно-процесуальне законодавство не 

передбачають дієвих механізмів захисту права особи на свободу 

віросповідання. До організаційно-функціональних засобів недопущення 

неконституційного обмеження свободи віросповідання належать: 

1) розгалужена система органів публічного адміністрування за їх ієрархією 

від Кабінету Міністрів України до структурних підрозділів місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на які 

покладається завдання щодо реалізації державної політики в галузі відносин 

між державою та церквою; 2) комплекс дій, який реалізується органами 

публічного адміністрування в межах передбаченої адміністративним 

законодавством виконавчо-розпорядчої діяльності для забезпечення 

ефективної правової охорони права кожного на вільне сповідування релігії. 

Зроблено висновок, що недопущення дискримінації, а також охорона та 

захист релігійних організацій від дискримінації здійснюється через 

повноваження суб’єктів системи публічного адміністрування. Доведено, що 

захист релігійних організацій від дискримінації в Україні забезпечується в 

основному засобами кримінального права, тоді як потенціал 

адміністративно-деліктного права не використовується. Охорона релігійних 

організацій від дискримінації забезпечується контролем з боку органів 

публічного адміністрування, а забезпечення реалізації заборони 

дискримінації релігійних організацій можливе у формі оцінювання 

внутрішньої нормативної бази та виявлення підзаконних актів, які можуть 

призвести до прямої чи непрямої дискримінації, тощо.  
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11. Зроблено висновок, що релігійна організація є приватною особою в 

системі суб’єктів адміністративного права, яка може, по-перше, бути 

суб’єктом адміністративно-правових відносин, по-друге, виступати об’єктом 

публічного управління, по-третє, бути суб’єктом адміністративно-деліктних 

відносин. В першому разі релігійна організація є учасником 

адміністративних правовідносин щодо реалізації своїх прав, наприклад, 

учасником адміністративної процедури щодо отримання дозволу на 

проведення релігійного обряду, в другому – об’єктом реалізації повноважень 

органів публічного адміністрування, наприклад, щодо дотримання 

карантинних вимог, в третьому – суб’єктом юридичної відповідальності, яка 

сьогодні не чітко відображена в національному законодавстві. 

12. Доведено, що адміністративно-правовий статус релігійних 

організацій – це закріплені в національному законодавстві права, обов’язки 

та заходи відповідальності, які визначають роль та особливості участі 

релігійних організацій в адміністративних правовідносинах. Акцентовано 

увагу на тому, що правове регулювання адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій як особливого виду приватних суб’єктів 

адміністративного права сьогодні є недостатнім та потребує уточнення як 

стосовно об’єму адміністративних прав, обов’язків та юридичної 

відповідальності, так і стосовно адміністративно-правових механізмів їх 

реалізації. 

13. Запропоновано визначення релігійних організацій як об’єднань 

віруючих на основі єдиного віровчення, які характеризуються наступними 

ознаками: а) створені громадянами або юридичними особами з метою 

сприяння сповідуванню і поширенню віри; б) зареєстровані в установленому 

законом порядку; в) побудовані згідно з приписами віровчення; г) діють 

відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури; ґ) обирають, 

призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами 

(положеннями); д) мають право на набуття статусу юридичної особи з усіма 

правовими наслідками, що з цього випливають. 
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14. Встановлено, що термін «публічне адміністрування», хоча і став 

розповсюдженим у науці адміністративного права, залишається дискусійним 

та не достатньо обґрунтованим у юридичній науці. Зроблено висновок, що 

поняття «публічне адміністрування» пов’язане з напрямом діяльності 

суб’єкта владних повноважень, тоді як поняття «публічна адміністрація» 

більше характеризує внутрішню будову органів публічної влади. На цій 

підставі зроблено висновок, що до суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері релігії належать Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство 

освіти та науки України, Державна служба України з етнополітики та 

свободи совісті, а до суб’єктів публічної адміністрації, окрім вже перелічених 

органів, належать Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних 

організацій та Рада з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями. 

15. Зроблено висновок, що в залежності від активності, яку проявляють 

релігійні об’єднання, та їх правового положення можна адміністративні 

правовідносини розбити на чотири групи: 1) адміністративні правовідносини 

щодо створення релігійної організації; 2) адміністративні правовідносини, 

які не пов’язані із застосовуванням заходів примусу; 3) адміністративні 

правовідносини, які пов’язані із застосовуванням заходів примусу; 

4) адміністративні правовідносини, пов’язані із діяльністю представників 

релігійних організацій у складі консультативно-дорадчих органів при 

органах публічного адміністрування. 
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