


частина праць присвячена виключно розкриттю змісту поняття «право на 

свободу віросповідання» та його місцю в загальній системі суб’єктивних прав, 

що передбачені нормами національного законодавства, а частина праць 

обмежується характеристикою правового статусу релігійних організацій в 

Україні. Останнім часом активізувалися дослідження адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері релігії, але такі 

дослідження у відриві від загальних знань про моделі відносин держави та 

церкви, про систему засад будови таких відносин не дають в повній мірі 

розкрити всі адміністративно-правові аспекти формування та реалізації 

відносин держави та церкви. Таким чином, в юридичній науці відсутнє 

комплексне уявлення про адміністративно-правове забезпечення відносин 

держави та церкви в Україні;  

- поступова зміна і розвиток релігійних відносин в Україні не можуть не 

позначитись і на розвитку адміністративного законодавства, а разом з тим, не 

можуть не відобразитись на повноваженнях і діяльності органів публічного 

адміністрування. Тобто зміни в суспільних відносинах тягнуть за собою і зміни 

в адміністративному законодавстві України. Положення Конституції України, 

які закріплюють засади відносин держави та церкви в України, а також Закон 

України «Про свободу совісті та релігійні організації», який закріплює 

правовий статус релігійних організацій, нажаль не забезпечують в повній мірі 

адміністративно-правовими механізмами реалізації особою свого права на 

свободу віросповідання. Власне тому до змісту Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» постійно вносяться зміни, які спрямовані на 

усунення прогалин в адміністративному законодавстві.     Разом з тим, суспільні 

відносини у сфері релігії, хоча і мають певний рівень правового регулювання, 

потребують подальшого свого вдосконалення.  

Дисертаційна робота О.П. Мельничука як раз і охоплює собою окреслену 

сферу проблематики.   

Розкриття теми дисертаційного дослідження ускладнювалось і тим, що в 

науці адміністративного права відсутнє єдине трактування понять 



«адміністративно-правове забезпечення», «адміністративно-правові 

механізми», «публічне адміністрування», а тому здобувачу, передусім, 

необхідно було запропонувати своє бачення змісту цих понять, а вже потім 

розкрити специфіку адміністративно-правового забезпечення відносин держави 

та церкви в Україні.  

Дисертаційне дослідження відповідає Закону України від 11 листопада 

2001 року №2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 

Переліку пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки на період до 2020 

року, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 

2011 року, Стратегії розвитку Національної академії правових наук України на 

2016 – 2020 роки, 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. 

 

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації 

Методологія дослідження зазначеної проблеми обрана відповідно до 

об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої мети та 

відповідних завдань. Це дозволило здобувачу розглянути визначену проблему у 

динаміці й взаємозв’язку із явищами суспільного розвитку. 

Мета дисертаційного дослідження сформульована таким чином, щоб на 

основі аналізу наукових та нормативних джерел чинного законодавства 



визначити особливості адміністративно-правового забезпечення відносин 

держави та церкви, а також запропонувати шляхи вдосконалення положень 

чинного адміністративного законодавства.  

Таку мету дисертант досягає на основі врахування здобутків 

релігієзнавства, теорії державного управління, теорії держави та права, 

конституційного права, а також на основі здобутків теорії адміністративного 

права і процесу. 

Відповідно до поставленої мети в дисертації виконано такі задачі: 1) 

охарактеризовано історичні і сучасні моделі відносин держави та церкви і 

визначено особливості моделі відносин держави та церкви в Україні; 2) 

розкрито роль церква як інституту громадянського суспільства, що суттєво 

впливає на формування відносин держави та церкви в світських країнах;  3) 

визначено особливості державної політики у сфері релігії та церкви як 

невід’ємної складової публічного адміністрування в Україні; 4) 

охарактеризовано сучасний стан досліджень правового забезпечення 

відносин держави та церкви в доктрині адміністративного права; 5) розкрито 

зв’язок між релігійними відносинами та адміністративно-правовим 

регулюванням;  6) охарактеризовано акти адміністративного законодавства 

України, які забезпечують реалізацію засад відносин держави та церкви;  7) 

визначено систему конституційних засад відносин держави і церкви в контексті 

їх адміністративно-правового забезпечення; 8) розкрито особливості 

адміністративно-правового забезпечення засад гарантування прав та свобод 

осіб в сфері релігії; 9) охарактеризовано особливості адміністративно-

правового забезпечення засад гарантування відокремлення держави та церкви; 

10) визначені особливості адміністративно-правового забезпечення засад-

заборон у сфері релігії; 11) розкриті особливості релігійних організацій як 

суб’єктів сучасного адміністративного права України; 12) охарактеризовані 

зміст та структура адміністративно-правового статусу релігійних організацій; 

13) визначено зміст поняття «релігійні організації» та розкриті ознаки, що їх 

характеризують; 14) розкрито систему органів публічного адміністрування, 



які забезпечують реалізацію конституційних засад відносин держави та 

церкви; 15) охарактеризовані особливості участі релігійних організацій в 

адміністративних правовідносинах.  

Досягти обрану мету дозволив не тільки логічно побудований та грамотно 

викладений матеріал у дисертації, але й опрацьована література, список якої 

можна вважати цілком повним та достатнім, оскільки були вивчені та 

проаналізовані теоретичні положення вчених, що досліджували проблеми 

адміністративного права і процесу у частині адміністративно-правового 

забезпечення відносин держави та церкви. Крім того, був здійснений критичний 

аналіз чинного адміністративного законодавства та використані матеріали 

практики. 

Також, матеріали дисертаційного дослідження можуть бути 

використані у науково-дослідній, правотворчій, правозастосовній і 

викладацькій діяльності.   

Дана робота є комплексним дослідженням, яке виконане дисертантом 

особисто.  

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в дисертації 

наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертація О.П. Мельничука є одним з перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, яке 

присвячене особливостям адміністративно-правового забезпечення відносин 

держави та церкви.  

У ній висунуто низку положень, нових у концептуальному плані й 

важливих для юридичної практики, з яких на особливу увагу заслуговують 

наступні.  

Зокрема, у межах підрозділу 1.3 дисертації, автор доводить, що процес 

формування та реалізації державної політики у сфері релігії має багато 



проблем, які притаманні як країнам Європи, так і Україні. Здобувач 

підкреслює, що питання формування і реалізації державної політики стосовно 

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, 

здобувач акцентує увагу на тому, що така політика не може суперечити 

міжнародним стандартам по правам людини. Власне тому здобувач і робить 

висновок, по-перше, про те, що історія розвитку державності України показує, 

що цілі, завдання та інструментарій реалізації державної політики у сфері 

релігії та церкви постійно змінювався, по-друге, про те, що на процес 

формування державної політики іноді здійснює негативний вплив домінуюча 

в суспільстві державна ідеологія;, по-третє, про те, що державна політика у 

сфері релігії та церкви повинна формуватися не за ідеологічними установками, 

а на підставі національних інтересів та прагнень всього українського народу. 

В дисертації (підрозділ 2.3) дається розгорнутий аналіз національного 

законодавства у сфері релігії з характеристикою історичних умов, що 

обумовили відповідні зміни в законодавстві. Належна увага приділена 

Конституції України, як нормативно-правовому акту України, який встановлює 

засади відносини держави та церкви. Проаналізовані положення Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» з точки зору їх 

достатності і ефективності для забезпечення реалізації засад відносин держави 

та церкви. Також були проаналізовані положення Законів України, які 

передбачають окремі специфічні підстави чи порядок реалізації вимог 

Конституції України та Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» (наприклад, 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» і ін.), а також акти, 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. На підставі цього, здобувач зробив висновок, 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 при розробці 

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.  

Цікавими бачиться висновки здобувача, які він зробив в межах підрозділу 

3.3 дисертації, в якому було по-перше, розкрито зміст таких конституційних 

засад відносин держави та церкви як відокремлення держави та релігійних 

організацій та відокремлення державних, комунальних навчальних закладів і 

релігійних організацій, по-друге обґрунтовано необхідність існування 

ефективних адміністративно-правових механізмів реалізації цих принципів. 

Наприклад, було запропоновано категорію «відокремлення» у контексті 

відносин держави та церкви розглядати в двох аспектах: 1) відокремлення 

держави від церкви; 2) відокремлення церкви від держави. 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. 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. На 

підставі цього, здобувач аргументує свою позицію щодо відокремлення 

держави від церкви не означає, що релігійні організації існують в державно-

організованому суспільстві поза межами будь-якої уваги з боку системи 

публічного адміністрування. Більш того, власне через адміністративно-правові 

механізми можливо забезпечити реальну реалізацію принципу відокремлення 

держави від церкви, а церкви від держави. 

Достатньо аргументованими бачиться думки здобувача, які він висловлює 

при характеристиці адміністративно-правового статусу релігійних організацій 

(підрозділ 4.2 дисертації). По-перше, доводиться думка, що адміністративна 

правосуб’єктність релігійних організацій (адміністративна правоздатність та 

дієздатність) не входять до структури адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій, а є категоріями, які характеризують релігійну 

організацію як суб’єкта адміністративного права. По-друге, адміністративно-

правовий статус релігійних організацій визначається як правова категорія, яка 

визначає особливості участі релігійної організації 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, в дисертації обґрунтовано думку, що структура 

адміністративно-правового статусу релігійних організацій складається із трьох 

елементів – прав, обов’язків, юридичної відповідальності.  

Слушною є класифікація адміністративних правовідносин, учасниками 

яких є релігійні організації, що дало змогу здобувачу 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 (підрозділ 4.5 дисертації).        

Автором розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного права і процесу. Обґрунтовуючи загальні положення, 

дисертант сформулював також ряд часткових висновків, пропозицій, 

рекомендацій, які теж характеризуються науковою новизною або практичною 

значимістю і в сукупності вирішують важливе теоретичне та практичне 

завдання підвищення ефективності адміністративного правового регулювання 

суспільних відносин у сфері релігії.    

 

Повнота викладення матеріалів в публікаціях, положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Основні положення та результати дисертації відображені в 

1 одноособовій монографії, 21 наукових статтях, 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. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Висновки і рекомендації, запропоновані у роботі, є цілком 

обґрунтованими та можуть бути покладені в основу розробки нормативно-

правових актів, дія яких спрямована на вдосконалення діяльності органів 

публічного адміністрування у сфері релігії, а також на забезпечення, охорону і 

захист права особи на свободу віросповідання.  Основні висновки дослідження 

можуть бути використані у сфері науково-дослідної діяльності для подальшого 

розвитку теорії адміністративного права. Використання одержаних результатів 

у правозастосовній діяльності дозволить удосконалити практичну діяльність 

суб’єктів владних повноважень щодо реалізації конституційних засад відносин 

держави та церкви.     

 



Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження,  

вважаємо необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які 

потребують уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних 

питань і потребують від дисертанта, як вбачається, додаткової аргументації. 

1. В підрозділі 4.2 дисертації здобувач зупиняється на характеристиці 

адміністративних прав та обов’язків релігійних організацій як учасників 

адміністративних правовідносин. Разом з тим, заявлена тема дисертації вимагає 

в межах існуючої в Україні моделі відносин держави та церкви уточнення 

переліку прав і обов’язків держави та церкви як головних учасників таких 

відносин. Здобувач достатньо уваги приділяє в дисертації класифікаціям 

моделей відносин держави і церкви, особливостям таких відносин в Україні, 

проблемам, що притаманні сучасним державам при формування відносин 

держави і церкви і ін., разом з тим, не характеризує власне зміст цих відносин, 

тобто не перераховує і не аналізує загальний об’єм прав і обов’язків, що 

обов’язково виникають між державою та церквою.              

Вважаємо, що такий перелік прав і обов’язків держави та церкви можна 

було б дати або в підрозділі 1.1, або в підрозділі 1.3 дисертаційного 

дослідження, перший з яких присвячено моделям відносин держави та церкви, а 

другий – державній політиці у сфері релігії.    

2. У підрозділі 2.3 дисертації «Нормативне забезпечення відносин 

держави та церкви» здобувач обмежився лише аналізом змісту національного 

законодавства. Як наголошує сам здобувач, Україна 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 вважаємо, що доречно було б в межах підрозділу 2.3 

дисертації комплексно розглянути систему як міжнародних, так і актів 

національного законодавства, які передбачають особливості реалізації 

невід’ємного права людини на свободу віросповідання. 



3.  В дисертаційному дослідженні підрозділ 4.5 дисертації присвячено 

розкриттю змісту та основних видів адміністративних правовідносин, 

учасниками яких можуть бути релігійні організації. Звертаючи увагу на об’єм 

цього підрозділу та практичне значення запропонованої автором класифікації 

адміністративних правовідносин, вважаємо, що необхідно було в дисертації 

окремо виділити п’ятий розділ роботи, в якому б детально розкривались 

особливості кожної із виділених груп адміністративних правовідносин, 

учасниками яких можуть бути релігійні організації.  

4. Зважаючи на те, що тема дисертації пов’язана як з вирішенням як 

теоретичних, так і практичних питань, що виникають в науці адміністративного 

права і процесу та під час діяльності вповноважених на те органів, слід було в 

роботі не тільки оперувати джерелами перспективного законодавства 

(наприклад, Проектом Концепції державно-конфесійних відносин в Україні), а 

й більше використовувати статистичні дані, які характеризують, по-перше, 

діяльність суб’єктів владних повноважень щодо реалізації державної політики у 

сфері релігії, по-друге, участь релігійних організацій в адміністративних 

правовідносинах.    

5. Враховуючи, по-перше, євроінтеграційні прагнення України, а, по-

друге, реальні кроки нашої держави щодо виваженої адаптації національного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу, бажано було б в 

дисертації більше уваги приділити зарубіжному досвіду з питань 

адміністративно-правового забезпечення реалізації засад відносин держави та 

церкви.  

Разом з тим, висловлені вище зауваження носять в основному 

рекомендаційний характер, а існуючі дискусійні питання лише підкреслюють 

складність теми дисертаційного дослідження. 

 

В И С Н О В О К: 

В цілому дисертація «Відносини держави та церкви (адміністративно-

правовий аспект)» є завершеною працею, в якій отримані нові науково 
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