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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 

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, 

http://mvasin.org.ua/info
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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 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; 

— 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 
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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). 

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-

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 
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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;  

– 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; 
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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;  

– 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 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, 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації.  

Розділ 1 «Теоретичні засади дослідження відносин держави та 

церкви» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Моделі відносин держави та церкви» досліджено 

класифікації моделей відносин держави та церкви, які пропонуються в 

наукових джерелах, а також здійснено їх критичний аналіз та визначено 

особливості моделі відносин держави та церкви, що сформувалися в Україні.  

Акцентовано увагу на тому, що дослідження проблем формування відносин 

між державою та церквою є важливим: 1) для загального розуміння будови 

відносин між державою та церквою в соціально-історичному аспекті, які 

існували і сьогодні існують в країнах світу; 2) для усвідомлення 

особливостей відносин, які сьогодні на законодавчому рівні закріплені між 

державою та церквою в Україні; 3) для усвідомлення ролі права, в тому числі 

і адміністративного права, у фіксації таких стосунків. 

Встановлено, що 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 
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церкви в сучасному світі. Доведено, що більшість класифікацій, які 

пропонуються в науковій літературі, мають наступні вади: а) є застарілими, 

адже не відображають реального стану відносин у 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 такими, що перебільшують формальні аспекти і не враховують нюансів 

відносин держави і релігійних організацій в конкретній країні; г) не враховують 

юридичні права громад віруючих та механізми реалізації і захисту цих прав.  

Дисертант дослідив наукові джерела, в яких аналізуються сучасні проблеми 

формування відносин держави та церкви у світі та Україні, а також 

запропоновав авторське бачення причин існуючих проблем та ймовірні шляхи 

їх вирішення. Встановлено, що в сучасних країнах Європи існують протиріччя 

у сфері 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. 

Зазначено, що евроінтеграційні процеси, які 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. 

Обґрунтована думка, що існує два важливі чинники, які зумовлюють 

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. На підставі цього зроблено висновок, що 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 підрозділі 1.2 «Церква як інститут громадянського суспільства» 
дисертант на підставі окреслених у науці ознак світської держави та 

громадянського суспільства охарактеризував церкву як один із інститутів 

останнього.  

Було надано критичний аналіз думок, що представлені в науковій 

літературі, які розглядають церкву поза межами громадянського суспільства. 

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 
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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. 

На підставі цього зроблено висновок, що церква в Україні характеризується 

ознаками, які дозволяють її розглядати як один із інститутів громадянського 

суспільства. Водночас наголошено, що 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.  

У підрозділі 1.3 «Державна політика у сфері релігії та церкви як складова 

публічного адміністрування в Україні» дисертант дослідив загальні тенденції 

формування та реалізації державної політики у сфері релігії та церкви. 

Наголошено на тому, що держава повинна забезпечити реалізацію права особи 

на свободу віросповідання, створюючи для цього сприятливі умови, а також 

держава повинна охороняти та захищати це право особи від будь-яких 

протиправних посягань чи обмежень. Акцентована увага на тому, що 

забезпечення відповідних прав особи та їх захист можливий тільки за наявності 

в країні виваженої політики у сфері релігії та церкви.  

Доведено, що процес формування та реалізації державної політики в 

окресленій сфері має багато проблем, які притаманні як країнам Європи, так і 

Україні. З’ясовано, що питання формування і реалізації державної політики 

щодо церкви є суверенним правом держави. Водночас 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, підкреслено, що така політика не 

може суперечити міжнародним стандартам по правам людини.  

Встановлено, що 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.  

Розділ 2 «Адміністративне право України як сфера об’єктивізації 

взаємовідносин держави та церкви» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сучасний стан досліджень відносин держави і церкви в 
доктрині адміністративного права» здійснено аналіз наукових джерел, які 

були написані за роки незалежності України та в яких висвітлювали різні 

адміністративно-правові аспекти відносин держави та церкви.  
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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 

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 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. 
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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. 

У підрозділі 2.2 «Предмет адміністративного права в контексті 
розвитку релігійних відносин в Україні» здійснено критичний аналіз підходів 

до предмету адміністративного права з точки зору врахування чи ігнорування в 

них релігійних відносин як об’єкту правового регулювання.  

З’ясовано, що 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. 

У дисертації виокремлені та охарактеризовані 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 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. 

У підрозділі 2.3 «Нормативне забезпечення відносин держави та церкви» 

здійснено аналіз джерел національного законодавства, яке, по-перше, 

регламентує відносини держави та церкви, по-друге, містить норми 
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адміністративного права, які регулюють суспільні відносини, що пов’язані з 

релігією та діяльністю релігійних організацій.  

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.  

Важливим у системі джерел адміністративного законодавства, що 

забезпечує реалізацію принципів відносин держави та 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.  

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. 
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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.  

У дисертації здійснено аналіз нормативного забезпечення відносин 

держави та церкви з точки зору його якості та практичної значимості, а також з 

огляду на перспективне законодавство України.  

Розділ 3 «Адміністративно-правове забезпечення конституційних засад 

відносин держави і церкви в Україні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Система та класифікація конституційних засад відносин 
держави і церкви в контексті їх адміністративно-правового забезпечення» 

були, по-перше, розглянуті представлені в науковій літературі підходи до 

визначення видів і системи конституційних засад відносин держави та церкви, 

по-друге, визначено зміст таких категорій адміністративного права, як 

«адміністративно-правові механізми» та «адміністративно-правові засоби» 

забезпечення реалізації конституційних засад.  

З’ясовано, що 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. 

Встановлено, що модель відносин держави та церкви, а також державна 

політика у сфері релігії та церкви завжди ґрунтуються на правових принципах, 

закріплених в Конституції України. Водночас 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.  

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 у 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 
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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 у 

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, на реальне життя 

(до моменту їх реалізації). Тому в дисертації 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 

шляхом дотримання, виконання, використання та застосування норм 

адміністративного права. До елементів такого механізму належать: 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 

тощо).  

У підрозділі 3.2 «Адміністративно-правове забезпечення засад 
гарантування прав та свобод осіб у сфері релігії» визначено зміст засади 

гарантування свободи віросповідання та засади рівності релігійних організацій 

перед законом, а також розкриваються особливості їх адміністративно-

правового забезпечення.  

З’ясовано, що свобода віросповідання 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. Водночас свобода віросповідання як конституційна засада відносин 

держави і церкви, будучи формально вираженою в Конституції України, 

потребує здійснення певних дій з боку системи органів публічного управління 

та їх посадових і службових осіб. Тобто для практичної реалізації цієї 

конституційної засади необхідно, по-перше, створити належні умови для 

безперешкодного користування особами правом на свободу віросповідання, по-

друге, забезпечити охорону від посягань на право особи на свободу 

віросповідання, по-третє, створити систему захисту вже порушеного права 

особи на свободу віросповідання. Все це можливо зробити тільки за наявності 
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дієвого адміністративно-правового механізму реалізації цієї конституційної 

засади.  

З’ясовано, що принцип рівності релігійних організацій у юридичних актах 

передбачає чотири основні аспекти: а) рівна повага до кожної релігійної 

організації в загальній системі таких організацій, які легально створені та 

функціонують в Україні; б) вимога однакового розгляду з боку органів 

публічного адміністрування та судів однакових випадків щодо діяльності 

релігійних організацій; в) вимога отримання кожною релігійною організацією 

рівної частки певного блага, передбаченого національним законодавством; 

г) рівність правового положення релігійних організацій незалежно від їх 

приналежності до певної релігії, конфесії чи церкви. Зроблено висновок, що 

рівність релігійних організацій перед законом це конституційна засада відносин 

держави і церкви, яка, на відміну від інших конституційних засад (наприклад, 

гарантія свободи віросповідання, гарантія відокремлення держави від церкви), 

потребує активного впливу держави на відносини, що формуються між 

державою та церквою. Тобто цей принцип набуває своєї реалізації через 

практичну, спеціальну та повсякденну діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування.  

У підрозділі 3.3 «Адміністративно-правове забезпечення засад 

гарантування відокремлення держави та церкви», 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.  

Зроблено висновок, що в залежності від суб’єктів соціальних відносин 

відокремлення слід розглядати в двох аспектах: 1) відокремлення держави від 

церкви; 2) відокремлення церкви від держави. 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. 

Доведено, що, попри 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. 

Встановлено, що система стосунків церкви і держави в Україні знаходить 

свій відбиток на взаєминах світської та релігійної освіти, державних 

(комунальних) навчальних закладів і релігійних організацій наступним чином: 
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1) навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від втручання 

релігійних організацій; 2) не допускається залучення учнів, студентів до участі 

в релігійних заходах під час навчально-виховного процесу; 3) навчальні 

заклади в Україні, незалежно від форм власності, відокремлені від церкви 

(релігійних організацій), мають світський характер, крім навчальних закладів, 

заснованих релігійними організаціями; 4) у загальноосвітніх навчальних 

закладах забороняється створення і діяльність релігійних організацій; 

5) забороняється примусове залучення учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів до вступу в будь-які релігійні організації. Зроблено висновок, що 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення реалізації принципу 

відокремлення державних та комунальних навчальних закладів від релігійних 

організацій, здійснюється як складник державної політики в галузі освіти, яка 

своєю чергою в практичній площині реалізується в галузі освіти України через 

систему публічного адміністрування. 

У підрозділі 3.4 «Адміністративно-правове забезпечення засад-заборон у 
сфері релігії» розкрито зміст таких конституційних засад відносин держави та 

церкви, як заборона незаконного обмеження свободи віросповідання та 

заборона дискримінації релігійних організацій.  

З’ясовано, що права і свободи людини та громадянина, навіть ті, що є 

природними і закріплені у Конституції України, не є безмежними. На практиці 

окремі права і свободи вимушено обмежуються державою. Пов’язано це з тим, 

що під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати 

тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою 

забезпечення належного визнання і поваги до прав та свобод інших і 

забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального 

добробуту в демократичному суспільстві. Встановлено, що обмежити можливо 

лише зовнішнє здійснення свободи віросповідання, тоді як внутрішню свободу 

сповідувати релігію чи не сповідувати і яку саме, обмежити законно не 

можливо. Якщо зовнішній прояв 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.  

У дисертації обґрунтовано думку, що заборона дискримінації релігійних 

організацій полягає, по-перше, у забороні необґрунтованого відмінного 

ставлення (встановлення відмінностей, винятків, обмежень чи переваг) до 

релігійних організацій, які відповідно до положень національного 

законодавства є рівними перед законом, по-друге, у забороні однакового 

підходу до релігійних та інших організацій, які перебувають у різних правових 

ситуаціях чи статусах. Підкреслено, що право на захист від дискримінації є 

одним із фундаментальних прав людини, яке визнане міжнародним правом, а 

тому має бути забезпечене державою, в тому числі і засобами 

адміністративного права.  

Розділ 4 «Суб’єкти адміністративних правовідносин у сфері релігії» 

складається з п’яти підрозділів. 
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У підрозділі 4.1 «Релігійні організації в системі суб’єктів сучасного 

адміністративного права України», по-перше, досліджено наукові джерела, в 

яких за різними критеріями здійснено класифікацію суб’єктів 

адміністративного права, по-друге, виявлені недоліки, що притаманні 

класифікаціям суб’єктів адміністративного права, по-третє, розкрито роль 

релігійних організацій у системі суб’єктів адміністративного права. 

Акцентовано увагу на тому, що дослідження особливостей участі 

релігійних організацій у адміністративних правовідносинах є важливим, по-

перше, для розуміння сучасної системи суб’єктів адміністративного права, 

яка поступово трансформується відповідно до потреб науки та практики, по-

друге, для усвідомлення специфіки адміністративно-правового статусу 

релігійних організацій в Україні, по-третє, для усвідомлення ролі релігійних 

організацій, яку вони відіграють у загальній системі суб’єктів 

адміністративного права.  

Встановлено, що більшість класифікацій суб’єктів адміністративного права, 

які висвітлені в юридичній літературі, мають суттєві вади: а) ігнорують 

сучасний розвиток суспільних відносин в Україні та стан адміністративного 

законодавства; б) позбавлені практичного значення для сучасного 

адміністративного права; в) непропорційні за своїм змістовним наповненням. 

З’ясовано, що більшість класифікацій суб’єктів адміністративного права, які 

представлені в наукових джерелах, не враховують специфіку релігійних 

організацій як учасників адміністративних правовідносин.  

Доведено, що для розкриття особливостей релігійних організацій як 

суб’єктів адміністративного права найбільш прийнятною є класифікація, яка 

поділяє суб’єктів адміністративного права залежно від наявності чи відсутності 

у них владних повноважень на дві групи: а) приватні особи; б) суб’єкти 

публічного адміністрування. Своєю чергою приватні особи поділяються 

залежно 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.  

У підрозділі 4.2 «Адміністративно-правовий статус релігійних 
організацій» здійснено критичний аналіз наукових підходів до визначення 

поняття «адміністративно-правовий статус» та елементів його структури, а 

також обґрунтована думка щодо визначення змісту і структури 

адміністративно-правового статусу релігійних організацій. 

Доведено, 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 в 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 
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законодавства. У зв’язку з цим у дисертації обґрунтовується думка, що 

структура адміністративно-правового статусу релігійних організацій 

складається із трьох елементів – прав, обов’язків, юридичної відповідальності. 

У підрозділі 4.3 «Поняття та класифікація релігійних організацій в 

Україні» акцентовано увагу на тому, що 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). 

У дисертації здійснено аналіз класифікацій релігійних організацій, що 

пропонуються в науковій літературі, з огляду на їх науково-методологічне 

значення для розкриття теми дослідження. 

У підрозділі 4.4 «Система органів публічного адміністрування, які 
забезпечують реалізацію конституційних засад відносин держави та 
церкви» охарактеризовано систему органів публічного адміністрування, які 

наділені повноваженнями у сфері релігії.  

У дисертації здійснено аналіз наукових підходів до поняття «публічне 

адміністрування» та стосовно системи органів публічного адміністрування в 

сфері релігії. Акцентовано 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.   

Констатовано, що державний вплив у сфері релігії рівною мірою 

здійснюють Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів 

України. Водночас 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. 

Публічне адміністрування в сфері релігії здійснюється розгалуженою 

системою органів та посадових осіб, до яких 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. До суб’єктів же, які забезпечують 

консультативно-дорадчу діяльність органів виконавчої влади, належать Комісія 

з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та Рада з питань 

співпраці з церквами та релігійними організаціями. 
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У дисертації здійснено аналіз повноважень органів публічного управління з 

точки зору їх ефективності та повноти правового закріплення.  

Наголошено на тому, що публічне адміністрування в сфері релігії повинно 

ґрунтуватись на цінностях цивілізаційного розвитку та громадянського 

суспільства, забезпечувати максимальне включення представників релігійних 

організацій до управління суспільством задля реалізації засад відносин держави 

і церкви, забезпечення пошуку компромісів між різними конфесіями, а також 

для усунення конфліктів у суспільстві за релігійною ознакою.  

У підрозділі 4.5 «Особливості участі релігійних організацій в 
адміністративних правовідносинах» здійснено аналіз адміністративних 

правовідносин, учасниками яких є релігійні організації. 

З’ясовано, що більшість класифікацій адміністративних правовідносин не 

враховують специфіку такого учасника, як релігійні організації. Аналіз 

наукової літератури дозволив 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 у 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, беруть участь у публічному адмініструванні 

через своїх представників в консультативно-дорадчих органах при органах 

виконавчої влади. 

У дисертації здійснено аналіз кожної із перелічених вище груп 

адміністративних правовідносин та розкрито особливості участі релігійних 

організацій у цих правовідносинах. 

 

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 
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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 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. 

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 



21 

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 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 



22 

(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 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, 

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-
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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.  

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 
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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. 

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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АНОТАЦІЇ 

 

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

правовий аспект). – Рукопис. 

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. Всі інші історичні моделі 

відносин держави та церкви 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. 

Зроблено висновок, що історія розвитку державності України показує, що 

цілі, завдання та інструментарій реалізації державної політики у сфері релігії 

та церкви постійно змінюється. Аналіз джерел національного права показав, 

що в Україні відсутня єдина та чітко сформульована державна політика у сфері 

релігії та церкви. Ув’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. 

Доведено, що предметом адміністративного права не охоплюються релігійні 

відносини, а охоплюються суспільні відносини в сфері релігії, тобто відносини, 

які пов’язані з релігією, діяльністю релігійних організацій та забезпеченням 

реалізації права особи на свободу віросповідання. Встановлено, що національне 

адміністративне законодавство, яке регламентує відносини держави та церкви, 

характеризується наявністю таких недоліків: невідповідність законодавства 

реальним процесам, що відбуваються сьогодні у сфері свободи релігії; 

відсутність концептуального бачення розвитку відносин держави та церкви 

(відсутність концепції розбудови відносин між державою та церквою); 

ігноруванням комплексного підходу під час розробки нормативно-правових 

актів у сфері релігії та церкви; повільна реакція держави на проблеми, які 

виникають у сфері забезпечення права особи на свободу віросповідання. 

Зроблено висновок, що вирішення перелічених проблем можливе за наявності 

дієвих адміністративно-правових механізмів реалізації конституційних засад 

відносин держави та права.  
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Доведено, 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) адміністративно-правові 

відносини, 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. 

 

Мельничук О.П. Отношения государства и церкви (административно-

правовой аспект). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-

правовых аспектов формирования и реализации отношений государства и 

церкви. На основании анализа научных источников и источников 

национального законодательства сделан вывод, что в условиях интеграции 

стран Европы, в условиях глобализации культур и экономик разных стран 

единственной моделью отношений государства и церкви, которая не будет 

иметь разрушительного влияния на национальные культуры и в то же время 

будет обеспечивать право человека на свободу вероисповедания, является 

модель автономии государства и церкви, где церковь по своему статусу 

является институтом гражданского общества. Все другие исторические модели 

отношений государства и церкви будут в большей или меньшей степени 

нарушать автономность государства и церкви в обществе, а вместе с этим 

ограничивать право человека на свободу вероисповедания. Обоснованно 

мнение, что проблемы формирования отношений между государством и 

церковью в современном мире и Украине присущи сегодня не только процессу 

формирования общей политики стран Европы по религии и церкви, но и 

негативно сказываются на формировании и реализации государственной 

политики по вопросам религии и церкви в Украине. 

Сделан вывод, что история развития государственности Украины 

показывает, что цели, задачи и инструментарий реализации государственной 

политики в сфере религии и церкви постоянно меняется. Анализ источников 

национального права показал, что в Украине отсутствует единая и четко 

сформулированная государственная политика по вопросам религии и церкви. В 

связи с этим отмечается, что государственная политика по вопросам религии и 
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церкви должна формироваться не по идеологическим установкам, а на 

основании национальных интересов и стремлений всего украинского народа. 

Доказано, что предметом административного права не охватываются 

религиозные отношения, а охватываются общественные отношения в сфере 

религии, то есть отношения, связанные с религией, деятельностью религиозных 

организаций и обеспечением реализации права человека на свободу 

вероисповедания. Установлено, что национальное административное 

законодательство, регламентирующее отношения государства и церкви, 

характеризуется наличием таких недостатков: несоответствие законодательства 

реальным процессам, происходящим сегодня в сфере религии; отсутствие 

концептуального видения развития отношений государства и церкви 

(отсутствие концепции развития отношений между государством и церковью); 

игнорированием комплексного подхода при разработке нормативно-правовых 

актов по вопросам религии и церкви; медленная реакция государства на 

проблемы, возникающие в сфере обеспечения права человека на свободу 

вероисповедания. Сделан вывод, что решение перечисленных проблем 

возможно при наличии действенных административно-правовых механизмов 

реализации конституционных принципов отношений государства и права. 

Обосновано, что автономная сепарационная модель взаимоотношений 

церкви и государства, которая сегодня существует в Украине, обусловлена 

следующей системой конституционных принципов: обеспечение свободы 

вероисповедания; обеспечение равенства религиозных организаций перед 

законом; обеспечение отделения государства и религиозных организаций; 

обеспечение отделения государственных, коммунальных учебных заведений и 

религиозных организаций; запрет неконституционного ограничения свободы 

исповедовать религию; запрет дискриминации религиозных организаций. 

Сделан вывод, что религиозная организация является частным лицом в 

системе субъектов административного права, которая может, во-первых, быть 

субъектом административно-правовых отношений, во-вторых, выступать 

объектом публичного управления, в-третьих, быть субъектом 

административно-деликтных отношений. В первом случае религиозная 

организация является участником административных правоотношений по 

реализации своих прав, например, участником административной процедуры по 

получению разрешения на проведение религиозного обряда, во втором – 

объектом реализации полномочий органов публичной администрации, 

например, по соблюдению карантинных требований, в третьем – субъектом 

юридической ответственности, которая сегодня не четко отображена в 

национальном законодательстве. 

Доказано, что административно-правовой статус религиозных 

организаций – это закрепленные в национальном законодательстве права, 

обязанности и меры ответственности, которые определяют роль и особенности 

участия религиозных организаций в административных правоотношениях. 

Акцентировано внимание на том, что правовое регулирование 

административно-правового статуса религиозных организаций как особого 

вида частных субъектов административного права является сегодня 



30 

недостаточным и требует уточнения как в отношении объема 

административных прав, обязанностей и юридической ответственности, так и 

относительно административно-правовых механизмов их реализации. 

Предложено определение религиозных организаций как объединений 

верующих на основе единого вероучения, которые характеризуются 

следующими признаками: а) созданы гражданами или юридическими лицами с 

целью содействия исповеданию и распространению веры б) зарегистрированы в 

установленном законом порядке; в) структурированы согласно предписаниям 

вероучения; г) действуют в соответствии со своей иерархической и 

институционной структурой; д) выбирают, назначают и заменяют персонал 

согласно своим уставам (положениям); е) имеют право на приобретение статуса 

юридического лица со всеми правовыми последствиями, которые из этого 

вытекают. 

Обосновано, что в зависимости от активности, которую проявляют 

религиозные объединения, и их правового положения можно 

административные правоотношения разбить на четыре группы: 

1) административные правоотношения по созданию религиозной организации; 

2) административные правоотношения, не связанные с применением мер 

принуждения; 3) административные правоотношения, связанные с 

применением мер принуждения; 4) административно-правовые отношения, 

связанные с деятельностью представителей религиозных организаций в составе 

консультативно-совещательных органов при органах публичного 

администрирования. 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение отношений 

государства и церкви, административно-правовой статус религиозных 

организаций, административные правоотношения в сфере религии, отношения 
государства и церкви. 

 

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

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. All other historical models of state-church relations will infringe the 

autonomy of state and church to various extents, thus restricting the right to freedom 

of religion. It is justified the idea that the problems of developing state-church 

relation in the modern world and Ukraine are currently peculiar not only to the 
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process of shaping the policy on religion and church in European countries but also 

negatively affect the development and implementation of the state policy on religion 

and church in Ukraine.  

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

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

are constantly changing. The analysis of national law demonstrates that Ukraine lacks 

a single and well-defined state policy on religion and church. 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.  

The research proves that the subject-matter of administrative law doesn’t embrace 

religious relations but embrace 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. It is established 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 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 concluded that handling the above problems is 

possible upon the availability of efficient administrative-legal mechanisms realizing 

the constitutional principles of state-law relations. 

The paper justifies that depending on activity displayed 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, administrative-legal 
status of religious organizations, administrative-legal support of state-church 
relations, state-church relations. 
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