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конституційних засад (наприклад, свободи віросповідання чи 

відокремлення держави та церкви). Тобто такі наукові праці обмежуються 

аналізом матеріальної частини правового регулювання, і зазвичай, в таких 

дослідження мимохідь розкривається порядок реалізації передбачених 

конституцією засад відносин держави та церкви, вже не кажучи про 

адміністративно-правові механізми їх забезпечення; 

- в поодиноких наукових працях розкриваються особливості 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері 

релігії. В таких дослідженнях, як правило, вся увага прикута до 

особливостей якогось одного аспекту, наприклад, адміністративно-

правовий статус релігійних організацій, адміністративно-правове 

забезпечення конституційного права особи на свободу віросповідання, 

тощо. Звернення ж до моделі відносин держави та церкви, яка існує в 

Україні, та до системи конституційних засад, які формують відносини 

держави та церкви, в таких наукових працях носить фрагментарний 

характер.  

Слід підкреслити, що в адміністративному праві відсутні праці, які 

комплексно (тобто з урахуванням напрацювань теорії права, 

конституційного та адміністративного права) вирішують проблеми 

адміністративно-правового забезпечення відносин держави та церкви. 

Відірваність тематики праць у сфері адміністративно-правового 

забезпечення відносин держави та церкви однієї від одної не дає в 

кінцевому рахунку того бажаного результату, який намагається досягнути 

адміністративне право в цілому, а саме, забезпечити реалізацію 

конституційних засад формуванні і реалізації відносин держави та церкви. 

Дисертаційна робота О.П. Мельничука як раз і є таким комплексним 

дослідженням, в якому поступово розкриваються зміст моделей відносин 

держави та церкви, що існують у світі, розкривається система і зміст 

конституційних засад відносин держави та церкви, а також детально 
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розкриваються особливості адміністративно-правового забезпечення 

реалізації конституційних засад відносин держави і церкви.  

Актуальність теми дослідження обумовлена також необхідністю 

чіткого усвідомлення недоліків та прогалин чинного адміністративного 

законодавства України, які, з одного боку, унеможливлюють реалізацію 

конституційних засад відносин держави та церкви, а, з іншого, – негативно 

позначаються на рівні захисту права особи на свободу віросповідання.    

При цьому стан сучасного адміністративного законодавства, 

вважаємо, залежить не тільки від якості правотворчої діяльності Верховної 

Ради України, а й від рівня науки адміністративного права, бо чітких 

стратегічних орієнтирів стосовно свого подальшого розвитку сфери 

правового регулювання відносин у сфері релігії ця наука (окрім декларацій 

загального характеру) не пропонує.          

Дисертаційне дослідження О.П. Мельничука 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. Таким чином, варто підкреслити, що 

адміністративно-правові аспекти відносин держави та церкви є актуальним 

предметом теоретико-правового дослідження.  
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Дисертаційне дослідження О.П. Мельничука є затребуваним як 

наукою адміністративного права, так і потребами правотворчої і 

правозастосовної діяльності, спрямованої на удосконалення законодавства у 

сфері релігії.       

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Високий ступінь 

обґрунтованості результатів дослідження зумовлено досить раціональною 

та внутрішньо узгодженою структурою дисертації. Загальна структура 

роботи в цілому є логічною, послідовною, раціональною, обґрунтованою 

предметом, метою та завданнями дослідження, що дозволяє послідовно 

розглянути всі проблеми, визначені автором. Структурно дисертація 

складається із вступу, чотирьох розділів, нерозривно пов’язаних між 

собою, висновків і списку використаних джерел.  

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел 

з теорії держави і права, теорії державного управління, релігієзнавства, 

конституційного та адміністративного права.  

Обґрунтованість теоретичних положень, рекомендацій щодо 

подальшого наукового розроблення теми, достовірність результатів 

дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загально та спеціально наукових методів, які використовуються в 

юридичних дослідженнях. Високий ступінь наукової обґрунтованості 

результатів виконаного дослідження забезпечено використанням 

відповідних наукових методів – історико-правовий, порівняльно-правовий, 

логіко-семантичний, системно-структурний, моделювання, аналіз, синтез 

тощо. Все це дозволило здобувачеві сформулювати ряд важливих 

наукових положень, висновків та рекомендацій.  

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 
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завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені 

дефініції, класифікації і критерії дозволили автору аргументовано 

визначити власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем у сфері 

адміністративно-правового забезпечення відносин держави та церкви в 

Україні.    

 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Положення дисертації 

ґрунтуються на об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є 

достовірно обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора 

і матеріалах практики.  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, 

що дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, врахуванням 

здобутків вітчизняної правничої науки розкрито особливості 

адміністративно-правового забезпечення відносин держави та церкви.   

Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової 

правової літератури, присвяченої проблемним питанням адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин в сфері релігії, 

адміністративно-правовому статусу релігійних організацій, системі та 

повноваженням органів публічного адміністрування, що реалізують 

державну політику в сфері релігії та іншим важливим напрямам сучасної 

науки адміністративного права.  

Результати дисертаційного дослідження 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; у правотворчій діяльності – для підготовки 

пропозицій до чинного законодавства України з питань адміністративно-

правового забезпечення права особи на свободу віросповідання та з питань 
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адміністративно-правових механізмів забезпечення конституційних засад 

відносин держави та церкви; у правозастосовній діяльності – з метою 

вдосконалення діяльності суб’єктів владних повноважень щодо реалізації 

ними державної політики у сфері релігії; у навчальному процесі – під час 

підготовки навчальної літератури, навчальних програм, навчально-

методичних матеріалів, читання лекцій, проведення семінарських і 

практичних занять із дисциплін «Адміністративне право України» та 

«Адміністративне процедурне право».    

Заслуговують на увагу та підтримку наступні положення дисертації.  

Висновки автора, які ним були зроблені в межах підрозділу 1.2 

дисертації, щодо обґрунтування церкви як інституту громадянського 

суспільства дозволили встановити і з’ясувати  зв’язок між доробками 

конституційного права та адміністративного права. Так, здобувач доводить, 

що церква в Україні характеризується ознаками, які дозволяють її 

розглядати як один із інститутів громадянського суспільства. На думку 

здобувача, розгляд церкви як інституту громадянського суспільства є 

основоположною засадою, яка повинна спрямовувати розвиток моделі 

відносин держави і церкви в Україні. На підставі цього, 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. 

Цікавими є думки автора, представлені ним у підрозділі 2.2 

дисертації, стосовно визначення місця релігійних відносин у предметі 

адміністративно-правового регулювання. По-перше, здобувач виділив 

ознаки, що притаманні взагалі релігійним відносинам, зокрема: 1) вони 
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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. По-друге, обґрунтував думку, що намагання в 

спеціальній літературі класифікувати релігійні відносини за зразком 

юридичних, виділяючи серед них конституційні, адміністративні, цивільно-

правові, є непродуктивним з методологічної точки зору. Це, в свою чергу, 

дозволило зробити висновок, що церковно-державні відносини слід 

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

релігією. Адміністративне ж право може регламентує лише певну частину 

суспільних відносини, які пов’язані з релігією.  

Розкриваючи у підрозділі 3.2 дисертації зміст свободи віросповідання 

як невід’ємного права людини, здобувач наголошує на тому, що ця 

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 при наявності дієвого адміністративно-

правового механізму реалізації даної конституційної засади. У зв’язку з 

цим, зроблено висновок, 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, що пов’язана із 

реалізацією особами свого права на свободу віросповідання, по-друге, у 
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юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного адміністрування, яка 

відбувається у випадках, передбачених національним законодавством.   

Завдяки аналізу, що здійснений здобувачем в межах підрозділу 4.1 

дисертації, було обґрунтовано місце релігійних організацій в загальній 

системі 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 виділити 

специфічні ознаки, що характеризують виключно релігійні організації як 

суб’єктів адміністративного права. При цьому, цікавим є критичний аналіз 

класифікацій суб’єктів адміністративного права, які представлені в науковій 

літературі. Зокрема, здобувач робить висновок, 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; г)  не враховують 

специфіку релігійних організацій як учасників адміністративних 

правовідносин.  

 Цікавими та корисними для розвитку науки адміністративного права 

є думки здобувача щодо системи органів публічного адміністрування у 

сфері релігії, які логічно викладає автор в межах підрозділу 4.4 дисертації. 

На цій підставі зроблено висновок, що до суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері релігії відносяться 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 відносяться Комісія з питань забезпечення 

реалізації прав релігійних організацій та Рада з питань співпраці з церквами 

та релігійними організаціями.    
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 У результаті проведеного дисертаційного дослідження автором  

сформульовано ряд висновків, спрямованих на удосконалення теоретико-

правового розуміння адміністративно-правового забезпечення відносин 

держави та церкви, а також на вдосконалення адміністративного 

законодавства у зазначеній сфері.  

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані.  

 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. 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. 

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.  

В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід 

відмітити низку зауважень та недоліків.  

1. У підрозділі 2.1 дисертації здобувач дає розгорнутий аналіз 

наукової думки щодо адміністративно-правового забезпечення відносин 

держави та церкви в Україні. Разом з тим, звертає на себе увагу 

характеристика, присвячена сучасному стану наукової думки у цій сфері. 

Здобувач лише окреслює основні напрями таких досліджень, висвітлює 

переваги і недоліки та констатує, що лише в поодиноких працях є 

намагання комплексно розглянути проблему адміністративно-правового 

забезпечення відносин держави та церкви.  

Вважаємо, що розвиток національного законодавства у сфері релігії та 

зміст наукових публікацій з даної тематики дозволяють не тільки виділити 

основні напрямкам досліджень, що здійснювались в Україні за останні 30 



 

10 

років, а й виділити декілька історичних періодів у розвитку наукової думки 

з питань адміністративно-правового забезпечення відносин держави та 

церкви в Україні. Аналіз же кожного із виділених періодів показав би не 

тільки загальні напрями таких досліджень, а й розкрив би тенденції у 

світогляді науковців, що працювали над даною тематикою в 90-х роках 

минулого століття, у перше десятиліття та у 20-ті роки ХХІ століття.      

 2. Констатуючи у підрозділі 4.1 дисертації факт, що в науці 

представлені чисельні підходи до визначення суб’єктів адміністративного 

права, які не завжди можна використати в національному законодавстві, 

здобувач приєднується до думки тих науковців, які стверджують, що, по-

перше, суб’єктів адміністративного права, в залежності від наявності чи 

відсутності у них владних повноважень, слід поділяти на дві групи: а) 

приватні особи; б) суб’єкти публічного адміністрування. В свою чергу, 

приватних осіб слід поділяти в залежності від їх правового статусу на: 

фізичних осіб; фізичних осіб-підприємців; юридичних осіб приватної 

форми власності; громадські об’єднання; професійні спілки; політичні 

партії; органи самоорганізації населення; релігійні організації.  

Разом з тим, кожен із вище окреслених висновків потребує додаткової 

аргументації з боку здобувача, адже важливо не тільки погодитись з 

висловленою вже кимось думкою, а й обґрунтувати її своїми доводами та 

аргументами. 

3. Констатуючи у підрозділі 2.2 дисертації факт, що в науці 

представлені чисельні концепції до визначення предмету адміністративного 

права, які не завжди враховують існування суспільних відносин у сфері 

релігії, здобувач уникає відповіді на наступні запитання:  

- яка концепція предмету адміністративного права, на його думку, є 

корисною як з теоретичної, так і з практичної точки зору? 

- яка із існуючих концепцій  предмету адміністративного права 

найбільш максимально враховує існування суспільних відносин в сфері 

релігії?  
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4. У підрозділі 3.1 автор наводить класифікації конституційних засад 

відносин держави та церкви, що представлені в науковій літературі. Аналіз 

критеріїв класифікації та критичний аналіз елементів представлених 

класифікацій, дозволив здобувачу запропонувати авторську класифікацію 

засад відносин держави і церкви, які він використовує для структуризації 

Розділу 3 дисертації, а саме підрозділів 3.2, 3.3 і 3.4. Такий підхід дозволив 

розкрити специфіку адміністративно-правового забезпечення відносин 

держави та церкви в залежності від групи конституційних засад, реалізацію 

яких вони обслуговують. Разом з тим, здобувач не пропонує загальної 

системи адміністративно-правових засобів, які забезпечують реалізацію 

конституційних засад відносин держави та церкви. 

У зв’язку з цим, виникає питання – відсутність такої класифікації в 

дисертаційному дослідженні обумовлена суб’єктивними чи об’єктивними 

факторами?  

5. У підрозділі 4.4 дисертації здобувач неодноразово акцентує 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. Разом з тим, здобувач лише окреслив існуючі у цій сфері 

проблеми і не висловив своєї позиції щодо сучасного співвідношення 

понять «публічне адміністрування» та «державне управління».  

Проте вказані недоліки не впливають на загалом позитивну оцінку 

дисертації.  

 

  Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

МОН України.  

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих в роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Автор 



сформулював свої висновки, які здатні стати значним внеском у розвиток 

вітчизняної науки адміністративного права. В цілому дисертація О.П. 

Мельничука є самостійним, завершеним науковим дослідженням, 

присвяченим адміністративно-правовому забезпеченню відносин держави 

та церкви в Україні.

Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, що дисертація 

«Відносини держави та церкви (адміністративно-правовий аспект)» є 

завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, 

що в сукупності вирішують конкретну наукову проблему покращення 

правового регулювання у сфері відносин держави та церкви, а її автор -  

О.П. Мельничук, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право.
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