
В І Д Г У К  

офіційного опонента

на дисертацію Мельничука Олега Петровича за темою «Теоретико- 

правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній 

державі», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права;

Об’єктивно зумовлений духовний та соціальний розвиток 

суспільства, а також геополітичні зміни, в різні часи обумовлювали 

потребу урегулювання та визначення моделі відносин між державою та 

церквою. Саме тому, характер державно-церковних відносин завжди 

знаходився і знаходиться в прямій залежності від особливостей певної 

історичної епохи, стану розвитку суспільства та політичного устрою 

держави.

В сучасних перехідних умовах становлення України, релігійні 

організації, збільшивши рейтинг народної довіри, набули статусу 

активного суб’єкта у суспільно-політичному житті держави, що відповідно 

зумовило активізацію співпраці з державними інституціями і дане питання 

набуває необхідності комплексного дослідження.

Сучасна модель церковно-державницьких відносин демонструє 

відокремленість церкви від держави і водночас готовність до тісної 

співпраці та взаємокорисної кооперації.

Взаємодія релігійних організацій і державних інституцій сприяє 

формуванню нових передумов для реалізації прав та свобод людини, а 

також удосконаленню механізму реалізації існуючих конституційних норм 

відносно особистості людини як найвищої соціальної цінності.

Проблематика та перспективи діяльності релігійних організацій в 

Україні в контексті розбудови демократичного суспільства, вимагають

історія політичних і правових учень



удосконалення чинного законодавства через призму обставин, що склалися 

в державі.

Питання діяльності релігійних організацій та держави не обійдені 

увагою вітчизняних дослідників та науковців з пострадянських країн. 

Однак у сучасних дослідженнях недостатньо уваги приділено їх 

історичному формуванню, ролі, аналізу моделі співпраці релігійних 

організацій та державних інституцій у демократичних державах.

Саме це, на нашу думку, і обумовлює не лише актуальність, а і 

теоретичну та практичну цінність рецензованого дисертаційного 

дослідження на тему: „Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних 

організацій в демократичній державі”.

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

викладені в дисертації, є достатньою мірою аргументованими, логічними і 

послідовними, що забезпечується застосуванням сукупності наукових 

методів та прийомів наукового пізнання. Кожен пункт наукової новизни в 

дисертаційній роботі обґрунтований, доведений та висвітлений в наукових 

працях автора. У роботі також проаналізовано зарубіжні моделі 

взаємовідносин релігійних організацій та держави.

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною 

культурою. В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних 

авторських підходів щодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, 

аргументує свої судження.

Особливою заслугою дисертанта є те, що він достатньо 

кваліфіковано та науково обґрунтовує, що в структурі державно-церковної 

взаємодії, особливо у соціальній сфері, досить важко визначити та 

виокремити межі діяльності держави та релігійних організацій, особливо в 

багатоконфесійній державі, під час розбудови громадянського суспільства, 

до якого прагне Україна, в якому однаково беруть участь як державні 

органи, так і релігійні організації.



Мельничук О.П. зазначає, що сучасний стан нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій в 

Україні загалом можна охарактеризувати через концептуальне поєднання у 

«багатогалузевості» досліджуваних відносин правового та договірного 

методів правового регулювання, які доктринально базуються на нормах 

міжнародного та національного законодавства і відображають 

фундаментальний принцип невтручання у поєднанні з максимальним 

сприянням у діяльності релігійних організацій та державних інституцій у 

забезпеченні та гарантуванні реалізації прав людини на свободу совісті та 

віросповідання.

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в 

дисертації, забезпечена знанням і творчим використанням наукової 

методології та застосуванням сучасних методів проведення досліджень. 

Отримані наукові результати, теоретичні положення й практичні висновки 

проведеного дослідження були здійснені в межах науково-дослідної теми 

юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка „Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти” № 11 БФ 042-01 (державний 

реєстраційний номер 011Ш008337).

Дисертаційна робота Мельничука О.П. є одним із перших 

комплексних наукових досліджень діяльності релігійних організацій в 

демократичній державі.

Обрана дисертантом структура роботи, яка складається зі вступу, 

трьох розділів, що об’єднані у вісім підрозділів, висновків дозволила в 

логічній послідовності та достатньо повно розкрити досліджувані питання, 

отримати і надати науково обґрунтовані висновки та пропозиції.

Визначені автором задачі надали можливість досягти поставленої 

мети, а саме, визначення особливостей сучасного стану нормативно- 

правового регулювання співпраці релігійних організацій та державних 

інституцій, аналіз проблем їх діяльності та пошуку шляхів їх вирішення на



основі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Застосовані дисертантом 

філософсько-світоглядові, загальнонаукові та спеціально юридичні методи, 

опрацювання широкого кола нормативних, монографічних та наукових 

джерел (259 найменувань), надали можливість сформулювати ряд 

положень та ідей, що складають наукову новизну дослідження та 

відображають авторський внесок у розробку наукової проблеми.

На особливу увагу заслуговують такі викладені в дисертації 

положення, висновки, рекомендації та пропозиції, які найбільш наочно 

демонструють її наукову новизну, теоретичну і практичну значущість:

-  розкрито авторське поняття методології діяльності релігійних 

організацій та держави як складного концептуального пошуку розв’язання 

наукової проблеми (отримання істинних об’єктивних знань) щодо 

теоретико-практичного стану діяльності релігійних організацій та держави, 

в процесі якого застосовуються різного роду прийоми, способи та методи 

пізнавального дослідження, котрі є невід’ємними і перебувають у взаємодії 

один з одним;

-  виокремлено наступні особливості сучасної правової моделі 

діяльності релігійних організацій та держави в Сполучених Штатах 

Америки: 1) релігійний плюралізм; 2) тісна співпраця релігійних 

організацій та держави у суспільній та освітній сферах; 3) участь 

релігійних організацій у політичному процесі;

-  комплексно виокремлено такі особливості сучасного стану 

нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій та 

державних інституцій в Україні, як: 1) нормативно-правове регулювання 

діяльності релігійних організацій та державних інституцій є різновидом 

соціального регулювання, за допомогою якого відносини між релігійними 

організаціями та державними інституціями набувають певної правової 

форми; 2) має конкретно визначений та цілеспрямований характер, тобто 

спрямоване на регулювання діяльності зареєстрованих релігійних 

організацій та державних інституцій та задоволення їх законних інтересів;



3) правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, 

системи нормативно-правових актів, які забезпечують його ефективність, а 

також правове регулювання гарантує доведення норм права до їх 

виконання, що забезпечує урегулювання діяльності релігійних організацій 

в правовій площині демократичної держави; 4) стан нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій 

знаходиться в прямій залежності від концепції взаємовідносин між 

релігійними організаціями та державою; 5) у сфері нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій, а 

також державно-церковних відносин, окрім виключних випадків, діє 

принцип невтручання, що нівелює можливість прямого впливу на релігійні 

організації з боку державних інституцій та участь релігійних організацій у 

державних справах; 6) відокремлення світської та духовної освіти; 7) 

характеризується застосуванням договірної форми для регулювання 

відносин між державними інституціями та релігійними управліннями та 

центрами, але у рамках діючого законодавства не визначено, у якій формі 

здійснюється така домовленість; 8) державні інституції не користуються 

методами державно-правового контролю або примусу щодо регулювання 

діяльності релігійних організацій, якщо така діяльність не порушує законів 

держави та встановленого суспільного порядку; 9) нормативно-правове 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій 

згідно з чинним законодавством здійснюється не для забезпечення 

контролю з боку держави за діяльністю релігійних організацій та 

державних інституцій, а для гарантування дотримання ними законодавства 

щодо реалізації гарантування релігійних прав особи; 10) відділення 

внутрішньоцерковного або канонічного нормативного регулювання 

діяльності релігійних організацій від нормативно-правового регулювання 

діяльності релігійних організацій у правовому полі держави, що 

обумовлює підпорядкованість релігійних організацій двом нормативним 

системам, які регулюють внутрішні та зовнішні відносини у процесі



провадження релігійної діяльності; 11) варіативність нормативно- 

правового регулювання діяльності релігійних організацій залежно від 

обраної організаційної форми реалізації такої діяльності безпосередньо 

релігійними організаціями; 12) нерозривний зв'язок нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій з 

релігією та віровченнями -  так дана специфічна ознака виявляється у 

конституційному приписі моральної відповідальності державних діячів та 

політиків перед Богом;

-  аргументовано, що взаємодія релігійних організацій та держави 

у країнах пострадянського простору характеризується відсутністю 

відповідного правового підґрунтя моделі діяльності релігійних організацій 

та держави (присутність церкви у війську, у закладах позбавлення волі 

тощо). Попри серйозні успіхи, яких досягай країни пострадянського 

простору у сфері забезпечення гарантованих Конституцією релігійних 

свобод, подолання наслідків тієї політики, яка здійснювалася проти церков 

тоталітарним режимом, незважаючи на реальну, а не декларовану рівність 

релігійних організацій перед законом, ця система потребує і сьогодні 

більш універсального юридичного наповнення, акумуляції ефективного 

європейського досвіду, який накопичено країнами Європи, та 

обов’язкового врахування і переосмислення тих помилок, яких їм вдалося 

уникнути в процесі розбудови нової прогресивної моделі церковно- 

владних відносин;

-  виділено ключові напрями вирішення проблем формування 

моделі діяльності релігійних організацій та державних інституцій в 

Україні в контексті розбудови демократичної держави, до яких віднесено 

такі: 1) відновлення та розширення діяльності Комісії з питань 

забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів 

України; 2) налагодження ефективної взаємодії релігійних організацій з 

державними інституціями, такими як Президент України та Кабінет 

Міністрів України; 3) врахування керівних принципів для аналізу



законодавства стосовно релігії чи віри, які схвалено парламентською 

асамблеєю ОБСЄ та Венеціанською комісією у 2004 р.; 4) організація 

співпраці правоохоронних органів з метою запобігання розпалюванню 

релігійної ворожнечі через акти вандалізму релігійних пам'яток та 

захоплення церковних будівель.

У дисертаційній роботі сформульовано й багато інших цікавих, 

актуальних і корисних положень та висновків.

Дисертація викладена українською мовою, науковим стилем, з 

дотриманням нормативних вимог, з використанням останніх досягнень 

теорії права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано 

на основі особистих досліджень автора.

Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення в восьми наукових статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, двох статтях -  у наукових виданнях інших 

держав, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на конференціях.

Автореферат відповідає встановленим вимогам та достатньою мірою 

відображає зміст дисертації.

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані:

-  у науково-дослідній діяльності -  для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

діяльності релігійних організацій і держави;

-  у правотворчості -  при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного законодавства, зокрема Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», підзаконних нормативних актів, які регулюють 

діяльність релігійних організацій та держави;

-  у правозастосовній діяльності -  результати дослідження 

дозволять удосконалити практичну діяльність органів державної влади і 

місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері 

діяльності релігійних організацій;



-  у навчально-методичній роботі -  в процесі вивчення 

навчальної дисципліни «Теорія права та держави», «Історія права та 

держави», «Релігієзнавство», «Канонічне право» під час написання 

підручників, навчально-методичних посібників, при проведенні 

семінарських занять зі студентами й для написання ними рефератів, 

курсових і дипломних робіт.

Дисертант в цілому успішно справився з поставленими завданнями, 

порушив ряд цікавих проблем, які є дискусійними в юридичній науці та 

практиці. Однак, як і при дослідженні кожної складної теоретико- 

практичної проблеми, в зазначеному науковому дослідженні містяться 

певні спірні, неузгоджені чи не зовсім обґрунтовані положення, які можуть 

стати підґрунтям наукової дискусії і напрямами подальшої розробки даної 

проблеми. Зокрема:

1. В дисертаційному дослідженні використано широку 

нормативну та наукову бази. Тим не менш, чітко не визначено, що є 

імперичною базою дослідження.

2. Стосовно змісту роботи необхідно зауважити, що дисертанту 

варто було б не лише розглянути основні положення нормативно-правових 

актів у сфері нормативно-правового регулювання діяльності релігійних 

організацій та державних інституцій, але й проаналізувати безпосередньо 

законодавство щодо капеланства, порядку обрання глави церкви, 

затвердження дипломів тощо. Це б зробило роботу більш ґрунтовною в 

аспекті правового поля.

3. На нашу думку у дисертаційному дослідженні важливе місце 

повинно було б відвестися аналізу взаємовідносин релігійних організацій в 

Україні саме через принцип історизму.

4. Варто вказати, що автором в дисертаційній роботі у контексті 

характеристики моделей взаємовідносин релігійних організацій та держави 

у країнах Європи не розкрито міграційну проблему, що є надзвичайно 

актуальною в нинішніх умовах.



Проте, наведені зауваження стосуються лише окремих положень 

дисертації і не зменшують наукову цінність дослідження.

В цілому, дисертаційна робота Мельничука Олега Петровича 

„Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в 

демократичній державі” є завершеним науковим дослідженням, 

виконаним на актуальну тему. Вона містить теоретичні розробки та 

практичні пропозиції, спрямовані на розвиток нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та держави. Рівень 

проведених досліджень та їх практична спрямованість свідчать про 

наукову зрілість автора.

Актуальність і новизна, важливість одержаних дисертантом 

результатів, їх обґрунтованість та достовірність, а також практична 

цінність сформульованих положень і висновків в сукупності становлять 

необхідні підстави для висновку про те, що дисертаційна робота на тему 

„Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в 

демократичній державі” відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567, а її автор Мельничук Олег Петрович заслуговує 

на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень.

Декан юридичного факультету 
Київського університету туризму,

/

О.В. Фатхутдінова



ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 
Мельничука Олега Петровича 

«Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в
демократичній державі»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень

В Україні протягом останніх десятиліть в контексті удосконалення 

правової системи та державного устрою, приведення їх у відповідність з 

європейськими стандартами та загальновизнаними у світі цінностями та 

принципами, в т.ч. верховенства права, поваги до прав і свобод людини, 

визнання людини найвищою соціальною цінністю, триває процес 

налагодження продуктивного діалогу між владою та іншими суспільними 

інститутами, серед яких важливе місце посідають релігійні організації. 

Забезпечення цього процесу передбачає існування відповідних правових та 

соціальних механізмів. Зокрема, об’єктивно необхідним є зміцнення 

моральних засад суспільства із урахуванням традиційних та релігійних витоків 

права. Відповідно спостерігається активізація досліджень закономірностей 

духовного розвитку суспільства, правового регулювання відносин між 

державними органами та релігійними організаціями.

Незалежна Україна визнала свободу віросповідання однією з найголовніших 

свобод людини, які має гарантувати та захищати держаьз, що прямо закріплено в 

Конституції України. Зокрема кожен має право на свободу світогляду, і 

віросповідання, що включає в себе свободу сповідувати будь-яку релігію або не 

сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно 

релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Засобами 

реалізації такого права визнано церкву і релігійні організації, які відокремлені від 

держави (ст. 35 Конституції України).

Стан забезпечення державою свободи віросповідання, значно залежить від 

характеру відносин держави і релігійних організацій, їх правового регулювання.



Наразі в Україні сформована партнерська модель державно-конфесійних 

відносин, змістом якої є конструктивна взаємодія духовної та світської основ у 

формуванні стабільного українського суспільства, а також визнання того, що ці 

суспільні інститути, будучи відокремленими і суверенними один від одного в 

питаннях, що належать до їх виняткової компетенції, діють в інтересах 

українського суспільства. їх спільною метою є забезпечення права людини на 

свободу совісті, консолідація українського суспільства, збереження та 

примноження його традиційної культури, формування його ціннісних 

орієнтацій, розв’язання загальносуспільних проблем. До того ж, релігія та 

право -  дві нормативні системи зі спорідненими характеристиками, що з різних 

сторін врегульовують життя суспільства і протягом тисячоліть взаємодіють у 

найрізноманітніших формах.

Це зумовлює необхідність проведення комплексного дослідження 

нормативно-правового регулювання взаємодії держави та релігійних 

організацій.

Теоретико-методологічною основою дисертації є науковий доробок 

вітчизняних і зарубіжних правознавців у галузі загальної теорії держави і 

права, релігійного, церковного права та інших галузевих юридичних наук. 

Різні аспекти взаємодії релігійних організацій та держави досліджували: М. Ю. 

Бабій, І. А. Бальжик, В. О. Балух, О. М. Биков, С. В. Бобровник, В. Д. 

Бондаренко, Л. Д. Владиченко, Д. О. Вовк, О. М. Дядюшкін, А. М. Зачепа, О. 

М. Ковальчук, М. І. Козюбра, О. Б. Костенко, А. М. Колодний, В. О. Котюк, А. 

А. Красіков, Ю. В. Кривенко, М. В. Крумаленко, О. В. Кулакевич, Г. В. Лаврик, 

Л. А. Луць, П. М. Любченко, О. Л. Львова, Н. М. Мадей, Б. В. Малишев, Б. І. 

Мар’янов, Д. В. Миронович, І. В. Міма, Н. М. Оніщенко, С. В. Павлов, М. М. 

Палінчак, Н. М. Пархоменко, В. Ф. Піддубна, І. В. Процюк, О. В. Петришин, Г. 

Л. Сергієнко, Н. В. Синіцина, О. Д. Тихомиров, П. П. Толочко, О. В. 

Фатхутдінова, В. Д. Фучеджі, Ю. С. Шемшученко, П. П. Яшин тощо.

Таким чином питання взаємодії релігійних організацій та держави були 

предметом аналізу науковців. Водночас у сучасних дослідженнях недостатньо 

уваги приділено їх історичному формуванню, ролі, аналізу моделей співпраці.
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Тому актуальність запропонованого О.П. Мельничуком дослідження є 

очевидною.

Структура роботи, формулювання об’єкту, предмету, мети дослідження, а 

також методів вирішення конкретних дослідницьких завдань загалом не 

викликають зауважень.

Зокрема, метою дисертаційного дослідження є визначення особливостей 

сучасного стану нормативно-правового регулювання співпраці релігійних 

організацій та державних інституцій, аналіз проблем їх діяльності, пошук 

шляхів їх вирішення на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Для досягнення поставленої мети дисертант: вивчив історію формування 

взаємовідносин релігійних організацій та держави; з ’ясував методологію 

дослідження взаємовідносин релігійних організацій та держави; встановив 

особливості взаємодії релігійних організацій та держави у країнах 

пострадянського простору; розглянув сучасні правові моделі відносин 

релігійних організацій та держави у європейських країнах; охарактеризував 

правову модель відносин релігійних організацій та держави в Сполучених 

Штатах Америки; виокремив особливості сучасного стану нормативно- 

правового регулювання діяльності релігійних організацій та державних 

інституцій в Україні; з ’ясував особливості партнерства релігійних організацій 

та державних інституцій у соціальній та гуманітарній сферах; визначив шляхи 

вирішення проблем формування моделі діяльності держави та релігійних 

організацій в Україні в контексті розбудови демократичного суспільства.

Об’єктом дослідження є відносини, які виникають за участю релігійних 

організацій, а предметом - теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних 

організацій у демократичній державі.

Методологічну основу дисертаційного дослідження склала сукупність 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів (про що йдеться у підрозділі 

1.2.), що зумовило об’єктивний аналіз досліджуваної теми.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10,



а також у межах теми науково-дослідної роботи юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» № 11 БФ 

042-01 (державний реєстраційний номер 011Ш008337).

Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 20 грудня 2013р.).

У дисертації сформульовано певні висновки та положення, які можуть 

бути використані для подальших загальних і спеціальних наукових досліджень 

теоретичних і практичних проблем взаємодії релігійних організацій і держави; 

правотворчості -  при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

законодавства, зокрема Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», підзаконних нормативних актів, які регулюють взаємодію 

релігійних організацій та держави; правозастосовній діяльності -  результати 

дослідження дозволять удосконалити практичну діяльність органів державної 

влади і місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері 

діяльності релігійних організацій; навчально-методичній роботі -  в процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Теорія права та держави», «Історія права та 

держави», «Релігієзнавство», під час написання підручників, навчально- 

методичних посібників, при проведенні семінарських занять зі студентами й 

для написання ними рефератів, курсових і дипломних робіт.

Щодо значення та змісту основних положень дисертаційного дослідження

О.П. Мельничука «Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій 

в демократичній державі» необхідно зазначити, що в роботі сформульовано 

низку нових теоретичних наукових положень та висновків.

Зокрема, в ході дослідження автор приходить висновку, що взаємодія 

релігійних організацій та держави у країнах пострадянського простору 

характеризується відсутністю відповідного правового підґрунтя. Попри 

серйозні успіхи, яких досягли країни пострадянського простору у сфері 

забезпечення гарантованих Конституцією релігійних свобод, ці відносини 

потребують більш універсального юридичного наповнення, акумуляції



ефективного європейського досвіду та обов’язкового врахування і 

переосмислення тих помилок, яких їм вдалося уникнути в процесі розбудови 

нової прогресивної моделі державно-церковних відносин.

Необхідно погодитись з автором в тому, що сучасні правові моделі 

взаємодії релігійних організацій та держави європейських країн 

характеризуються широкою розмаїтістю та залежать від низки чинників, серед 

яких: особливості історичного, культурного, духовного розвитку відповідної 

національності, форма політичного режиму, конфесійна структура, позиція 

влади щодо церкви в цілому, взаємозв’язки соціальних та релігійних інститутів 

тощо.

У зв’язку з цим О.П. Мельничук в ході здійснення теоретико-правового 

аналізу моделей діяльності релігійних організацій та держави в країнах Європи, 

розкрив їх прикладний характер та особливості: у Франції -  проголошені 

фундаментальні права на свободу віросповідання, обмежено упереджене 

ставлення до представників різноманітних конфесій, за винятком територій 

Ельзасу та Мозелю; в Італії -  має місце гнучке регулювання процедури 

створення та діяльності релігійних об’єднань; у Німеччині -  існує 

відокремлення церкви від держави і водночас конституційно допускається 

співпраця між обома інститутами; у Швеції -  привілеї у релігійній сфері 

надаються лютеранській церкві, яка і є основною часткою конфесійної 

структури країни; у Греції -  сформована унікальна модель діяльності церкви та 

держави, згідно якої православна віра є національною та панівною релігією, що 

закріплено в Конституції.

В результаті дослідження автор приходить висновку, що сучасна правова 

модель діяльності релігійних організацій та держави в Сполучених Штатах 

Америки сформувалася під впливом різноманітних чинників, що відображають 

її специфіку. Поряд з цим американська модель характеризується тим, що 

релігійні елементи посідають чільне місце як у системі суспільних відносин 

загалом, так і в освітній та політичній сферах.

Слід підтримати аргументацію та висновок автора про те, що особливості 

сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності релігійних



організацій та державних інституцій в Україні мають такі особливості: 1) 

нормативно-правове регулювання взаємодії релігійних організацій та 

державних інституцій є різновидом соціального регулювання; 2) має конкретно 

визначений та цілеспрямований характер; 3) правове регулювання здійснюється 

за допомогою правових засобів, системи нормативно-правових актів, які 

забезпечують його ефективність, а також правове регулювання гарантує 

доведення норм права до їх виконання; 4) стан нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій 

знаходиться в прямій залежності від концепції взаємовідносин між релігійними 

організаціями та державою; 5) у сфері нормативно-правового регулювання 

діяльності релігійних організацій та державних інституцій, а також державно- 

церковних відносин, окрім виключних випадків, діє принцип невтручання; 6) 

розмежування світської та духовної освіти; 7) характеризується застосуванням 

договірної форми для регулювання відносин між державними інституціями та 

релігійними управліннями; 8) державні інституції не користуються методами 

контролю або примусу щодо регулювання діяльності релігійних організацій, 

якщо така діяльність не порушує законів держави та встановленого суспільного 

порядку; 9) нормативно-правове регулювання діяльності релігійних організацій 

та державних інституцій здійснюється для гарантування дотримання ними 

законодавства щодо реалізації гарантування релігійних прав особи; 10) 

відділення внутрішньо церковного або канонічного нормативного регулювання 

діяльності релігійних організацій від нормативно-правового регулювання 

діяльності релігійних організацій обумовлює підпорядкованість релігійних 

організацій двом нормативним системам, які регулюють внутрішні та зовнішні 

відносини у процесі провадження релігійної діяльності; 11) варіативність 

нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій залежно 

від обраної організаційної форми реалізації такої діяльності безпосередньо 

релігійними організаціями; 12) нерозривний зв'язок нормативно-правового 

регулювання діяльності релігійних організацій та державних інституцій з 

релігією та віровченнями.
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Обґрунтовано, що особливості співпраці релігійних організацій та 

державних інституцій в Україні виявляються в наступних аспектах: основна 

мета співпраці релігійних організацій та військових формувань, що виражена у 

задоволенні релігійних потреб військовослужбовців, досягається за допомогою 

діяльності релігійних організацій у межах військових частин чи інших 

військових формувань; основним елементом співпраці релігійних організацій з 

установами Державної пенітенціарної служби України є поширення 

православної віри, задоволення релігійних потреб засуджених, а також 

піклування про релігійно-моральне виховання та місіонерська діяльність у 

місцях позбавлення волі, їх соціалізація після відбування покарань; 

особливістю співпраці релігійних організацій та державних інституцій у сфері 

освіти є те, що релігійні організації не беруть участь та не можуть керувати 

організацією навчально-виховного процесу у світських закладах освіти, але 

разом з тим термінологічне визначення законодавчо встановленого світського 

характеру системи освіти в Україні не ототожнюється з поняттям 

антирелігійності, атеїстичності, що дає можливість співпраці світських закладів 

освіти та релігійних організацій; співпраця між Міністерством освіти і науки та 

Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій проводиться в аспекті 

спільної державно-церковної комісії, що створена з метою формування 

програми богословської освіти, яка повинна ґрунтуватися на спільних для всіх 

конфесій фундаментальних історичних принципах; співпраця релігійних 

організацій та державних інституцій у сфері охорони здоров’я передбачає 

надання духовної, духовно-психологічної допомоги людям, які перебувають ла 

стаціонарному лікуванні; основні аспекти й напрями, як спільної так і 

автономної діяльності релігійних організацій та державних інституцій, у сфері 

захисту прав дитини, мають спільний вектор такої діяльності, який виражений 

у одностайності та максимальній узгодженості діяльності щодо запобігання 

усім формам фізичного і психічного насильства над дитиною, а також 

співпраця щодо протидії втягнення дітей у злочинну діяльність, залучення до 

екстремістських релігійних культових угруповань та течій, примушування до 

проституції, жебрацтва, бродяжництва тощо.
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На думку дисертанта, серед шляхів вирішення проблем формування 

моделі діяльності релігійних організацій та державних інституцій в Україні в 

контексті розбудови демократичної держави є: 1) відновлення та розширення 

діяльності Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій 

при Кабінеті Міністрів України; 2) налагодження ефективної взаємодії 

релігійних організацій з державними інституціями, такими як Президент 

України та Кабінет Міністрів України; 3) врахування керівних принципів для 

аналізу законодавства стосовно релігії чи віри, які схвалено парламентською 

асамблеєю ОБСЄ та Венеціанською комісією у 2004 р.; 4) організація співпраці 

правоохоронних органів з метою запобігання розпалюванню релігійної 

ворожнечі через акти вандалізму релігійних пам'яток та захоплення церковних 

будівель.

Однак, необхідно зазначити, що дане дисертаційне дослідження, як і 

будь-який науковий пошук, поряд з позитивними висновками та пропозиціями 

не позбавлене певних недоліків, що потребують уточнення та врахування під 

час захисту та подальших наукових досліджень, а саме:

1.Насамперед необхідно звернути увагу на предмет дослідження, мету, 

завдання та отримані результати. Зокрема, у дисертації зазначено - предметом 

дослідження є теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій у 

демократичній державі, а метою - визначення особливостей сучасного стану 

нормативно-правового регулювання співпраці релігійних організацій та 

державних інституцій, аналіз проблем їх діяльності, пошук шляхів їх вирішення 

на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Завдання відповідають меті. .

З огляду на це та зміст проведеного дослідження, недостатньо вдалим 

видається вживання по тексту дисертації, в тому числі у формулюваннях 

новизни та висновків, таких словосполучень, як: «комплексно виокремлено такі 

особливості сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності 

релігійних організацій та державних інституцій в Україні» або «проведено 

аналіз моделей діяльності релігійних організацій та держави в країнах Європи» 

і т. ін. В такому контексті йдеться про діяльність держави окремо та релігійних 

організацій теж окремо. Тому більш вдалим видається вживання поняття
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«взаємодія» між цими суспільними інститутами, що в повній мірі відображає 

зміст та висновки дисертаційної роботи.

2. Важливим в контексті здійснення теоретико-правового аналізу 

взаємодії релігійних організацій та держави є формулювання визначень того чи 

іншого суспільного явища, пов’язаного з цим. Більшість визначень та дефініцій, 

наведених дисертантом і використаних в ході дослідження, є доцільними та 

аргументованими, проте частина з них не отримала змістовного аналізу. 

Наприклад, дефініція «світська держава» або «секулярне співтовариство». На 

наше переконання, авторові слід було б з’ясувати суттєві властивості та ознаки 

таких понять, що в підсумку сприяло б більш детальному розумінню змісту 

проблематики та її складових елементів. Крім того, важливим для здійснення 

цілісного уявлення про характер взаємодії держави та релігійних організацій, є 

не лише визначення змісту та ознак «правової моделі відносин релігійних 

організацій та держави» в Європі, США та Україні, про що досить детально 

йдеться у дисертації, але й формулювання власного бачення цього поняття.

3. В ході дослідження історії формування взаємовідносин релігійних 

організацій та держави (Підрозділ 1.1) дисертант аналізує концептуальні 

підходи до періодизації відносин між державою та церквою на території 

України в різні історичні періоди та пропонує власний підхід до вирішення цієї 

проблеми. Зазначене базується на використанні правових актів, канонічних 

джерел, наукових матеріалів. Проте, на нашу думку, в даному дослідженні не 

вистачає такої вагомої складової як аналіз статистичних даних щодо діяльності 

релігійних організацій у соціальній та гуманітарній сферах, її взаємодії, з 

державними органами та установами. Аналіз таких даних сприяв би 

формуванню уявлення про динаміку зазначених процесів та ґрунтовному 

розумінню сучасного стану проблематики.

4. Значну увагу в своєму дослідженні вчений акцентує на здобутках 

європейських країн, про що йдеться у підрозділі «2.2 Сучасна правова модель 

відносин релігійних організацій та держави у європейських країнах». Однак в 

дисертаційній роботі фактично не запропоновано механізму запозичення 

європейського досвіду щодо діяльності релігійних організацій в Україні. Також

9



актуальним було б використання досвіду сусідніх для України держав 

(особливо країн пострадянського табору), які пройшли шлях євроінтеграції 

(наприклад, країни Балтії, Польща, Угорщина), а не лише високорозвинених в 

соціально-економічному та політичному аспектах країн Європейського 

Співтовариства.

Ці та інші зауваження хоча і потребують пояснень автора під час захисту 

дисертації у спеціалізованій вченій раді, проте, в цілому, не впливають на 

високу оцінку проведеного дисертаційного дослідження і не перешкоджають 

оцінити його як завершену наукову роботу, яка вирізняється новизною, в котрій 

вирішена актуальна наукова проблема, що полягає у з’ясуванні теоретико- 

правових засад взаємодії держави та релігійних організацій. Положення та 

висновки дисертаційного дослідження є науково обґрунтованими та 

достовірними.

Дисертація та автореферат відрізняється чітким формулюванням думок, 

що свідчить про відповідний професійний рівень та наукову спроможність 

дисертанта. Зміст роботи, перелік наукових публікацій доводять наукову 

зрілість, володіння здобувачем методологією і методикою дослідницької 

роботи.

Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження 

відображені у восьми наукових публікаціях, які опубліковані у фахових 

наукових виданнях, дві з них -  в іноземному фаховому виданні, одна — у 

науково-практичному юридичному журналі, а також у трьох тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях, а саме: «Сучасний стан розвитку правової 

системи України» (м. Дніпропетровськ, червень 2015 р.), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. 

Київ, червень 2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Київ, липень 2015 рік).

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями 

дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг
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дисертації становить 178 сторінок, список використаних джерел -  28 

(259 найменувань).

Зміст дисертації відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень, за якою вона подається 

до захисту, а зміст автореферату - основним положенням дисертації.

В цілому дисертаційне дослідження «Теоретико-правовий аналіз діяльності 

релігійних організацій в демократичній державі» відповідає затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 вимогам, а 

її автор -  Мельничук Олег Петрович, заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних та правових учень.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук,

професор,

вчений секретар

Інституту держави і права і

НАН У країни Пархоменко


