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Ступінь актуальності обраної теми. Важливою засадою історичної 

еволюції державотворчих та правотворчих процесів в Україні є релігійна 

складова, як основа становлення і розвитку вітчизняної правової культури, 

правосвідомості та організаційно-правової концепції взаємовідносин держави з 

релігійними організаціями.  

На даний час у зв’язку із актуалізацією впливу держави на суспільні 

відносини розглядаються різні способи вдосконалення механізму правового 

регулювання, у тому числі шляхом аналізу регулятивної взаємодії правових та 

релігійних норм. Проведене дослідження дає змогу об’єктивно вивчити й 

узагальнити основні сучасні проблеми співвідношення релігійних і правових 

норм у регулюванні суспільних відносин в Україні. 
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У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Росовської І.Ю. є актуальною 

та відповідає реаліям сьогодення. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані в дисертації, відповідають вимогам до такого виду 

досліджень. Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність забезпечені:  

– професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної 

схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ чи підрозділ 

органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його;  

– використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і 

достатнім масивом аналітичних даних (список використаної літератури включає 

228 одиниць);  

– відповідністю предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права;  історія політичних і 

правових учень; 

– достатньою географією та кількістю напрямів в апробації отриманих 

результатів на науково-практичних конференціях. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертації і автореферату здобувачки та її науковими 

публікаціями дозволяє визнати, що мету дослідження досягнуто. Це знайшло 

відображення в основних положеннях роботи, які сформульовані авторкою 

особисто і характеризуються вагомою науковою новизною.  

Новизна дисертації виявляється як у самому підході до досліджуваних 

проблем, так і у запропонованому способі розв’язання конкретних питань теми. 

Характеризуючи наукову новизну дослідження слід зазначити, що 

дисертація є одним з перших в Україні комплексних досліджень, яке присвячене 
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вивченню проблем співвідношення правових та релігійних норм в регулюванні 

суспільних відносин у сучасній правовій системі України, що перебуває у 

динамічному розвитку та характеризується спроможністю до релігійно-

правового синтезу при здійсненні правового регулювання. 

У результаті здійсненого дослідження сформульовано низку положень та 

висновків, запропонованих особисто дисертанткою, до найбільш значущих із 

яких належать:  

1. Дисертанткою вперше обґрунтовано, що інноваційність науково-

методологічних підходів до проблеми співвідношення правових і релігійних 

норм на сучасному етапі українського правотворення полягає у їх 

людиноцентризмі, який виявляється у тому, що захист інтересів людини і 

громадянина та забезпечення належного правового статусу особи в її дотичності 

до релігійних та правових норм стає центральним об’єктом соціально-правового 

регулювання, а її соціально-природні правові властивості та закономірності 

відповідають державно-юридичному забезпеченню, що поступово 

перетворюються на найважливішу складову зазначеного співвідношення права 

та релігії; 

2. Авторкою запропоновано нові науково-теоретичні підходи до взаємодії 

правових та релігійних норм у процесі правового регулювання і встановлено, 

що вони мають виражений ідеологічний характер, який впливає на процес 

державотворення, наповнюючи його водночас причинно-функціональними та 

логічно смисловими зв’язками, активно сприяючи утвердженню базових 

світоглядних порав і свобод людини; 

3. Варто відзначити, що здобувачкою уперше удосконалено розуміння 

специфіки юридичного закріплення релігійних норм у сучасній Конституції 

України, складність якого полягає у відсутності єдиного загальноприйнятого 

наукового трактування самого поняття релігії, що зумовлює потребу постійного 
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оновлення законодавчої бази з метою подальшого забезпечення функціонування 

партнерської горизонтальної моделі відносин держави та релігійних організацій. 

Таким чином, змістовне наповнення положень наукової новизни дійсно 

має фундаментальне теоретичне та практичне значення, як для науки теорії 

держави і права, так і для споріднених з нею за об’єктом наукової уваги 

напрямів юридичної науки. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення, висновки та рекомендації, що сформульовані та обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні Росовської І.Ю. на тему «Сучасні проблеми 

співвідношення правових та релігійних норм у регулюванні суспільних 

відносин в Україні» можуть бути використані в якості методологічної основи 

для проведення подальших наукових досліджень у сфері вивчення 

співвідношення правових та релігійних норм в регулятивному аспекті. 

Висновки повністю відповідають сформульованим завданням та змісту 

самої роботи та випливають з її основних положень. Дисертантка стисло 

формулює основні результати дослідження.  

Підсумовуючи сказане слід відзначити, що дисертація на здобуття 

ступеня кандидата юридичних наук Росовської Ірини Юріївни є самостійним і 

структурно завершеним дослідженням, що характеризується єдністю змісту й, 

безперечно, має визначену саме автором науково-теоретичну та практичну 

цінність. Теоретична значущість роботи полягає у теоретико-методологічному 

обґрунтуванні сучасних проблем співвідношення правових та релігійних норм у 

регулюванні суспільних відносин в Україні в сучасній юридичній науці. 

Практична значущість одержаних результатів полягає у використанні 

теоретико-методологічних узагальнень та практичних рекомендацій авторки у 

навчальному процесі, а також у правозастосовчій, правореалізаційній та 

правовиховній сфері. 
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Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні наукові положення і висновки дисертації повно висвітлено у 8 

наукових працях, які наведено в анотації та які були зараховані за темою 

дисертації, 4 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України, 

1 стаття в зарубіжному науковому виданні держави країн Європейського Союзу 

(Словацька Республіка), 3 тезах наукових доповідей на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях. Публікації відповідають вимогам МОН. 

Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Дисертація складається з 

анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 194 сторінки. Перелік 

використаних джерел містить 228 найменувань.  

Структура дисертації побудована логічно і сприяє розкриттю теми 

дослідження, виконанню поставлених завдань. Дисертація оформлена 

відповідно до Вимог оформлення дисертацій, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40. 

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації та встановленим 

вимогам і є узагальненим коротким викладом її основного змісту, в якому 

представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни 

та висновків, що дає повне уявлення про виконану здобувачем роботу. 

Дисертацію написано державною мовою з дотриманням вимог наукового 

стилю. 

Порушення академічної доброчесності не виявлено. 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи теоретико-правову, наукову, практичну значимість 

дисертаційного дослідження Росовської І.Ю., його актуальність, наукову 

новизну та можливість використання пропозицій і рекомендацій дисертантки 

для вдосконалення системи правового регулювання суспільних відносин на 

підставі релігійних та правових норм необхідно наголосити, що окремі 
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положення дисертації недостатньо чіткі та небезперечні; має місце 

непереконлива аргументація деяких висновків. Зазначене обумовлює 

необхідність висловлення окремих коментарів та оцінок: 

1. При проведенні дослідження, зокрема, характеризуючи особливості 

взаємовідносин держави і релігійних організацій, авторка виокремлює важливу 

роль в цьому процесі принципу верховенства права, однак, при цьому доцільно 

було б обґрунтувати, в чому саме полягає таке твердження. 

2. Вважаємо за необхідне обґрунтувати регулятивний зміст релігійних і 

правових норм як джерел права.  

3. У своїй дисертації Росовська І.Ю. стверджує про взаємний вплив 

релігійних та правових норм на процеси національного державотворення. 

Доцільність такого підходу повинна бути чітко та послідовно аргументована. 

4. На наш погляд, авторці слід обґрунтувати свою позицію щодо 

розуміння власної цінності релігійних норм для правової системи. 

Однак вказані зауваження мають здебільшого характер побажань щодо 

подальшого покращення наукової роботи або є дискусійними та такими, що не 

знижують достатньо високого рівня і позитивної характеристики 

дисертаційного дослідження Росовської І.Ю.  

Загальний висновок.  

1. Дисертація Росовської І.Ю. на тему «Сучасні проблеми співвідношення 

правових та релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні» є 

завершеною науковою роботою, виконаною особисто дисертанткою у виді 

кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису. Дисертаційне дослідження 

містить науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, 

характеризується єдністю змісту та свідчить про особистий внесок автора в 

юридичну науку.  

2. За своєю актуальністю, ступенем новизни, постановкою та способом 

вирішення поставлених питань, теоретичним та практичним підґрунтям,  




