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АНОТАЦІЯ 

 

Росовська І.Ю. Сучасні проблеми співвідношення правових та релігійних 

норм у регулюванні суспільних відносин в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». – Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля 

Данила, Івано-Франківськ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню сучасних проблем співвідношення 

правових та релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні, 

вирішення яких безпосередньо впливає на активізацію процесів правового 

регулювання, що є важливою частиною сучасної стратегії право- та 

державотворення. Заявлене у темі дисертації співвідношення права та релігії у його 

різноманітних функціональних виявах також є ідеологічним підґрунтям української 

правової системи, що потребує удосконалення для належного реагування на складні 

багаторівневі цивілізаційні та соціально-правові виклики сьогодення. 

Саме у цьому контексті є актуальним пошук найприйнятніших способів 

практичного підвищення ефективності українського законодавства, у тому числі 

шляхом оптимізації моделі співвідношення правових та релігійних норм, як 

засадничих елементів правової системи нашої держави, адже релігійна складова є 

надзвичайно важливою на всіх етапах історичного становлення та сучасного 

розвитку правової культури України, підвищення рівня правосвідомості її громадян. 

Дисертанткою встановлено, що першочергового законодавчого врегулювання 

потребують проблеми у різних сферах правового регулювання, адже незважаючи на 

те, що в Україні від часу здобуття незалежності сформувалася партнерська модель 

співпраці між  релігійними організаціями та державою на принципі взаємного 

невтручання, однак реалізація цього принципу супроводжується неабиякими 

складнощами, що мають системний характер і  зумовлені передусім трансляцією у 

сьогодення того історичного досвіду, який не враховує сучасного релігійного 
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різноманіття і того факту, що у наш час відносини держави та релігійних організацій 

безумовно детермінуються світським характером держави. 

Виходячи із цього у дисертації охарактеризовано термінологічний апарат і 

визначено оптимальні методи дослідження проблеми співвідношення права і релігії 

як соціальних регуляторів; висвітлено особливості впливу релігії на формування 

правових сімей сучасності; виокремлено загальні форми взаємодії права та релігії у 

соціально-правовому регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі; 

виявлено специфіку юридичного закріплення релігійних норм у Конституції 

України; розкрито особливості поєднання релігійних та правових норм у процесах 

публічно-правового та приватноправового регулювання; висвітлено взаємовплив 

релігійних та правових норм на державотворчі процеси в Україні; визначено 

інтегральні та диференційні аспекти впливу права і релігії на подальшу 

трансформацію правової системи України; висвітлено проблеми узгодження 

теологічних і світських засад у сфері формування правосвідомості, правової 

культури та забезпечення правового статусу особи. 

Проведена характеристика термінологічного апарату і визначення 

оптимальної методології дослідження проблеми співвідношення права і релігії 

дозволили виявити, що ідеологічна основа правового регулювання,  у рамках 

правової системи України, забезпечується завдяки взаємодії правових та релігійних 

норм, оскільки релігійні норми також володіють санкціонуючими властивостями, 

що зумовлені їх значним суспільним авторитетом. Потужного імпульсу для 

теоретичного обґрунтування необхідності релігійно-правового поєднання надають 

сучасні тенденції щодо зміни об’єкта і відповідно предмета загальнотеоретичної 

юриспруденції, які полягають в антропологізації та деформалізації підходів до 

визначення права і релігії як соціальних регуляторів. 

Ефективність дослідження цієї проблеми напряму залежить від обраної 

методології та оптимального використання термінологічного апарату, а саме 

застосування таких понять і категорій, які характерні водночас для релігії та права і 

здатні сприяти їх теоретичному і практичному синтезу. Інноваційні теоретико-

методологічні підходи трактуються авторкою дисертаційного дослідження  як 
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релігійно-правовий людиноцентризм, який полягає у тому, що саме людина стає 

центральним об’єктом  і водночас метою означеного регулювання, а її соціально-

природні правові властивості та закономірності їх державно-юридичного 

забезпечення поступово перетворюються на найважливішу складову зазначеного 

співвідношення права та релігії. 

Шляхом висвітлення особливостей впливу релігії на формування правових 

сімей сучасності, авторка виявила, що ідеологічну основу правових сімей 

сучасності, формують релігійні норми через акумуляцію фундаментальних 

суспільних цінностей, які, набуваючи правової форми, стають правовими 

цінностями та правовими принципами, а також впливають на аксіологічний вимір 

правової свідомості та забезпечують її ідеологічне підґрунтя 

Запропоновано авторське бачення стратегічної мети практичного поєднання 

релігійних і правових норм у сферах публічно-правового та приватноправового 

регулювання, якою є ідеологічно-правове забезпечення процесу децентралізації 

влади, що є частиною адміністративної реформи, яка відбувається в Україні. 

На підставі виокремлення загальних форм взаємодії права та релігії у 

соціально-правовому регулюванні на сучасному етапі авторкою доведено, що 

взаємодія правових та релігійних норм у процесі правового регулювання має 

виражений ідеологічний характер, адже  впливає на процес державотворення, 

наповнюючи його водночас причинно-функціональними та логічно-смисловими 

зв’язками, зокрема забезпечуючи додержання принципів віротерпимості та свободи 

віросповідання. 

Також у дослідженні вдалося встановити, що результатом відображення 

релігійних норм у сучасній Конституції України стало створення сучасної дієвої 

моделі конституційно-правового регулювання, завдяки якій закріплені у Конституції 

релігійні норми здатні істотно впливати на характер необхідних суспільних змін, 

сприяти підвищенню ефективності публічно-правової системи законодавства 

України, гуманізації держави і права, вдосконаленню законодавчого процесу, 

підвищенню ефективності правового регулювання, формуванню високої суспільної 

й індивідуальної правосвідомості. При цьому важливо розуміти динамічну природу 
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соціально-правового регулювання і необхідність внесення певних змін у 

Конституцію з метою більш ефективного застосування у конституційному 

нормотворенні результатів релігійно-правового синтезу. 

Внаслідок розкриття особливостей поєднання релігійних та правових норм  у 

процесах публічно-правового та приватноправового регулювання було доведено, що 

релігійно-правове поєднання в умовах українського державотворення здатне суттєво 

інтенсифікувати усі сфери публічно-правового та приватноправового регулювання, 

адже вони пов’язані із розвитком суспільних відносин та забезпечують ідеологічно-

правову основу для  побудови в державі дієвої структури органів влади, які повинні 

здійснювати нормотворчу, а також контрольно-наглядову діяльність та втілювати 

державну партнерську модель відносин із релігійними організаціями. 

Наводиться обґрунтування сутнісної закономірності, яка полягає у  тому, 

існування та застосування релігійних та правових регуляторів суспільних відносин 

(в окремих випадках тотожних), одночасне розв’язання ними загальнозначущих 

проблем та виникнення між ними колізій, може як позитивно, так і негативно 

позначатися на характері, змісті, шляхах і формах їх взаємозв’язків і взаємодії. 

Дисертанткою пропонується новий погляд на  визначення інтегральних та 

диференційних аспектів впливу права і релігії на подальшу трансформацію правової 

системи України. Підставою для розмежування цих аспектів у практиці 

правозастосування виступають моральні норми, адже за умови їх належної 

імплементації у правову систему України вони здатні формувати необхідну 

релігійно-нормативну ідеологію, яка зумовлює активізацію процесів 

державотворення. У свою чергу диференційні аспекти впливу права і релігії на 

трансформацію правової системи України виявляються, передусім, у правовій 

інтерпретації свободи совісті та забезпеченні свободи віросповідання, що 

опирається на сучасні базові принципи соціально-правового регулювання. 

Здобувачкою висвітлюються проблеми узгодження теологічних та світських 

засад у сфері формування правосвідомості, правової культури та забезпечення 

правового статусу особи, зокрема авторці вдалося довести, що  оптимальне 

співвідношення теологічних і світських засад  у процесі реалізації невідчужуваних 
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громадянських прав і свобод  полягає у конституційно-правовому узгодженні 

секулярної (світської) та сакральної (релігійної) складових українського 

правотворення з метою підвищення громадянської правосвідомості та правової 

культури на сучасному етапі. Це відбувається в українській правовій системі на 

філософському (онтологічному), соціологічному і богословському (аксіологічному й 

телеологічному) рівнях. 

Сформульовані в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані у 

ході проведення подальших фундаментальних, загальнотеоретичних, галузевих і 

прикладних досліджень з проблем регулювання суспільних відносин в Україні, в 

контексті визначення  співвідношення правових і релігійних норм  як ідеологічного 

підґрунтя правового регулювання, а також у навчальному процесі, законопроектній 

роботі, правозастосовній, правоосвітній та правовиховній діяльності органів юстиції 

і судів. 

Ключові слова: правове регулювання, релігійні норми, правові норми,  

релігійно-правова взаємодія, публічно-правове регулювання, приватноправове 

регулювання, партнерська модель релігійно-державних відносин, теологізація права, 

секуляризація права. 
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SUMMARY 

 

Rosovska I.Yu. Modern problems of the correlation between legal and religious 

norms in the regulation of social relations in Ukraine. – Scientific qualification work with 

the manuscript copyright. 

A thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Specialty 12.00.01 «Theory and 

history of state and law; history of political and legal doctrines». – Private Higher 

Education Institution King Danylo University, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The thesis is devoted to the study of modern problems of the correlation of legal and 

religious norms in the regulation of social relations in Ukraine solving which directly 

affects the intensification of legal regulation, which is an important part of modern 

strategy of law-making and state building. The relationship between law and religion in its 

various functional manifestations stated in the thesis topic is also the ideological basis of 

the Ukrainian legal system, which needs to be improved to properly respond to the 

complex multilevel civilizational as well as social and legal challenges of today. 

It is in this context that the search for the most acceptable ways to increase the 

effectiveness of Ukrainian legislation is revelant, including by optimizing the model of the 

correlation between legal and religious norms as fundamental elements of the legal system 

of our state because the religious component is extremely important for raising the level of 

legal awareness of its citizens at all stages of historical formation and modern 

development of legal culture of Ukraine. 

The thesis author found that problems in various areas of legal regulation require the 

first-priority legislative regulation, because despite the fact that since independence, 

Ukraine has formed a partnership model of cooperation between religious organizations 

and the state on the principle of mutual non-interference, but the implementation of this 

principle is accompanied by considerable difficulties, which have a systemic nature and 

are primarily due to the translation of the historical experience into current conditions, 

which does not take into account modern religious diversity and the fact that the current 

relationship between the state and religious organizations is certainly determined by the 

secular nature of the state. 
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Based on this, the thesis describes the terminological apparatus and identifies the 

best methods for studying the problem of the relationship between law and religion as 

social regulators; highlights the peculiarities of the influence of religion on the formation 

of modern legal families; singles out the general forms of interaction of law and religion in 

social and legal regulation of public relations at the present stage; reveals the specifics of 

legal consolidation of religious norms in the Constitution of Ukraine; reveals the 

peculiarities of the combination of religious and legal norms in the processes of public and 

private law regulation; highlights the interaction of religious and legal norms on state-

building processes in Ukraine; identifies integral and differential aspects of the influence 

of law and religion on the further transformation of the legal system of Ukraine; highlights 

the problems of harmonization of theological and secular principles in the field of 

formation of legal consciousness, legal culture and ensuring the legal status of a person. 

Characterization of the terminological apparatus and determination of the optimal 

methodology for studying the relationship between law and religion revealed that the 

ideological basis of legal regulation within the legal system of Ukraine is provided by the 

interaction of legal and religious norms, as religious norms also have confirmatory 

properties due to their significant social authority. Modern tendencies to change the object 

and, accordingly, the subject of general theoretical jurisprudence, which lie in 

anthropologization and deformation of the approaches to the definition of law and religion 

as social regulators, provide a powerful impetus for the theoretical substantiation of the 

need for combination of the religious and legal. 

The effectiveness of researching this problem directly depends on the chosen 

methodology and the optimal use of terminology, namely the use of concepts and 

categories typical for both religion and law that can promote their theoretical and practical 

synthesis. Innovative theoretical and methodological approaches are interpreted by the 

author of the thesis as religious and legal anthropocentrism, which means that man 

becomes the central object and at the same time the goal of this regulation, and its social 

and natural legal properties and patterns of state provision are gradually transformed into 

the most important component of this relationship between law and religion. 
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By highlighting the features of the influence of religion on the formation of legal 

families of today, the author found that the ideological basis of legal families of today are 

formed by religious norms through the accumulation of fundamental social values, which 

turn into legal values and legal principles by acquiring legal form and affect the 

axiological dimension of legal awareness and provide its ideological basis. 

The thesis contains the author’s vision of the strategic goal of the practical 

combination of religious and legal norms in the spheres of public and private law 

regulation, which includes the ideological and legal support of the decentralization process 

as part of the administrative reform which takes place in Ukraine. 

Based on the separation of general forms of interaction of law and religion in social 

and legal regulation at the present stage, the author proved that the interaction of legal and 

religious norms in the process of legal regulation has a distinguished ideological character, 

because it affects the process of state building, filling it with causal and logical semantic 

connections, in particular ensuring compliance with the principles of religious tolerance 

and freedom of conscience. 

The study also found that the creation of a modern effective model of constitutional 

and legal regulation reflected the religious norms in the modern Constitution of Ukraine, 

and now the religious norms enshrined in the Constitution can significantly affect the 

nature of the necessary social change, improve the public law system of Ukraine, 

humanization of the state and law, improvement of legislative process, increase of 

efficiency of legal regulation, formation of high level of public and individual legal 

awareness. At the same time, it is important to understand the dynamic nature of social 

and legal regulation and the need to make certain changes to the Constitution in order to 

apply the results of religious and legal synthesis in constitutional norm-setting more 

effectively. 

As a result of revealing the peculiarities of combining religious and legal norms in 

the processes of public and private law regulation, it was proved that combination of 

religion and law in the conditions of Ukrainian state building can significantly intensify all 

fields of public and private law regulation, as they are related to the development of social 

relations and provide an ideological and legal basis for building an effective structure of 
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government bodies in the state, which should carry out norm-setting, as well as control and 

supervision activities and implement the state partnership model of relations with religious 

organizations. 

The thesis provides the substantiation of the essential regularity lies in the existence 

and application of religious and legal regulators of social relations (in some cases, 

identical), their simultaneous solution of common problems and the emergence of conflicts 

between them, and can both positively and negatively affect the nature, content, ways and 

forms of their relationships and interactions. 

The thesis offers a new view on the definition of integral and differential aspects of 

the influence of law and religion on the further transformation of the legal system of 

Ukraine. The basis for distinguishing these aspects in the practice of law enforcement are 

moral norms, because provided they are properly implemented in the legal system of 

Ukraine, they are able to form the necessary religious and normative ideology, which then 

determines the intensification of state-building process. In turn, the differential aspects of 

the influence of law and religion on the transformation of the legal system of Ukraine are 

manifested primarily in the legal interpretation of freedom of conscience and freedom of 

religion, based on modern basic principles of social and legal regulation. 

The thesis author highlights the problems of harmonization of theological and 

secular principles in the field of legal awareness, legal culture and legal status of the 

person, in particular, the author managed to prove that the optimal correlation of 

theological and secular principles in the implementation of inalienable civil rights and 

freedoms lies in the constitutional and legal harmonization of secular and sacred 

(religious) components of Ukrainian lawmaking in order to increase civil legal awareness 

and legal culture at the present stage. This happens in the Ukrainian legal system at the 

philosophical (ontological), sociological and theological (axiological and teleological) 

levels. 

The conclusions and proposals formulated in the thesis can be used in the course of 

further fundamental, general theoretical, sectoral and applied research on the problems of 

regulation of public relations in Ukraine, in the context of determining the correlation 

between legal and religious norms as an ideological basis for legal regulation as well as in 
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the educational process, law drafting, law enforcement, legal education activities of the 

judiciary and courts. 

Key words: legal regulation, religious norms, legal norms, interaction between 

religion and law, public legal regulation, private law regulation, partnership model of 

relations between religion and law, theologization of law, secularization of law. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Релігійна складова є надзвичайно важливою на всіх 

етапах історичного становлення та сучасного розвитку правової культури України, 

підвищення рівня правосвідомості її громадян, побудови та впровадження 

оптимальної моделі відносин української держави із релігійними організаціями. 

Саме у цьому контексті є актуальним науково-теоретичний пошук 

найприйнятніших способів підвищення ефективності правового регулювання 

суспільних відносин в Україні, у тому числі шляхом аналізу співвідношення 

правових та релігійних норм як засадничих елементів правової системи нашої 

держави. Оптимальному співвідношенню правових та релігійних норм у процесах 

українського державо- та правотворення належить, як доводиться у дослідженні, 

провідне місце, оскільки як релігійні, так і правові норми виступають регуляторами 

суспільних відносин і безпосередньо впливають на процеси трансформації 

вітчизняної системи права у напрямку  її ідеологічного наповнення для подолання 

актуальних цивілізаційних та  соціально-правових викликів сучасності. 

Слід зазначити, що окремі аспекти співвідношення правових та релігійних 

норм  неодноразово виступали предметом наукових досліджень різних учених: 

вітчизняних (М. Бабій, О. Бандура, В. Бедь, Г. Берченко, О. Биков, С. Бостан, 

Д. Вовк, І. Дахова, Ю. Кальниш, Б. Кістяківський, А. Ковбан, В. Костицький, 

Ю. Кривенко, О. Кудояр, І. Луцький, О. Львова, С. Ляхова, О. Маніліч, І. Міма, 

П. Мінка, С. Онищук, Ю. Пайда, Ю. Піх, Л. Попсуєнко, П. Рабінович, Г. Сергієнко, 

С. Сливка, О. Тодика, Н. Штурмак, Л. Ярмол та ін.), російських (С. Алексєєв, 

Л. Афанасьєва, А. Бєлкін, С. Бочарова, А. Величко, О. Дворнікова, О. Дробницький, 

В. Клочков, В. Лафітський, О. Лукашева, Г. Мальцев, Т. Насирова, Ю. Оборотов, 

В. Оксамитний, Р. Папаян, А. Поляков, А. Посашкова, А. Султанов, І. Честнов та ін.) 

і зарубіжних (М. Бойлан, А. Бурман, Х. Казанова, Н. Луман, Ж.-Ф. Ліотар, 

Р. Нойхаус, Д. Поклінгтон та ін.). 
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Однак сучасні динамічні процеси розвитку вітчизняної правової системи 

вимагають нових підходів до ефективності механізму регулювання суспільних 

відносин, зокрема в контексті співвідношення правових та релігійних норм. 

Тому, на підставі вищенаведеного, визначена проблематика сучасних проблем 

співвідношення правових та релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в 

Україні є актуальною, має  теоретичне і практичне значення, що в цілому зумовило 

визначення мети, конкретних завдань, об’єкта і предмета дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри теорії та історії 

держави і права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля 

Данила за напрямами «Трансформація правової системи України в умовах розвитку 

правових систем сучасності (теоретико-правовий та історико-правовий аспекти)» 

(державний реєстраційний номер 0116U002342) та «Закономірності розвитку і 

функціонування правової держави» (державний реєстраційний номер 0111U006673). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка ефективної 

моделі механізму правового регулювання суспільних відносин релігійними та 

правовими нормами, спрямованої на вдосконалення системи правового регулювання 

в Україні. 

На основі мети сформульовано наступні задачі дослідження: 

– охарактеризувати термінологічний апарат і визначити оптимальні методи 

дослідження проблеми співвідношення права і релігії як соціальних регуляторів; 

– висвітлити особливості впливу релігії на формування правових сімей 

сучасності; 

– виокремити загальні форми взаємодії права та релігії у соціально-правовому 

регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі; 

– виявити специфіку юридичного закріплення релігійних норм у Конституції 

України; 

– розкрити особливості поєднання релігійних та правових норм у процесах 

публічно-правового та приватноправового регулювання; 
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– висвітлити взаємовплив релігійних та правових норм на державотворчі 

процеси в Україні; 

– визначити інтегральні та диференційні аспекти впливу права і релігії на 

подальшу трансформацію правової системи України; 

– висвітлити проблеми узгодження теологічних та світських засад у сфері 

формування правосвідомості, правової культури та забезпечення правового статусу 

особи. 

Об’єктом дослідження є процес правового регулювання суспільних відносин 

в Україні на підставі релігійних та правових норм. 

Предметом дослідження є зміст основних проблем взаємовідношення 

релігійних і правових норм в процесі правового регулювання в Україні. 

Методи дослідження. При проведенні дослідження використано комплекс 

філософських, загальнонаукових, спеціально наукових та спеціально юридичних 

методів, підходів, прийомів і засобів пізнання, зокрема: проблемно-хронологічний метод 

– для виокремлення ключових аспектів та послідовність викладу матеріалу, що 

структурно відображають основні аспекти  теми (розділи 1,2,3); діалектичний метод – 

для виявлення тенденцій, особливостей у становленні, розвитку співвідношення 

правових та релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні (розділи 

1,2,3); логічний метод – як спосіб, за допомогою якого реальний правовий процес 

співвідношення правових та релігійних норм  відтворюється у концептуальних 

положеннях теоретико – релігійного бачення проблеми (підрозділи 1.1,1.2, розділ 2 ); 

герменевтичний метод – для аналізу змісту доктринальних, церковних джерел, в яких 

сформульовано найбільш важливі аспекти визначення співвідношення правових та 

релігійних норм (підрозділи 1.2, 1.3,2.1,2.2,3.1,3.2); конкретно – історичний метод – для 

виявлення сутністно-структурних аспектів втілення релігійних норм у правовій системі 

України (підрозділ 2.1, 2.2,2.3 ); порівняльно-правовий метод – для виявлення 

відмінностей та подібностей доктринальних та правових підстав співвідношення 

правових та релігійних норм (підрозділи 3.1,3.2,3.3); системно-структурний метод – для 

розкриття організаційно-функціональних аспектів втілення релігійних норм в 

українському правотворенні (розділ 2, 3); метод аналізу  правових та церковних актів 
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(один із соціальних методів) – для аналізу  ухвалених у конкретні періоди світських  та 

канонічних законів, рішень тощо  (розділи 2,3); діяльнісний метод – для розкриття 

залежностей становлення правових та релігійних норм від суб’єктів, засобів, форм та 

умов їх правозастосування (підрозділи 3.1,3.2,3.4); загальні логічні прийоми (дедукції, 

індукції, моделювання) – для уточнення змісту окремих понять (розділи 1,2,3); метод 

узагальнення – використаний для підсумування результатів дослідження (висновки). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним з перших в Україні комплексних досліджень, яке присвячене 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 дисертації сформульовано низку нових 

концептуальних положень, висновків та пропозицій, які мають важливе теоретичне 

та практичне значення, зокрема: 

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; 

– доведено, що в умовах актуальних трансформацій вітчизняної правової 

системи стратегічною метою поєднання релігійних і правових норм у сферах 

публічно-правового та приватноправового регулювання є ідеологічно-правове 

забезпечення процесу децентралізації влади, що є частиною адміністративної 

реформи, яка відбувається в Україні; 

удосконалено: 
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– науково-теоретичне обґрунтування ідеологічної основи правових сімей 

сучасності, яку формують релігійні норми, що здатні забезпечити суворе та 

неухильне  виконання правових приписів, впливати на імплементацію у суспільстві 

соціальних цінностей, укорінюватися у суспільній правовій свідомості і визначати 

не лише загальне сприйняття індивідами оточуючої їх дійсності, а й їхню діяльність; 

– 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; 

– 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 оновлення законодавчої бази з метою подальшого забезпечення 

функціонування партнерської горизонтальної моделі відносин держави та 

релігійних організацій; 

дістало подальший розвиток: 

– вчення про дворівневу природу взаємовпливу релігійних та правових норм в 

українському суспільстві на сучасному етапі державотворення, що відбувається на 

двох фундаментальних рівнях: функціональному та організаційному, на першому 

цей взаємовплив забезпечує формування аксіологічного компонента 

правосвідомості, а на другому досягається стабільність та прогнозованість у 

відносинах держави з релігійними організаціями у контексті реалізації партнерської 

моделі таких відносин, заснованої на принципах взаємного невтручання у сферу 

компетенції кожного із партнерів; 

– вчення про інтегральні та диференційні аспекти релігійно-правового 

взаємовпливу, які виявляються у тому, що в інтегральному сенсі під впливом 

моральних норм і цінностей право постійно удосконалюється та чинить зворотний 

вплив на моральність, поведінку і традиції людей, а диференціація цих аспектів 

простежується у тому, що мораль впливає на внутрішні спонукання людини, її 
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совість і почуття обов’язку, а право натомість зосереджується на суб’єктивному 

юридичному статусі; 

– позиція про необхідність узгодження теологічних і світських засад для 

здійснення належного соціально-правового регулювання, яке з одного боку має 

сприяти імплементації у правову систему України морально-етичних категорій, 

запозичених із християнської теологічної парадигми, а з іншого забезпечувати 

належний рівень секуляризованості права, що на практиці уможливлює лише 

непрямі форми впливу релігії на право. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та обґрунтовані в роботі положення, висновки та пропозиції можуть 

бути використані як методологічна основа для проведення подальших наукових 

досліджень у сфері вивчення сучасних проблем співвідношення правових та 

релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні. Отримані результати 

можуть також бути використані при проведенні правової реформи в Україні. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі Університету 

Короля Данила при викладанні курсів «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України», «Канонічне право України», «Правові системи сучасності», «Правова система 

України» (акт впровадження від 15.09.2020 р.), а також у правозастосовчій, 

правоосвітній та правовиховній діяльності Головного територіального управління 

юстиції в Івано-Франківській області (акт впровадження від 21.09.2020 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових публікацій, з яких 

4 статті – у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у науковому 

періодичному виданні іноземної держави (Словацька Республіка), а також 3 тези 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях і симпозіумах. 

Структура дисертації обумовлена специфікою досліджуваної проблематики, 

а також метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять  підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(228 назв використаної літератури на 21 сторінках) і додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 194 сторінки, з них основний зміст – 157 сторінок, два додатки 

на 4 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВА ТА РЕЛІГІЇ У 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

1.1. Термінологічний апарат та методологія дослідження проблеми 
співвідношення права та релігії як соціальних регуляторів  

Право відіграє особливу роль в системі соціальної регуляції. Основне 

призначення права полягає у тому, щоб бути потужним соціально-нормативним 

регулятором, а беручи до уваги співвідношення з релігійним чинником, що є 

предметом розгляду цього структурного елемента дослідження, верифікатором 

можливої й обов’язкової поведінки індивідів та їх колективних утворень. Усі 

регулятивні процеси, які мають місце у природі та суспільстві, можуть бути 

охарактеризовані через певні категорії.  

Беручи до уваги ідеологічний потенціал соціально-правового регулювання, що 

розкривається через визначати світоглядних й ідеологічних пріоритетів держави та 

інститутів громадянського суспільства,  необхідно визнати за релігією й державною 

ідеологією провідну роль в потенційній інтенсифікації процесів сучасного 

українського державотворення. Власне об’єктивізація релігійно-державної взаємодії 

у процесах українського державотворення  виявляє її стратегічний характер, який у 

свою чергу зумовлює суспільний попит на наукове дослідження заявленої 

проблематики. При цьому слід враховувати, що процеси соціально-правового 

регулювання мають динамічний характер, вони постійно змінюються та 

розвиваються, під впливом суспільно-політичної  дійсності взаємодія права та 

релігії  набуває специфічних рис, що потребують наукової верифікації.  

Враховуючи широкий спектр філософсько-правових питань, які пов’язані із 

дослідженням проблеми співвідношення права та релігії як соціальних регуляторів, 

зокрема те, що вона охоплює дві життєво важливі суспільні категорії, такі як право 

та релігія, немає загальноприйнятої постійного вдосконалення потребують 

термінологічний апарат і методологія дослідження цієї проблеми. 

Сучасні наукові підходи до осмислення проблеми співвідношення права і 

релігії рівні й інші параметри імплементації цих компонентів у процеси соціально-



22 

 

 

правового регулювання   характеризуються достатньою розрізненістю, понятійно-

категоріальною неоднозначністю та механічним запозиченням відомостей про 

релігійно-правовий синтез, що базуються переважно на матеріалістичному 

розумінні проблем юридичної науки, пов'язаним з перебільшенням ролі і значення 

економічних відносин, на шкоду іншим сферам людського буття. 

Такий стан наукової розробки проблеми можна пояснити  відсутністю 

детально розробленої методології пізнання суті релігійно-правового синтезу, його  

змісту, структури, рівнів і функцій (теоретичний аспект), а також механізму 

формування ідеологічних передумов  правової свідомості з урахуванням її 

специфіки і призначення (прикладний аспект). Крім того, синтез права і релігії має 

властивість динамічності, релігійно-правове  співвідношення постійно змінюється і 

розвивається під впливом соціально-правової дійсності, у його  характеристиці  

з'являються нові аспекти, що вимагають додаткового вивчення. У зв'язку з цим 

необхідно розглянути методологічні підходи вивчення проблеми співвідношення 

права і релігії у процесах соціально-правового регулювання, які, на думку авторки, є 

найбільш актуальними й істотно вплинуть на зміст діяльності у сфері пізнання цього 

елементу соціально-правової дійсності. 

Релігії та релігійності у соціокультурному контексті їх  сприйняття властива 

деяка самостійність. Релігійні погляди, теорії  та способи їх сприйняття живуть 

дещо  відособленим життям, незалежним від економіки, політики, держави і 

законодавства. Зміна законодавства, безумовно, чинить вплив на розвиток релігійно-

правової співпраці, проте не здатна кардинально "перебудувати" і тим більше 

усунути початкового культурно-історичного сенсу релігійного світосприйняття. 

Категорії, які пов’язані з соціально-правовим регулюванням, у тому числі релігія 

та релігійність, утворюють понятійний ряд правового регулювання та мають системні 

властивості. В елементному складі відповідних систем та у процесі взаємозв’язку між її 

складовими відбуваються динамічні зміни.  Інноваційність методологічних підходів до 

дослідження співвідношення права і релігії полягає у тому, що сформована завдяки цим 

феноменам система загалом повинна бути здатною сприймати інформацію ззовні, 

використовувати її з метою переходу у новий якісний стан, зберігати на кожному 
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новому етапі свого розвитку рівновагу та стійкість, оновлювати свої елементи та 

структури, підтримуючи власну ідентичність [201, c. 217]. 

Виокремлюючи поняття «регулювання»  із міждисциплінарного контексту в 

контекст осягнення загальнофілософських закономірностей розвитку суспільства, 

слід зазначити, що їх  визначення, запропоновані різними науковцями, не ідентичні, 

що викликає потребу у виокремленні спектру підходів до дефініції цих  термінів  з 

вирішенням питання про те, який із зазначених підходів найліпше відповідає 

особливостям нашого дослідження.  

Використовуючи феноменологічний підхід слід уточнити розуміння поняття 

«регулювання», оскільки саме наукові дефініції зумовлюють світоглядний аспект 

юридичної науки, надають можливість глибше зрозуміти різноманітні сторони 

об’єктів, процесів та явища правової дійсності, вони повинні бути чіткими, 

конструктивними та не обов’язково містити всі ознаки, які властиві поняттям. 

Враховуючи зазначене, спробуємо охарактеризувати основні доктринальні дефініції, 

які мають те чи інше відношення до досліджуваної проблеми. Насамперед, слід 

визначитися з такими поняттям, як правове регулювання, саморегулювання, 

нормативне регулювання, індивідуальне регулювання та вплив релігії на усі ці 

процеси. Ґрунтовний науковий аналіз зазначених категорій надасть можливість 

розглянути їх на більш новому теоретичному та методологічному рівні, сприятиме 

визначенню їх місце в системі інших наукових категорій.  

У сучасний період, на слушну думку дослідниці О. Тимошиної, ця проблема 

набуває і практичного значення, оскільки від її  усвідомлення залежить і дієвість тих 

процесів, які відбуваються на суспільному та державному рівні [184]. 

На думку В.  Оксамитного, дуалізм, що властивий праву пояснюється тим, що 

поруч з офіційно діючим правом (юридична термінологія, правові інститути та 

установи, джерела права, зовнішні законодавчі атрибути та процесуальні ритуали) 

зазвичай переважно застосовуються власні правові форми регулювання поведінки 

людей, які визначаються зразками життя конкретного населення, традиціями або 

релігійними поглядами [117, с. 421]. 



24 

 

 

М. Алексєєв, визначаючи основні типи розуміння природного права, не лишає 

поза увагою існуючий факт зближення природного права з правом Божим, яке 

встановлене як вищий закон. Він зводить дуалізм до того, що «всему произвольно 

установленному противостоит непроизвольное, неустановленное, само по себе 

необходимо существующее; образцом таких свойств является природа; 

следовательно, неустановленное право природное или естественное» [2, с. 30]. 

Процес пізнання категорії «регулювання» відбувається як процес усвідомлення, 

кристалізації його сутності. Важливим аспектом у формуванні розуміння сутності 

регулювання мають передусім релігійні  традиції як певної держави, так і науково-

теоретичні традиції, які встановлюють межі правового усвідомлення предмету аналізу. 

Вивчаючи сутність процесу регулювання, враховуються традиції даної держави і 

використовується вже існуючі знання про предмет дослідження [131, с. 9–42.]. 

На нашу думку, таке розуміння сутності процесів соціально-правового 

регулювання  найбільш вдало характеризує відношення людей до права в сучасних 

умовах розбудови дійсно демократичної держави на основі забезпечення природних 

прав людини.  

У контексті нашого дослідження відзначимо, що правова система є складним і 

багатоаспектним поняттям, що містить комплекс складних частин, здійснює 

потужний нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини. Елементи 

правової системи об’єднані спільною метою, завданнями, виконують деякі загальні 

або тільки їм властиві, специфічні функції, перебуваючи при цьому в логічному 

зв’язку один з одним [206, с. 690]. 

С Алексєєв правильно аргументує, чому саме  право як масштабний елемент, 

блок (підсистема) суспільства є нормативно-ціннісним регулятором:  

- нормативним – адже право, що складається з нормативно-уніфікованих 

засобів і механізмів регулювання суспільних відносин, націлене на те, щоб ввести в 

життя людей засади загальної «нормальності», єдиного упорядкування, 

загальноприйнятості; 
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- ціннісним, адже право, вводячи в життя нормативні засади, надає оцінку 

життєвим  явищам і процесам, і тому є підставою для того, щоб діяти «по праву» і 

визнавати ті чи інші вчинки в якості таких, які вчинені «не по праву» [4, с. 313-314]. 

Зокрема, право (саме природне право) привнесло в закон положення, 

відповідно до якого людина визнається найвищою соціальною цінністю (ст. 3 

Конституції України 1996 року).  

Онтологічна основа для вирізнення певних моделей осмислення права та 

надання ним концептуального характеру задається завдяки категорії «правова 

реальність». Відповідно до такої онтологічної основи право не є якоюсь річчю, на 

котру можна вказати: ось це і є право. Воно є особливим світом, світом права. Для 

формулювання особливостей цього світу в усьому багатстві його проявів нами на 

початку 90-х років ХХ ст. запропоновано і концептуально обґрунтовано категорію 

«правова реальність» (за аналогією з концептами фізичної, соціальної, культурної, 

моральної, психологічної та інших реальностей) [92, с. 157]. 

Слід зазначити, що сполучення понять «реальність» і «право» є настільки 

очевидним, що словосполучення «правова реальність» могло траплятися і в працях 

інших дослідників. Проте це відбувалося у поодиноких випадках, без включення до 

системи інших понять як певної теорії або концепції правової реальності.  

До того ж досить часто онтологічна категорія «реальність», що має виразне 

релігійне підґрунтя, заміщується її повсякденною інтерпретацією – як емпіричні 

прояви права, тим, як право функціонує «насправді» (у такому значенні 

правильніше вживати поняття «правова дійсність»). Оскільки реальність – це 

властива феноменам якість мати буття, незалежне від нашої волі і бажання, то і 

правова реальність - не тільки те, що існує в інститутах права та правовідносинах, а 

також і ті очевидці. 

О. Лейст, характеризуючи сутнісні ознаки права, вказує, що ними є 

властивості, які характерні для права будь-якої країни і епохи, це ті якості, без яких 

воно не діє та не виконує своєї соціальної ролі. Серед таких ознак: нормативність, 

офіційне встановлення та охорона державою, системність, формальна визначеність, 

правосуддя, авторитетність [81, с. 51]. 
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Деякі з цих ознак (нормативність, авторитетність та ін.) притаманні й релігії як 

соціальному регулятору.  Саме сутність цих соціальних регуляторів характеризує їх 

як специфічні засоби впливу на суспільство, хоча джерела виникнення цих явищ та 

їх природа суттєво різняться. Варто підкреслити, що у контексті аналізованої 

методологічної парадигми автор дослідження не  сприймає право лише у 

позитивістському розумінні – як сукупність норм, закріплених державною владою і 

забезпечуваних примусовими санкціями,  адже з цієї точки зору складно пов’язати 

право з релігією. Зокрема у дослідженні ми не поділяємо усталеної у соціології 

права позиції, що зв’язки між релігією і правом, які існували на більш ранніх етапах 

розвитку суспільства, з часом були зруйновані [15, с. 334]. 

Релігія, як певна ціннісно-нормативна система, обумовлює не лише думки та 

наміри, а й юридичну поведінку віруючих, оцінюючи її з точки зору відповідності 

нормам християнської моралі. Тим самим релігія, підчас, включається в процес 

соціального регулювання і тісно взаємодіє з правом.  

У процесі регулювання суспільних відносин як право, так і релігія виступає в 

якості ціннісно-нормативної системи особливого роду, відрізняючись один від 

одного за різними критеріями.  

Релігійні норми відрізняються від правових та інших соціальних норм перш за 

все тим, що мають своєю підставою релігійні ідеї та вірування, мають божественне 

походження, що розкриває їх своєрідність як соціального регулятора. Спробуємо 

далі схарактеризувати сучасні тенденції у зміні об’єкта й, відповідно, предмета 

загальнотеоретичної юриспруденції та з’ясувати, яким чином вони позначаються на 

стані її методології, адже остання саме ним і зумовлюється. До таких тенденцій, 

гадаємо, передусім належать: антропологізація, а також  деформалізація  

загальнотеоретичних підходів до визначення співвідношення права і релігії як 

соціальних регуляторів. 

На нашу думку, релігійно-правовий синтез є сукупністю понять, ідей і 

почуттів щодо і позитивного права, і природного права. Таке твердження може 

видатися дещо суперечливим, оскільки це докорінно протилежні підходи, які 

заперечують одне одного. Однак якщо розглядати релігійно-правовий вплив на 
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конкретного  індивіда, то зрозуміло, що його погляди можуть формуватися 

одночасно як стосовно природного права (основоположних прав людини), так і 

щодо позитивного права, оскільки обидва різновиди права так чи інакше присутні в 

соціально-правовому регулюванні. Інша річ, що питома вага одного з них 

переважатиме. Та попри все це дозволяє говорити не лише про природно-правовий 

та позитивістський підходи до правосвідомості, а й про, так би мовити, комплексний 

за своїм змістом підхід, який поєднує обидва варіанти. 

Власне у цьому контексті важливою є антропологізація науково-

методологічних підходів до соціально-правового регулювання, яка, на наш погляд, 

полягає у тому, що саме людина – в її дотичності до моралі та права  стає 

центральним об’єктом означеного регулювання, а її соціально-природні правові 

властивості та закономірності їх державно-юридичного забезпечення поступово 

перетворюються на найважливішу складову предмета цієї науки. Одним із 

переконливих проявів названої тенденції є помітне посилення уваги науковців до 

антропології права – міждисциплінарної комплексної галузі знань, яка, мабуть, 

найближче «причетна» до загальної теорії права, особливо ж до її філософсько-

методологічної частини. Міждисциплінарний статус антропології права обумовлює 

використання нею методологічного потенціалу цілої низки суспільних і 

гуманітарних наук [116, с.134]. 

Деформалізація феномену права теж є однією з тих тенденцій, які відчутно 

впливають на трансформацію методології наукової юриспруденції. 

Ця тенденція полягає у тому, що якісні рамки того явища, котре 

відображається терміно-поняттям «право», дещо розмиваються, втрачають 

формально визначену чіткість. Воно наче би плавно дифузіюється, зливається з 

деякими суміжними, «родинними» соціальними регуляторами: найбільше з мораллю 

та з правовою свідомістю, дослідження яких зазвичай вимагає особливих, дещо 

специфічних методів. Такий правоперетворювальний процес теж не є випадковим, 

він закономірно зумовлений реальними потребами перехідного періоду, в якому 

перебуває нині Україна, зокрема необхідністю забезпечити підвищену динамічність, 

гнучкість державно-юридичних інституцій, їх здатність своєчасно реагувати на 
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соціальні зміни, пристосовуватись до них (а ці зміни, як відомо, бувають досить 

неоднозначними, навіть суперечливими й до того ж не завжди прогнозованими) 

[111, с 84]. 

Специфіка права визначається його зв’язком з державою. Як відмічає 

Г. Манов, правові норми виникають безпосередньо у суспільних відносинах, однак 

інституціональне втілення, офіційний вираз вони отримують у законодавстві країни 

[95, с. 119]. 

Також дія правових норм обмежена територіальними межами держави. Релігія 

ж носить універсальний, космополітичний характер. Тому застосування релігійних 

норм визначається належністю особи до тієї чи іншої релігійної конфесії, а не до 

громадянства певної країни. Особливістю релігійних норм щодо права є те, що 

право як формальна установка регулює визначене коло прав і обов’язків за 

конкретних умов. Навіть сама логічна структура правової норми (гіпотеза, санкція, 

диспозиція) завжди передбачає визначення умов, за яких застосовуватимуться ці 

норми [120]. 

Релігія, в свою чергу, здійснює регламентацію іншим чином, не 

конкретизуючи певних умов. Соціальні норми регулюють поведінку людей у 

суспільстві завдяки тому, як пише Ф. Тарановський, що вимоги чи веління норми 

зв’язують людську волю і таким чином направляють її до відомого способу дії  

Тобто, релігійні норми звернені до розуму і волі людини, допомагаючи їй 

адаптуватися у складному і мінливому світі суспільних відносин. Як наслідок цього 

– питання свободи, в межах якої право і релігія розглядаються як певні мірила 

свободи індивіда та його відповідальності за свої дії [177, с. 69]. 

Проблема співвідношення права, релігії та держави через механізми взаємного 

впливу насправді тривалий історичний період була центральною у філософському 

дискурсі. Саме тому сьогодні існує низка наукових шкіл, які в той чи інший спосіб 

підходили до вирішення проблеми релігійного фактора та його впливу на процеси 

правотворення. Згодом погляди наукових шкіл почали сягати й такої проблематики, 

як вплив релігії на державотворчі та інтеграційні процеси. Саме тому необхідно 

виділити такі наукові школи. 
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Найпершою та найбільш прагматичною з точки зору об’єктивності буття 

школою стала міфологічна школа, представники якої розглядали релігію як форму 

устрою суспільних процесів, що не впорядковувалися в жодний інший спосіб. При 

цьому такі представники міфологічної школи, як Анаксагор, Антифонт, Демокріт, 

Епікур та інші, взагалі вважали, що релігійні відносини – це відносини 

квазідержавного рівня, які регулюються засобами, на які держава-поліс 

неспроможна в силу різних факторів. Більше того, саме релігійні відносини ці 

філософи покладали в основу об’єднання Афін з іншими полісами Греції для 

створення потужної держави, оскільки жодних інших суспільно-політичних основ 

для об’єднання вони не бачили [104, с. 230-233]. 

Основна ідея цієї школи полягає в тому, що загальносуспільні норми 

поведінки стали результатом діяльності богів. А боги встановлювали ті чи інші 

порядки, природа яких виходила до тих явищ, які складно було пояснити або 

сприйняти античним людям. Міфологічна школа продемонструвала механізм 

походження соціальних норм від об’єктивності людського розвитку. Саме такий 

механізм праворозуміння – об’єктивність з точки зору єдиного оптимального та 

раціонального засобу врегулювання дійсності – буде покладений потім у 

позитивістську концепцію походження держави і права. 

Центральне місце в системі наукового дослідження правової дійсності та 

історії держави і права посідає філософська школа. Її основні представники, серед 

яких найбільше виділяються К. Барт, У. Джеймс, Г. Олпорт, Г. Гегель, Т. Гоббс, 

розкривають онтологію процесу становлення дуалізму держави та права. 

Філософські підходи до визначення гносеологічного підґрунтя розвитку релігійно-

правового синтезу в процесі становлення національного законодавства країн і 

наднаціонального законодавства ЄС пояснюють механізми загального сприйняття 

релігійних норм. 

Зазначене вище актуалізує необхідність глибшого пізнання природи 

взаємозв’язку права і релігії, а саме: а) внутрішнього комплексу релігійних канонів, 

норм і приписів в їх регулятивній сутності, в спільному й індивідуальному вимірах; 

б) світських правових імперативів, які мають відношення до зовнішнього вияву 
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буття релігії в суспільстві, релігійної діяльності загалом. Раніше ці проблеми 

експлікувалися в філософії, соціології релігії, юридичній науці. Це певною мірою 

обмежувало можливості поглибленого і насамперед системно-логічного і 

теоретичного їх осмислення. 

Зауважимо, що проблема співвідношення права і релігії, у контексті 

здійснення ними функцій соціального регулювання, була предметом дослідження 

філософів, юристів, теологів, богословів з давніх-давен. І те, що ми сьогодні маємо в 

цій царині, є надбанням майже трьохтисячолітнього періоду наукових пошуків, 

аналізу, філософської рефлексії проблемних питань, зокрема, у сфері права і релігії. 

Ці питання зароджувалися і осмислювалися в різних цивілізаціях по-різному (Індія, 

Китай, Іудея, Єгипет, Еллада), синтезувалися із пануючими теологічними 

концепціями та ставали основою систем релігійних догм і правил, зокрема 

давньоіндійської, іудейської, християнської, мусульманської традицій. Історія 

свідчить про тісний взаємозв’язок релігії і права, який опосередковано спричинив 

походження права із релігійних традицій як на Заході, так і на Сході [185, с. 21-40]. 

Аналіз цих напрацювань засвідчує поліаспектність і багатогранність предметного 

поля правології релігії. Воно постає як дериват об’єкта, яким у теоретичному і 

практичному сенсі опікується правологія релігії. В такому контексті остання експлікує 

сукупність суспільних відносин (в усіх іпостасях їх вияву), які формуються в процесі 

функціонування релігії, релігійної і світської правових традицій в їх взаємозв’язку, 

взаємодії і взаємокорелятивності. Таким чином, можна з певною вірогідністю 

висновувати, що саме об’єкт, яким системно і комплексно в науковому плані має 

опікуватися правологія релігії, постає водночас структуро формуючим останньої. 

Йдеться про два важливих компоненти архітектоніки правології релігії: 

а) всю сукупність релігійних правових норм, процесів, що по суті 

конституюють як внутрішнє, так і зовнішнє (в публічному вияві) релігійне право як 

своєрідну конституцію конфесій. 

Релігійні норми мають розумітися як соціальна цілісність, тобто осмислені і 

соціально визнані (позитивно цінні) нормо відносини. Вважаємо, що за цим підходом 

релігійні норми не є релігійними текстами, якщо під текстами розуміти систему знаків, 
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тобто систему матеріальних предметів, які відтворюють якості, відносини деяких 

інших предметів; результат об’єктивації певної практичної релігійної поведінки, із 

застосуванням положень нової концепції, у межах якої акумулюються базові принципи 

суспільства, які є критерієм для легітимації релігійних текстів та норм. 

Релігійне право є одним із основних історичних форм права, як форма 

найбільш узгодженої взаємодії релігії і права, специфічного синтезу релігійних і 

юридичних норм, приписів, що постають як своєрідний імператив у житті віруючих, 

релігійних спільнот, їх інститутів; 

б) матрицю світських правових норм, відповідних законодавчих актів, 

конституційних положень, інших нормативних приписів (легітимізованих 

державою), що стосуються сфери державної політики щодо релігій і церкви 

(релігійних організацій), забезпечення свободи буття релігії в суспільстві.    

Предметне поле правології релігії (юридичного релігієзнавства) охоплює: 

а) релігійні й юридичні закономірності формування і розвитку релігійної 

правової традиції, релігійних правових систем в їх конфесійному вияві; їх сутність і 

практичний вимір; релігійні передумови світського права; 

б) релігійні і світські правові інститути в їх взаємозв’язку; 

в) світські законодавчі акти, які стосуються публічної сфери буття релігії, 

свободи діяльності релігійних організацій, державно-конфесійних відносин, їх 

законодавчого забезпечення, теоретичних основ свободи віросповідання, церкви 

(релігійних організацій), правових механізмів їх гарантування і забезпечення [9, 

с. 118-128]. 

Предметне поле правології релігії є поліаспектним. Його експлікація потребує 

опрацювання категоріально-понятійного апарату, зокрема таких понять як: 

«релігійно-правова традиція», «теономна правосвідомість» «релігійне право», 

«канонічне право», «внутрішньо церковне право», «релігійні норми», «зовнішнє 

публічне релігійне право», «державно-конфесійні відносини», «церковна 

дисципліна», «правовий статус релігійних організацій», «свобода віросповідання», 

«свобода церкви», «свобода в релігії», «свобода совісті». Предметне поле охоплює 

також проблеми міжнародних правових актів, які заторкують свободу совісті, 
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свободу релігій, переконань, законодавство щодо забезпечення свободи буття релігії 

в сучасному суспільстві. 

Подібне сприйняття стає можливим внаслідок створення системи 

протилежностей «гарне» – «погане». Отже, основна увага в системі поглядів 

філософської школи приділяється таким детермінантам: первісність та об’єктивність 

релігійних норм як загальносуспільних регуляторів унаслідок їхньої божественної 

природи, а також первісність походження духовного світу над матеріальним, а отже, 

духовність, є основним мірилом системи цінностей, що пропагуються в суспільстві. 

При цьому філософська школа розкриває ірраціональність релігійних норм, хоча 

визнає влучність та ефективність багатьох із них як регуляторів різних суспільних 

процесів.  

Філософська школа не лише розкрила природу механізму появи правових 

норм, але дала змогу побачити множинність соціальних регуляторів і побудувати 

відповідний зв’язок між деякими з них, зокрема між релігійними нормами та 

нормами права, легітимізованими державною владою.  

Антропологічна школа (Ф. Енгельс, Ж. Мартен, Г. Марсель, Є. Муньє, Ф. 

Ніцше, Тейар де Шарден, Л. Фейєрбах) виходить із раціоналістичної природи 

релігії, пояснюючи її витоки людською діяльністю та людським буттям. Суспільні 

відносини, що розвивалися на етапі становлення цивілізаційних концептів, вимагали 

певних детермінант, а оскільки повноцінної системи соціальних регуляторів ще не 

існували, то регулювання суспільних процесів увібрали в себе релігійні норми. 

Релігійні норми фактично стали загальноприйнятими та легітимізованими 

регуляторами, що є однією з характеристик сучасних норм прав.  

Подібний механізм засвідчив, що об’єктивність того регуляційного впливу, 

який закладений в релігійних нормах, є нічим іншим, як результатом тривалого 

еволюційного пошуку найбільш раціонального способу впорядкування суспільних 

процесів. Тобто антропологічна школа дала змогу переглянути підхід до 

правотворення, перекладаючи акценти із суто творчості норм права на процеси 

осмислення механізмів регулювання, які в свою чергу вже уособлюються в правових 

нормах.  
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Психологічна школа (П. Жане, В. Вунд, В. Кларк, 3. Фрейд, К. Юнг) має такі 

особливості: пошук витоків потреби в релігії, в особливостях психічного життя 

особи, поєднуючи релігійність із самотністю, стражданням тощо, а також 

відмовившись від гносеологічного аналізу релігійної свідомості; визнання реального 

існування трансцендентного, надприродного [103, с. 569–577]. 

Відповідно до основних догм цієї школи право сприймається суспільством як 

обов’язок підпорядковуватися та підкорятися, але право ґрунтується на релігійних 

нормах, які сприймаються суспільством самі по собі. Тобто право – це наступний 

етап розвитку загальноприйнятої моделі суспільного устрою, яка не вимагає 

пояснення або обґрунтування, оскільки сприймається як об’єктивна даність. 

Соціологічна школа (ХХ ст. – М. Вебер, Ж. Гурвіч, Е. Дюркгейм, Р. Ієрінг, Є. 

Ерліх, М.М. Коркунов, К. Лєвєллін, С.А. Муромцев). Її представники визначали 

релігію як «метасоціальний феномен» із позицій преанімістичної теорії, обмежуючись 

наведенням зовнішнього опису соціальних виявів релігійного феномена, а право вони 

розглядали як певний результат сприйняття людиною буття та інтерпретації 

божественної волі в такий спосіб, щоби задовольнити потреби всіх прошарків 

суспільства, в тому числі атеїстичних. Соціологічна школа зробила надзвичайно 

важливий внесок в розуміння механізму взаємовідносин між релігійним і світським 

середовищем суспільства, а також пояснила співвідношення релігійних і правових 

норм.  

Але соціологія, зокрема соціологія Е. Дюркгейма, розкриває механізм 

державотворення виключно через механізм держави. Тобто представники 

соціологічної школи сприймають державу як необхідність, більше того – як 

кінцевий етап еволюції суспільного впорядкування. Натомість вони не бачать 

жодних альтернатив, окрім держави, що, у свою чергу, обумовлює сам вектор та 

вимоги до подальших пошуків, а не розкриває природу держави через наукові 

пошуки. Так само і вплив релігії на право: він сприймається як об’єктивний 

розвиток соціальних норм, якими є релігійні норми, і досягнення ними найвищої 

якості, тобто перетворення на норми права. 
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Історична школа, зокрема її представники А. Сен-Сімон, Г. Спенсер,           

А. Тойнбі, Д. Фрезер, зробила надзвичайно вагомий внесок в розвиток проблеми 

співвідношення і, головне, інтеграції релігійних і правових норм. Основний акцент у 

своїх дослідження вони робили на еволюційних процесах заміни релігійних норм 

(які існували об’єктивно у якості пояснення та обґрунтування тих чи інших 

природних процесів) нормами більш глибоко рівня обґрунтування – правовими. 

Релігійні норми сприймалися соціумом як даність, а їх тлумачення та інтерпретація 

відбувалися колом осіб, котрі не мали жодних легітимних підстав для управління 

суспільством, окрім історичних традицій, що залишилися з часів родово-племінних 

зв’язків. З розвитком наукової думки, і зокрема таких напрямів, як філософія, 

теологія та юриспруденція, причому саме в такій послідовності, суспільство 

отримало можливість зрозуміти природу релігії та осягнути природу соціальних 

регуляторів. Останні – у вигляді соціальних норм – явили собою історичну 

необхідність розвитку племен та становлення на їх основі перших державно-

феодальних утворень.  

Пізніше історичний шлях розвитку соціуму ознаменувався становленням 

національних держав, які потребували потужних структурованих систем соціальних 

регуляторів – норм права, легітимність і загальновизнаність яких не підлягала 

сумніву. А тому вони (норми права) вимагали відповідного рівня обґрунтування, яке 

сягало саме релігійних витоків суспільного порядку.  

Теологічна школа, стала головним філософським середовищем сприйняття 

влади церкви та вимагала пояснення природності й невідворотності спільного 

існування релігії та права як виявів божественного (релігійні норми) і соціального 

(норми права) початків суспільства. Теологічна школа акцентує увагу на природних 

причинах і обставинах складного процесу виникнення держави і права через 

становлення та розвитку релігійних норм та інституту церкви як специфічного 

суспільного утворення. 

Теологічна концепція появи права акцентує увагу на первинності саме 

релігійних норм. По-перше, право є похідним від релігії, правові норми – це ніщо 

інше, як втілення релігійних догматів та християнського віровчення у світському 
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житті. Церква намагалася поширити вплив на суспільні процеси, охопивши в такий 

спосіб усі сфері людського буття для того, щоб отримати владу та економічні 

вигоди від поширення релігійного вчення. По-друге, право розглядалося як 

божественна даність, а тому воно є обов’язковим і правильним, раціональним із 

точки зору божественної волі управління паствою. Церква виходить з обов’язковості 

дотримання правових норм, оскільки в них втілюється система цінностей. Отже, 

право є ціннісним орієнтиром суспільного розвитку. 

Соціалістична школа, а точніше школа соціологічно-позитивістського 

сприйняття права (К. Маркс, Ф. Енгельс, Р. Арон та ін.). Соціалістичний контекст 

дослідження трансформації норм релігії в норми права найбільш яскраво 

розкривається в працях Р. Арона. Попри те, що К. Маркс не визнавав релігію як 

можливого регулятора суспільних відносин, розглядаючи її лише як засіб 

упорядкування соціуму, пригнічення та соціальної нерівності, все-таки він сприймав 

історичну місію релігійних норм.  

Але найбільше соціалістичний контекст праворозуміння та становлення процесу 

нормотворчості, розкривається в дослідженнях   Р. Арона, який акцентує увагу на тому, 

що марксистська школа визнає релігію соціальним явищем, оскільки вона [7]:  

– по-перше, є наслідком історичної еволюції суспільних відносин, зокрема має 

відповідне наукове обґрунтування та філософсько-деонтологічний вимір пізнання;  

– по-друге, є відповідною надбудовою суспільства, що має рівень вищий від 

соціально-економічного рівня;  

– по-третє, є проявом людської (індивідуальної) та суспільної свідомості; 

– по-четверте, є ілюзорним виразом реальних суспільних відносин і діяльності 

людей, що виникає внаслідок спотвореного, перекрученого відображення в 

релігійній свідомості дійсних відносин і якостей; 

– по-п’яте, є фантастичним відображенням сил, що панують над людьми в 

повсякденному житті. 

Якщо ж говорити про те, коли саме християнська релігія, надто християнська 

церква, почала стрімкий розвиток у напрямі створення передумов для панування над 

суспільно-політичними процесами, необхідно зауважити таке. 
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По-перше, від початку свого існування ще єдина християнська церква 

перебувала в напівлегальному становищі, оскільки легітимізована державою 

(Римською Імперією) був лише факт її існування та можливість розповсюдження 

християнського віровчення. 

По-друге, християнська церква не мала такого впливу на соціум, який дав би 

їй змогу суттєво впливати на суспільні процеси засобами релігійних норм, оскільки 

більшість із населення Римської Імперії не розділяли погляди нової релігії, віддаючи 

перевагу язичницьким течіям. 

По-третє, християнська церква не набула рис структурованої організації з 

чіткою ієрархією, оскільки проходила лише етап становлення як соціальний 

інститут.  

Враховуючи наведені умови поширення впливу релігійних норм на суспільні 

процеси, О. Шмеман зазначає, що головний, зламний момент припадає на IV ст. н. е. 

На думку дослідника, саме в цей період Церква отримала надзвичайно потужний 

імпульс для свого розвитку та розповсюдження власного впливу на все суспільство 

через необхідність обґрунтування влади імператора. Річ у тому, що після об’єднання 

Риму та Греції відбувається фактичне зіткнення двох античних культур, і саме в ролі 

арбітра або посередника між ними та того об’єднувального фактора, який дає змогу 

створити передумови для переходу античного соціуму в новий етап цивілізаційного 

розвитку, виступає християнська церква. Церква необхідна, оскільки вона пояснює 

законність і легальність влади імператора і грецьким полісам, і Римській Імперії 

загалом [203].  

Л. Попсуєнко приділяє велику увагу IV ст., коли християнська церква 

отримала загальнодержавне визнання в Римській Імперії [132].  

Таке визнання нової системи суспільних відносин (релігійних) та їх 

включення в поле правового регулювання римськими законодавцями дає змогу 

легалізувати новий суспільний інститут – церкву. Фактично відбулося таке: держава 

(в особі Римської Імперії) на рівні права закріпила режим богослужінь в 

християнській церкві та статус самої церкви. Для цього достатньо було зупинити 

гоніння на християн, визнавши їх вплив на суспільні процеси у всій імперії та 
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прийняття християнства імператором. Тобто церква отримала правове регулювання. 

Надалі вже церква стала намагатися впливати на правове регулювання інших сфер 

суспільних відносин, інколи суто у своїх інтересах.  

Наступним важливим етапом становлення християнської релігії та 

католицької церкви, на думку Н.Л. Штурмак, є період, що охоплює ХІІ – ХІV ст. 

Епоха Середньовіччя, особливо після падіння Римської Імперії та початку занепаду 

Візантійської Імперії, ознаменувалася рушійними процесами на європейському 

континенті. Почали з’являтися нові держави, збільшуватися наявні, відбуваються 

захватницькі війни та формуються нові імперії. Усе це дало поштовх для 

встановлення католицькою церквою власного впливу на монархів, оскільки багато в 

чому саме за допомогою церкви відбувалися об’єднання держав і збільшення 

територій засобами відкритої експансії. Стратегічні невдачі хрестових походів були 

компенсовані новими надбаннями церкви, і такими надбаннями стали процеси 

збільшення держав і розповсюдження впливу самої церкви на ці держави [205]. 

Знову ж таки звертаючись до точки зору Н. Штурмак, зауважимо, що 

історіографія дослідження механізмів взаємодії права та релігії, церкви та держави 

багато в чому залежить від панівної філософської доктрини та системи світоглядних 

цивілізаційних цінностей. Так, у новітній історії більшість державотворчих процесів 

відбулося під впливом позитивістських концепцій, за якими право є об’єктивним 

результатом розвитку суспільних процесів, а тому право в своєму регуляційному 

впливу виходить із найбільш раціонального шляху, способу, механізму для отримання 

чи досягнення суспільного блага. Через це поєднання релігії та права, надто їх 

взаємний вплив, розглядається як процес еволюції системи праворозуміння та 

правосприйняття, оскільки релігія також сприймається як соціальний регулятор [205]. 

На нашу думку, релігійні норми передбачають нормативну комунікацію, у 

цьому аспекті вони постають як релігійний порядок комунікативних відносин, які 

виникають на основі релігійно-нормативної інтерпретації різних релігійних текстів, 

що мають як вербальний, так і невербальний характер; як специфічний різновид 

інтерсуб’єктивної, комунікативної діяльності віруючих та інших суб’єктів 

релігійних відносин, результати якої об’єктивуються у релігії, культурі, у 
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соціальних та релігійних інститутах, у релігійних текстах і втілюються у релігійній 

свідомості, релігійних приписах і релігійних відносинах, діяльності та поведінці, які 

утворюють єдину релігійну структуру.  

Повноваження і корелятивні їм обов’язки, в основі яких знаходяться релігійні 

норми як загальнозначимі та загальнообов’язкові правила реалізуються у 

комунікативній релігійні поведінці суб’єктів релігійних відносин. Смисл релігійних 

норм визначається як встановлення релігійно-нормативного регулювання 

специфічного виду суспільних відносин [130, с. 165]. 

Саме тому інтерес до вивчення особливостей та закономірностей 

співвідношення права та релігії у процесах соціально-правового регулювання  

виправданий,  оскільки він  призводить до пізнання призначення права  і релігії в 

суспільстві, особливостей механізму їх  впливу і прояву в цілому і в окремих сферах 

громадського життя.  

Право і релігія є чинниками, що не лише визначають напрям, але і підштовхують 

процеси, які пов'язані з потребами  людини, суспільства і держави. Коли відбувається 

зміна соціальних і індивідуальних потреб, також змінюються рівні та механізми 

співвідношення права і релігії у процесах соціально-правового регулювання. Це 

трапляється в кожен конкретний історичний період, тому простежується залежність 

методів соціально-правового регулювання та впливу на них релігійного фактора  від 

тих завдань, які необхідно вирішувати за допомогою права. 

Вивчення взаємозв'язків права і релігії у контексті створення дієвих 

механізмів соціально-правового регулювання вимагає  чіткості методологічних 

підходів. Рішення цієї задачі багато в чому залежить від рівня проникнення в суть 

релігійно-правової термінології, виявлення її стійких ознак і властивостей, а також 

формування не лише емпіричного, але в першу чергу абстрактного знання про неї. 

Для цього можуть бути корисні напрацювання теоретиків права у сфері юридичної 

компаративістики. Проте, зважаючи на відсутність єдності в поглядах учених з 

питань співвідношення права і релігії у процесах соціально-правового регулювання, 

тут слід дотримуватися певної обережності в запозиченні і використанні 

теоретичних положень і конструкцій. 
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Втілюючи теоретичні положення у практику соціально-правового 

регулювання слід виходити з того, що релігійно-правові норми є одними  з найбільш 

консервативних елементів правової системи, що обов’язково слід враховувати в 

процесі загальнотеоретичної характеристики взаємозв’язку між релігією та правом у 

процесах соціально-правового регулювання. Для підвищення практичної 

ефективності релігійно-правового синтезу при здійсненні соціально-правового 

регулювання в суспільстві, що трансформується, необхідно значно більше часу, ніж 

для проведення певної "ревізії" нормативно-правових актів, приписи яких не 

відповідають потребам і запитам сучасної соціальної практики. 

Але навіть при істотному динамізмі правової системи України вона здатна 

шляхом використання релігійно-правового синтезу у процесах соціально-правового 

регулювання забезпечити ідеологічну основу українському державотворенню, 

завдяки знаходженню в його  основі певної константи, передусім моральних засад 

(справедливості, обов'язковості, солідарності, взаємодопомоги, толерантності, 

колективізму та ін.). Ці глибинні цінності менталітету суспільства залишаються 

незмінними при усіх модифікаціях економічних і політичних стосунків і 

забезпечують легітимність процесів  соціально-правового регулювання. 

Відтак, підсумовуючи методологічні підходи до дослідження проблеми 

співвідношення права та релігії як соціальних регуляторів,  слід зауважити, що, хоча 

право та релігія є найважливішими регуляторами суспільних відносин, все ж таки 

право має вищу силу регулювання, не лише юридичну, а й соціальну. Право має 

більшу соціальну цінність, ніж релігія, оскільки воно є похідним від того рівня 

аксіологічного сприйняття необхідного порядку, який було закладено в людську 

свідомість, у тому числі й релігією. Іншими словами, уявлення про справедливість 

правового регулювання формувалося на засадах сприйняття особою та суспільством 

дилеми «добре» – «погано».  

Хоча, з іншого боку, право як таке позбавлено можливості одноосібного 

врегулювання суспільних відносин у найбільш ефективний та раціональний спосіб, 

оскільки для цього необхідні регулятори абсолютно різних рівнів сприйняття: не 

лише тих, які мають імперативну природу, але і тих що стали наслідком еволюції 
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індивідуальної чи суспільної свідомості. Останнє формує відповідний рівень право 

розуміння та правової культури, що є передумовою для панування в суспільстві 

порядку [151, с. 38].  

Таким чином, наведені вище школи та домінанти в напрямах їх досліджень у 

контексті взаємозалежності й взаємовпливу релігійних і правових норм 

демонструють не лише різність підходів до дослідження, але й різність у сприйнятті 

об’єкту дослідження. Це, у свою чергу, дає змогу більш ґрунтовно та детально 

розкрити сам механізм взаємозалежності права та релігії, що є предметом розгляду 

наступних підрозділів [154, с. 19].  

 

 

1.2. Особливості впливу релігії на формування правових сімей сучасності 
Світ на порозі ХХІ ст. вступив у якісно новий етап свого розвитку, який 

характеризується глибинними змінами всіх аспектів людського буття. У науці ці 

процеси описуються як «глобалізація», «формування постіндустріального світу», 

«інформаційного суспільства», «перехід на ноосферний шлях розвитку», і, 

відповідно, висловлюються суперечливі оцінки, пропонуються різні вектори 

подальшого розвитку світової цивілізації [97, c. 93]. Розвиток вітчизняної правової 

науки характеризується укріпленням плюралізму у дослідженні юридичних 

феноменів, що сприяє подоланню схематизму та вузького догматичного, 

інструментального підходу, який обмежувався виключно межами формально-

юридичного дослідження суспільно-правових явищ.  

Сучасний досвід глобального соціального й правового розвитку переконливо 

свідчить про істотне зростання впливу релігії  у її функціональному вимірі зокрема у 

взаємовідносинах між країнами, державами, правовими системами. Ускладнення 

відносин між державами, які належать до різних типів правових систем, спричинено 

з-поміж іншого відмінними ідеологічними стратегіями політико-правового розвитку 

в умовах глобалізації, прагненням за будь-яку ціну зберегти наявні політичні 

режими, власну ідентичність і самобутність, створити певні бар'єри для 

проникнення глобальних ліберальних цінностей, міжнародних правових стандартів. 
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При цьому зазначимо, що соціальні цінності правової системи накопичуються 

та розвиваються  під впливом геополітичних, економічних, соціокультурних та 

релігійних факторів. Така внутрішня, діюча в межах конкретної національної 

культури, система передачі політико-правових цінностей може бути визначена як 

національна політико-правова традиція. Крім того, глобалізаційні та інтеграційні 

процеси спричиняють зближення різних правових сімей, тому дослідження 

особливостей юридичного мислення різних народів і культур, ґрунтоване на 

конкретній правовій традиції, є на часі та обумовлюється необхідністю узгодження 

законодавства, правотворчості різних країн та правових систем.  

Все більше науковців визнають, що глобалізація стає провідною тенденцією 

світового розвитку. Її навіть називають «кліше нашого часу» [218, c. 1]. Ця 

тенденція з часом охоплює все більше країн та все більші групи людства зазнають 

впливу. Цей суспільний процес відбувається в діяльності та взаємовідносинах 

індивідів, різних соціальних груп і прошарків, націй і цивілізацій. Саме тому   

питання впливу релігії на формування правових сімей сучасного світу,  є предметом 

розгляду цього елемента дисертаційного дослідження. 

Серед дослідників  компаративістів немає єдності в питанні виокремлення та 

класифікації систем релігійного права та  правових сімей сучасності.  

Так, Р. Давид та К. Цвайгерт і X. Кетц досліджують лише дві системи 

релігійного права: мусульманське (ісламське) та індуське. Вітчизняні та російські 

автори, в основному, також використовують цей поділ. Наведена класифікація  є 

неповною, бо не охоплює всіх правових систем, заснованих на релігійних нормах. 

Не можна також розглядати окремі релігійні системи, наприклад мусульманське 

право, як правові сім'ї, оскільки до їх складу не входять інші правові системи. 

Релігійна правова сім'я поєднує чотири правові системи, а саме: системи 

мусульманського, індуського, іудейського й канонічного права [41]. 

Кожна правова система, що входить до релігійної правової сім'ї, є частиною 

певної релігії - ісламу, індуїзму, іудаїзму, християнства. Норми права засновуються 

на релігійних уявленнях і віруваннях, унаслідок чого правові й релігійні норми тісно 
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переплетені, а часто і збігаються. У цих системах не відбулося чіткого виокремлення 

норм права з інших соціальних норм, насамперед віронавчальних. 

Тим не менш, у тіні або недостатньо дослідженими залишаються інші аспекти, 

які безпосередньо випливають із суті правової системи як сукупності правових 

явищ, що склалася, інститутів і процесів не тільки конкретної держави, а й інших 

утворень, що мають місце в сучасному світі [117, с. 421]. 

Деякі вчені, зокрема В. Лафітський, вважають, що право взяло із релігії  такі 

цінності, як свобода, справедливість, рівність, любов та милосердя. І важливо, щоб 

вони були закріплені в законодавстві, інакше ці цінності будуть проявляються в 

інших вимірах, таких як правова свідомість, правова культура, звичаї і стереотипи 

правової поведінки [80, С. 13-17].  

Проте, на відміну від правових, релігійні норми та засади формуються на 

підставі релігійних уявлень; є обов’язковими щодо дотримання лише  для суб’єктів, 

що сповідують певну релігію та здійснюють опосередкований вплив на поведінку 

суб’єктів правовідносин [190]. 

Релігійна основа забезпечує суворе та неухильне  виконання правових 

приписів. Закріплюючи у змісті релігійних норм підзвітність та підконтрольність 

світської влади, остання діє суворо у визначених межах релігійно-традиційних 

приписів, відповідно до ідеалу добра та справедливості. Релігійні норми є 

стримуючими засобами у сфері регулювання суспільних відносин. Взаємодія 

релігійних та правових норм у процесі правотворення формується на аксіологічний, 

моральній, гуманній, толерантній, духовній основі, з метою захисту та реалізації 

прав і свобод особи [49, с. 29]. 

Фактично аналізоване явище є процесом природного зародження  та розвитку 

права, динамічність якого забезпечується за рахунок природних, соціальних, 

економічних, політичних та інших правостворюючих факторів, його метою є 

формування права. Правотворення пов’язане з виникненням об’єктивно 

обумовленої потреби у регулюванні суспільних відносин, тобто правостворюючих 

чинників [165, с. 432]. 
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На думку В.  Оксамитного, дуалізм, що властивий праву пояснюється тим, що 

поруч з офіційно діючим правом (юридична термінологія, правові інститути та 

установи, джерела права, зовнішні законодавчі атрибути та процесуальні ритуали) 

зазвичай переважно застосовуються власні правові форми регулювання поведінки 

людей, які визначаються зразками життя конкретного населення, традиціями або 

релігійними поглядами [117, с. 421]. 

Сучасну правову реальність вельми складно відобразити за допомогою старих, 

усталених, але досить вузьких конструкцій. І тоді приходить усвідомлення 

необхідності введення в юриспруденцію комплексних категорій, які вбирають в себе 

рухливі й адекватні наукові операції, що ведуть до досягнення більш високих рівнів 

узагальнення. Однією з них і є правова система. Вона дає можливість аналізувати і 

оцінювати всю правову реальність загалом, а не окремі її компоненти.  

З часом компаративісти стали виокремлювати широке і вузьке розуміння 

правової системи. У першому значенні цей термін вживається як тотожний поняттю 

«історичний тип права» - це сукупність правових систем держав, об’єднаних 

спільністю походження джерел права, основних правових понять, методів і способів 

розвитку. У вузькому значенні - це право певної держави, яке термінологічно 

позначається як «національна правова система».  

Найрізноманітніші концепції правових систем, що розробляються в сучасну 

для нас епоху, багато в чому мають в основі поняття, ідеї і положення, вперше 

введені в науковий апарат французьким компаративістом Р. Давидом (1906–1990), 

що відіграв в 50–70-ті роки минулого століття значну роль у розвитку європейського 

порівняльного правознавства. Він розглядав правову систему як однопорядкове (за 

ознакою системності) явище, властиве державі і взаємопов’язане з іншими 

системами.  

Проте ототожнення правової системи виключно з державою, характерне для 

порівняльного правознавства минулого століття, продовжує превалювати в працях, 

присвячених правовим системам сучасності.  

Дійсно, правова система пріоритетна і найчастіше розглядається в контексті 

зв’язку з державою як з основним носієм публічної влади. І порівняльне 
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правознавство, яке є складовою загальнотеоретичної юридичної науки, спрямованої 

на державно-правові явища сучасного світу, на основі проведеного зіставлення 

виділяє за різними підставами сформовані види систем правових систем держав або 

їх правові сім’ї. Представлені в працях компаративістів класифікації досить 

різноманітні, проте всі вони розглядають спільне та відмінне у створенні і 

функціонуванні різних компонентів правових систем саме держав, звертаючись до 

домінуючого в країні праворозуміння, шляхів формування джерел права, до 

нормативного масиву держави, механізмів дії правових приписів або до результатів 

такої дії.  

Однак Р. Давид відзначав множинність правових систем як всередині окремої 

держави, так і між державами: «У сучасному світі кожна держава має своє право, а 

буває і так, що в одній і тій самій державі діють декілька конкуруючих правових 

систем» [41, с. 273]. Правові системи, за словами французького компаративіста, 

мають і недержавні спільноти, і міжнародне співтовариство.  

Релігійні засади великою мірою впливають на формування соціальних  

цінностей, які поступово кристалізуються у суспільній свідомості і пов’язуються з 

загальною ідеєю права, набувають свого відображення у змісті нормативно-

правового припису чинного законодавства, укорінюються у суспільній правовій 

свідомості і визначають не лише загальне сприйняття індивідами оточуючої їх 

дійсності, а й їхню діяльність [153, с. 106-107].   

Диференційований підхід до правових сімей сучасності формується в 

юридичній науці протягом XX–XXI століть. Враховуючи, що так звана правова 

карта світу не може бути односторонньою, вона відображає численні і складні 

багатофункціональні процеси. І тому питання класифікації правових систем стають 

однією із найважливіших проблем як теорії права, так і порівняльного 

правознавства. Класифікаційних критеріїв налічується сьогодні десятки.  

До особливостей впливу релігії на формування правових сімей сучасності слід 

також віднести розгляд права як результату Божественного Одкровення, а не як 

наслідку раціональної діяльності особистості і держави. Право надане раз і 

назавжди, тож завдання людини в такій системі - лише правильно усвідомити і 
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витлумачити божественні норми. Якщо оцінювати реальність, а не церковні 

догмати, то необхідно визнати, що зміст норм релігійного права змінювався 

протягом історії. Це відбувалося шляхом нового тлумачення релігійними діячами 

священних текстів. Проте такі релігії, як християнство й іудаїзм, визнали своє право 

створювати нові норми права [135]. 

Вагомим релігійний чинник у процесі формування правових сімей треба 

визнати і з огляду на персональний характер дії права. Це означає, що засноване на 

релігії право поширює свою дію не на певну територію, а на конкретну релігійну 

громаду, тобто індивідуально.  

Це одна з принципових відмінностей релігійних систем права від 

національних, що поширюють свою дію за територіальною ознакою - на всіх осіб у 

межах кордонів держави - і екстериторіальною - на своїх громадян за межами 

держави. Релігійні правові системи поширюють свою дію тільки на осіб, які 

сповідують певну релігію, незалежно від того, де, на якій території вони мешкають. 

Якщо особа відмовилася від своєї релігії, вона виходить зі сфери дії цієї правової 

системи. Таким чином, право не поширюється на іновірців та атеїстів [ 135]. 

В усіх релігіях присутня ідея богоугодного характеру права і воно визнається 

необхідним елементом справедливого суспільного устрою. Р. Давид зазначає, що 

існує два види принципів, якими керуються незахідні країни. Одні визнають велику 

цінність права, але саме право розуміють інакше, ніж на Заході (країни 

мусульманського, індійського й іудейського права), другі відкидають саму ідею 

права і вважають, що суспільні відносини повинні регламентуватися іншим шляхом 

(країни Далекого Сходу, Африки й Мадагаскару) [135]. 

Більш продуктивними виявилися градації, засновані на об’єднанні правових 

систем держав у певні класифікаційні групи. Помітно, що, незважаючи на 

сформовані відмінності, багато національних правових систем мають спільні риси, 

що дають можливість їх об’єднання, на думку вчених-компаративістів, в поняття: 

«сім’я правових систем» (Р. Давид) [41, с. 63], «структурна спільність» (С. Алексєєв) 

[3, c. 41]. 
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Відбувається акумуляція фундаментальних суспільних цінностей, які, 

набуваючи правової форми, стають правовими цінностями та правовими 

принципами, а також впливають на аксіологічний вимір правової свідомості, що 

дозволяє не лише сформувати на рівні права й укорінити у суспільній правовій 

свідомості певні цінності (свободи, справедливості, гуманізму, рівноправності, 

відповідальності тощо), а й забезпечити їх запровадження у практику 

безпосереднього нормативного регулювання суспільних відносин [133, с. 198]. 

Існування християнства і права як регуляторів суспільних відносин (в окремих 

випадках тотожних), одночасне розв’язання ними загальнозначущих проблем та 

виникнення між ними колізій, може у тому числі й негативно позначатися на 

характері, змісті, шляхах і формах їх взаємозв’язків і взаємодії.  

Адже всупереч традиційній релігійній думці, світський законодавець не може 

змінити релігійні акти чи окремі релігійні норми, бо він не є суб’єктом релігійної 

нормотворчості. Єдине, що в цьому випадку він може вчинити, – рекомендувати 

утриматися від застосування тієї чи іншої релігійної норми. Для подолання таких 

суперечностей, потрібно приймати нормативно-правові акти, що містять пряме чи 

опосередковане посилання на християнські норми, задля врегулювання суспільних 

відносин.  

Відданість свободі і проголошення її вищою людською цінністю характерно 

для всіх вірувань без винятку. Ідеї релігійної толерантності поступово 

еволюціонували до заклику визнати повноцінну релігійну свободу. У цьому 

контексті важливим, на наш погляд,  є розкриття того, яким чином релігія як 

соціально-правовий регулятор, що притаманний для традиційних правових сімей 

співвідноситься із цивілізаційними процесами глобалізації, що охопили все 

людство. 

ХХ століття ознаменувалося утвердженням цієї свободи в основоположних 

міжнародних універсальних і регіональних актах та в переважній більшості 

конституцій держав світу. Проте формальне закріплення свободи совісті в 

міжнародно-правових та внутрішньодержавних правових актах ще не означає, що це 

право людини повноцінно реалізується на практиці [175]. 
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З 90-х рр. ХХ ст. глобалізація стала визначальним фактором світового 

розвитку і міжнародних відносин. Відбувається руйнація єдності національних 

держав і національних суспільств, утворюються нові конкурентні співвідношення, 

конфлікти та непорозуміння між національно державними єдностями і 

транснаціональними системними ідентичностями (в тому числі й на конфесійній 

основі). Світ переживає перехід від національної історії до транснаціональної, 

відчуває факт появи транснаціонального життєвого простору, універсалізації 

способу життя, символів культури, формування транснаціональних форм поведінки. 

Глобалізація руйнує самоідентифікацію гомогенного, закритого, замкнутого на себе 

національно-державного простору, руйнує кордони різних сфер життя, у т. ч. й 

релігійного.  

Глобалізаційні процеси в ХХІ ст. тією чи іншою мірою стосуються як окремих 

індивідів, так і цілих народів, держав, цивілізацій. Глобальні трансформації 

призводять до якісних змін у системі соціокультурних взаємовідносин, 

актуалізуючи широке коло проблем, пов’язаних із формуванням нової світової 

культури. Так, С. Хантінгтон (S. Huntinfton) наголошує на «зіткненні цивілізацій» 

[197, c. 112], теорії Ф. Фукуями (F. Fukuyama) погрожують «кінцем історії» [194, 

c. 57], Е. Тоффлер (A. Toffler) розробляє концепцію «кліп-культури» [187, c. 213] 

тощо. Діапазон поглядів на явище глобалізації широкий: від заперечення згаданого 

процесу і твердження, що глобалізація є перебільшенням і як ідеологічна 

конструкція, і як аналітичне поняття (В. Райгрок (W. Ruygrok) та ін.), до констатації 

гіперглобалістами (К. Омае (K. Ohmae) та ін.) всеохоплюючого характеру 

глобалізації, що, на їх думку, призведе до зникнення національних держав. 

Однією з найбільш дискусійних проблем є визначення сутності глобалізації. У 

деяких зарубіжних і вітчизняних дослідженнях акцент зроблено на економічних 

аспектах глобалізації, формуванні фактично єдиного світового ринку товарів і 

послуг (К. Волтз (K. Waltz), Дж. Стігліц (J. Stiglitz), Д. Хелд (D. Held)), або на 

формуванні єдиного інформаційного простору (М. Делягін (M. Delyagin), М. 

Кастельс (M. Castells)), на розвитку єдиних поведінкових стандартів, єдиного 



48 

 

 

способу життя, системи цінностей (Г. Ділігенський (G. Diligenskiy), С. Кара-Муза (S. 

Kara-Murza), Т. Сакайя (T. Sakaya), Ю. Габермас (J. Habermas)) [186, c. 92]. 

Досить поширеним тривалий час у літературі залишався вузький погляд на 

глобалізацію - вона зводилася суто до економічних процесів. Так, зокрема, дискусії 

про глобалізацію, що набули популярності починаючи з кінця ХХ ст., відбувалися в 

контексті економічного дискурсу щодо ринкової лібералізації, масштабу і 

глобального охоплення транснаціональних корпорацій тощо. У економічній науці і 

сьогодні глобалізацію розглядають здебільшого як прояв інтернаціоналізації 

економіки, розвитку єдиної системи світових зв’язків, зміну і послаблення функцій 

національної держави, активізацію діяльності транснаціональних недержавних 

утворень, у тому числі таких, як етнічні діаспори, релігійні рухи тощо [186, c. 21]. 

Юридичне обговорення часто слідувало в фарватері цих економічних і 

геополітичних тенденцій [223, c. 42]. Одним із визначальних моментів у вирішенні 

цієї дискусії стала резолюція Генеральної Асамблеї ООН 55/102 2000 р., в якій, 

зокрема, було сказано, що глобалізація є не тільки економічним процесом, вона 

також має соціальні, політичні, екологічні, культурні і правові аспекти. 

У центр уваги сьогодні, особливо в контексті дослідження релігійних 

правових сімей сучасності, потрапляє питання щодо того, чи має і чи може феномен 

глобалізації ґрунтуватися на ідеї загальносвітової стандартизації (уніфікації)? Або 

ж, навпаки, глобалізація не заперечує необмежену різноманітність, підкреслює 

плюралізм правових систем, цінностей, що лежать в їх основі, і плюралістичні 

ефекти глобалізаційних процесів є більш реалістичними?  

Ці питання змушують також під іншим кутом зору подивитись на спроби 

теоретиків права виробити загальну концепцію розуміння права, надати 

універсальну характеристику права, яка була б актуальною для будь-якої правової 

традиції, для будь-якого суспільства. Звернення до релігійних правових систем 

засвідчує значні суперечності у розумінні права. Існуючий сценарій світового 

розвитку вказує на зростаючу різноманітність локальних рішень, незважаючи на 

триваючий пошук глобальної уніфікації. На наше переконання, наполягання на 

антиплюралістичному баченні світу, необхідності уніфікованого його сприйняття є 
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надзвичайно небезпечним для глобального миру і благополуччя. «Західні юридичні 

претензії на універсальність закриті незахідною перспективою» (Ч. Масаі (Ch. 

Masaji)) [215, р. 302-326]. 

Певною мірою, коли ми говоримо про суперечності у баченні права між 

світськими і релігійними правовими сім’ями, фактично йдеться про «конфлікт 

цивілізацій», раніше описаний дослідниками. Такий підхід видається хибним, 

оскільки він сфокусований на занадто вузькому баченні «християнсько-

ісламського» контексту, яке залишає поза своєю увагою багато інших 

глобалізаційних претензій у світі. Сприйняття цього протистояння суто як 

двостороннього («західного» і «мусульманського») є занадто спрощеним і 

небезпечним, так само як і занадто нечітким та обмеженим.  

Незалежного від справжньої природи існуючого конфлікту й від конкретного 

бачення «глобальної уніфікації», мирне співіснування в глобально 

взаємопов’язаному світі неможливе без забезпечення простору, в якому визнається 

допустимість різних бачень і, відповідно, повага до них, що є, за словами Ліотарда, 

«прагненням до справедливості і прагненням до невідомого» [222, c. 67]. 

Не зважаючи на відносну висвітленість питання загальнотеоретичного аспекту 

сім’ї мусульманського права, проблематика релігійної правової сім’ї залишається 

фактично недослідженою.     

К.Волинка вказує, що принципи, якими керуються незахідні країни, бувають 

двох видів: 

1) визнається цінність права, але саме право розуміється інакше, ніж на Заході, 

має місце тісне переплетення права і релігії; 2) відкидається сама ідея права і 

стверджується, що суспільні відносини повинні регламентуватися іншими нормами 

- нормами звичаю, моралі та ін.» При цьому автор додає, що «Першій 

характеристиці відповідають країни мусульманського, індуського й іудейського 

права, що входять в систему релігійного права, а другій - країни Далекого Сходу, 

Африки і Мадагаскару, що відносяться до системи звичаєвого права» [35, с. 226]. 

Як зазначається у підручнику «Загальна теорія держави і права» за редакцією 

М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина «сім’я релігійно-традиційного права 
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охоплює релігійні правові системи, засновані на будь-якому віровченні, і традиційні 

правові системи, засновані на звичаєвому праві. До релігійних правових систем 

належать: мусульманське, канонічне, індуське, іудейське право» [53, с. 219]. 

Найбільш повно ознаки релігійної правової сім’ї визначаються у підручнику 

«Теорія держави і права» за редакцією Ю.А. Ведєрнікова (хоча при цьому означена 

правова сім’я розглядається як підтип релігійно-традиційного типу правової 

системи): «Релігійно-традиційний тип правової системи - це сукупність 

національних правових систем держав, що мають спільні риси, які проявляються в 

єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі релігійної норми, норми-

звичаю і норми-традиції як основних джерел права, що являють собою тісне 

переплетення юридичних, моральних, міфічних розпоряджень, які склалися 

природним шляхом і визнані державою [181, с. 414-415]. 

При цьому О. Легка чітко виокремлює наступні ознаки вказаних груп 

правових систем (у тому ж числі і сім’ї релігійного права): 

«1) кожна із зазначених груп правових систем ґрунтується на власних 

релігійно-філософських системах - іслам, індуїзм, конфуціанство, християнство; 

2 ) юридичні джерела права співвідносяться з релігійними як форма та зміст; 

3) релігійно-моральна норма має пріоритет над правовою нормою; 

4) правові системи релігійно-традиційного типу не є «нерухомими», не 

застигли у своєму первинному вигляді, а при збереженні спадкоємності з минулою 

правовою культурою та під впливом романо-германських і континентальних 

правових систем внесли чимало змін у національне право, його структуру» [181, 

с. 415]. 

Релігійній правовій сім’ї у сучасних умовах глобалізованого світу властиві 

наступні риси. 

По-перше, будь-якій релігії властивий догматизм. Тому, дійсно, правові 

системи, у яких основною формою права є релігійно-правовий текст, найменш за 

інші системи піддаються впливу, змінам. Так звані священні книги, на відміну від 

звичайних законів і, навіть, конституцій, не змінюються, відміняються тощо.  
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Хоча їх положення можуть по новому тлумачитись (що відповідає доктрині 

динамічного тлумачення  Європейським судом з прав людини приписів Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод). Однак, знову ж таки подібне 

відбувається вкрай рідко і не скільки з ініціативи відповідних осіб публічної влади, 

стільки через зовнішні чинники. Консервативність релігійного світогляду дуже чітко 

спостерігається у сфері сімейних відносин і захисту «традиційних цінностей». 

«Біблія, Коран, Веди, Тора й інші священні тексти, створені в період панівного 

патріархату, служили обґрунтуванням наявної дискримінації жінок, незалежно від 

того, про яких жінок ішлося - чорних, білих, мусульманок, юдейок чи християнок. 

Релігійні і  теологічні тексти, які написали автори-чоловіки, природно відображають 

і містять «чоловічі погляди» на відносини людини з Богом і на місце жінки в 

структурі духовності» [51]. 

Зважаючи на зазначене не можна не погодиться зі словами А. Кучука відносно 

того, що «результати співвідношення джерел міжнародного права і джерел права у 

теорії права дозволяє зробити висновок про певне їх неспівпадання. Міжнародне 

право не розглядає як джерело права релігійно-правовий текст, що є цілком 

логічним і закономірним та указує на наявність явища правового поліцентризму та 

неможливості релігії виступати об’єднуючим фактором, підґрунтям моралі (на 

відміну від принципів права)» [79, с. 30]. 

Однак, як ми уже зазначили, в епоху глобалізації та інтеграції релігійні 

правові сім’ї під впливом зовнішніх чинників теж зазнають змін. Додатковим 

фактором яких виступає держава, якщо точніше, то сутність публічної влади. Адже 

загальновідомим є той факт, що ознакою держави є наявність писаних правил 

поведінки і охороняються публічною владою.  

Відтак, навіть влада, яка видає себе за намісника бога на землі, мусить 

видавати письмові приписи та контролювати їх реалізацію. Тому навіть у межах 

держав, в яких застосовується як форма права релігійно-правовий текст, публічна 

влада не буде заперечувати важливість виконання її вказівок - буде визнавати і 

всіляко реалізовувати чинне законодавство. Тому можна вести мову про бінарність 

джерел права у таких державах.  
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На подібний стан речей вказує і відомий вітчизняний правник М. Дамирли, 

акцентуючи увагу на необхідності розмежування ісламського права та національної 

правової системи, що ґрунтується на ньому: «сьогодні в своєму чистому вигляді 

ісламське право ніде не діє (ні в одній країні мусульманського світу воно не є 

єдиним чинним правом, навіть в яскраво консервативних країнах Аравійського 

півострова діють, хоч і фрагментарно, елементи інших правових систем).  

Тому ісламське право і національна правова система, де воно є складовою 

частиною, не одне й те саме. Звідси і умовність вживання поняття «ісламська 

правова система» (як і поняття «ісламська правова сім’я»), Ісламське право в 

строгому сенсі цього слова (ісламське право як таке) по суті і є основою, загальною 

базою для всіх національних правових систем, побудованих на ісламських традиціях 

права» [43, с. 16]. 

По-друге, слід вказати на широке використання інших, крім релігійно-

правового тексту і нормативно-правового акту, форм (джерел) права, зокрема 

міжнародного договору і правового звичаю. У сучасному світі значний вплив на 

розвиток національних правових систем впливає діяльність Організації Об’єднаних 

Націй, у статуті якої зазначено, що «Ми, народи Об’єднаних Націй... сповнені 

Рішучості ... і знову утвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність 

людської особистості, в рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і 

малих націй...» [189]. 

До цього слід додати, що у 1981 році мусульманські держави прийняли 

Загальну ісламську декларацію прав людини. У 1990 р. була прийнята Каїрська 

декларація про права людини в ісламі. У 1994 р. сім держав Арабської Ліги 

погодили Арабську хартію прав людини. У 2012 р. глави держав Асоціації держав 

Південно-Східної Азії прийняли Декларацію прав людини. 

Відносно іншого джерела - звичаю, то у цілому слід відмітити тісний зв’язок 

між звичаєм та релігійно - правовим текстом, а точніше з релігійними обрядами. 

Саме ця обставина багато у чому зумовлює поєднання багатьма науковцями 

релігійної правової сім’ї та звичаєвої правової сім’ї у одну сім’ю  релігійно-тради-

ційну (релігійно-звичаєву) з виокремленням підтипів правової системи. До того ж, 
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звичаю також властивий, як і релігійним догмам, консерватизм, що вказує на 

повільність сприйняття змін звичаєвою правовою сім’єю, намагання протистояти 

певним чином глобалізаційним та інтеграційним процесам тощо. 

Таким чином, у сучасних умовах розвитку суспільства важливу роль відіграє 

релігійна правова сім’я, передусім через багаточисельність громадян держав, які її 

складають. Фактором, що посилює цю роль є міграційні процеси спричинені 

глобалізаційними та інтеграційними явищами. На сьогодні, не зважаючи на свій 

консерватизм, релігійна правова сім’я під тиском зовнішніх обставин змушена 

відмовлятися від частини своїх догм, переважно у аспекті забезпечення розвитку 

особистості та реалізації її прав. Релігійна правова сім’я є окремим типом правової 

системи з своїми особливостями. Важливим є розмежування релігійного права та 

національної правової системи держави, що складає релігійну правову сім’ю [150, с. 

89]. 

Відтак, дослідження проблеми  впливу релігії на формування правових сімей 

сучасності  дає підстави зробити висновки, що у правових сім’ях традиційного права 

релігія має визначальний  характер. Це проявляється в тому, що, з одного боку, вона 

виконує  роль  регулятивного механізму щодо  традиційних, звичаєвих та інших 

соціальних норм. З іншого боку, релігія  в рамках правових сімей традиційного 

права відіграє самостійну роль переважно у випадках, коли мова йде про 

регулювання діяльності публічно-правових інституцій. 

 

 

1.3  Загальні форми взаємодії права та релігії у соціально-правовому 
регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі 

У сучасному суспільстві право вважається регулятором суспільного життя,  

адже кожний на території держави має узгоджувати свою поведінку з правилами, за 

якими вона визнає значення обов’язкових. Професійні юристи, працюючи в межах 

такого ефективного типу регулювання, не завжди можуть коректно співвіднести 

його з іншими типами, здатними ефективно впливати на людську поведінку, діючи 

одночасно з правом, але по-своєму і не завше узгоджено з ним. Одним із них і є 
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релігія. Тому пошук збалансованих форм взаємодії права і релігії, теоретичне 

моделювання яких є предметом розгляду цього підрозділу дисертаційного 

дослідження, на нашу думку, є одним із ключових викликів, що постали перед 

сучасною правовою системою.  

Пріоритетне місце в системі сучасних релігійно-правових досліджень 

справедливо відводиться вченню про загальні форми взаємодії релігії та права у 

соціально-правовому регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі, яке 

включає в себе її  сутність, види, особливості, форми, методи здійснення тощо. 

Важливість і складність цієї наукової проблеми зумовлюються багатовимірністю 

функцій держави як полісистемного соціально-правового інституту, ґрунтовне 

вивчення якого дає змогу не лише визначити основні ідеологічно детерміновані 

напрями діяльності держави, а й виявити основні способи базової взаємодії релігії та 

права у контексті  реалізації окремих аспектів соціально-правового регулювання 

через діяльність державних інституцій у різноманітних сферах. Адже саме завдяки 

ідеологічному стрижню відбувається соціально-правове регулювання у рамках 

правового поля діяльності державних інституцій. 

Оптимальна взаємодія релігійних і правових норм, на наш погляд, є одним із 

важливих інструментів на шляху встановлення демократичного устрою держави і 

цьому контексті її, на наш погляд можна вважати, виходячи з історичного досвіду 

українського державотворення, дуже вагомою складовою державної ідеології. В її 

силах вплинути через механізми соціально-правового регулювання на формування 

правової політики держави, сприяти розвитку системи права, сформувати повагу до 

права серед населення. 

Натомість деструктивний релігійно-правовий синтез не може бути органічною 

частиною ефективного соціально-правового регулювання, а отже може зруйнувати в 

уявленні людей єдність правової теорії та реальності, сформувати зневажливе 

ставлення населення до права та законів. Історія свідчить, що  релігійна ідеологія не 

раз ставала засобом маніпулювання масами в руках тоталітарних режимів, тому 

вкрай необхідно врахувавши помилки минулого та зробивши детальний науковий 

аналіз цього явища, поставити його на службу ідеалам гуманізму та демократії. 
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Особливо актуальним це питання є зараз для України, яка перебуває в епіцентрі 

правових та соціальних перетворень. 

В умовах сьогоднішнього стану правової системи України особливого 

значення набувають питання, як уже наголошувалося, розроблення концептуальних 

засад соціально-правового регулювання, засадничою підвалиною якого міг би бути 

релігійно-правовий синтез  щонайменше у трьох площинах: як ефективний засіб 

пошуку варіантів відповідей на виклики і ризики, що постали за глобалізаційної 

доби; як певне осереддя формування механізмів соціальної відповідальності; як 

засіб протидії дезінтегративним тенденціям, політичному сепаратизму та іншим 

загрозам трансформаційного стану пострадянських країн.  

Релігійно-правова взаємодія, маючи соціально-правове  наповнення, об’єднує 

особистість, суспільство та державу у розумінні правової дійсності, в уявленнях про 

право та про шляхи розвитку правової системи держави, дотримання принципів 

законності та правопорядку 

Процес адекватного регулювання суспільних відносин між людьми 

здійснюється як правом, так і релігією. Закріплення прав і свобод людини, їх змісту 

та обсягу в основних нормативних актах є одним з основних напрямів 

демократичного суспільства, адже відповідно до Конституції України людина є 

найвищою соціальною цінністю. І для права - це основне його призначення. 

Регулювання суспільних відносин на законодавчому рівні здійснюється постійно. 

Релігійні організації також постійно приймають різні документи, які є відносно 

обов'язковими для людей. що сповідують ту чи іншу релігію. Людина часом може 

стояти перед вибором, яких із щ« норм потрібно дотримуватися. Тому варто 

звернути увагу на місце релігійних норм у системі регулювання суспільних 

відносин.  

Потрібно констатувати, що як чинник соціального регулювання остання для 

представників юриспруденції суттєвою мірою є «річчю в собі». І все ж особливості 

цього регулятора, як і різноманітні аспекти його співвідношення з правом, 

осмислені в юриспруденції, очевидно, недостатньо попри безумовну актуальність 

цього питання [78, c 150]. 
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Релігійні норми та принципи, що регулюють відносини між суб’єктами 

релігійних відносин, об’єктивовані та систематизовані у нормативні акти, входять 

до складу нормативної (регулятивної) підсистеми правової системи. За допомогою 

релігійних норм, як загальних правил поведінки, реалізується потреба суспільства в 

затвердженні нормативних начал існування і розвитку релігійної спільноти, 

дотриманні режиму циклічності, сукупності повторюваних релігійних відносин і 

процесів у межах релігійної організації. Релігійна свідомість як різновид свідомості, 

одночасно з правовою свідомістю, правовою культурою, праворозумінням  

фактично виступає вагомим  структурним елементом ідеологічної складової 

правової системи [22, с. 310-311]. 

Релігійні норми історично  виступають найпершими регуляторами суспільних 

відносин, факторами формування правових норм, ставлення індивідів до правових 

інститутів, формування протиправної чи законослухняної поведінки. За допомогою 

релігійних норм формується певна релігійно-нормативна ідеологія, яка формує 

певний культурний свідомий тип людини. Через зміст релігійних норм правові 

норми знаходять своє божественне обґрунтування відповідно до приписів 

Священних джерел у нормах сучасного світського та релігійного права [50]. 

Прискорити процес становлення демократії могла б чітко розроблена та 

науково обґрунтована система релігійно-правової взаємодії, яка, втілюючись у 

державних програмах розвитку та у всіх сферах державного життя, забезпечила б 

підвищення рівня правосвідомості суспільства. Проте ситуація ускладнюється тим, 

що в посттоталітарних державах використання релігійно-правового синтезу у 

процесах соціально-правового регулювання  набуває різко негативного забарвлення, 

адже в патерналістських суспільствах йому  відведена особлива роль маніпуляції 

народом, його свідомістю з метою здійснення завдань, поставлених політичною 

елітою. Увага акцентується на негативних сторонах релігійно-правової взаємодії, 

наприклад, на її абсолютизації у межах тоталітарного режиму, створення нею 

ідеологічних міфів та утопій, ідеологізацію всіх сфер життя та ін. На задній план 

відходять всі позитивні її функції, такі як пізнання, консолідації, формування 
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соціальних цінностей та ідеалів, які могли б відіграти важливу роль у прискоренні 

проходження державою трансформаційних процесів.  

Система релігійних норм у правовій системі має двосторонню природу: з 

одного боку, релігійні норми визначаються своїми індивідуальними особливостями, 

а з іншого - ці особливості набувають специфічних ознак у результаті впливу усіх 

елементів правової системи. Особливості релігійних норм, а також специфіка їх 

впливу, визначаються факторами виникнення і розвитку правової системи, що 

пояснює та розкриває природу правової системи. Як зазначалося вище, існування 

релігійних норм як джерел права ідентифікує країни щодо їх належності до 

релігійної правової системи. Тобто релігійні норми мають визначальний характер 

щодо правової системи окремих країн, активно впливають на їх класифікацію           

[16, с. 13]. 

Суб’єктом релігійно-правової взаємодії  є держава як політичний інститут - 

політико-територіально та структурно організоване суспільство. Така взаємодія у 

процесах соціально-правового регулювання має захищати, перш за все, інтереси 

населення держави, її громадян, незалежно від їх соціальної, етнічної, расової, 

релігійної приналежності, політичних поглядів та уподобань. Саме з цих позицій 

державну ідеологію можна назвати "загальною" - "спільною" для суспільства, 

організованого у державу. В умовах національної держави загальносуспільна 

ідеологія отримує національне забарвлення, оскільки держава виступає як 

національно організоване суспільство. 

Процес державотворення в Україні, складовою якого є система регулювання 

суспільних відносин, поставив на порядок денний проблему ідеологічного 

забезпечення цього процесу і створення державної ідеології. Однією із завад на 

шляху формування в Україні державної ідеології є теза про деідеологізацію як 

ознаку демократичного суспільства. Відповідно до цієї тези, суспільство 

намагається позбавитись надмірного ідеологічного тиску, що призводить до 

заперечення ідеологічної влади. Така ситуація найбільш характерна для суспільств, 

що знаходяться на етапі переходу від тоталітаризму до демократії. Деідеологізація 
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за цих умов супроводжується лібералізацією суспільних відносин, запровадженням 

основних цінностей і механізмів демократії. 

На  сучасному етапі державного будівництва деідеологізація створює певні 

загрози, пов'язані з ефективністю соціально-правового регулювання.  Правова 

система держави потребує релігійно-правової взаємодії для  ідеологічного 

забезпечення, обґрунтування власного існування, суспільної мети, ціннісного 

закріплення власної державності. Людина, суспільство мають обирати варіанти 

власного розвитку. А це означає вибір тих чи інших ціннісних орієнтацій, а значить, 

певних ідеологічних позицій. Тобто державне управління не може існувати без 

ідеології, а отже, й деідеологізація не може бути тривалою, а тим більше заміняти 

собою власне ідеологію. 

Наприклад, Конституція за своєю суттю не може бути деідеологізованою, 

оскільки саме в ній проголошуються основні принципи державного устрою, цінності 

та норми державного буття. А головне - вона покликана сформулювати мету 

державного розвитку та показати основні шляхи її досягнення, бо саме на 

конституційній основі формується державне законодавство, основні принципи 

життєдіяльності суспільства, що традиційно базується на релігійних підвалинах. 

Навіть сучасна ідеологія демократичного суспільства, опираючись на 

загальнолюдські цінності, раціоналізацію політичного життя не перестає бути 

ідеологією. Але ідеологія, яка ховається за вивіскою деідеологізації, може мати й 

інший, недемократичний характер: суперечити суспільним інтересам; бути 

направленою проти держави, суспільства, людини; мати реакційний характер. 

Релігійні норми акумулюють соціальні цінності, які поступово формуються у 

суспільній свідомості і пов’язуються з загальною ідеєю права; набувають свого 

відображення у змісті нормативно-правового припису чинного законодавства; 

укорінюються у суспільній правовій свідомості і визначають не лише загальне 

сприйняття індивідами оточуючої їх дійсності, а й їхню діяльність.  

Відбувається акумуляція фундаментальних суспільних цінностей, які, 

набуваючи правової форми, стають правовими цінностями та правовими 

принципами, а також впливають на аксіологічний рівень правової свідомості, що 
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дозволяє не лише сформувати на рівні права й укорінити у суспільній правовій 

свідомості певні цінності (свободи, справедливості, гуманізму, рівноправності, 

відповідальності тощо), а й забезпечити їх запровадження у практику 

безпосереднього нормативного регулювання суспільних відносин [133, с. 192-198].    

Як форми свідомості і релігія, і право є нормативними, тобто відображують 

загальнообов’язкові правила поведінки людей, що мають імперативний, безумовний 

характер і передбачають певні санкції за їх порушення [171]. У структурі правової і 

релігійної суспільної свідомості прийнято виділяти ідеологічний (систематизовані 

уявлення про правову чи релігійну дійсність) і психологічний (сукупність почуттів, 

емоцій, переживань з приводу права чи релігії) рівні. Центральним елементом 

правосвідомості виступає правова ідеологія, яка характеризує раціональний, 

науковий спосіб осмислення права чи його окремих проявів. Це пов’язано з тим, що 

для правового регулювання найбільш важливим є усвідомлення обов’язковості 

правових приписів, а не емоційна прихильність до останніх. В основі схвалення 

права суспільством лежить прагнення суспільства на основі справедливості 

захистити свободу кожного індивіда шляхом встановлення міри цієї свободи, що є 

передумовою підтримання цілісності соціуму. В свою чергу, правова психологія є 

перш за все одним із чинників ефективності або неефективності правового 

регулювання, оскільки повноцінне функціонування правової системи неможливе без 

позитивного ставлення суб’єктів до права, виправданості в суспільній думці 

обмежень, які накладає право на конкретну особу. 

Онтологічний аспект є найбільш раціональним як в правовій, так і в релігійній 

свідомості індивіда. Він пов’язаний з теоретичним та емпіричним пізнанням релігії і 

права, у тому числі шляхом інтерпретації правових і релігійних текстів, розумових 

процесів осягнення правової і релігійної дійсності. На наш погляд, є некоректним 

прийняте в радянській літературі зведення релігійного знання до ірраціонального 

містичного теоретизування, заснованого на сліпій вірі в могутність надприродного. 

[124, с. 77], що призводить, мовою П. Д. Юркевича, до «зазіхання фантазії на 

істину» [207, с. 37]. 
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Як слушно зазначає Є. Бурлай, гносеологічним корінням релігії є цілком 

конструктивні абстракції про об’єктивні, зовнішні закономірності, за якими 

здійснюється і розвивається життя людини і світу [24, с. 72].  Правий В.  Бачинін, 

який вказує, що будь-яке порушення формально-логічних вимог при поводженні з 

релігійною нормою є неприпустимим, оскільки це призводить до непередбачуваних 

зловживань з сенсом норми1.  Разом з тим релігійне пізнання і знання досить часто є 

альтернативними правовим, оскільки в основу релігійних канонів завжди покладено 

посилку (існування священного), яка розумово не доводиться, а постулюється 

методом об’явлення [23, с 49]. 

Однією з найпотужніших у праві є релігійна традиція, яка, відповідно до 

визначення  Д. Вовка , відображає специфіку правової системи, зумовлену впливом 

певної релігії на неї. Дослідження релігійної правової традиції дає можливість 

побачити, як і якою мірою релігія в усьому розмаїтті її проявів визначила і 

продовжує визначати історичний розвиток права того чи іншого суспільства. 

Кожній релігійній традиції у праві властива низка рис, що можуть бути поділені на 

дві групи: сутнісно-функціональні риси (спільні для всіх релігійних правових 

традицій, тобто такі, що відображають природу цих традицій та їх роль у правовій 

системі), а також змістовні риси (властиві кожній конкретній традиції, тобто такі, 

що дозволяють відмежувати одну релігійну правову традицію - християнську, 

ісламську, іудейську, індуську тощо від іншої). До сутнісно-функціональних рис, 

які, таким чином, дають можливість побачити природу релігійної традиції у праві, 

ми відносимо: 1) момент виникнення традиції; 2) наявність специфічних джерел 

традиції; 3) сферу дії традиції; 4) чинники поширення традиції; 5) експансивний 

характер традиції та шляхи її експансії [34, с. 12]. 

Правові та релігійні норми можуть вільно співіснувати в суспільстві, 

законодавстві, правовій практиці. Розвиток, становлення, конкуренція та 

співвідношення норм релігії відбуваються паралельно з правовими нормами. Велике 

значення має історичний фактор розвитку державно-церковних відносин, саме він 

визначає напрям взаємодій цих норм. Соціальні норми відрізняються своєю 

різноманітністю. Серед соціальних норм великий вплив на право здійснює мораль, 
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але остання, своєю чергою, немає чіткого закріплення як правові норми в 

законодавчій сфері та як релігійні норми в релігійних книгах і канонічному праві. 

Оскільки існує динамічний зв’язок релігії та права у процесі переходу до 

нового праворозуміння і розробки сучасної правової парадигми у вітчизняній 

юриспруденції, адже справедливо відмічено, що у праві зберігають не тільки 

традиції, але й віра у всевишнього, який освячує шлях праву у соціальному світі і 

кожний раз, коли суспільство перебуває у кризі, воно інстинктивно звертає увагу до 

джерел і відшукує там «знамення» [26]. 

Існування різноманітних наукових теорій праворозуміння та специфіка кожної 

з них пояснюється, з одного боку, особливостями історичного моменту розвитку 

правових явищ, з іншого - дуалізмом у розумінні феномену «право», протиставлення 

або співставлення природного та позитивного права, Божого та людського права, 

права та закону, офіційного права та традиції тощо [21, с. 83].  

Релігійна основа забезпечує суворе та неухильне  виконання правових приписів. 

Закріплюючи у змісті релігійних норм підзвітність та підконтрольність світської влади, 

остання діє суворо у визначених межах релігійно-традиційних приписів, відповідно до 

ідеалу добра та справедливості. Релігійні норми є стримуючими засобами у сфері 

регулювання суспільних відносин. Взаємодія релігійних та правових норм у процесі 

правотворення формується на аксіологічний, моральній, гуманній, толерантній, 

духовній основі, з метою захисту та реалізації прав і свобод особи [49, с. 29]. 

Фактично аналізоване явище є процесом природного зародження  та розвитку   

права, динамічність якого забезпечується за рахунок природних, соціальних, 

економічних, політичних та інших правостворюючих факторів, його метою є 

формування права. Правотворення пов’язане з виникненням об’єктивно 

обумовленої потреби у регулюванні суспільних відносин, тобто правостворюючих 

чинників [165 с. 432]. 

Відбувається акумуляція фундаментальних суспільних цінностей, які, 

набуваючи правової форми, стають правовими цінностями та правовими 

принципами, а також впливають на аксіологічний вимір правової свідомості, що 

дозволяє не лише сформувати на рівні права й укорінити у суспільній правовій 
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свідомості певні цінності (свободи, справедливості, гуманізму, рівноправності, 

відповідальності тощо), а й забезпечити їх запровадження у практику 

безпосереднього нормативного регулювання суспільних відносин [133, с. 198]. 

Взаємодія правових та релігійних норм у процесі правотворення відображає 

взаємодію складових частин ціннісної культури держави, об’єднаних причинно-

функціональними та логічно смисловими зв’язками. Домінуючою та стійкою 

формою взаємодії правових та релігійних норм у правотворенні є опосередкована 

форма впливу на підставі загальних факторів (віросповідальної політики держави, 

національних ідей, традицій тощо [25, с. 354]). 

Релігійні норми мають тісний зв’язок з системою джерел права: виступають як 

підґрунтя права, формують його внутрішній зміст або як фактор розвитку права. 

Через систему джерел права, як структурного елементу системи права, можна 

дослідити та визначити місце релігійних норм у складі правової системи, адже 

система права є структурним елементом правової системи [94, с. 34-38 с.35]. 

C. Погрібний зазначає, що правильне розуміння сутності і змісту звичаю та 

моральних засад суспільства, як соціальних регуляторів цивільних відносин в 

Україні, є запорукою правильного розуміння і застосування багатьох положень 

цивільного законодавства [128, с. 209-217]. 

Як слушно у цьому ж контексті зазначають П. Рабінович та С. Максимов, нині 

“стає вкрай необхідним сформувати і використовувати такі світоглядно-філософську 

й теоретико-правову парадигми, які б могли послугувати надійним концептуальним 

фундаментом задля наукового обґрунтування і прогнозування соціальної практики у 

відповідній ділянці вітчизняного соціуму” [144].     

Останню ваду намагається подолати новітня юриспруденція, яка починає 

досліджувати право і релігію як складові системи соціального регулювання, що 

мають як спільні риси, так і відмінності, взаємодіють та впливають одне на одного. 

Так, Г. Кельзен розглядав право і релігію як різновиди суспільних устроїв, що 

врегульовують суспільні відносини та розрізняються за характером своєї 

забезпеченості: для релігії - це авторитет Бога, для права - примус, який застосовує 

держава [63, с. 40]. 
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Г. Гурвич у свою чергу  звертає увагу на здатності як релігії, так і права 

виступати засобом інтеграції суспільства та підтримання його в єдності, об’єднуючи 

у дусі соціологічної школи права ці явища у широку категорію «соціальне право» .   

Вагомий внесок у «виправдання» ролі релігії в процесі становлення західного права 

зробив Г. Дж. Берман, який зазначав, що релігія справила і продовжує справляти 

величезний вплив формування та функціонування права. На думку вченого, право і 

релігія мають чотири спільні елементи: ритуал, традицію, авторитет та 

універсальність [40, с. 93]. 

Вплив релігійно-правової взаємодії на процеси соціально-правового 

регулювання прослідковується не лише на загальноправовому рівні, коли 

цілеспрямований характер розвитку правових відносин і їх нормативного 

регулювання вимагає відповідної правової ідеології, а й на рівні конкретних 

державно-правових реформ, які у процесі своєї реалізації передбачають 

фундаментальні ідеологічні зміни на рівні правосвідомості громадян у частині 

їхнього сприйняття права, його основних завдань, функцій, цінностей і державної 

влади. 

На нашу думку, роль релігійно-правової взаємодії полягає в тому, що саме 

вона визначає, яка модель співпраці  держави і громадянського суспільства 

реалізується в кожному конкретному випадку (це, у свою чергу, визначає і власти-

вості самого громадянського суспільства). Це визначає її особливу значущість як 

для держави, так і для громадянського суспільства. 

Трансформація розуміння співвідношення права і релігії позначилась і на суто 

раціоналістичних (у сенсі обґрунтування права через розум) концепціях 

праворозуміння.  

Так, Ю. Ґабермас обґрунтовує нерелігійні шляхи виправдання нормативних 

основ демократичної правової держави, оскільки конституція такої держави здатна 

самостійно задовольнити потребу у власній легітимізації через комунікативну 

практику вільних суб’єктів (демократичний процес її прийняття). Разом з тим 

німецький філософ в останніх своїх працях вимушений визнати певну вагомість 

релігійної ідеології для формування і набуття значення у суспільстві правових 
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цінностей (справедливість, і гідність), а також право релігійного світогляду на 

існування в умовах постсекуляризованого суспільства [195, с. 50-53]. 

У свою чергу Д. Ллойд стверджує, що релігія відіграла основну роль у 

наділенні права певною святенністю [82, с. 52].  

Спроби обґрунтувати необхідність підпорядкування правовим чи моральним 

вимогам з боку індивідів без релігії або релігійних чи квазірелігійних, абсолютних 

за своєю логікою доводів і цінностей виявляються не досить переконливими. На 

філософському рівні це яскраво демонструють представники екзистенціального 

напрямку. Зокрема, Ж.-П. Сартр зазначав, що якщо Бога немає, то дозволено усе, а 

тому людина занедбана, їй не має на що обпертися ні в собі, ні ззовні. Немає 

загальної моралі, яка у разі важкого морального вибору могла б вказати людині, як 

їй слід чинити [159, с. 3]. 

У царині права схожу позицію займає реалістична школа, яка зводить право до 

рішення, що приймається суддею під впливом різноманітних (часто суперечливих) 

фактів, вподобань та упереджень [195, с. 50]. Тим самим право релятивізується, 

позбавляється глобальних і достатньо стабільних етичних орієнтирів та легітимності 

у суспільстві, що може призводити до втрати правом своїх регулятивних 

можливостей.   

До цього слід додати, що новітня юриспруденція багато в чому знімає 

антагонізм наукового і релігійного пізнання у сфері права.  По-перше, це 

виявляється у визнанні можливості релігійного обґрунтування права як однієї з 

парадигм у праворозумінні (наприклад, течії неотомізму, неопротестантизму, 

правові дослідження, засновані на православній доктрині, та ін.), хоча йдеться не 

про божественне походження права, а скоріше про наявність елемента віри в 

основні політико-правові цінності (справедливість, свобода, права людини тощо) та 

християнський світогляд як основу правосвідомості. Як вказується у літературі, 

епоха постмодерну проявляє духовні і релігійні ознаки, воскрешаючи у пам’яті той 

факт, що культура і суспільство мають релігійний вимір [115, с. 151]. 

Саме у контексті пошуку збалансованих форм взаємодії між релігією та 

правом у процесах соціально-правового регулювання слід окремо зупинитись на 
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тому, що правова наука продовжує використовувати релігійну методологію, що 

особливо помітно у природно-правових теоріях. 

Адже внутрішня логіка юснатуралізму як ціннісного ставлення до права 

завжди приводить до ідеї Бога або її еквівалента у вигляді апріорної, часто 

ірраціональної посилки, що за теологічною схемою постулюється. Інакше кажучи, у 

цьому разі використовується метод проголошення, тобто філософсько-правовий 

метод, за допомогою якого формулюються твердження, що не підлягають 

доведенню [85, с. 81]. Зокрема, у Г. Радбруха такою посилкою виступає «ідея 

права», яку він прямо уподібнює Богу [146, с. 47]; у комунікативних теоріях – 

інтуїтивне розуміння рівних прав і загальної відповідальності партнерів за 

загальним дискурсом [92, с. 299]. 

До цього треба додати, що застосування розроблених схоластами прийомів 

тлумачення сакральних текстів сприяє розвиткові герменевтики (вчення про 

тлумачення юридичних текстів, включаючи нормативно-правові акти) і об’єктивно 

розширює методологічний інструментарій правознавства. 

Український дослідник І. Міма, встановлюючи природу релігійних норм, до 

особливостей, що вирізняють їх серед інших соціальних норм, відносить 

нормативність, формальну визначеність, загальність [101, с. 109], хоча усі перелічені 

ознаки притаманні й праву. А. М. Величко, розробляючи, за його словами, 

«православну теорію права», вказує, що право може бути «цілком правом» тільки 

тоді, коли воно зорієнтоване на певні ідеальні цілі, під якими автор розуміє 

виключно християнські цінності [26, с. 222]. 

Тим самим фактично заперечуються власна цінність права як окремого 

надбання людської культури і його здатність впливати на інші форми суспільної 

свідомості. Означена лінія, що передбачає не орієнтацію на ідеологічний компонент 

християнства, а підпорядкування права конкретній історичній формі релігійності 

(православ’ю), спостерігається і у А. А. Тер-Акопова, для якого встановлення 

зв’язків християнства і права слугує підставою для обґрунтування «відмови від 

правового лібералізму у православній країні» у вигляді, зокрема, закріплення 



66 

 

 

обов’язку (а не права) працювати, встановлення кримінальної відповідальності за 

одностатеві зносини, посилення репресивної ролі права тощо [182, с. 40]. 

Вагомим практичним суспільно значущим результатом  взаємодії права і 

релігії у процесах соціально-правового регулювання є збільшення рівня моральності 

у правозастосуванні. Цікавою видається позиція відомого американського 

професора права Л. Фуллера, який у своїй роботі «Мораль права» дослідив 

взаємозв’язок моралі та права, складні проблеми правової моралі, законності та 

законодавства, справедливості й ефективності законів та запропонував 

розмежовувати мораль обов’язку та мораль прагнення. Мораль прагнення 

починається на найвищому рівні людських досягнень, а мораль обов’язку 

починається на найнижчому.  

Мораль обов’язку «можна порівняти з правилами граматики»; мораль 

прагнення - «з правилами, які формулюються критиками для досягнення високого 

стилю й вишуканості твору». Правила граматики встановлюють те, що потрібно для 

збереження мови як засобу спілкування, так само як правила моралі обов’язку 

встановлюють необхідне для суспільного життя. Принципи ж доброї літератури, як і 

принципи моралі прагнення, «є вільними, розпливчастими та невизначеними і 

скоріше дають нам загальне уявлення про досконалість, якої нам треба прагнути, 

ніж указують надійні й непохибні способи її досягнення» [33, с. 69]. «Мораль 

прагнення - це моральність Добропорядного Життя, досконалості, найповнішої 

реалізації людських здібностей» [27, с. 197]. Проте не існує доступного нам способу 

примусити людину жити розумним життям. Ми можемо лише намагатися 

виключити з її життя найбільш кричущі й очевидні прояви випадковості та 

ірраціональності, створити умови, суттєво важливі для розумного людського 

існування – необхідні, але недостатні умови для досягнення цієї мети. Для того щоб 

судити, що в людській поведінці є поганим, ми мусимо знати, що є цілковито 

добрим. Кожна дія має оцінюватися з точки зору її внеску до досконалого життя. Без 

уяви про ідеал людського існування ми не матимемо взірця - як для встановлення 

обов’язків, так і для відкриття нових способів виявлення людських можливостей 

[33, с. 69].  
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Основоположними елементами внутрішньої характеристики людини, у яких саме 

проявляються соціальні особливості, є потреби, цілі, орієнтації, ідеали, установки. 

«Моральна регуляція спирається на громадську думку і совість кожної людини. У цьому 

одночасно - її сила і слабкість, таємниця ефективності застосування у всіх сферах 

соціального життя. Силою громадської думки можна психологічно, морально засудити 

особу, проте не можна притягнути до відповідальності (покарати). Деякі члени 

сучасного суспільства ігнорують моральні вимоги, не визнають загальнокультурні 

цінності. Звичайно, в таких випадках мораль безсила, але не безсилі люди» [28, с. 196]. 

Значне місце у правовому та моральному регулюванні посідає такий метод як 

переконання, оскільки воно пов’язує знання норм та їх значення як чинника 

прогресивності та істинності. Поява переконання означає перетворення норми на 

внутрішню цінність людини, тоді як звичка цього не вимагає [29, с. 128].  

Одним із елементів моралі також виступає спілкування, яке є засобом 

гуманізації людей. Моральність у контексті спілкування є тим самим виміром, який 

визначає поведінку людини, її ставлення до співрозмовника, охоплює внутрішню 

потребу особистості до здійснення моральних дій і вчинків [33, с. 68].  

Однак при з’ясуванні спільного між правом й мораллю слід брати до уваги 

головну закономірність: мораль невіддільна від права і є одним із аспектів правових 

відносин. Право як явище, що протистоїть беззаконню та безладдю, виконує соціальну 

місію впорядкування суспільних відносин. Воно виникає тоді, коли формуються нові 

виробничі відносини, при яких моральне регулювання не здатне скоординувати 

відносини особистості й суспільства і з’являється потреба в жорстких формах впливу на 

них. Ця історично необхідна форма соціального регулювання за своєю природою є не 

лише правовою, а й моральною, оскільки юридична регламентація суспільних відносин 

є виразом справедливості, в якій конкретизуються універсальні категорії добра і зла. 

«Справедливість, - наголошує Дж. Ролз, - це перша чеснота суспільних 

інститутів, як істина - перша чеснота системи думки» [193, с.19]. У всі часи ідея права 

пов’язувалась з людським прагненням до справедливості, асоціювалась з ідеями 

справедливості, її забезпечення в суспільстві. На думку М. І. Козюбри, будь-який 

«соціальний нормативний інститут, навіть бездоганний за юридичною формою, який 
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не втілює ідеї справедливості, не може бути названий правом. Справедливість надає 

праву і закону відповідного їм змістовного забарвлення, гнучкості і динамізму, вона 

спонукає до критичного сприйняття конкретного закону чи іншого нормативного акта» 

[130, с. 856]. Головне, що справедливість надає праву і закону відповідного людського 

виміру, об’єктивно орієнтуючи на конкретний баланс людських потреб і інтересів, тим 

самим водночас позбавляючи право і юридичний закон абстрактного характеру. 

Аналіз справедливості з точки зору права передбачає її тлумачення через 

осягнення змісту категорії «право як втілення справедливості» «справедливість як 

моральна детермінанта юридичних відносин». Справедливість за своєю природою є 

скоріше явищем моральним, ніж правовим, хоча його існування в суспільстві як 

моральної цінності неможливе без нормативного оформлення в певні правила, 

приписи, в т. ч. і юридичні. І хоча ідея справедливості в процесі історичного 

суспільного розвитку поступово раціоналізується, що, зокрема, відображається у 

логічній обґрунтованості тих чи інших юридичних форм права, все ж, як уявляється, 

за допомогою жодного юридичного акта не можна зміцнити моральність у 

суспільстві, якщо не будуть задіяні інші суспільні, взаємопов’язані з правом, важелі. 

Доречно в цьому випадку згадати слова Е. Дюркгейма: «…Моральність – це 

обов’язковий мінімум і сувора необхідність, це хліб насущний, без якого 

суспільства не можуть жити» [48, с. 58]. 

Цивілізаційна модель, спрямована на задоволення виключно матеріальних 

потреб, реалізацію матеріальних цінностей, не має історичної перспективи. 

Духовність, принципи моралі, в т. ч. й справедливості, становлять специфічний 

соціогенний механізм суспільства, що сприяє постійному еволюційному пошуку 

раціональних форм права, політики та закону, за допомогою яких реалізуються 

людські здібності, особа пристосовується до навколишніх умов за рахунок 

залучення до накопиченого людством духовного досвіду, історичної пам’яті, 

сукупного суспільного інтелекту, колективного народного розуму. 

Невипадково нині справедливість становить осердя загальновизнаних 

сучасним цивілізованим світом принципів права, в тому числі й міжнародного. У 
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цьому плані справедливість можна розглядати як одну з основних засад суспільної 

правосвідомості [13]. 

Право та мораль як соціальні регулятори незмінно мають справу з проблемами 

вільної волі індивіда та його відповідальності за власні дії. «Свобода волі» – так 

традиційно визначається ця проблема, що має важливе значення для з’ясування 

ставлення людини до зовнішнього світу, її орієнтації в сфері моралі та права. В 

правовій площині свобода волі це здатність і можливість особи здійснювати власний 

вибір і поводитись у відповідності з особистими інтересами і цілями за умови 

реалізації певних прав, дотримання обов’язків та несення відповідальності [84]. 

Переважання тих чи інших тенденцій у контексті  забезпечення релігійно-

правової взаємодії у процесах соціально-правового регулювання  залежить від 

ідеологічного спрямування, яке в Україні, попри всі негаразди, спрямоване на 

побудову громадянського суспільства. Правова ідеологія створює сприятливі 

психологічні умови для його розвитку і функціонування. Останнє, на нашу думку, 

передбачає наступні особливості:  соціальна правова ідеологія, яка спирається на те, 

що людина є не просто автономним і самодостатнім індивідом, а складає частину 

спільноти, котра також розвивається і має свої специфічні потреби, задоволення 

яких передбачає наявність державної влади; людина - це частина суспільства, яка є 

не лише носієм невід'ємних прав і свобод людини і громадянина, але й несе ряд 

обов'язків перед суспільством та перед іншими громадянами. 

Подібний вибір завжди здійснюється в умовах дії невизначеної кількості 

факторів (матеріального і нематеріального характеру), неповнота знань про які 

виявляє себе в цій ситуації як реальне обмеження поведінки. Що стосується 

визначального характеру впливу таких факторів, то він зумовлений: «по-перше, 

об’єктивними можливостями процесу задоволення індивідуальних потреб та 

інтересів; по-друге, офіційними вимогами діючого юридичного акта; по-третє, 

вимогами моралі, громадського порядку та спільного блага» [47, с. 10]. 

Ступінь впливу релігії пов’язаний з її місцем у суспільстві, а це місце є 

константним та змінюється в контексті процесів сакралізації і секуляризації. 

Сакралізація означає залучення до сфери релігійного санкціонування форм суспільної та 
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індивідуальної свідомості, діяльності, відносин, поведінки людей, інститутів, посилення 

впливу релігії на різні сфери суспільного та приватного життя. Секуляризація, навпаки, 

призводить до послаблення впливу релігії на суспільну та індивідуальну свідомість, до 

обмеження можливості релігійного санкціонування різних видів діяльності, поведінки, 

відносин і інститутів, «входження» релігійних індивідів і організацій до різних 

нерелігійних сфер життя. 

У сучасних умовах зросла роль відповідальності (особливо позитивної) 

окремої людини в навколишньому світі, розширилася її свобода і, водночас, 

залежність від зовнішнього соціального та природного середовища. Збільшилася 

кількість ситуацій, при яких над людиною, крім власної совісті, немає іншого 

контролю. Прийняття суб’єктом будь-якого рішення, вибір того або іншого варіанта 

поведінки пов’язані з підвищеною відповідальністю за можливі несприятливі 

наслідки. 

Водночас, основи взаємин між церквою й державою у громадянському суспільстві 

регулюються нормами конституційного права, що проголошують відокремлення церкви 

від держави. Це означає, що державні органи й посадові особи не втручаються у сферу 

релігійних відносин, також і в діяльність релігійних об’єднань, і не доручають їм 

виконання державних функцій. Держава захищає законну діяльність релігійних 

об’єднань, займаючи в питаннях свободи віросповідання і переконань нейтральну 

позицію, наприклад, у ст. 13 Конституції Греції проголошено, що свобода совісті 

непорушна, користування особистими й політичними свободами не залежить від 

релігійних вірувань, будь-яка визнана релігія вільна [27, с. 207]. 

Роль релігійно-правового синтезу  полягає й у тому, що він  продукує правові 

принципи, які дозволяють адаптувати реальні державні якості до бажаних, - це 

сприяє розвитку демократичної і правової держави, яка, у свою чергу, забезпечує 

функціонування громадянського суспільства. В умовах України йдеться, передусім, 

про формування такого правового порядку (у межах демократичного політичного 

режиму), який ґрунтується на засадах соціально орієнтованого ринкового 

господарства, балансу в розмежуванні та взаємодії приватно- і публічно-правових 

основ суспільного ладу. Такий  баланс можна розглядати як передумову досягнення 
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оптимального співвідношення між саморегулюванням суспільних процесів та їх 

державною організацією і управлінням, рівноваги між економічною ефективністю 

суспільного виробництва та соціальною справедливістю розподілу його результатів 

- матеріальних і духовних благ. Зазначений баланс формує засади оптимального 

співвідношення між свободою волі індивіда та юридичною рівністю людей, їх 

правами, обов’язками та відповідальністю, між правовою культурою, 

правосвітоглядом, правосвідомістю та правовим порядком. 

Таким чином, взаємодія права і релігії у площині соціально-правового 

регулювання суспільних явищ і процесів  фактично призвела  до актуалізації 

сучасної філософської і правової думки у напрямі  концептуального  поєднання 

права і релігії як окремих складових системи соціального регулювання, а на 

практичному рівні - часткового утвердження світськості права і держави, 

віротерпимості та свободи віросповідання. У той же час секуляризація політико-

правових явищ досить часто була пов’язана з повним запереченням зв’язків права і 

релігії, що не сприяло пізнанню природи їх співвідношення. 

Релігійні засади великою мірою впливають на формування соціальних  

цінностей, які поступово кристалізуються у суспільній свідомості і пов’язуються з 

загальною ідеєю права, набувають свого відображення у змісті нормативно-

правового припису чинного законодавства, укорінюються у суспільній правовій 

свідомості і визначають не лише загальне сприйняття індивідами оточуючої їх 

дійсності, а й їхню діяльність. 

Відтак, релігійні норми та релігійна правосвідомість формуються у суспільстві та 

об’єктивно  взаємодіють. Релігійні норми та релігійна свідомість, як було доведено у 

підрозділі, впливають на правосвідомість, складають уявлення членів суспільства про 

їх права й обов’язки, про належний правопорядок і, навпаки, правосвідомість впливає 

на релігійні норми, визначає практику їх застосування в інтересах віруючих, релігійних 

громад щодо реалізації останніми своїх релігійних інтересів. 

Право і релігія є найважливішими регуляторами суспільних відносин. З 

юридичного погляду, право наділене пріоритетом при соціальному регулюванні, 

оскільки завдяки своїй обов’язковості (імперативності), формальній визначеності і 
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державній захищеності воно здатне оптимально забезпечити нормальне функціо-

нування суспільства, що є складним соціальним організмом. У той же час 

ефективність правового регулювання багато в чому залежить від узгодженої 

взаємодії з іншими, не юридичними регулятивними системами, в тому числі й із 

релігією, яка містить численні оцінки належної й забороненої з позиції закону 

поведінки, тим самим, перетинаючись зі сферою правового регулювання. 

 

Висновки до Розділу 1  
Дослідження загальних засад взаємодії права та релігії у процесах соціально-

правового регулювання суспільних відносин  дало дисертантці можливість 

встановити  наступне: 

1. Функції соціального регулювання, які водночас виконують право та релігія на 

сучасному етапі цивілізаційного розвитку суспільства зумовлюють актуальність 

вивчення співвідношення цих складових суспільного буття у контексті включення 

міждисциплінарних методологічних підходів до дослідження цієї проблеми та, як 

наслідок розширення термінологічного апарату у рамках запропонованої методології. 

Доведено, що ефективність дослідження взаємодії права і релігії як соціальних 

регуляторів напряму залежить від обраної методології та оптимального залучення 

термінологічного апарату, а саме використання таких понять і категорій, які характерні 

водночас для релігії та права та здатні сприяти їх теоретичному і практичному синтезу. 

Інноваційність проаналізованих  у підрозділі науково-методологічних підходів 

полягає у їх  антропологічній спрямованості. Адже  саме людина - в її дотичності до 

релігії  та права  стає центральним об’єктом означеного регулювання, а її соціально-

природні правові властивості та закономірності їх державно-юридичного 

забезпечення поступово перетворюються на найважливішу складову зазначеного 

співвідношення права та релігії.  

У контексті застосування новітніх методологічних принципів дослідження 

співвідношення  права і релігії у процесах соціально-правового регулювання 

важливе місце належить такому міждисциплінарному утворенню як правологія 

релігії. Предметне поле правології релігії є поліаспектним. Воно охоплює висвітлені 



73 

 

 

у підрозділі особливості законодавства, які стосуються свободи совісті, свободи 

релігій, переконань, законодавчого забезпечення свободи буття релігії в сучасному 

суспільстві, належна імплементація яких у вітчизняне законодавство власне і 

дозволяє удосконалювати механізми соціально-правового регулювання. 

2. Доведено, що ідеологічну основу правових сімей сучасності, яка є 

практичним результатом релігійно-правового синтезу, формують релігійні норми, 

що здатні забезпечити суворе та неухильне  виконання правових приписів. 

Закріплюючи у змісті релігійних норм підзвітність та підконтрольність світської 

влади, остання діє суворо у визначених межах релігійно-традиційних приписів, 

відповідно до ідеалу добра та справедливості. Це робить можливим вплив на 

формування соціальних  цінностей, які поступово кристалізуються у суспільній 

свідомості і пов’язуються з загальною ідеєю права, набувають свого відображення у 

змісті нормативно-правового припису чинного законодавства, укорінюються у 

суспільній правовій свідомості і визначають не лише загальне сприйняття 

індивідами оточуючої їх дійсності, а й їхню діяльність.  

Вагомим релігійний чинник у процесі формування правових сімей треба 

визнати і з огляду на персональний характер дії права. Це означає, що засноване на 

релігії право поширює свою дію не на певну територію, а на конкретну релігійну 

громаду, тобто індивідуально. 

Таким чином відбувається акумуляція фундаментальних суспільних 

цінностей, які, набуваючи правової форми, стають правовими цінностями та 

правовими принципами, а також впливають на аксіологічний вимір правової 

свідомості, що дозволяє не лише сформувати на рівні права й укорінити у суспільній 

правовій свідомості певні цінності (свободи, справедливості, гуманізму, 

рівноправності, відповідальності тощо), а й забезпечити їх запровадження у 

практику безпосереднього нормативного регулювання суспільних відносин.   

3. На сучасному етапі, як показано у підрозділі, правові та релігійні норми 

можуть вільно співіснувати в суспільстві, законодавстві, правовій практиці. 

Розвиток, становлення, конкуренція та співвідношення норм релігії відбуваються 
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паралельно з правовими нормами. Велике значення має історичний фактор розвитку 

державно-церковних відносин, саме він визначає напрям взаємодій цих норм.   

Серед соціальних норм великий вплив на право здійснює мораль, але остання, 

своєю чергою, не має чіткого закріплення як правова норми в законодавчій базі. 

Взаємодія правових та релігійних норм у процесі правового регулювання має виражений 

ідеологічний характер, адже  впливає на процес державотворення, наповнюючи його 

водночас причинно-функціональними та логічно-смисловими зв’язками. Здійснений у 

підрозділі теоретичний аналіз  взаємного впливу релігійних та правових норм дозволяє 

констатувати важливість актуалізації сучасної філософської і правової думки у напрямі  

концептуального  поєднання права і релігії як окремих складових системи соціального 

регулювання, а на практичному рівні - часткового утвердження світськості права і 

держави, віротерпимості та свободи віросповідання. 

Таким чином, з урахуванням вищевказаної взаємодії права і релігії у 

соціально-правовому регулюванні суспільних відносин, нами у наступному Розділі 

буде здійснено дослідження сутнісно-структурних аспектів втілення релігійних 

норм у правовій системі України. 
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РОЗДІЛ 2. СУТНІСНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ВТІЛЕННЯ  

РЕЛІГІЙНИХ НОРМ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Специфіка відображення релігійних норм у сучасній Конституції 
України   

Аналізуючи сучасний стан конституційно-правової імплементації релігійних 

норм, і виокремлюючи при цьому специфічні риси цього процесу, варто звернути 

увагу на те, що прямого посилання на релігійно-доктринальні приписи Основний 

Закон не робить. Натомість системний аналіз положень Конституції України дає 

змогу встановити достатню кількість окремих конституційно-правових норм, 

пов’язаних із релігією. Такий стан  підтверджують конституційні принципи 

відносин держави і релігійних організацій в Україні, які виділяє українська 

дослідниця церковно-державних відносин Г. Сергієнко: принцип гарантування 

свободи віросповідання, заборона його неконституційного обмеження, принцип 

відокремлення держави і релігійних організацій, принцип відокремлення державних, 

комунальних навчальних закладів від релігійних організацій, принцип рівності 

релігійних організацій перед законом, принцип заборони дискримінації релігійних 

організацій [162, с. 70]. 

   Зокрема, звертають на себе увагу положення ст. ст. 11, 24, 35 Конституції 

України, в яких містяться певні механізми реалізації релігійних прав людини та 

громадянина, що дає підстави сформувати уявлення про загальну систему 

конституційно-правового та організацій-но-правового забезпечення релігійного 

життя [71, с.12]. 

Ключовим поняттям у царині досліджуваної нами проблеми надання 

релігійним нормам конституційно-правового характеру є розгляд поняття «релігія» 

у суспільно-правовому контексті. Зауважимо, що полеміка про введення в науковий 

обіг стійкого поняття «релігія» настільки складна, що її неможливо редукувати до 

одномірності й зафіксувати однозначним визначенням. У сучасному 

соціокультурному світі релігія є одним із найбільш суперечливих і не визначених за 
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змістом понять, яке наповнюється новим змістом і розширює свій синонімічний ряд, 

тому має піддаватися ретельному вивченню й науковому осмисленню.   

У цьому контексті, звертаючись до сфери досліджень теорії держави і права, 

слід зазначити, що саме на цьому загальнотеоретичному рівні відбувається основна 

концептуалізація та категоріальне осмислення тих базових факторів, а саме релігії та 

права, які лежать в основі державно-правового і суспільного розвитку України, а 

також мають вагомий вплив на відображення релігійних норм у сучасній 

Конституції України. Саме тому релігійний вимір важливий із погляду розбудови 

суспільства, а відтак важливими є гарантії релігійних прав особи. Держава, у свою 

чергу, визначає можливості релігійного розвитку особи та громадянина, а також 

можливості розвитку релігійних організацій, закріплюючи це в національному 

законодавстві.  

Н. Пархоменко серед юридичних гарантій конституційних прав і свобод 

людини і громадянина виокремила такі їх види: нормативно-правові та 

організаційно-правові. Нормативно-правові гарантії становлять сукупність правових 

норм, за допомогою яких забезпечується реалізація, порядок охорони і  захисту прав 

і свобод особистості. 

Дослідниця широко виділила окремі їх види за різними критеріями, 

наприклад, залежно від території поширення - внутрішньодержавні та міжнародні; 

залежно від форм закріплення в нормативних актах - конституційні та галузеві 

тощо. Змістом організаційно-правових гарантій конституційних прав і свобод 

людини і громадянина є визначення, прийняття та реалізація державою соціальної та 

правової політики, державний і громадський контроль, обробка інформації щодо 

прав людини тощо [123, с. 198-201]. 

Оптимальне відображення релігійних норм у сучасній Конституції України 

уможливить, на наш погляд, формування вітчизняного законодавчого поля як 

цілісної, несуперечливої системи права, структурно-функціональної єдності його 

елементів, їх спрямованості на утвердження України як суверенної і незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави. 
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Релігія, виступаючи як суспільний інститут, ще з первісних часів висувала 

певні вимоги до соціальної поведінки людей, чинила регулятивний вплив на 

суспільні відносини. Вироблені релігією правила поведінки належать не тільки до 

здійснення культу, а й до особистого чи суспільного життя людини. Вони мають 

імперативний характер, впливають на поведінку людей і є певним видом соціальних 

норм. Релігійні норми - визначальний елемент у структурі релігійного впливу 

церкви на своїх послідовників [10, с. 250]. 

На думку В. Сорокун, не доцільно надавати правового визначення поняттям 

«релігія», «думка» або «переконання», оскільки будь-яке визначення не зможе 

відбити різноманітні ставлення до цих термінів у різних культурах світу, суттєво 

звузить їхній зміст і гратиме на користь тим, хто дискримінуватиме почуття 

віруючих [173, с. 14]. 

Зокрема, дослідник О. Биков у своїй роботі пропонує, щоб українське 

законодавство у сфері гарантування свободи віросповідання було приведене у 

відповідність до ст. 35 Конституції України як законодавчого акта, що має вищу 

юридичну силу, тобто необхідно уточнити значення словосполучення «свобода 

світогляду й віросповідання» через заміну його «правом людини на свободу думки, 

совісті та релігії», передбаченої міжнародними актами з прав людини [17, с. 12]. 

За думкою В. Новікова, розкриваючи зміст інституту «свобода совісті й 

віросповідання», використовувати поняття «релігія» не доцільно. Його слід замінити 

на поняття «світогляд», що є більш ємним, змістовним і враховує сучасні тенденції в 

праві. Відповідно до цього, на зміну інституту свободи совісті та віросповідання, 

продовжує науковець, повинен сформуватися інститут свободи світогляду, який 

можна визначити як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини 

у сфері права людини, - сприймати чи не сприймати, вільно обирати, змінювати, 

розповсюджувати й висловлювати будь-які світоглядні системи, не наражаючись на 

дискримінацію та переслідування з боку держави і суспільства [112, с. 82-83].  

Однозначний імперативний вплив християнства на державне право й 

одночасне визнання їх правовою основою в регулюванні суспільних відносин 

підтверджуються державним статусом релігії в країнах релігійно-традиційної 
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правової системи. Очевидно, християнські норми і релігійна правосвідомість 

формуються в об’єктивних умовах і взаємодіють. 

З’ясування потенціалу релігійних норм  як засобу систематизації 

законодавства передбачає, окрім вищезазначеного, дослідження можливостей 

соціально-правового позиціонування та конструювання вітчизняного 

конституційно-правового простору відповідно до норм права, етичних засад 

життєдіяльності соціуму, стану прав і свобод людини і громадянина тощо. 

Модернізаційний стан українського суспільства, стратегія реформування вимагає 

динамічного соціально-правового регулювання суспільних відносин за допомогою 

науково обґрунтованого релігійно-правового синтезу, що відповідає об’єктивним 

потребам громадянського суспільства, яке формується в Україні. За цих умов 

особливі сподівання покладаються на законотворчість, призначенням якої є 

системне забезпечення правового поля країни засобами пізнання та оцінки правових 

потреб суспільства і держави.  

Відтак християнські норми й релігійна свідомість впливають на 

правосвідомість, формують уявлення членів суспільства про їхні права й обов’язки, 

про належний правопорядок, і навпаки, правосвідомість впливає на релігійні норми, 

визначає практику їх застосування в інтересах вірян, релігійних громад щодо 

реалізації останніми своїх релігійних інтересів, зумовлюючи характер 

правореалізації, нормотворчої діяльності, механізм правового регулювання тощо. 

Тобто християнські норми виступають найважливішими регуляторами 

різноманітних суспільних відносин, чинниками формування правових норм, 

ставлення індивідів до правових інститутів і вияву протиправної чи правомірної 

поведінки. За допомогою релігійних норм формується релігійно-нормативна 

ідеологія, яка, своєю чергою, формує культурний свідомий, цивілізований тип 

людини [36, с. 3]. 

Вчений І. Луцький доводить, що  конституційне право та релігія виконують 

практично однакове завдання, оскільки релігія (щодо  України -християнство) має 

на меті виховання морального християнина, а право - законослухняного гро-

мадянина. Крім того, на  думку цього дослідника, релігія завжди висувала певні 
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норми і вимоги до соціальної поведінки людей, які стосувались не тільки ведення 

культу, а й особистого та суспільного життя людини, мали імперативний характер і 

впливали на їхню поведінку [88, с 192]. 

Варто погодитись із українською дослідницею проблеми конституційно-

правового регулювання відносин держави і релігійних організацій  в Україні Г. 

Сергієнко у тому, що «… в умовах проголошення курсу України на розбудову 

правової демократичної держави особливого значення набуває питання 

гарантування свободи віросповідання, стан забезпечення якої значною мірою 

залежить від характеру відносин держави і релігійних організацій, становлення 

таких взаємозв’язків та їх юридичної регламентації…» [163, с. 2]. 

Водночас слід підкреслити, що таке бачення не є беззаперечно правильним, 

оскільки, як зазначає Л. Ярмол, ст. 35 Конституції України повинна стосуватися 

саме свободи віросповідання людини, а не в широкому розумінні свободи 

світогляду, оскільки ст. 34 Конституції України проголошує цілу низку 

можливостей - право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань, які є окремими складниками її світогляду, а свобода слова - це одна з 

форм свободи вираження поглядів, що також є ключовим елементом світогляду 

[210, с. 388]. 

На нашу думку, головним виходом із такої ситуації є закріплення на 

конституційному рівні єдиної термінології у відповідній галузі з одночасним 

внесенням змін у національне законодавство з метою усунення термінологічної 

невизначеності. Формується думка, що визначення свободи віросповідання через 

поняття світогляду є неприпустимим, оскільки вони лежать у різних площинах і 

мають різне функціональне призначення. Поняття світогляду має найбільш широкий 

характер і поширюється на всю систему поглядів на світ і місце людини в ньому, на 

ставлення людини до навколишньої реальності й до самої себе, у т. ч. на релігійний 

світогляд. Свобода віросповідання, свобода думки і слова, свобода совісті є 

базовими поняттями для розвитку спеціального законодавства про світоглядні по-

гляди людини. Виходячи з таких міркувань, пропонується уживати поняття 

«свобода віросповідання», не підміняючи його поняттями «свобода світогляду» та 
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«свобода совісті», як зазначено в Конституції України та спеціальному законі. До 

того ж, таке поняття потребує відповідного нормативно-правового оформлення. 

Відмежування держави від церкви означає неможливість ідеологічного 

зрощення між релігійним вченням і політичною програмою розвитку суспільства, 

але це зовсім не означає, що публічно-політична сфера не може використовувати 

релігійні цінності як внутрішній імператив для формування індивідуальної та 

суспільної правосвідомості. Якщо релігія сприймається більшістю населення, то 

цілком логічно, що така більшість формує під впливом цієї релігії певні критерії та 

бачення подальшого цивілізаційного розвитку, аксіологічний вимір, вимоги до 

морально-етичного виховання тощо. У цьому контексті реалізація релігійних прав і 

свобод людини та громадянина виявляється через дотримання державою певної 

дистанції та уникнення від прямої підтримки конкретного релігійного вчення [76, 

с. 78-85]. 

Системний аналіз положень Конституції України розкриває сутність 

державних гарантій релігійних прав і свобод людини та громадянина. Закріплення 

на рівні Основного закону недопустимості переслідування чи обмеження прав на 

підставі тієї чи іншої релігійної само ідентифікації особи дає підстави провести 

аналогію щодо неможливості та недопустимості нерівнозначного ставлення до тієї 

чи іншої конфесії в межах однієї релігії.  

Водночас звертає на себе увагу необхідність подальших теоретико-

методологічних досліджень у сфері конституційно-правового закріплення 

релігійних норм у контекст державно-церковних  відносин, визначення моделі, 

структури та форми таких відносин. Така необхідність викликана тим, що на рівні 

Конституції України ці відносини не знайшли свого належного визнання. 

Проблема відображення норм моралі в нормах права має особливе значення у 

зв'язку зі зростаючим визнанням основних прав людини, гідності людської 

особистості, боротьби з соціальною нерівністю і т. ін. Відповідні сучасні вимоги в 

цьому плані знайшли своє належне вираження в статті 3 Конституції України, 

відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека є найвищою цінністю [69, с. 52]. 
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Конституція визначила ті межі, в рамках яких формувалося і формується 

поточне законодавство. Саме від нього залежить ступінь реалізації значного 

соціально-культурного потенціалу, яким володіють церкви, а також забезпечення 

справжньої свободи і незалежності релігійних організацій. Ефективність 

законодавства напряму залежить від того, наскільки воно зможе створити належні 

правові умови для особи, яка бажає реалізувати своє конституційне право на 

релігійну свободу [155, с.144]. 

Закріплений у статті 24 Конституції принцип рівноправності незалежно від 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та 

іншими ознаками. Він утверджує однаковий підхід, рівну міру при вирішенні 

питання про права і свободи, обов'язки і відповідальність людей.  

У контексті нашої проблематики, стратегічною є стаття 11 Конституції 

України, яка  гарантує державне сприяння розвитку економічної, культурної, мовної 

та релігійної самобутності всіх корінних  народів і національних меншин. Загалом, 

для демократичних законодавств є традиційною позитивна дискримінація 

(особливий захист) національних меншин. Проте, слід розуміти, що релігія не є 

ознакою приналежності до певного етносу, оскільки вона на відміну від мови та 

культури, не є національним а є над етнічним, універсальним феноменом.  

Відтак, зміст цієї статті свідчить, що в Україні на державному рівні 

закріплюються можливості для повноцінного розвитку різних релігійних течій і 

напрямів, при чому державні гарантії дотримання релігійної свободи надаються не 

лише титульній нації, але й представникам національних меншин, що розглядаються 

у якості інтегрованих частин українського суспільства. Також, зі змісту згаданої 

статті випливає, що українська держава виключає будь-які форми дискримінації на 

релігійному підґрунті та зобов’язується не втручатися у цю сферу суспільного 

життя. Безумовно, зазначені положення цілком задовольняють ключові міжнародні 

вимоги, щодо дотримання релігійної свободи. 
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А тому, підтримуючи релігійну самобутність національних меншин, 

Конституція, тим самим, позбавляє такої підтримки тих представників цих меншин, 

які сповідують інші, відмінні від «самобутньої релігії», віросповідання [54]. 

У ній, зокрема, йдеться: «Держава сприяє консолідації та розвиткові 

української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові 

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України» [70]. 

Відтак, зміст цієї статті свідчить, що в Україні на державному рівні 

закріплюються можливості для повноцінного розвитку різних релігійних течій і 

напрямів, при чому державні гарантії дотримання релігійної свободи надаються не 

лише титульній нації, але й представникам національних меншин, що розглядаються 

у якості інтегрованих частин українського суспільства. Також, зі змісту згаданої 

статті випливає, що українська держава виключає будь-які форми дискримінації на 

релігійному підґрунті та зобов’язується не втручатися у цю сферу суспільного 

життя. Безумовно, зазначені положення цілком задовольняють ключові міжнародні 

вимоги, щодо дотримання релігійної свободи. 

У сукупності ці чинники є передумовою виникнення права, визначають 

предмет правового регулювання, позиції суб’єктів правотворчості, стан 

правотворчого процесу. Зокрема, це соціально-економічні потреби населення та 

економічні трансформації у суспільстві. Ідеологічний чинник також є наявним у 

процесі формування права (пов’язаний з визначенням найбільш прийнятної моделі 

правового регулювання суспільних відносин). 

Крім того, правотворчими чинниками є звичаї, традиції та релігійні норми, що 

впливають на рівень правосвідомості та правової культури населення. Формуючись, 

право відображає потреби ефективного регулювання різних суспільних відносин, 

тому право є динамічною системою, яка реагує на зміни соціальної дійсності. 

Релігійні норми у свою чергу в належному їм  контексті, так само як і правові, є 

дієвими регуляторами у механізмі соціально-нормативного регулювання суспільних 

відносин, визнаються еталоном суспільних відносин. 
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Правотворення є закономірним процесом, що суб’єктивно (усвідомлена 

мотиваційна потреба суб’єктів суспільних відносин у врегулюванні та узгодженні їх 

інтересів) та об’єктивно (встановлення, врегулювання, впорядкування суспільних 

відносин, з метою усунення конфлікту інтересів їх суб’єктів) обумовлений. 

Завдяки конституційному відображенню релігійних норм посилюється 

соціальне позиціонування права, адже правотворчість як процес, становлення 

громадянського суспільства і правової держави неможливі поза чітко визначеними 

ціннісними орієнтирами, розумінням суспільства як системи в єдності її базових 

функцій - ціледосягальної  (цілеорієнтуючої), адаптивної, інтегративної та 

відтворення структури. Це пояснюється тим, що право спроможне виконувати 

покладену на нього місію лише за умови знання об’єкта впливу, законів його 

функціонування та розвитку, його реальних і потенційних потреб, ресурсів розвитку 

тощо. 

Це явище у цілому відображає процес появи права як результату соціального 

розвитку суспільства, у зв’язку з потребою нормативного регулювання суспільних 

відносин, розробкою і прийняттям правового акта та веденням його в дію; визначає 

процес виникнення і становлення права у формі правосвідомості, формування права 

у результаті реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що 

трансформуються у конкретні правовідносини, формує право у вигляді норм права, 

які у сукупності утворюють систему [96, с. 567]. 

Слід констатувати, що відображення релігійних норм у сучасній Конституції 

України є важливим для  становлення в Україні інститутів правової держави та 

громадянського суспільства. І це завдання може бути реалізоване насамперед 

завдяки системі державно-правового регулювання. Цей процес  має бути 

підпорядкований завданням утвердження України як правової, соціальної, 

суверенної, демократичної країни, що можливо на засадах поєднання зусиль 

суспільства, держави та її громадян, відродження традиційних релігійних  засад 

української державності та правопорядку, соціально-правового регулювання в  

єдності з морально-етичними засадами функціонування суспільства. 
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Проте, на відміну від правових, релігійні норми та засади формуються на 

підставі релігійних уявлень; є обов’язковими щодо дотримання лише  для суб’єктів, 

що сповідують певну релігію та здійснюють опосередкований вплив на поведінку 

суб’єктів правовідносин [190, с. 86]. 

Конституція визначила ті межі, в рамках яких формувалося і формується 

поточне законодавство. Саме від нього залежить ступінь реалізації значного 

соціально-культурного потенціалу, яким володіють церкви, а також забезпечення 

справжньої свободи і незалежності релігійних організацій. Ефективність 

законодавства напряму залежить від того, наскільки воно зможе створити належні 

правові умови для особи, яка бажає реалізувати своє конституційне право на 

релігійну свободу. 

Як було зазначено сучасним дослідником В. Бедєм, у чинному законодавстві 

України не наводиться конкретного визначення понять «релігія», «релігійна 

організація», але фіксуються певні види таких організацій (релігійні громади, 

управління, центри, монастирі, релігійні братства, місії, духовні навчальні заклади 

тощо), а також формулюється мета їх діяльності [12, с. 20].  

Н. Пархоменко серед юридичних гарантій конституційних прав і свобод 

людини і громадянина виокремила такі їх види: нормативно-правові та 

організаційно-правові. Нормативно-правові гарантії становлять сукупність правових 

норм, за допомогою яких забезпечується реалізація, порядок охорони і  захисту прав 

і свобод особистості.  

Дослідниця широко виділила окремі їх види за різними критеріями, 

наприклад, залежно від території поширення - внутрішньодержавні та міжнародні; 

залежно від форм закріплення в нормативних актах - конституційні та галузеві 

тощо. Змістом організаційно-правових гарантій конституційних прав і свобод 

людини і громадянина є визначення, прийняття та реалізація державою соціальної та 

правової політики, державний і громадський контроль, обробка інформації щодо 

прав людини тощо [123, с. 198-201]. 

Право та релігія, на слушну думку І. Луцького, виконують практично 

однакове завдання, оскільки релігія (стосовно до України - християнство) має на 
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меті виховання морального християнина, а право - законослухняного громадянина. 

Поєднання завдань релігії та права, спрямування їх у спільну практичну площину 

сприяє формуванню демократичної держави з високими соціальними і 

громадянськими стандартами [88, с. 19]. 

Відтак, соціально-правове регулювання суспільних відносин  здійснюється як 

правом, так і релігією Закріплення прав і свобод людини, їх змісту та обсягу в 

основних нормативних актах є одним з основних напрямів демократичного 

суспільства, адже відповідно до Конституції України людина є найвищою 

соціальною цінністю. Релігійні організації також постійно приймають різні 

документи, які є відносно обов'язковими для людей. що сповідують ту чи іншу 

релігію. Людина часом може стояти перед вибором, яких із щ« норм потрібно 

дотримуватися. Тому варто звернути увагу на місце релігійних норм у системі 

регулювання суспільних відносин. 

Конституція України,  як Основний закон держави, що визначає засади 

розвитку суспільства у чітких правових межах, повинна апріорі включати морально-

етичні та релігійні норми. Така взаємодія дозволяє впливати не лише на правила 

суспільної поведінки громадянина, а й на його духовну свідомість, розуміння 

запропонованих у Основному законі України засад і принципів правової організації.  

В Україні ще задовго до 1996 р. у законодавчому процесі почали активно 

застосовувати морально-етичні та релігійні норми. Насамперед варто відзначити 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», прийнятий Верховною 

Радою України 23 квітня 1991 р. з урахуванням положень Загальної Декларації прав 

людини, документів, підписаних у рамках Гельсінських угод, які безпосередньо 

стосуються проблем свободи совісті, релігії, церкви. Цей Закон започаткував 

законодавчу основу, що закріпила оптимальні демократичні критерії державно-

церковних відносин, дав змогу створити правові основи, необхідні для послідовної 

реалізації принципів свободи совісті (свободи релігії, свободи церкви) в Україні. 

Продовжуючи характеристику засадничих норм Конституції з метою 

виявлення у ній  релігійно-правового синтезу, варто відзначити, що вплив морально-

етичних норм проявляється у принципі народовладдя, про який зазначається у ст. 5, 
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та у принципі поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, їх незалежності 

одна від одної (ст. 6).  

Ці норми виступають основою конституційного устрою. При розкритті 

морально-етичних та релігійних норм в основних положеннях Конституції варто 

зауважити, що саме прийняття Основного закону засвідчило про досягнення 

Українською державою моральної та правової стабільності у суспільстві. Адже саме 

цей процес, як правило, зумовлюється переходом суспільства від одного якісного 

стану до іншого (зокрема, як це відбувається в Україні, результатом зміни 

суспільного устрою стало формування громадянського суспільства і демократичної, 

соціальної, правової держави) [73, с. 237]. 

Аналізуючи основний зміст Конституції України, варто зазначити, що вона 

містить розгорнуту систему морально-етичних і релігійних норм, що створюють 

гарантії прав людини (у тому числі гарантії справедливого правосуддя), які 

відображають загальнолюдські правові і моральні цінності. Так, у ст. 3 Конституції 

України зазначається: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини і їх гарантії визначають зміст і направленість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави» [71, с. 4]. 

Морально-етичні та релігійні норми відображені в основному в ІІ розділі.  

Конституції «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», де чітко 

регламентуються права особи, визначається найвищий ступінь їх захисту з боку 

держави. Цей розділ регламентує фундаментальні основи, гарантії, умови та 

можливості практичної реалізації прав і свобод людини в нашій країні. Одразу ж у 

ст. 21 Основного закону України закріплено, що «усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах» [71, с. 9].  

Більше того, Конституція засадничо гарантувала дотримання морально-

етичних прав і свобод людей: «При прийнятті нових законів або внесені зміни до 

чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» 

(ст. 22) [71, с. 10]. 
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Гарантуючи гендерні права чоловіків і жінок, у ст. 24 Конституції України 

жінкам надаються рівні з чоловіками права і можливості у громадсько-політичній, 

культурній і трудовій діяльності, забезпечуючи «правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства…» [71, с. 10].    

Основоположним пунктом у контексті аналізу морально-етичних та релігійних 

норм у засадничих положеннях Конституції є гарантування і захист безпеки 

людського життя з боку держави. У ст. 27 зазначається, що «кожна людина має 

невід’ємне право на життя», а його захист є обов’язком держави, як і будь-якої 

людини у випадку збереження себе від протиправних посягань [71, с. 11]. 

Гарантуючи право на життя, держава на конституційному рівні визначає право 

людини на повагу до її гідності, право на свободу та особисту недоторканість (ст. ст. 

28, 29). Право людської гідності є основоположним принципом морально-етичних 

норм, оскільки передбачає повну свободу особистості, її захист від нелюдського 

поводження, катувань чи жорстокого поводження, що тягне за собою кримінальну 

відповідальність.  

Загалом у положеннях Конституції України окремо виділені моральні права 

людини та норми, що гарантують їх дотримання. Так, ст. 54 з-поміж гарантій свобод 

«літературної, художньої, наукової і технічної творчості» декларує захист 

«моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності» [71, с. 23].  

Перш ніж перейти до аналізу специфіки закріплення релігійних засад у 

Конституції України необхідно зв’язувати природу релігійних норм та їх сутнісні 

характеристики, які відіграють вирішальну роль у процесі їх імплементації в 

Основний Закон  України.  

Можна виокремити такі ознаки релігійної норми: 1) вони надають учасникам 

регульованих релігійних відносин суб’єктивні релігійні права та обов’язки з метою 

впорядкування релігійних суспільних відносин; 2) визначають устрій церкви 

(порядок організації та діяльності релігійних громад), відносини церкви з іншими 

організаціями та державою; 3) є обов’язковими до виконання кліром та віруючими, 

як у межах церковного устрою, так і поза ним [4, с. 16]; 4) мають моральне 
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спрямування (враховуючи заповіді); 5) мають загальний характер (виступають як 

зразок поведінки віруючих людей у тій або іншій ситуації) і стосуються широкого 

кола людей (тих, хто сповідує ту чи іншу релігію); 6) релігійні норми впливають на 

свободу і свідомість людей, формують їхню соціальну поведінку [5, с. 68]. 

Вчені проводять різні відмінності між релігійними та правовими нормами. 

Наприклад, І. Міма до відмінних ознак релігійних норм, порівняно з правовими та 

іншими соціальними нормами, відносить: догматичний характер; здійснення 

реалізації через віру, переконання, виконання, дотримання і примус за активної 

участі всіх суб’єктів релігійних відносин; закріплення в релігійних джерелах; 

забезпечення різними способами суспільного примусу; виступають як зразок 

поведінки віруючих людей за певних обставин; регулюють відносини, що 

знаходяться поза компетенцією інших соціальних норм, оскільки ці відносини 

виникають під час відправлення релігійних культів, задоволення релігійних потреб 

тощо [104, с. 17]. 

Не вдаючись до детального аналізу цього питання, на нашу думку, основною 

різницею між релігійною і правовою нормою є те, що правові норми є 

обов’язковими для всіх людей, незалежно від їхнього ставлення до них, і їх 

невиконання тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді реальних 

матеріальних чи фізичних наслідків.  

Релігійні ж норми є обов’язковими тільки для віруючої людини і лише у тому 

випадку, якщо вона визнає їх обов’язковість, а наслідки можуть проявлятися у 

вигляді релігійних (розкаяння і покаяння) або церковних санкцій (відлучення від 

церкви) [21, с. 10; 7, с. 67-68].  

Основною відмінністю, крім божественного походження, між релігійними та 

правовими нормами вважають те, що дія правових норм обмежена територіально, а 

релігійні норми мають універсальний, космополітичний характер [89, с. 320]. У 

даному випадку про універсальний характер можемо говорити тільки щодо власне 

релігійних норм, а корпоративні норми релігійної громади чи церкви, звісно, не 

мають універсального характеру і поширюють свою дію тільки на осіб, які є 

членами відповідної релігійної громади. 
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Для вітчизняних концепцій права характерний зв’язок з релігійно- 

моральними засадами, де право невіддільне від долі держави, культури, ролі 

особистості в державі. Цим визначається належність нашої правової системи до 

недиференційованих правових систем, для яких не властива чітка розділова лінія 

між правом, релігією, мораллю, політикою. Вони мають свою особливу логіку 

розвитку, сформовану на використанні традицій, колективістських засад та інших 

основ, що визначають правову спадщину, нарешті їм властиве взаємопроникнення 

права й моралі. Тут право ототожнюється зі справедливістю не тільки в аспекті 

повсякденної правової культури, а й на рівні професійної, фахової правової  

культури. Зокрема, використання термінології “справедливе право” і “справедливе 

правосуддя” є доказом генетичної спільності права й моралі в нашій правовій 

системі. 

В юридичній літературі підкреслюється релігійна легітимність сучасної 

концепції прав людини на основі таких джерел християнства, як Старий і Новий 

Заповіти. Християнство підготувало ґрунт правам людини низкою ідей, серед яких 

визначальними є такі: єдність людського роду й рівність його членів, унікальність і 

гідність кожної людини. Християнські засади простежуються у принципах 

демократії, поділу влади і громадянського суспільства. Християнською спадщиною 

обстоюється ідея становлення соціальної правової держави як відображення 

новозаповітного заклику любити ближнього. 

Конституція гарантує право на свободу думки і слова, право на свободу совісті 

і релігії (ст.ст. 34, 35). Норми цих статей повністю відповідають вимогам Загальної 

декларації прав людини, Європейській Конвенції про захист прав людини -

насамперед, це право на свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 

ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.  

Це право обмежується законом в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення, а також для захисту прав і свобод інших людей, 

що відповідає ст. 29 Загальної декларації прав людини та п. 2 ст. 9 Конвенції [72].  
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Тут ідеться про обмеження культової, проповідницької чи іншої релігійної 

діяльності, а не про заборону певної релігії, релігійної течії, організації тощо.  

У Конституції чітко зазначено, що жодна релігія не може бути державною чи 

обов’язковою; це дає практичну можливість для мирного співіснування всіх 

українських церков і релігійних організацій. Це свідчення існування релігійного 

плюралізму. Відомий релігійний дослідник П. Яроцький справедливо підкреслює, 

що етнорелігійні, міжконфесійні, державно-церковні та внутрішні громадянські 

відносини повинні бути прозорими і стабільними, толерантними і гуманними, 

передбачати визнання релігійного плюралізму як наріжного каменя у фундаменті 

свободи совісті [211, с. 67].  

Таким чином, на основі проведеного у підрозділі обґрунтованого аналізу 

специфіки закріплення релігійних норм у сучасній Конституції України можна 

стверджувати, що  безпосереднє здійснення організаційної діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій по 

забезпеченню прав людини в релігійній сфері відноситься до системи юридичних, 

конституційно-правових гарантій як їх складова частина. Така  діяльність 

спрямована насамперед на найбільш повну реалізацію як загальних, так і 

спеціальних прав людини на свободу світогляду та віросповідання. 

Сучасна оптимальна модель правової системи свідчить, що закріплені у 

Конституції релігійні норми здатні істотно впливати на характер необхідних 

суспільних змін, сприяти гуманізації держави і права, вдосконаленню законодавчого 

процесу, підвищенню ефективності правового регулювання, формуванню високої 

суспільної й індивідуальної правосвідомості. Безсумнівно, правова система є одним 

з важливих засобів забезпечення прогресивного розвитку політичної та соціальної 

стабільності, цілісності конкретного суспільства. Тому сучасні процеси 

демократизації суспільства вимагають більш зваженого й реалістичного погляду на 

основи розвитку правової системи. Звідси є очевидним той факт, що відображення 

релігійних норм у сучасній Конституції України постає важливим чинником 

формування громадянського суспільства, правової соціалізації індивіда, утверджує й 

розвиває вітчизняні традиції правотворчої, законодавчої і правореалізуючої 
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діяльності і, відповідно, протистоїть будь-яким не правовим спробам регулювання 

соціальних відносин. Завдяки відображенню в Основному Законі держави релігійні 

норми сприяють на формуванню системного законодавчого поля країни. 

Специфіка сучасного стану українського суспільства, як і завдання правової 

системи України щодо демократизації суспільного життя, побудови правової 

держави, зумовлюють пріоритет таких підходів до способів юридичного 

закріплення релігійних норм у Конституції України, які апробовані суспільно-

історичною практикою людства, стали критеріями прогресивного розвитку держав з 

усталеною формою демократії у рамках демократичної правової системи. 

 

2.2. Особливості взаємозв’язку релігійних та правових норм у публічно-

правовій системі законодавства України 

Релігійний фактор посідає важливе місце в суспільно-політичному й духовно-

культурному житті. Українське законодавство закріплює принцип відокремлення 

Церкви від держави. Але в Україні спостерігається традиційно значний вплив 

релігійних інституцій на суспільні відносини, на політичні події, загалом на процес 

державотворення, що пояснюється історичним значенням Церкви у житті нашої 

держави й особливістю національного менталітету, головною складовою якого є 

релігійна духовність. Юридичні гарантії, якими є публічно-правові гарантії 

організаційно-правового характеру, спрямовані насамперед на забезпечення 

реалізації, охорону і захист прав людини в релігійній сфері, підтримання режиму 

законності і правопорядку, на боротьбу з правопорушеннями в цій сфері. 

Так само, як і правова, демократична держава не може  існувати  в умовах 

правового нігілізму, зневаги до правопорядку та негативної за своїми показниками 

якості культури юридичної практики. Оскільки ж одним із засобів подібного 

цілеспрямованого впливу на вдосконалення правової культури є поєднання 

релігійних і правових норм у публічно-правовій системі законодавства України, то 

вивчення  впливу цих норм на процеси соціально-правового регулювання 

суспільних відносин має величезну актуальність як для юридичної науки, так і для 

практики державного будівництва в Україні. 
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Дослідження місця і ролі релігійно-правового синтезу у публічно-правовій 

системі законодавства України передбачає аналіз його  функціонально-рольового 

значення, зокрема регулятивного потенціалу, детермінаційного характеру. 

Функціонально-ролевий потенціал поєднання релігійних і правових норм у 

публічно-правовому просторі, його  дієвість, активно-творча роль реалізується як за 

допомогою правового впливу на суспільне життя, (який включає юридичні та 

неюридичні (соціальні, ідеологічні, психологічні тощо) засоби, так і через механізм 

соціально-правового регулювання (який є системою юридичних засобів, 

спрямованих на упорядкування суспільних відносин).  

Існування релігії як суспільного інституту стало можливим через необхідність 

особи задовольняти потребу в духовності, духовному вихованні, духовному 

сприйняття реальності. Релігійні норми багато, що склались у процесі історично-

правової еволюції суспільства, багато  в чому впливають на поведінку осіб, на їх 

внутрішнє переконання й відтак на ту систему принципів і цінностей, що зумовлює 

їх існування в соціумі, а для соціуму - загальні тренди суспільного розвитку.  

Саме тому релігійний вимір важливий із погляду розбудови суспільства, а 

відтак важливими є гарантії релігійних прав особи. Держава, у свою чергу, визначає 

можливості релігійного розвитку особи та громадянина, а також можливості 

розвитку релігійних організацій, закріплюючи це в національному законодавстві як 

важливу складову публічно-правового регулювання. Тому належний розвиток як 

індивідуальної релігійності, так і релігійно-суспільної площини в цілому 

забезпечується шляхом ефективного поєднання релігійних там правових норм, 

особливості якого є предметом розгляду цього структурного елемента дослідження. 

Саме у контексті публічно-правового регулювання важливе місце посідають 

міжконфесійні відносини   як  елемент релігійних відносин і сфера реалізації 

людиною та громадянином своїх релігійних прав, а на рівні організаційно-правового 

забезпечення - як предмет регулювання, тотожний із відносинами релігійними, але 

такий, що співвідноситься з ними як окреме до цілого. 

При цьому зазначимо, що соціальні цінності правової системи накопичуються 

під впливом геополітичних, економічних, соціокультурних та релігійних факторів. 
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Така внутрішня, діюча в межах конкретної національної культури, система передачі 

політико-правових цінностей може бути визначена як національна політико-правова 

традиція. Крім того, глобалізаційні та інтеграційні процеси спричиняють зближення 

різних правових систем, тому дослідження особливостей юридичного мислення 

різних народів і культур, ґрунтоване на конкретній правовій традиції, є на часі та 

обумовлюється необхідністю узгодження законодавства, правотворчості різних 

країн та правових систем.  

Центральне місце в цій системі займає підсистема соціальних норм які у 

вигляді специфічних правил поведінки (право, мораль, звичаї, релігія, норми 

суспільних об’єднань).  Вичленення і відокремлення нормативності у вигляді правил 

поведінки дозволяє їм бути засобом не тільки відображення, а й встановлення 

порядку, коли повторюваність, типовість, стабільність переростають в норму як 

соціальне явище, як вираз конструктивної людської діяльності [14, с. 21]. 

За допомогою соціальних норм досягається цілеспрямована, керована 

спільність в регламентації суспільних відносин, система типових масштабів, що 

охоплює той чи інший вид суспільних відносин, а потім і цілу сукупність цих 

відносин [5].  

У сучасному суспільстві право вважається регулятором суспільного життя, що 

претендує на певний універсалізм, адже кожний на території держави має 

узгоджувати свою поведінку з правилами, за якими вона визнає значення 

обов’язкових. Професійні юристи, працюючи в межах такого ефективного типу 

регулювання, не завжди можуть коректно співвідносити його з іншими типами, 

здатними ефективно впливати на людську поведінку, діючи одночасно з правом, але 

по-своєму і не завше узгоджено з ним.  

Одним із них  є релігія.  І все ж особливості цього регулятора, як і різноманітні 

аспекти його співвідношення з правом, осмислені в юриспруденції, очевидно, 

недостатньо попри безумовну актуальність цього питання [78]. 

Досліджуючи значення релігійних норм у процесах, що регулюються галузями 

публічного права України, важливим є з’ясування особливостей державно-правової 

політики, яка власне формується шляхом синтезу усіх без винятку галузей 
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публічного права та їх кореляції із загальнолюдськими ідеалами, які лежать в основі 

історично притаманної для України християнської релігійної системи. 

Виходячи з наведеного, правова політика сучасності повинна орієнтуватися на 

людину і її загальнолюдські проблеми, що пов’язані з визнанням абсолютної 

цінності самого життя людини і необхідності зберегти середовище її мешкання. Бо, 

з позиції О. Данільяна, без ціннісного підходу неможливо виявити призначення 

права у загальнолюдському, соціальному і культурному розвитку, зрозуміти його 

специфічну природу як духовно-практичного засобу освоєння світу людьми [191, 

с. 207]. 

Тобто панівну роль в діяльності державної влади потрібно надати правовим 

цінностям та ідеалам, їхньому високому беззастережному статусу у всіх сферах 

суспільного життя та верховенства закону, який виражав би правові принципи 

суспільства, пріоритет права над державою, підкреслює О. Бандура [192].  

У цьому контексті визнаємо слушність за тими дослідниками, які результатом 

синтезу релігійних норм у галузі публічного права України вважають створення 

ефективної моделі гуманістичної правової політики держави.  

Людський вимір, або, за іншим трактуванням, гуманістичний вимір у системі 

державного управління - це така якість діяльності системи державного управління, 

за якої людина визнається найвищою соціальною цінністю, а забезпечення її прав і 

свобод визначає зміст і спрямованість цієї діяльності. Людський вимір у всі часи 

розглядався як сприйняття системою державного управління сукупності ідей, 

поглядів, переконань, поваги до честі, гідності і прав людини, турботи про її благо, 

різнобічний розвиток, про створення гідних людини умов суспільного життя [188]. 

Розвиток релігійних норм відповідно до закономірностей розвитку правових 

систем, надає їм цілісності, впорядкованості, системності. Необхідно зазначити, що 

релігійні норми є нормативною основою правової системи, їх зміст характеризує 

сутність усієї правової системи в конкретній державі, її правової політики та 

ідеології [83, с. 357]. 

Процес адекватного регулювання суспільних відносин між людьми 

здійснюється як правом, так і релігією. Закріплення прав і свобод людини, їх змісту 
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та обсягу в основних нормативних актах є одним з основних напрямів 

демократичного суспільства, адже відповідно до Конституції України людина є 

найвищою соціальною цінністю. І для права - це основне його призначення. 

Регулювання суспільних відносин на законодавчому рівні здійснюється постійно. 

Релігійні організації також постійно приймають різні документи, які є відносно 

обов'язковими для людей. що сповідують ту чи іншу релігію. Людина часом може 

стояти перед вибором, яких із щ« норм потрібно дотримуватися. Тому варто 

звернути увагу на місце релігійних норм у системі регулювання суспільних 

відносин.  

Існування різноманітних наукових теорій праворозуміння та специфіка кожної 

з них пояснюється, з одного боку, особливостями історичного моменту розвитку 

правових явищ, з іншого - дуалізмом у розумінні феномену «право», протиставлення 

або співставлення природного та позитивного права, Божого та людського права, 

права та закону, офіційного права та традиції тощо [21, с. 83].  

Релігійна основа забезпечує суворе та неухильне  виконання правових приписів. 

Закріплюючи у змісті релігійних норм підзвітність та підконтрольність світської влади, 

остання діє суворо у визначених межах релігійно-традиційних приписів, відповідно до 

ідеалу добра та справедливості. Релігійні норми є стримуючими засобами у сфері 

регулювання суспільних відносин. Взаємодія релігійних та правових норм у процесі 

правотворення формується на аксіологічний, моральній, гуманній, толерантній, 

духовній основі, з метою захисту та реалізації прав і свобод особи [49, с. 29]. 

На думку В.  Оксамитного, дуалізм, що властивий праву пояснюється тим, що 

поруч з офіційно діючим правом (юридична термінологія, правові інститути та 

установи, джерела права, зовнішні законодавчі атрибути та процесуальні ритуали) 

зазвичай переважно застосовуються власні правові форми регулювання поведінки 

людей, які визначаються зразками життя конкретного населення, традиціями або 

релігійними поглядами [117, с. 421]. 

Кожна релігія, в тому числі й християнство, увібравши всю сукупність 

релігійних поглядів на право, створила свою інтерпретацію права [149, с.  218]. У 

зв'язку з цим можна говорити про релігійний тип праворозуміння, який, на думку Н. 
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Штурмак, виступає як узагальнююче поняття відношення до права існуючих у світі 

релігій та релігійних течій, а основними його рисами є: синтезоване тлумачення 

права як такого, що походить від Бога право створюється через посередника або 

пророка для регулювання поведінки людей. На її думку, можна виокремити 

природне право що має божественне походження і сутність, та позитивне право як 

засіб здійснення цілей, визначених людині Богом [204, с. 188-189]. 

Деякі вчені, зокрема В. Лафітський, вважають, що право взяло із християнства 

такі цінності, як свобода, справедливість, рівність, любов та милосердя. І важливо, 

щоб вони були закріплені в законодавстві, інакше вони  будуть проявляються в 

інших вимірах, таких як правова свідомість, правова культура, звичаї і стереотипи 

правової поведінки [80, с 13-17].  

У сукупності ці чинники є передумовою виникнення права, визначають 

предмет правового регулювання, позиції суб’єктів правотворчості, стан 

правотворчого процесу. Зокрема, це соціально-економічні потреби населення та 

економічні трансформації у суспільстві. Ідеологічний чинник також є наявним у 

процесі формування права (пов’язаний з визначенням найбільш прийнятної моделі 

правового регулювання суспільних відносин). Крім того, правотворчими чинниками 

є звичаї, традиції та релігійні норми, що впливають на рівень правосвідомості та 

правової культури населення. Формуючись, право відображає потреби ефективного 

регулювання різних суспільних відносин, тому право є динамічною системою, яка 

реагує на зміни соціальної дійсності. Релігійні норми у свою чергу в належному їм  

контексті, так само як і правові, є дієвими регуляторами у механізмі соціально-

нормативного регулювання суспільних відносин, визнаються еталоном суспільних 

відносин.  

Проте, на відміну від правових, релігійні норми та засади формуються на 

підставі релігійних уявлень; є обов’язковими щодо дотримання лише  для суб’єктів, 

що сповідують певну релігію та здійснюють опосередкований вплив на поведінку 

суб’єктів правовідносин [190, с. 86]. 

Релігійні засади великою мірою впливають на формування соціальних  

цінностей, які поступово кристалізуються у суспільній свідомості і пов’язуються з 
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загальною ідеєю права, набувають свого відображення у змісті нормативно-

правового припису чинного законодавства, укорінюються у суспільній правовій 

свідомості і визначають не лише загальне сприйняття індивідами оточуючої їх 

дійсності, а й їхню діяльність.  

Відбувається акумуляція фундаментальних суспільних цінностей, які, 

набуваючи правової форми, стають правовими цінностями та правовими 

принципами, а також впливають на аксіологічний вимір правової свідомості, що 

дозволяє не лише сформувати на рівні права й укорінити у суспільній правовій 

свідомості певні цінності (свободи, справедливості, гуманізму, рівноправності, 

відповідальності тощо), а й забезпечити їх запровадження у практику 

безпосереднього нормативного регулювання суспільних відносин [133, с. 198]. 

Взаємодія правових та релігійних норм у процесі правотворення відображає 

взаємодію складових частин ціннісної культури держави, об’єднаних причинно-

функціональними та логічно смисловими зв’язками. Домінуючою та стійкою 

формою взаємодії правових та релігійних норм у правотворенні є опосередкована 

форма впливу на підставі загальних факторів (віросповідальної політики держави, 

національних ідей, традицій тощо [25, с. 354]). 

На думку Г. Сергієнко, яка, на наш погляд, є повністю слушною, «…починаючи 

з 1917 року можна виокремити три основні періоди розвитку конституційно-правового 

регулювання взаємозв’язків держави і об’єднань віруючих в Україні: демократичний 

(1917 - 1920 рр.), репресивний (1921 - 1990 рр.), а з 1991 року розпочався і триває на 

даний час третій період - лібералізації цих відносин» [163, с. 4].  

Як було зазначено сучасним дослідником В. Бедєм, у чинному законодавстві 

України не наводиться конкретного визначення понять «релігія», «релігійна 

організація», але фіксуються певні види таких організацій (релігійні громади, 

управління, центри, монастирі, релігійні братства, місії, духовні навчальні заклади 

тощо), а також формулюється мета їх діяльності [12, с. 20].  

На наш погляд, відсутність у Законі про свободу совісті та релігійні організації 

чітко визначених дефініцій «релігія», «релігійна організація» доволі ускладнює 

законодавче забезпечення гарантій на права людини і релігійної свободи. З огляду 
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на це, треба пам’ятати, що у правовому контексті термін «релігія» має доволі 

широке значення. Отже, під захистом релігійної свободи слід розуміти не лише 

поширені у суспільстві релігії, але й ті, які мають навіть кілька десятків 

послідовників [142]. 

Зокрема, у статті 5  згаданого документа встановлено принцип рівності перед 

законом усіх релігій, віросповідань та релігійних організацій [142].  

Закон встановлює правовий порядок, за яким надання переваги або навпаки - 

політика обмеження однієї з релігійних течій, організацій, віросповідань, не 

припустимо. Проте, якщо бути об’єктивним, наявність у вітчизняному законодавстві 

подібної норми, не відміняє того факту, що держава опосередковано підтримує 

християнство, а саме його православну течію [44, с. 109].  

Підтвердити це припущення може Кодекс Законів про працю. Так, у статті 73, 

де йдеться про неробочі та святкові дні, фігурують саме релігійні свята 

православних, зокрема Трійця, Великдень, Різдво Христове. Вочевидь, це зумовлено 

тим, що більшість українських громадян належить до православної церкви. Втім, 

розцінювати ситуацію зі святами, як прояв дискримінації на релігійному ґрунті, теж 

не можна, бо у частині 2 згаданої статті зазначено, що якщо представники інших,  

офіційно зареєстрованих релігійних громад чи конфесій звернуться з відповідним 

проханням щодо вихідних днів до керівництва підприємств, організацій або установ, 

де вони працюють (навчаються), їм мають надати до трьох днів відпочинку 

протягом року у зв’язку з їх релігійними святами, але за умови обов’язково 

відпрацювання цих днів [67].  

У статті 8 Закону зазначено, що реєстрація релігійної громади та 

інформування про це відповідних державних органів не є обов’язковим. З нашої 

точки зору це не є виправданим. Надання інформації про створення релігійної 

громади не може розглядатися у якості втручання до її внутрішніх справ. Більш 

того, подібне інформування може сприяти набуттю громадою статусу юридичної 

особи, а це, у свою чергу, значно розширить доступний для неї спектр правових 

відносин [142]. 
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Згідно зі статтею 21 Закону: «Командування військових частин надає 

можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні 

релігійних обрядів. Богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, 

будинках для престарілих та осіб з інвалідністю, місцях попереднього ув’язнення і 

відбування покарання проводяться на прохання громадян, які перебувають в них, 

або за ініціативою релігійних організацій. Адміністрація зазначених установ сприяє 

цьому, бере участь у визначенні часу та інших умов проведення богослужіння, 

обряду або церемонії» [141]. За інших обставин проведення богослужінь, релігійних 

обрядів та церемоній тощо, здійснюється у разі отримання спеціального дозволу від 

представників місцевої влади. 

Детальний аналіз Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», дозволяє зробити висновок, що серед його головних завдань - надання 

державних гарантій щодо дотримання права на свободу совісті громадянам України 

та вироблення дієвих механізмів для його реалізації. Крім цього, ключового 

завдання, можна виокремити й декілька інших, а саме: забезпечувати, згідно з 

відповідними статтями Конституції України, Декларації про державний суверенітет 

та міжнародно-правовими нормами, які визнає Україна, соціальну справедливість, 

рівність, захист прав і законних інтересів громадян, незважаючи на те, яку вони 

сповідують релігію чи не сповідують її взагалі.  

У Законі також визначається, як коло обов’язків з боку держави стосовно 

релігійних організацій, так і навпаки. Безумовно, і тут ми солідарні з деякими 

іншими дослідниками, що  прийняття цього Закону об’єктивно сприяло подоланню 

деструктивних наслідків державної політики  у сфері релігійних відносин, 

радянських часів [113, с. 32].  

Законом гарантовано створення і підтримання належних умов для поширення 

у суспільстві моральних норм, які б ґрунтувалися на гуманістичних засадах. У свою 

чергу, це буде сприяти громадянській злагоді і співпраці людей незалежно від їх 

релігійних переконань. 

Завершуючи аналіз цього Закону, слід відзначити його засадничий характер. 

Саме він став орієнтиром для побудови принципово нового правового поля, у якому 
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відбувалося становлення конфесійної політики держави, розвиток представників 

різних релігій, вже у незалежній державі. Тим не менш, і з плином часу це стає все 

більш очевидним, унікальність та не прогнозованість релігійних процесів в Україні, 

не дала змоги творцям Закону у повній мірі передбачити усі нюанси процесу 

розвитку відносин між різними конфесіями та  державою.  

На певному етапі, особливо це актуально для 1990-х - початку 2000-х рр., коли 

відбувався перехід від тоталітарно-атеїстичної держави до демократичної та 

правової, Закон виправдовував покладені на нього сподівання, заклавши правове 

підґрунтя для побудови якісно нових алгоритмів державно-релігійної взаємодії. 

Умови для свобідного розвитку отримали не лише традиційні для України конфесії, 

але й зарубіжні, що не мали великої кількості прихильників. Втім, з позицій 

сьогодення, треба констатувати, що концепція побудови державно-конфесійних 

відносин у дусі лібералізму, не співпадає з українськими реаліями з точки зору 

стану інституцій політичної демократії. Більш того, окремі положення Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації», дисонують з базовими 

особливостями етноконфесійного характеру, що склалися у нашій країні протягом її 

тривалого історичного розвитку. 

Можна погодитись з дослідником А. Ковбаном, який, розглянувши зазначений 

нормативно-правовий акт, висунув пропозицію внесення змін до Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації», з тим, щоб він гарантував право на 

релігійну свободу кожному, не обмежуючись лише особами, які мають українське 

громадянство [66, с. 13]. 

На думку П. Рабиновича, свобода віросповідання, яка закріплена у 

Конституції, є можливістю вільного вибору об’єкта віри, який не можна попередньо 

обмежувати формальними властивостями, рамками [143, с. 179]. 

У цьому ж контексті дослідник  В. Клочков зазначає, що свобода 

віросповідання, постаючи однією з важливих складових структури свободи совісті, 

«…стосується того, що є благом людського духу, в першу чергу всього того, що 

належить до сфери  вільного функціонування релігії…» [65, с. 56]. 
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Свобода віросповідання, дотримання якої забезпечується передусім важелями 

конституційного права, як невідчужуване (природне) право людини, є можливістю 

людини вчиняти певні дії або утримуватися від їх вчинення, за допомогою чого 

об'єктивується її віровизнання. Це можливість людини вчиняти такі діяння, за 

допомогою яких приймаються, змінюються та сповідуються релігійні або інші 

переконання. Можливість сповідування віри у будь-що - ось засаднича, стрижнева 

ідея коментованого припису [1¸ с. 142]. 

Відтак, процес відображення  релігійних засад у галузях публічного права у 

практичній площині виявляється через  свободу віросповідання (обрання чи зміна 

релігії пов’язана з вірою людини) і  включає в себе такі елементи: право сповідувати 

віровчення тієї чи іншої релігії, право відправляти релігійний культ та право 

утворювати релігійну організацію чи входити до утвореної раніше (але при цьому 

слід зазначити, що релігійна організація має право з певних причин відмовити 

людині у відправленні релігійного культу та «членстві»,  що визначається нормами 

адміністративного права [107, с. 26]. 

Досить цікавою є думка С. Ляхової, яка звертає увагу на те, що поняття 

«свобода віросповідання» є більш широким за змістом, ніж релігійні права, та вказує 

на те, що значення визнання цієї свободи державою полягає у встановленні системи 

правових гарантій його забезпечення [90, с. 306]. 

Активно взаємодіючи в усіх основних сферах життєдіяльності людини і 

суспільства, у процесі належної реалізації суб'єктами своїх прав та обов'язків, право 

і релігія, на думку О. Львової, є визначальними чинниками стану правопорядку і 

законності в суспільстві, рівня правової свідомості і культури населення. Тому 

кожна релігія, виконуючи одну з основних  своїх функцій, намагається регулювати 

суспільні відносини, в тому числі й шляхом видання власних соціальних доктрин чи 

концепцій прав людини. Право є регулятором суспільних відносин за основним 

своїм призначенням [89, с 323].  

Існування християнства і права як регуляторів суспільних відносин (в окремих 

випадках тотожних), одночасне розв’язання ними загальнозначущих проблем та 
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виникнення між ними колізій, може у тому числі й негативно позначатися на 

характері, змісті, шляхах і формах їх взаємозв’язків і взаємодії.  

Адже всупереч традиційній релігійній думці, світський законодавець не може 

змінити релігійні акти чи окремі релігійні норми, бо він не є суб’єктом релігійної 

нормотворчості. Єдине, що в цьому випадку він може вчинити, - рекомендувати 

утриматися від застосування тієї чи іншої релігійної норми. Щоб подолати такі 

суперечності, потрібно приймати нормативно-правові акти, що містять пряме чи 

опосередковане посилання на християнські норми, задля врегулювання суспільних 

відносин.  

Поняття «релігія» не може бути наповнене конкретним змістом, оскільки 

людське ставлення і сприйняття Бога здійснюється представниками різних станів 

суспільства. Як слушно зазначає В. Яворський, спільною помилкою у визначенні 

релігії є вимога про наявність віри в Бога. Найбільш очевидним контраргументом 

може бути традиційний буддизм, який не є теїстичним, та індуїзм, який є 

політеїстичним [160, с. 38-39]. 

Показово, що поняття «релігія» не визначається текстом ст. 9 Європейської 

конвенції про захист прав людини й основних свобод і судовою практикою 

Європейського суду. Цей недолік є цілком логічним, оскільки таке визначення 

повинно бути досить гнучким, щоб охопити весь спектр релігійних систем у всьому 

світі (старі та нові, теїстичні та нетеїстичні, традиційні та нетрадиційні) і достатньо 

конкретним, щоб бути застосованим до окремих випадків. У зв’язку з цим 

зазначимо, що релігія багатогранна й внутрішньо складна, перебуває в постійній 

динаміці, і для її адекватного розуміння потрібен масштабний комплексний аналіз 

усього спектра напрямів релігієзнавчого знання, що не входить до переліку наших 

дослідницьких завдань. 

Водночас варто зазначити, що рівень української законодавчої бази щодо 

визначення поняття «релігія» істотно поступається, наприклад, білоруському закону 

«Про свободу совісті та релігійні організації» від 17 грудня 1992 р., у якому 

виділено окреме місце для поняття «релігія», яке визначається як світогляд і 
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світовідчуття, а також відповідні їм поведінка й специфічні дії (культ), засновані на 

вірі в надприродне [114]. 

Зауважмо і про термінологічну невизначеність понять «свобода світогляду» та 

«свобода віросповідання» у вигляді неузгодження назви Закону «Про свободу 

совісті та релігійні організації» зі змістом ст. 35 Конституції України. Таким чином, 

український законодавець не визначає межі між суміжними поняттями, що 

використовуються в Конституції та спеціальному законі. Поняття, які вико-

ристовуються законодавцем, повинні бути однозначними, чітко визначеними, 

зрозумілими й сумісними з усім комплексом термінів, уживаних у юридичній науці.  

Зазначені понятійні категорії свідчать, на думку І. Средницької,  про 

внутрішню неузгодженість і невідповідність системи нормативно-правових актів 

України. Невизначеність чинної термінологічної конституційної конструкції у 

релігійній сфері може негативно позначатися на законодавчій діяльності та практиці 

правозастосування [174, с.79]. 

Щодо шляхів подальшого вдосконалення організаційно-правових основ 

діяльності релігійних організацій та об’єднань в Україні, які регламентуються такою 

галуззю публічного права як адміністративне, то, на думку Г. Сергієнко, 

«…повноваження «спеціальних» органів державної влади передусім полягають у 

забезпеченні проведення державної політики щодо релігій і об’єднань віруючих, 

здійсненні релігієзнавчої експертизи, а також реєстрації статутів (положень) цих 

груп та контролю за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні 

організації... повноваження по здійсненню державної політики щодо релігій і 

об’єднань віруючих необхідно виключити із законодавства України, а передбачена 

ним експертиза повинна бути не релігієзнавчою, а лише правовою» [163, с. 9]. 

На думку Л. Ярмол, юридичним механізмом забезпечення свободи вираження 

поглядів в Україні є система ефективних юридичних засобів реалізації, охорони та 

захисту свободи вираження поглядів загалом, а також окремих її елементів 

(можливостей), закріплених у національних нормативно-правових актах та в інших 

джерелах права [209, с. 346].  
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Отже, можна погодитися з О. Дворніковою, яка вважає, що багато законодав-

чих положень мають релігійно-моральні корені (заборона вбивства, крадіжки). 

Незважаючи на це, діяльність жодної релігійної організації, церкви не може 

виходити за межі закону і підривати встановлений у державі правопорядок, адже 

намагання однієї релігії зайняти головне місце може привести до релігійного 

тоталітаризму [45, с. 45, 50]. 

З державно-церковними відносинами пов'язуються такі поняття, як свобода 

вибору і свобода совісті. Ці фактори мають бути визначеними як природне право 

кожної особи на можливість вільного вибору релігії, світоглядних орієнтирів і 

переконань. Наша держава в ст. 35 Конституції України гарантує своїм громадянам 

повну свободу совісті в її релігійному аспекті. "Кожен має право на свободу 

світогляду і віросповідання" - говориться в ній [70].  

Суспільні відносини за своїм змістом є результатом утілення знань про те, 

якою має бути поведінка їх учасників і реалізацією конкретних зразків поведінки, 

що містять певні види соціальних норм. Релігійні правовідносини, врегульовані 

релігійними нормами, є саме поведінкою учасників релігійних суспільних відносин. 

Релігійні правовідносини, як різновид суспільних, існують паралельно з іншими 

видами (політичними, правовими, культурними тощо): реальні, походять від 

релігійно-нормативних текстів, які приписують необхідність виникнення таких 

відносин; визначають та узгоджують поведінку суб’єктів таких відносин; пов’язані з 

релігійною поведінкою суб’єктів; учасники релігійних правовідносин наділені 

повноваженнями вимагати дотримання та виконання приписів релігійних норм 

(віруючими, кліром, священнослужителями, державою, Церквою й іншими 

релігійними організаціями чи громадами). 

Динамічні трансформації адмістративного права пов’язані з розвитком 

суспільних відносин, що зумовлює необхідність належного адміністративного-

правового регулювання релігійної сфери та необхідність побудови в державі дієвої 

структури органів влади, які повинні здійснювати нормотворчу, а також 

контрольно-наглядову діяльність та втілювати державну релігійну політику. В 

сучасних умовах нормативне визначення і неухильне дотримання апробованих 
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розвитком цивілізації принципів свободи совісті як важливого елемента 

загальнолюдських цінностей і невід'ємних прав людини є неодмінною ознакою 

демократичності суспільства.  Для української держави це означає умову її 

повноцінної інтеграції у міжнародну спільноту, запоруку незворотності політично-

економічних реформ, а також один із засобів досягнення внутрішньої стабільності, 

гармонії і злагоди в суспільстві. 

Імплементація норм, якими б визначалися бажані пріоритети та стан 

державно-церковних відносин, є, на наш погляд, абсолютно нормальною практикою 

та свідчить про розширене тлумачення державою власних обов’язків перед 

суспільством у сфері забезпечення громадського порядку та національної безпеки. 

Релігійний фактор, як було доведено, є важливим чинником розвитку суспільства та 

несе в собі досить серйозні за ступенем наслідків ризики соціально-економічного та 

суспільно-політичного характеру. 

Таким чином, правові та релігійні норми у процесі публічно-правового 

регулювання  співвідносяться між собою як «норма» (є результатом свідомого 

сприйняття змісту релігійно-нормативного припису суб’єктами суспільних відносин 

та є загальнообов’язковою до дотримання) та «зразок» (модель бажаної поведінки 

суб’єкта суспільних відносин). Окрім створення правових норм для нормального 

забезпечення розвитку суспільства, необхідним є їх беззаперечне дотримання. Адже 

передусім такі галузі публічного права як конституційне та кримінальне  вимагають 

у  поведінці суб’єктів правовідносин не лише слідування, але розуміння і 

сприйняття. Тому саме релігійні норми у процесах публічно-правового регулювання 

стають тим необхідним джерелом для формування системи внутрішніх особистісних 

імперативів поведінки, які ефективно мотивують дотримання правових норм.  

Характерні риси релігійних норм, як було доведено у підрозділі, визначаються 

їх місцем і роллю у правовій системі, як її складової частини - підсистеми. 

Відповідно розвиток системи релігійних норм визначається розвитком правової 

системи, виконуючи при цьому власне призначення. Основні принципи побудови 

правової системи визначають зміст, структуру та призначення в суспільстві 

релігійних норм.  
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2.3. Форми поєднання релігійно-правового впливу у галузях приватного 
права України 

Особливість сучасного етапу розвитку правовідносин в Україні полягає не 

просто в актуалізації релігійної ідеї, але й у її об’єктивації, інституціональному 

оформленні, присутності в усіх без винятку модусах соціальної практики, у тому 

числі й у якості форм впливу  на процеси приватноправового регулювання. Релігія 

за останні десятиліття пройшла непростий шлях від якогось маргінального 

феномену до нормативного орієнтира, що став найважливішою «точкою зростання» 

масової свідомості [125, с.271]. 

Оскільки релігія явище багатогранне та неоднозначне і впливає на різні сфери 

життєдіяльності людини і суспільства, що підлягають приватноправовому 

регулюванню, то її сутність необхідно розглядати з різних аспектів, у тому числі й у 

контексті їх взаємного  впливу.  Оскільки існує динамічний зв’язок релігії та права у 

процесі переходу до нового праворозуміння і розробки сучасної правової парадигми 

у вітчизняній юриспруденції.  

На думку І. Міми,  у процесах цивільного-правового регулювання релігійні 

норми передбачають нормативну комунікацію, у цьому аспекті вони постають як 

релігійний порядок комунікативних відносин, які виникають на основі релігійно-

нормативної інтерпретації різних релігійних текстів, що мають як вербальний, так і 

невербальний характер; як специфічний різновид інтерсуб’єктивної, комунікативної 

діяльності віруючих та інших суб’єктів релігійних відносин, результати якої 

об’єктивуються у релігії, культурі, у соціальних та релігійних інститутах, у 

релігійних текстах і втілюються у релігійній свідомості, релігійних приписах і 

релігійних відносинах, діяльності та поведінці, які утворюють єдину релігійну 

структуру [106, с. 63-70]. 

Повноваження і корелятивні їм обов’язки, в основі яких знаходяться релігійні 

норми, як загальнозначимі та загальнообов’язкові правила реалізуються у 

комунікативній релігійні поведінці суб’єктів релігійних відносин. Смисл релігійних 
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норм визначається як встановлення релігійно-нормативного регулювання 

специфічного виду суспільних відносин [130, с. 16]. 

Релігійні норми у галузях приватного  права України виступають  як соціальна 

цілісність, тобто осмислені і соціально визнані (позитивно цінні) нормо відносини. 

[102].  

C. Погрібний зазначає, що правильне розуміння сутності і змісту звичаю та 

моральних засад суспільства, як соціальних регуляторів цивільних відносин в 

Україні, є запорукою правильного розуміння і застосування багатьох положень 

цивільного законодавства  [128, с. 209-217]. 

Так, наприклад, норми церковного права, засновані на християнських 

канонічних принципах, регулювали шлюбно-сімейні відносини, гармонійно 

поєднуючи правові норми та релігійні приписи [109, с. 190].  

Тому, на нашу думку, релігійна норма, як важливий соціальний регулятор 

суспільних відносин, повинна бути орієнтиром для нормотворця. Релігійні і правові 

норми є однопорядковими соціальними явищами, об’єктивними регуляторами 

поведінки індивідів у суспільних відносинах. Релігійні норми мають визначати у 

нормотворчій сфері позитивного права основні цілі та нормативно-ціннісні 

орієнтири, що обумовлені моральними задачами, на які держава має орієнтуватись у 

сьогоденні та майбутньому. 

Система релігійних норм у правовій системі має двосторонню природу: з 

одного боку, релігійні норми визначаються своїми індивідуальними особливостями, 

а з іншого - ці особливості набувають специфічних ознак у результаті впливу усіх 

елементів правової системи. Особливості релігійних норм, а також специфіка їх 

впливу, визначаються факторами виникнення і розвитку правової системи.  

Перш за все, специфіка цивільно-правової галузі полягає в верховенстві 

диспозитивності. Правове регулювання у галузях цивільного  права засноване на 

принципі «дозволено все, що прямо не заборонено законом». Багато дослідників 

бачать у цьому причину численного використання оціночних категорій у 

цивільному законодавстві. Однак, з цим не можна погодитися. Оціночні категорії, в 

основі формування яких лежать переважно релігійні засади, відомі всім правовим 
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системам. їх вміст у різні періоди часу зазнає змін, але на всіх етапах розвитку 

суспільства вони залишалися невід'ємною частиною правової культури. Тому 

релігійні норми впливають на процеси приватноправового регулювання через 

імплементацію у суспільно-правове буття категорій моралі та свободи совісті. 

Так, О. Скакун під мораллю розуміє систему норм і принципів, що виникають 

із потреби узгодження інтересів індивідів один із одним і суспільством (класом, 

соціальною групою, державою), і спрямовані на регулювання поведінки людей 

відповідно до понять добра і зла, і підтримуються особистим переконанням, 

традиціями, вихованням, силою громадської думки [166, с. 265]. 

На погляд В. Сирих, мораль являє собою правила поведінки, засновані на 

уявленні суспільства чи окремих груп про добро і зло, погане чи добре, чесне і 

безчесне, акцентуючи увагу й на інших етичних вимогах і принципах [176, с.96]. 

С. Комаров тлумачить мораль через  погляди, уявлення і правила, що 

виникають як безпосереднє відображення умов суспільного життя у свідомості 

людей у вигляді справедливості та несправедливості, добра та зла, схвального та 

ганебного, честі, совісті, обов'язку та гідності [68, с. 48]. 

Мораль являє собою певну сукупність життєвих принципів, які історично 

склалися та розвиваються, поглядів, оцінок, переконань і заснованих на них нормах 

поведінки, які визначають та регулюють відносини між людьми, ставлення до 

суспільства, держави, сім'ї, колективу, класу оточення [179, с. 292].  

Як зазначає П. Мінка, основним для розкриття змісту свободи совісті є, 

власне, поняття «совість» [107, с. 23-28., с. 24]. За визначенням В.І. Даля, «совість -

це моральне почуття людини, внутрішнє усвідомлення добра і зла, тайник душі, в 

якому відкликається схвалення чи засудження кожного вчинку» [42, с. 256].  

Тим самим совість виявляється у здатності особи здійснювати моральний 

самоконтроль і самооцінку, нести відповідальність за свої погляди і вчинки перед 

іншими людьми та суспільством. Синтез моральних та власне релігійних світоглядних 

засад дозволяє проаналізувати увесь спектр інтерпретацій поняття свободи совісті, 

правове трактування якої закріплене у галузях приватного права України. 
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Свободу совісті у наукових джерелах, як правило, розглядають у двох 

значеннях: широкому та вузькому. При цьому у вузькому значенні свобода совісті 

розкривається через ставленням людини до релігійного й атеїстичного світоглядів, а 

у широкому - дослідники виходять за релігійні межі, охоплюючи всю сферу 

духовного, світоглядного буття людини. 

Так, у вузькому значенні свободу совісті розглядає словник-довідник із 

релігієзнавства. У ньому під свободою совісті розуміється «право людини на 

свободу мати, приймати, змінювати релігійні вірування за власним бажанням, 

вільно висловлювати їх, додержуватися релігійної культури, брати участь у роботі 

релігійних організацій, або не бути віруючим і вільно висловлювати свої 

переконання» [202].  

В. Савельєв також підкреслює, що свобода совісті пов’язана із ставленням 

людини до релігійного й атеїстичного поглядів, визначаючи її як забезпечення у 

суспільстві таких демократичних прав і свобод, які реально гарантують особі 

вільний вибір між релігійним і атеїстичним світоглядом та можливість проявити 

свої переконання у суспільстві [158, с. 97].  

На думку А. Колодного, свобода совісті розглядається законодавством як 

особисте право людини щодо особистого релігієвибору. Питання конституційного 

та муніципального права  вільно й незалежно визначати своє ставлення до релігії. 

Він не припускає встановлення обов'язкових переконань і світогляду, будь-якого 

примусу під час визначення громадянами свого ставлення до релігії, до 

сповідування або відмови від сповідування релігії, до участі або неучасті в 

богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії [58, с. 325]. 

Г. Гольст та Ф. Рудинський, визначаючи поняття права на свободу совісті, 

характеризують її у взаємозв’язку трьох елементів права:  права сповідувати будь-

яку релігію або не сповідувати жодної;  права відправляти релігійний культ;  права 

вести атеїстичну пропаганду [39, с. 32].  

Н. Гаєва також зазначає, що право на свободу совісті передбачає такі 

елементи, як право сповідувати будь-яку релігію, право не сповідувати жодної 
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релігії, право відправляти релігійні культи, право вести атеїстичну пропаганду [38, 

с. 7]. 

Традиційно юридичний зміст поняття свободи совісті більш широко 

розкривається через певні складові елементи.  

1. Право на визначення свого ставлення до питань свободи совісті, а саме: 

право мати, вибирати й змінювати, сповідувати або не сповідувати релігійні чи інші 

переконання, у тому числі право на позацерковну релігійність, право на релігійний, 

науково-матеріалістичний або інший світогляд, індиферентне ставлення до релігії.  

2. Право діяти відповідно до своїх переконань, що включає можливість 

поширювати, проповідувати те чи інше віровчення, систему поглядів, переконань, 

пропагувати їх, а також вільно відправляти культи, здійснювати релігійні обряди 

індивідуально чи спільно з іншими. Визнання права діяти відповідно до обраних 

релігійних імперативів означає свободу бути членом існуючих релігійних об’єднань, 

засновувати нові, здійснювати культові обряди, видавати релігійну літературу тощо  

3. Право на таємницю своїх релігійних чи інших переконань.  

4. Право на нейтральне ставлення з боку держави до законних форм прояву 

свободи совісті. Це, зокрема, проявляється у забороні органам державної влади і 

місцевого самоврядування, їх посадовим особам використовувати своє службове 

положення для формування того чи іншого ставлення до релігії, забороні 

супроводжувати діяльність органів влади публічними релігійними обрядами й 

церемоніями тощо. 

5. Право не бути ображеним у своїх релігійних почуттях [164,  с. 259]. 

У системі законодавства України з питань прав людини і громадянина 

важливе місце посідають закони про свободу віросповідання та релігійні організації. 

Правову основу діяльності релігійних організацій становлять Конституція України 

[70], яка проголошує, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання 

(ст. 35), та Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 

1991 р [141].  

У низці інших нормативно-правових актів визначені юридичні засоби 

реалізації, охорони і захисту свободи вибору світогляду та віросповідання, а також 
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окремих її елементів (можливостей), зокрема таких, як право на світську та 

релігійну освіту, право на альтернативну (невійськову) службу [140].  

Крім того, згідно зі статтею 9 Конституції України, частиною національного 

законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України і в яких, зокрема, також закріплено право на 

свободу світогляду та віросповідання. До них належать, насамперед, Міжнародний 

пакт про громадянські і політичні права (ст. 18) та Конвенція про захист прав 

людини і основних свобод (ст. 9). 

Свобода віросповідання означає право людини на вибір релігійного навчання 

та безперешкодне відправлення культів і обрядів відповідно до цього навчання. Ця 

свобода, у суб’єктивному трактуванні, розуміється як особисте право людини. 

Рівнозначним є поняття свободи релігії, але воно ще означає й право на існування 

всіх релігій і можливість безперешкодного проповідування представниками кожної 

з них власних віровчень. Однак дуже часто всі зазначені терміни вживаються як 

ідентичні.  

У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права свобода совісті та 

релігії об’єднується зі свободою думки, включаючи в себе «…свободу мати або 

змінювати релігію або переконання на власний розсуд і свободу сповідати свою 

релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічним або 

особливим порядком відправляти культи, здійснювати релігійні та ритуальні обряди 

та навчання… Ніхто не має права примусово приймати релігію або переконання за 

чужим вибором…» [100].   

Таке формулювання значною мірою відповідає підходам, визначеним у 

наведеній статті Міжнародного пакту. Свобода віросповідання докладно 

регламентується Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23 квітня 1990 р [142].  

Ряд положень Закону присвячений проблемам релігійного виховання. Закон 

усунув дискримінацію релігійних об’єднань. Певні гарантії свободи віросповідання 

закріплені в Кримінальному кодексі. Наприклад, перешкоджання здійсненню цієї 

свободи, поєднане з насильством над особистістю й рядом інших обставин, 



112 

 

 

карається позбавленням волі. Водночас, КК переслідує ті релігійні об’єднання, 

діяльність яких поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю й моралі громадян, зі 

спонуканням до відмови від виконання громадських обов’язків або до вчинення 

протиправних дій. 

Юридичною гарантією охорони вказаного принципу є передбачена в 

законодавстві України кримінальна відповідальність за “умисні дії, спрямовані на 

розпалювання... релігійної ворожнечі та ненависті... образу почуттів громадян у 

зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження 

прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками... 

релігійних та інших переконань...” (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (КК) 

України). Крім того, кваліфікуючими (особливо кваліфікуючими) ознаками цього 

злочину є: і вчинення вище вказаних дій у поєднанні з насильством, обманом чи 

погрозами, або службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України); вчинення дій, 

передбачених частиною першою або другою цієї статті, організованою групою осіб 

або які спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 161 КК України). 

Учинення злочину на ґрунті релігійної ворожнечі може враховуватися судом при 

призначенні покарання як обставина, що його обтяжує (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України). 

Свобода совісті охоплює широке поле свого вияву в контексті духовного 

буття людини. Це передусім свобода самовизначення та самореалізації в системі 

конкретних культурних світоглядних (зокрема й релігійних та атеїстичних) 

координат. Це свобода вибору, дотримання будь-яких світоглядних, етичних, 

релігійних доктрин, політичних, філософських вчень або зміни їх. Це, зрештою, і 

свобода думки людини у світоглядній площині її вибору. Поняття «свобода 

віросповідання» входить у структуру категорії «свобода совісті» як важливий її 

компонент.  

На думку О.Бикова, свобода віросповідання включає такі елементи: право 

сповідувати віровчення; право на релігійну освіту; право виховувати дітей в дусі 

віровчення тієї чи іншої релігії; право відправляти релігійний культ; право 

утворювати релігійну організацію чи входити до утвореної раніше; право бути 

священнослужителем; право релігійної пропаганди (місіонерство) [18, с. 68].  До 
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того ж, один і той самий суб’єкт може виступати суб’єктом безпосередньо 

релігійних правовідносин, і суб’єктом інших суспільних відносин (наприклад, 

священнослужитель як людина та громадянин є суб’єктом конституційних, 

цивільно-правових та інших правових відносин, а як член православного приходу 

вступає у внутрішньо приходські релігійні відносини, що врегульовані релігійними 

нормами). 

Як тільки у конкретного суб’єкта виникають умови (релігійно-нормативні 

факти), які передбачені гіпотезою релігійних норм, абстрактне правило релігійних 

норм і загальні релігійні відносини доповнюються межею конкретної можливої чи 

належної поведінки. Оскільки релігійні суспільні правовідносини виникають у 

соціальному середовищі, до них невід’ємно включаються різні соціальні суб’єкти, 

серед яких важливу роль відіграють носії соціально-релігійного авторитету, до яких 

можна апелювати на випадок релігійних конфліктів, та які уповноважені вимагати 

виконання відповідних обов’язків (держава, Церква, релігійні організації та громади 

тощо).  

Суб’єктами релігійних правовідносин можуть бути: а) громадяни держави, 

іноземні громадяни, особи без громадянства − віруючі; б) священики; в) клір [157, 

с. 184]; г) ченці [70, с. 92]; ґ) приєднані до Церкви; д) миряни. Крім того, необхідно 

визнати статус суб’єкта релігійних відносин за Церквою, релігійними організаціями 

та громадами, права та обов’язки яких здійснюються через їх представників – 

фізичних осіб. 

Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підлягає лише тим 

обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, 

здоров'я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і 

відповідають міжнародним зобов'язанням України. Будь-яке пряме чи непряме 

обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх 

ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й 

ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, 

встановлену законом.  



114 

 

 

Тому можна стверджувати, що в системі законодавства України досить чітко 

сформовані положення, що визначають питання свободи віросповідання. Можна 

констатувати існування міжгалузевого інституту законодавства, який є основою 

юридичного механізму забезпечення свободи світогляду та віросповідання.  

Законодавець покладає на органи виконавчої влади досить суттєві юридичні 

обов'язки, пов'язані з реалізацією прав і свобод громадян в релігійній сфері. 

Сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється 

вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації адміністративних зобов'язань 

публічної адміністрації являє собою механізм адміністративно-правового 

регулювання.  

П. Мінка. до структури механізму адміністративно-правового регулювання 

відносить наступні елементи: норми адміністративного права, об'єктивно виражені в 

законах та інших нормативних актах; адміністративно-правові відносини; акти 

застосування норм адміністративного права; акти тлумачення норм 

адміністративного права; правосвідомість; правова культура; законність [108]. 

Дослідниця М. Червенкова вважає, що адміністративно-правовий механізм 

регулювання свободи віросповідання в Україні складається з таких елементів, як: 

норми права - загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з метою 

регулювання суспільних відносин у сфері свободи віросповідання;  правовідносини 

- вольові суспільні відносини, що виникають на основі норм права у сфері 

адміністративно-правового регулювання свободи віросповідання;  акти реалізації 

норм права - процес фактичного втілення конкретних приписів правових норм 

стосовно конкретних суб’єктів у сфері адміністративно-правового регулювання 

свободи віросповідання.  

Діяльність органів державної влади повинна базуватись на таких завданнях: 

побудова державно-релігійних відносин за світськими принципами держави ; захист 

прав громадян на свободу совісті і недопущення діяльності деструктивних 

релігійних організацій; здійснення нормотворчої діяльності для удосконалення 

законодавства в релігійній сфері; створення стандартів та системи діяльності органів 

державної влади в релігійні сфері; формування належних умов діяльності релігійних 
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організацій та здійснення державними органами нагляду за дотриманням 

законодавства; здійснення спільних роз’яснювальних, наукових, практичних та 

інформаційно-просвітницьких заходів серед населення для розвитку взаємодії 

держави та релігійних організацій; залучення громадських та державних структур 

для досягнення поставлених цілей і завдань в релігійній сфері [200]. 

Цілий ряд фундаментальних положень щодо правового захисту релігійної 

свободи знайшли своє відображення у деяких інших законах і підзаконних 

нормативних актах нашої держави, що сприяє більш ширшому її втіленню. Система 

національного законодавства у сфері здійснення релігійних прав та забезпечення 

свобод складається з наступних правових актів: Цивільного кодексу України; 

Цивільно-процесуального кодексу України; Кримінального кодексу України; 

Кримінально-процесуального кодексу України; законів «Про альтернативну 

(невійськову) службу»; «Про освіту», «Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу» тощо [77,  с. 21]. 

Так, у Законі України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р. не 

тільки встановлюється наявність правового зв’язку особи і держави [138], але й 

наголошується, що право набуття громадянства мають всі особи, які проживали і 

проживають на території України. Тобто, можливість реалізації цього права в 

жодній мірі не залежить від віросповідання тієї чи  іншої особи. Така інтерпретація 

права на громадянство як невід’ємного права людини, була свідченням суттєвої 

демократизації українського суспільства.  

Ще одним прикладом є Закон «Про об’єднання громадян», який було 

прийнято у червні 1992 р. У ньому на законодавчому рівні відбулося закріплення 

положення, де прописувалося, що ті легалізовані об’єднання, які у своїй діяльності 

припускаються розпалювання ворожнечі через національну приналежність або 

релігійні погляди, мають бути заборонені, бо це є відвертим зазіханням на 

фундаментальні права людини. 

У Цивільному кодексі України є положення, що встановлюють порядок, за 

яким має відбуватися відшкодування моральної або іншої шкоди, отриманої через 

порушення релігійних прав [199]. 
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Окремо варто зупинитися на питанні вдосконаленні правового регулювання 

відносин із приводу власності й трудових відносин. 

Праву власності релігійних організацій присвячено ст. 18 Закону, де 

зазначено, що релігійні організації володіють, користуються й розпоряджаються 

майном, яке належить їм на праві власності. У їх власності можуть бути будівлі, 

предмети культу, об’єкти виробничого, соціального й добродійного призначення, 

транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності. Релігійні 

організації мають право власності на майно, придбане або створене ними за рахунок 

власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, 

а також придбане на інших підставах, передбачених Законом. Уважаємо, що 

закріплення за церквою права власності на храми та інше майно є одним із чинників 

забезпечення стабільності й керованості церковної структури. Право підтримувати 

цю структуру є для церков природним і незаперечним, а отже, законодавець не 

вправі відмовити їм у можливості мати свою власність, що не буде розпорошена по 

різних місцевих релігійних організаціях. 

Важливим аспектом цього питання є ситуація із правом власності на об’єкти, 

що мають велике історичне й культурне значення. Відродження релігії на 

пострадянському просторі супроводжується та забезпечується переданням церквам 

націоналізованого за радянських часів церковного майна. Це закономірний процес, 

оскільки в такий спосіб відновлюється історична скрадливість, коли церкви й 

віруючі отримають об’єкти, що колись належали їх попередникам.  Із цього приводу 

варто зазначити, що, по-перше, у законодавстві було б доцільно систематизувати 

критерії такого передавання. Можливо, це стало б кроком до реституції церковного 

майна, зобов’язання про що Україна взяла на себе при вступі до Ради Європи (це 

єдине невиконане досі зобов’язання). А, по-друге, потрібно визначити й закріпити 

на законодавчому рівні перелік об’єктів, які не можуть передаватися у власність 

церков ні повністю, ні частково. Ідеться про об’єкти, які мають велике історичне й 

культурне значення та вимагають значних коштів на утримання (наприклад, Києво-

Печерська Лавра). Ці об’єкти мають перебувати в державній власності й можуть 

передаватися церквам для виконання релігійних функцій із одночасним 
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покладенням обов’язку підтримки цих об’єктів у належному стані й забезпечення їх 

відвідання всіма бажаючими. При порушенні таких умов названі об’єкти мають 

повертатися державі. 

Важливим аспектом внутрішнього життя релігійних об’єднань є трудові 

відносини. Релігійна організація має право приймати на роботу громадян (ст.25). 

Умови праці встановлюються за угодою між релігійною організацією та 

працівником і визначаються трудовим договором. Релігійна організація зобов’язана 

в установленому порядку зареєструвати такий договір. У такому самому порядку 

реєструються документи, що визначають умови оплати праці священнослужителів, 

церковнослужителів і осіб, які працюють у релігійній організації на виборних 

посадах. Громадяни, які працюють у релігійній організації за трудовим договором, 

можуть бути членами профспілки 

Можна погодитись із Д.О. Вовком, який указує, що врегулювання відносин 

між церквою і священиком не має здійснюватися на основі лише внутрішніх 

церковних правил, проте потрібно враховувати специфіку посади й характер 

діяльності священнослужителя [32].  

Ці особливості виявляються, зокрема, у необхідності дотримання норм 

церковної етики (див. справи Європейського суду з прав людини «Обст проти 

Німеччини» і «Шют проти Німеччини»), Разом із тим інститут реєстрації трудових 

договорів зі священиками є зайвим. Реєстрація не убезпечує працівників від 

порушення їхніх прав, натомість якщо релігійна організація взагалі не зареєструвала 

трудовий договорів, то суди й інші державі органи вважають його взагалі 

неукладеним. З урахуванням цього реєстрацію необхідно замінити на повідомлення. 

Це надасть можливість державному органу з охорони праці отримати інформацію 

про існування трудових відносин у релігійній організації. Однак відсутність 

повідомлення не означатиме, що таких відносин узагалі не існує, і не 

унеможливлюватиме судовий захист священників чи інших осіб, які виконують 

культові чи подібні функції, як працівників. Потребує конкретизації також норма 

щодо можливості створення професійних спілок у межах релігійних організацій і 

об’єднань. Європейський суд з прав людини у справі «Профспілка «Добрий пастир» 
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проти Румунії» визнав правомірним відмову держави зареєструвати профспілку, 

утворену всередині Румунської Православної Церкви без її згоди. Суд послався на 

вимогу лояльності, яка висувається до кожного клірика й дає церкві право 

забороняти внутрішні дисидентські рухи. Цей момент потрібно врахувати у ст. 25 

Закону. Якщо створення профспілок громадянами, які не виконують релігійних 

функцій, є допустимим без жодних обмежень, то створення профспілок кліриками 

необхідно урівноважити згодою релігійної організації чи об’єднання на існування 

такої профспілки [31, с. 257-281]. 

Нарешті третьою складовою правового регулювання діяльності релігійних 

об’єднань є питання їх соціального служіння. Останнім часом у цій сфері відбулося 

ухвалення низки важливих законів і підзаконних актів: 

02 червня 2015 р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін 

до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних 

закладів)», який дозволив релігійним організаціям створювати загальноосвітні 

навчальні заклади; 

14 травня 2015 р. парламентом було ухвалено Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в 

органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної 

служби України)», яким розширено можливості душпастирської діяльності в місцях 

виконання кримінальних покарань і посилено захист таємниці інформації, отриманої 

під час спілкування священика із засудженими особами; 

27 січня 2015 р. Міністерством оборони було ухвалено Наказ «Про 

затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Збройних Силах України» № 40, яким запроваджено інститут військових 

капеланів. 

Загалом ми позитивно оцінюємо ці зміни, оскільки ці новели є не просто 

локальними змінами, а є свідченням трансформації моделі державно-церковних 

відносин в Україні у бік більшої кооперації. Разом із тим ці нововведення не мають 

суперечити двом базовим засадам державно-церковних відносин, про які вже 

йшлося. 
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По-перше, релігійній нейтральності держави, що передбачає 

недискримінування різних релігійних об’єднань, які бажають долучитися до 

душпастирської діяльності. 

По-друге, ці нововведення мають узгоджуватися із вимогою світськості.    

Наслідком і формою душпастирської діяльності не може бути запровадження 

обов’язкової молитви, релігійних символів тощо. Права релігійних меншин і 

громадян, які є атеїстами, агностиками тощо, мають бути гарантовані.        

Дотримання вказаних вище умов - розвиток законодавства, спрямованого на 

забезпечення релігійної свободи й діяльності релігійних об’єднань, у поєднанні із 

гарантуванням вимог світськості й релігійної нейтральності, що є складовими 

конституційного ладу України, є необхідною передумовою побудови гармонічних і 

неконфліктних державно-церковних відносин і підтримання релігійної злагоди в 

нашій країні. 

Окремо слід зупинитися на проблемі законодавчого забезпечення прав 

людини і релігійної свободи у випадку з військовослужбовцями. На початковому 

етапі вітчизняного державотворення, у грудні 1991 р., було прийнято Закон «Про 

альтернативну (невійськову) службу». У ньому законодавець передбачив, що якщо 

призов громадянина на військову службу йде врозріз з його релігійними 

переконаннями, її можна замінити виконанням альтернативної (невійськової) 

служби [137]. Поява подібного закону демонструвала те, що нова Українська 

держава дуже відповідально ставиться до своєї місії забезпечення прав і свобод 

власних громадян у дусі міжнародних правових стандартів захисту прав людини, 

зокрема і права на релігійну свободу.  

У статті 10 Закону «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», який 

було прийнято Верховною радою України у 2010 році, йдеться, що основними 

засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є… забезпечення умов для 

формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та 

віросповідання [139]. 
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За дотриманням релігійної свободи військовослужбовців слідкує, створена 

при Міністерстві оборони, Рада у справах душпастирської опіки. Саме за її сприяння 

у Збройних силах України виник інститут військового капеланства [129]. 

Його формування відбувалося як з урахуванням подібного міжнародного 

досвіду, так і з урахуванням національних традицій. Важливість даного інституту 

довели події останніх років на Донбасі, коли саме душпастирська опіка стала однією 

із запорук підтримання належного рівня бойового духу серед військовослужбовців 

та надала їм можливість, навіть у таких екстремальних умовах реалізовувати своє 

право на свободу віросповідання. 

Відтак, релігійні норми можуть виступати важливими регуляторами 

суспільних відносин, факторами формування правових норм, ставлення індивідів до 

правових інститутів, формування протиправної чи законослухняної поведінки. За 

допомогою релігійних норм формується певна релігійно-нормативна ідеологія, яка 

формує певний культурний свідомий тип людини. Через зміст релігійних норм 

правові норми знаходять своє божественне обґрунтування відповідно до приписів 

Священних джерел у нормах сучасного світського та релігійного права.  

Отже, чинне законодавство України, що відображається у різноманітних 

галузях приватного права,  у тій його частині, що містить правову інтерпретацію 

релігійності спирається на наступні базові принципи: рівноправність всіх громадян 

незалежно від їх релігійних поглядів; жодна з релігій, представлених в Україні, не 

може вважатися на державному рівні обов’язковою; усі релігії та пов’язані з ними 

організаційні структури знаходяться у рівному стані перед законом; законодавство 

України базується на принципі відокремлення церкви від держави; держава стає на 

захисті прав і законних інтересів релігійних організацій; регулює  відносини між 

громадянами, які належать до різних релігійних конфесій та між віруючими і 

атеїстами, сприяючи створенню атмосфери толерантності і взаємної поваги, це ж 

стосується і відносин поміж релігійних організацій, звичайно беручи до уваги, чи не 

суперечать їх внутрішні настанови чинному українському законодавству.  

Проведений  у цьому структурному елементі дослідження аналіз дозволяє 

стверджувати, що релігійні засади, і вихідна з них мораль (моральні засади) 
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виступають в якості додаткового регулятора суспільних відносин та одночасно 

оціночним механізмом юридично вагомих дій. В одних випадках пряме 

регулювання таких дій не передбачене чинним українським законодавством, а тому 

вони потребують не тільки врегулювання, але й оцінки з точки зору суспільства та 

держави. В інших випадках законодавець для оцінки юридично значимих дій, які 

формально відповідають вимогам закону, впроваджує додатковий їх оціночний 

критерій - «моральність, моральні засади», тощо, та які дозволяють уповноваженим 

органам правоохоронної системи провести переоцінку вчинених дій або визначити 

межі здійснення відповідних суб’єктивних прав. 

Самобутністю національного правосприйняття є поєднання юридичних, 

моральних та релігійних основ. Право і релігія є об’єктивними регуляторами 

поведінки індивідів у суспільних відносинах. Тому, на нашу думку, повинна 

відбуватись не конвергенція права і релігії, не релігізація права, а диверсифікація 

релігійних начал у правову матерію, тобто їх поширення між різними активними 

компонентами правової сфери з одночасним їх втіленням у юридичній науці. При 

цьому найбільшою мірою релігійні норми відображаються у галузях приватного 

права України при забезпеченні законних механізмів реалізації права на свободу 

совісті, як в індивідуальному, так і колективному вимірі, а також права на 

безперешкодну діяльність релігійних організацій як важливої складової 

громадянського суспільства. 

 

Висновки до Розділу 2  
Дослідження сутнісно-структурних аспектів втілення релігійних норм у 

правовій системі України дало можливість встановити наступні особливості цього 

процесу:  

1. Специфіка відображення   релігійних норм у сучасній Конституції України 

полягає у відсутності єдиного загальноприйнятого наукового трактування самого 

поняття релігії. Тому здійснений у підрозділі системний аналіз положень 

Конституції України дав автору змогу встановити достатню кількість окремих 
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конституційно-правових норм, пов’язаних із релігією, що є практичним результатом 

релігійно-правового синтезу. 

Це передусім норми, що регламентують право на вираження релігійної 

самобутності; право на свободу совісті та свободу віросповідання і як наслідок 

рівноправність усіх релігійних організацій у здійсненні своєї діяльності; комплекс 

морально-етичних норм, що мають релігійну основу, та впливають на процеси 

соціально-правового регулювання. 

 Права на вираження релігійної самобутності відображається у Конституції 

шляхом гарантування  повноцінного розвитку різних релігійних течій і напрямів, 

при чому державні гарантії дотримання релігійної свободи надаються не лише 

титульній нації, але й представникам національних меншин, що розглядаються у 

якості інтегрованих частин українського суспільства. Основний Закон також 

гарантує, що українська держава виключає будь-які форми дискримінації на 

релігійному підґрунті та зобов’язується не втручатися у цю сферу суспільного 

життя.  

Свобода совісті, віросповідання та рівноправність діяльності усіх релігійних 

організацій забезпечується через закладений у Конституції принцип релігійного 

плюралізму, який виявляється у тому, що жодна релігія не може бути державною чи 

обов’язковою; це дає практичну можливість для мирного співіснування всіх 

українських церков і релігійних організацій. 

Комплекс морально-етичних норм, відображених у Конституції, забезпечив 

підстави для формування громадянського суспільства і демократичної, соціальної, 

правової держави.   

2. Взаємний зв'язок  релігійних та правових норм притаманний публічно-

правовій системі законодавства України, зважаючи на високий рівень суспільної 

довіри до релігійних інститутів, завдяки яким відбувається імплементація та 

часткова легітимізація релігійних норм у публічно-правовому просторі нашої 

держави. 

Слід відзначити, що правова система України поступово гуманізується у 

напрямку переорієнтації на людину і її загальнолюдські проблеми, що пов’язані з 
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визнанням абсолютної цінності самого життя людини і необхідності зберегти 

середовище її мешкання. Людина у Конституції і системі законодавства в цілому 

визнається найвищою соціальною цінністю, а забезпечення її прав і свобод визначає 

зміст і вектори подальшої трансформації цієї системи. 

Найбільш вагомим здобутком українського законодавства зокрема у сфері 

кримінально-правового регулювання вважаємо встановлення обопільної 

відповідальності з одного боку щодо громадян та органів державної влади і 

місцевого самоврядування за перешкоджання здійсненню свободи віросповідання, 

поєднане з насильством над особистістю й рядом інших обставин, яке карається 

позбавленням волі. Водночас, Кримінальний Кодекс  переслідує ті релігійні 

об’єднання, діяльність яких поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю й моралі 

громадян, зі спонуканням до відмови від виконання громадських обов’язків або до 

вчинення протиправних дій. 

Факт перманентного становлення правової системи України, як показано у 

підрозділі, зумовлює необхідність динамічних трансформацій сфер конституційно-

правового та  адміністративно-правового регулювання пов’язаних із розвитком 

суспільних відносин, які спонукають до  побудови в державі дієвої структури 

органів влади, які повинні здійснювати нормотворчу, а також контрольно-наглядову 

діяльність, сприяючи втіленню партнерської моделі відносин держави із 

релігійними організаціями.  

3. Поєднання релігійно-правового  впливу  у галузях приватного права 

України відбувається через механізм нормативно-правової комунікації, результати 

якої об’єктивуються у релігії, культурі, у правових та релігійних інститутах, і 

втілюються у релігійній свідомості, релігійних приписах і релігійних відносинах, 

діяльності та поведінці, які утворюють єдину релігійну структуру. Релігійні і 

правові норми є однопорядковими соціальними явищами, об’єктивними 

регуляторами поведінки індивідів у суспільних відносинах. Релігійні норми  

визначають у нормотворчій сфері правової системи України основні цілі та 

нормативно-ціннісні орієнтири, що обумовлені моральними задачами, на які 

держава має орієнтуватись у сьогоденні та майбутньому. 
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Тому релігійні норми у галузях приватного права України виступають як 

соціальна цілісність, тобто осмислені і соціально визнані (позитивно цінні) 

нормовідносини. 

Цивільне законодавство України визнає за релігійними організаціями право 

виступати суб’єктами трудових та майнових відносин,  при здійсненні яких 

законодавець гарантує наступне: жодна з релігій, представлених в Україні, не може 

вважатися на державному рівні обов’язковою; усі релігії та пов’язані з ними 

організаційні структури знаходяться у рівному стані перед законом; держава стає на 

захисті прав і законних інтересів релігійних організацій, особливо у питаннях 

реституції церковного майна. Автором доведено, що закріплення за релігійними 

організаціями права власності на культові споруди  та інше майно є одним із 

чинників забезпечення стабільності й керованості релігійно-організаційної 

структури. Право підтримувати цю структуру є для релігійних організацій 

природним і незаперечним, а отже, законодавець не вправі відмовити їм у 

можливості мати свою власність і здійснювати трудові відносини. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

ВТІЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ  
ДЕРЖАВО- ТА ПРАВОТВОРЕННІ 

 

3.1. Взаємовплив релігійних та правових норм на державотворчі процеси 

в Україні 
Ефективність взаємного впливу релігійних та правових норм, що є предметом 

розгляду цього підрозділу дисертаційного дослідження, на наш погляд, пропорційна 

тому рівню суспільної правосвідомості, за якого переважна більшість громадян 

здатна була б   сприймати систему права як необхідність, а не як систему заборон та 

перешкод на шляху до самореалізації. У якості фундаментального принципу 

вітчизняного державотворення, на нашу думку, повинна виступати ідея природного 

права. Природно-правова складова правової системи відображає витоки права як 

невід’ємної якості людського буття, у якій закладена та міра свободи, обумовлена 

природою і людським спілкуванням, яка необхідна для нормального існування 

людини, відповідно звідси комплекс природних прав і обов’язків: право на життя, 

власність, особисту незалежність, щастя, обов’язок не посягати на життя, власність, 

свободу іншої людини. Ідея природного права виступає не тільки як надійний засіб 

обмеження всевладдя, але й як інструмент соціального захисту людини у державі. 

Релігійні та правові норми є важливими основоположними компонентами 

процесів демократичної трансформації суспільних відносин загалом, формування і 

функціонування ефективної правової системи суспільства в умовах глобалізації, 

зокрема. Розбудова і розвиток державності та громадянського суспільства не 

можливі без посилення їхньої правової основи, без обґрунтованої системи 

соціально-правового регулювання. Релігійно-правовий синтез  є складним, 

суперечливим, комплексним явищем, яке включає в себе сукупність правових ідей, 

теорій, концепцій, парадигм, переконань, уявлень щодо найбільш оптимального 

правового розвитку національної правової системи у національній державі.  

Теорія права, правова та філософська наука, теологія - все це ті сфери 

пізнання, у яких дослідники намагаються віднайти механізми, витоки та засади 
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взаємодії права, релігії і держави у контексті творення оптимальної моделі 

праворозуміння, яка, у свою чергу, здатна забезпечити реальний поступ у процесах 

державотворення. 

Особливу актуальність такий взаємозв’язок отримав тоді, коли інститути 

громадянського суспільства в Україні перетворилися на активних суб’єкта публічно-

політичних відносин,  активізувалися у втіленні своєї об’єднувальної. Громадянське 

суспільство, яке за посередництвом правових інститутів формує й утверджує 

громадську думку, виступає своєрідним посередником між громадянином та 

державою, тому його розвиток сприяє ефективній взаємодії з органами державної 

влади. Відтак формування громадської думки сприяє формуванню сильного 

громадянського суспільства, яке здатне ефективно взаємодіяти із державою та 

забезпечувати її стабільний розвиток. 

Саме тому сучасне українське державотворення  доцільно розглядати як 

сукупність концептуально обґрунтованих ідей, принципів і положень, стимулів і 

мотивів, морально-етичних, релігійних  і правових норм, що сприяють зміцненню й 

утвердженню правомірних засад інноваційно-технологічного забезпечення 

функціонування держави і суспільства, позиціонування країни в європейському і 

світовому просторі. Увесь політико-правовий досвід української історії переконливо 

підтверджує одну з головних ідеологічних настанов: без цілісної, самодостатньої та 

цілеспрямованої ідеології державотворення, побудованої на духовних і 

національних пріоритетах, наша країна приречена бути придатком політики інших 

держав. Лиш усвідомлення власних національних пріоритетів і втілення їх у життя 

може забезпечити нашій державі гідне й повноцінне існування в світовому 

співтоваристві.  

У цьому контексті звертають на себе увагу ті теоретичні пошуки, у яких 

розкривається первинність впливу всіх означених факторів на процеси 

правотворення, створення національного законодавства в Україні та формування 

правової свідомості. Тобто мова йде про те, що досліджуючи релігійно-правовий 

дуалізм соціального регулювання, акцент, на наш погляд, поступово 

зміщуватиметься в теоретико-методологічному плані не на джерела появи, а на 
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взаємний вплив релігійних і правових норм. Теорія права, правова та філософська 

наука, теологія - все це ті сфери пізнання, у яких дослідники намагаються віднайти 

механізми, витоки та засади взаємодії права, релігії і держави у контексті творення 

оптимальної моделі праворозуміння, яка, у свою чергу, здатна забезпечити реальний 

поступ у процесах державотворення. 

Особливу актуальність такий взаємозв’язок отримав тоді, коли інститути 

громадянського суспільства в Україні перетворилися на активних суб’єкта публічно-

політичних відносин,  активізувалися у втіленні своєї об’єднувальної місії.  

Зазначена концепція  акцентує увагу на первинності саме релігійних норм. По-

перше, право є похідним від релігії, правові норми - це ніщо інше, як втілення 

релігійних догматів та християнського віровчення у світському житті.  По-друге, 

право розглядалося як божественна даність, а тому воно є обов’язковим і 

правильним, раціональним із точки зору Провидіння, способом  управління 

паствою. Церква виходить з обов’язковості дотримання правових норм, оскільки в 

них втілюється система цінностей. Отже,  у цьому сенсі, на слушну думку 

дослідниці Н. Штурмак, право є ціннісним орієнтиром суспільного розвитку [205]. 

Констатуючи загальну відповідність українського законодавства у сфері 

свободи совісті та віросповідання міжнародним стандартам та правам людини, не 

можна ігнорувати того, що конституційне відокремлення церкви від держави, 

постало радше як бажання подолати негативні наслідки тоталітарного режиму, ніж 

побудувати світську державу, яка залишає релігію у сфері приватного життя. 

Задеклароване Конституцією України відокремлення церкви від держави, не було 

підставою для утвердження цілком світської, як, наприклад, у Франції моделі 

церковно-державних відносин, в межах якої церква  дистанціюється водночас від 

політичних і суспільних  процесів.  

Власне тому перш ніж перейти до перспективного моделювання державно-

церковних відносин, що виникають і здійснюються на підставі взаємного впливу 

релігійних та правових норм, доцільним вважаємо  диференціювання природи 

релігійних і правових норм, виходячи із їх потенційної функціональності у 

суспільстві. 
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Вчені проводять різні відмінності між релігійними та правовими нормами. 

Наприклад. І. Міма до відмінних ознак релігійних норм порівняно з правовими та 

іншими соціальними нормами, відносить: догматичний характер; здійснення 

реалізації через віру, переконання, виконання, дотримання і примус за активної 

участі всіх суб'єктів релігійних відносин; закріплення в релігійних джерелах; 

забезпечення різними способами суспільного примусу і виступають як зразок 

поведінки віруючих людей за певних обставин; регулюють відносини: що 

знаходяться поза компетенцією інших соціальних норм, оскільки ці  відносини 

виникають під час відправлення релігійних культів, задоволення релігійних потреб 

тощо [104, с 17]. 

Достатньо поширеною є також думка, що в юриспруденції релігійні норми 

становлять частину соціальних норм, за допомогою яких регулюються суспільні 

відносини. На думку А.Тер-Акопова, релігія (особливо християнське віровчення) 

пов'язана з усіма соціальними інститутами, в тому числі з правом, здійснюючи на 

нього вплив шляхом формування суспільної свідомості і моральності [182, с 67-68]. 

Д. Вовк вважає, що світогляд, який формується релігією для віруючої людини, 

є авторитетним, а отже, релігія в суспільстві багато в чому визначає поведінку 

людей   Водночас цей дослідник повністю слушно наголошує на певних труднощах, 

які виникають у процесі кореляції релігійних і правових норм. Вплив релігії на 

право проявляється, зокрема, у впливі церкви на публічно-владні інститути та в 

суперечностях, що виникають між нормами права і релігії. Право ж як регулятор 

суспільних відносин не може визначати розвиток релігії, а тільки сприяє її 

існуванню в багатоманітних формах через інститут свободи совісті і принцип 

ідеологічного плюралізму, а також регламентує механізм реалізації і межі 

здійснення релігійних прав та порядок створення й функціонування релігійних 

організацій [30, с 9-11]. 

Кожна релігія, в тому числі й християнство, увібравши всю сукупність 

релігійних поглядів на право, створила свою інтерпретацію права. У зв'язку з цим 

можна говорити про релігійний тип праворозуміння, який, на думку Н. Штурмак, 

виступає як узагальнююче поняття відношення до права існуючих у світі релігій та 
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релігійних течій, а основними його рисами є: синтезоване тлумачення права як 

такого, що походить від Бога право створюється через посередника або пророка для 

регулювання поведінки людей. На її думку, можна виокремити природне право що 

має божественне походження і сутність, та позитивне право як засіб здійснення 

цілей, визначених людині Богом [204, с 188-189].  

В основі вітчизняних теорій виникнення права та держави знаходяться різні 

концепції праворозуміння, ідеї яких обумовлені впливом цілого ряду факторів: 

політико-економічними умовами, пануючою ідеологією та релігією, рівнем 

державно-церковних відносин, використання релігійних норм у регулюванні 

суспільних відносин, що виникають та не знаходять відповідного врегулювання 

нормами права, домінуванням певного класу, чиї інтереси відстоюються тощо. 

Існування різноманітних наукових теорій право розуміння та специфіка кожної з 

них пояснюється, з одного боку, особливостями історичного моменту розвитку 

правових явищ, з іншого - дуалізмом у розумінні феномену «право», протиставлення 

або співставлення природного та позитивного права, божого та людського права,  та 

закону, офіційного права та традиції тощо [21, с. 83].  

Ступінь впливу релігії на процеси державотворення пов’язаний з її місцем у 

суспільстві, а це місце є константним і змінюється в контексті процесів сакралізації 

(лат. sacer – священний) і секуляризації (лат. saecularis – світський) [119]. 

Сакралізація означає залучення до сфери релігійного санкціонування форм 

суспільної й індивідуальної свідомості, діяльності, відносин, поведінки людей, 

інститутів, посилення впливу релігії на різні сфери суспільного й приватного життя. 

Секуляризація, навпаки, спричинює послаблення впливу релігії на суспільну й 

індивідуальну свідомість, обмеження можливості релігійного санкціонування різних 

видів діяльності, поведінки, відносин й інститутів, «входження» релігійних індивідів 

й організацій до різних нерелігійних сфер життя [6, с.42]. 

Самобутністю національного правосприйняття є поєднання юридичних, 

моральних та релігійних основ. Право і релігія є об’єктивними регуляторами 

поведінки індивідів у суспільних відносинах. Тому, на нашу думку, повинна 

відбуватись не конвергенція права і релігії, не релігієзація права, а диверсифікація 
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релігійних начал у правову матерію, тобто їх поширення між різними активними 

компонентами правової сфери з одночасним їх втіленням у юридичній науці. Так, 

наприклад, норми церковного права, засновані на християнських канонічних 

принципах, регулювали шлюбно-сімейні відносини, гармонійно поєднуючи правові 

норми та релігійні приписи [109, с. 190]. Отже, проблема співвідношення права, 

релігії та держави через механізми взаємного впливу насправді тривалий історичний 

період була центральною у філософському дискурсі 

В Україні від часу здобуття незалежності формувалася тісна партнерська 

співпраця між традиційними християнськими  релігійними організаціями  та 

державою, при чому держава та церква намагалися втручатися у внутрішні справи 

одна одної, без уваги на те, що у сучасному світі принцип взаємного невтручання 

сьогодні є наріжним. Між тим, в Україні реалізація цього принципу 

супроводжувалася неабиякими складнощами, які на наш погляд, були зумовлені 

передусім трансляцією у сьогодення того історичного досвіду, який не завжди 

відіграє позитивне значення. Існування християнства і права як регуляторів 

суспільних відносин (в окремих випадках тотожних), одночасне розв’язання ними 

загальнозначущих проблем та виникнення між ними колізій, може у тому числі й 

негативно позначатися на характері, змісті, шляхах і формах їх взаємозв’язків і 

взаємодії.  

Історичний шлях розвитку соціуму ознаменувався становленням національних 

держав, які потребували потужних структурованих систем соціальних регуляторів - 

норм права, легітимність загальновизнаність яких не підлягала сумніву. А тому вони 

(норми права) вимагали відповідного рівня обґрунтування, яке сягало саме 

релігійних витоків суспільного порядку.  

Активно взаємодіючи в усіх основних сферах життєдіяльності людини і 

суспільства, у процесі належної реалізації суб'єктами своїх прав та обов'язків, право 

і релігія, на думку О. Львової, є визначальними чинниками стану правопорядку і 

законності в суспільстві, рівня правової свідомості і культури населення.  

Тому кожна релігія, виконуючи одну з основних  своїх функцій, намагається 

регулювати суспільні відносини, в тому числі й шляхом видання власних соціальних 
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доктрин чи концепцій прав людини. Право є регулятором суспільних відносин за 

основним своїм призначенням [89, с 323].  

У питанні інтерпретації сучасного типу церковної політики держави та 

створення адекватної сучасним цивілізаційним викликам  моделі  державно-

церковних відносин у вітчизняних дослідників не існує одностайності. На думку 

деяких із них, за основними ознаками сучасній Україні властива сепараційна модель 

відносин держави і Церкви [61]. 

На думку В. Микитіва в українському суспiльствi взаємовiдносини релiгiйних 

i полiтичних iнститутiв розглядаються в двох аспектах: виконання релiгiєю функцiй 

обґрунтування й пiдтримки цiнностей даного суспiльства. Цi цiнностi також 

втягнутi у полiтичну дiяльнiсть і справляють вплив на ставлення до закону та влади, 

і виявляються в пiдтримцi чи протидiї їм;  спiввiднесення релiгiї з полiтикою як 

iнституцiї, що представляє iнтереси тих чи iнших соцiальних груп, якi пов'язанi з 

посиленням їх впливу. Релiгiйнi органiзацiї на рiзних рiвнях, включаючи 

iнституцiональний, беруть участь у полiтицi через активну iдеологiчну дiяльнiсть. 

[98]. 

Відтак, головним принципом, на основі якого мають розвиватися відносини 

держави і церкви,  у контексті збільшення взаємного позитивного впливу релігійних 

і правових норм є, на нашу думку, принцип верховенства права. Верховенство права 

є виразом ідеї примату права над державою і пріоритету природних прав людини в 

суспільстві, що виявляється у верховенстві Конституції та правових законів.  

Принцип верховенства права пронизує усі сторони відносин держави і церкви. 

Саме зв’язаність держави правовими вимогами є головною гарантією церкви від 

державного свавілля. Він закладає безумовні вимоги, яких має додержуватися 

держава у своїй діяльності і у цьому разі означає, що вплив держави на церкву 

можливий лише з метою забезпечення якомога повної реалізації прав і свобод 

людини і громадянина, утвердження у суспільстві свободи віросповідання та 

підтримання правопорядку. Верховенство права також обумовлює, що цей вплив 

відбувається у першу чергу «за допомогою правових норм, насамперед норм 
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публічного права, які, будучи спрямовані на забезпечення загального інтересу, 

встановлюють певні “правила гри” для учасників соціального спілкування» [145].  

Правові та релігійні норми у процесі правотворення співвідносяться між 

собою як «норма» (є результатом свідомого сприйняття змісту релігійно-

нормативного припису суб’єктами суспільних відносин та є загальнообов’язковою 

до дотримання) та «зразок» (модель бажаної поведінки суб’єкта суспільних 

відносин). Окрім створення правових норм для нормального забезпечення розвитку 

суспільства, необхідним є їх беззаперечне дотримання. Право як елемент 

об’єктивної реальності вимагає в поведінці індивідуумів не лише слідування, але 

розуміння і сприйняття. Тому праворозуміння стає тим необхідним джерелом для 

формування системи внутрішніх особистісних імперативів поведінки, які 

виключають подвійність або варіативність тлумачення правових норм. 

Особливого значення у цьому аспекті набуває Конституція України. Закладені 

в ній принципи державно-церковних стосунків і діяльності механізму держави в 

цілому створюють необхідний бар’єр, що, з одного боку, оберігає державну владу 

від оцерковлення, а з другого - охороняє церкву від етатизації. Сформульовані 

вихідні положення дають змогу більш докладно розглянути особливості відносин 

держави і церкви у деяких сферах суспільного буття. Зокрема, спробуємо 

проаналізувати модель державно-церковних відносин у релігійній, політичній, 

економічній, соціальній, освітній сферах, які виокремлені у цьому разі з науковою 

метою і є достатньо умовним.  

Відносини держави і церкви у релігійній сфері детермінуються у першу чергу 

світським характером держави. Світськість держави означає принаймні таке: 1) 

держава, її органи та посадові особи не мають права втручатися у визначення 

особою свого ставлення до релігії, формувати і контролювати його, вести облік за 

цією ознакою чи примушувати особу діяти на користь певного об’єднання 

віруючих; 2) держава не ототожнює себе з жодною з релігій чи групою віруючих, 

жодним переконанням чи об’єднанням його прихильників, не виступає від імені або 

проти будь-якого з них, не має права підтримувати будь-яку сторону в 

міжрелігійних конфліктах; 3) держава не повинна ставитися до організацій, 
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заснованих з метою реалізації права на свободу релігії, менш сприятливо, ніж до 

світських об’єднань громадян [162, с. 103]. 

Кожному громадянину України гарантується право мати свою релігію чи 

переконання; приймати іншу релігію чи переконання; міняти релігію; одноосібно чи 

разом з іншими сповідувати свою релігію, відправляти культ, виконувати релігійні 

обряди, дотримуватись канонів своєї релігії в житті; право батьків (чи осіб, що їх 

замінюють) виховувати своїх дітей відповідно до своїх особистих переконань; право 

на таємницю сповіді та інші [60]. 

Крім того, слід відзначити, що дослідник В. Луценко, на наш погляд, 

правильно стверджує, що“…релігія не має упривілейованого становища серед інших 

переконань та світоглядів», а тому, в контексті проголошеного українською 

Конституцією права на свободу саме світогляду, нарівні з релігійним мають 

захищатися й інші, нерелігійні світогляди” [87, 284с].  

Важливо розуміти, що конституційно-правова доктрина також не виключає 

можливість конституційного закріплення статусу, місця та основних засад розвитку 

Церкви. З погляду науки конституційного права Церква виступає цілісним 

суб’єктом, який впливає на формування правосвідомості через формування 

аксіологічного виміру прийняття дійсності, який формувався тривалий історичний 

період і став невід’ємною детермінантоюрелігійного п ментальної особливості 

української нації [152, с. 69]. 

Відтак абсолютно закономірно, що саме релігійні норми є невід’ємними у 

контексті національного державотворення, що формують аксіологічний вимір 

правосвідомості та цивілізаційних цінностей. Тому закріплення основних засад 

державно ‐ церковних відносин у Конституції України є логічною спробою 

стабілізувати вектор і модель розвитку Української Держави через закріплення 

певних орієнтирів для сприйняття українською нацією свого місця в майбутньому 

розвитку людської цивілізації. Усе це відображається на соціально ‐економічних та 

публічно-політичних процесах у державі, формуючи певні світоглядні орієнтири. 

Церква створює усталене сприйняття дійсності в свідомості мас. Контроль за цим 
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процесом з боку держави неможливий імперативно, оскільки в демократичному 

суспільстві вважатиметься проявом тоталітарного чи авторитарного режиму [208]. 

Незважаючи на те, що ця теза стосується філософсько-правового розуміння 

сфери конституційно-правового регулювання, що реалізується шляхом 

імплементації релігійних засад у процеси державотворення, її практичне втілення в 

системі цінностей людини створює передумови формування модусу поведінки, що 

може трансформуватися, у тому числі й під впливом церкви, та виходити за межі 

дозволеної Конституцією моделі поведінки, яка вкладається в межі законної та 

толерантної. Тому, визначаючи на конституційному рівні місце Церкви в соціально 

дисперсному суспільстві, держава формує імперативні межі впливу церкви на 

суспільні процеси. Останнє надзвичайно гостро і яскраво відображатиметься на 

міжконфесійних відносинах з огляду на специфіку релігійної структури 

українського суспільства.  

Після здобуття незалежності, долаючи тяжкі наслідки тоталітарного минулого, 

наша держава не тільки визнала й проголосила, але й відповідним чином закріпила 

релігійну свободу у національному законодавстві, забезпечивши правовий статус 

церков і віруючих громадян України. Це стало можливим у тому числі й завдяки 

приєднанню до фундаментальних міжнародно-правових актів, що стоять на сторожі 

прав людини та відповідної інституціоналізації процесів здійснення цієї свободи. 

Сучасна оптимальна модель правової системи покликана істотно впливати на 

характер необхідних суспільних змін, сприяти гуманізації держави і права, 

вдосконаленню законодавчого процесу, підвищенню ефективності правового 

регулювання, формуванню високої суспільної й індивідуальної правосвідомості. 

Безсумнівно, правова система є одним з важливих засобів забезпечення 

прогресивного розвитку політичної та соціальної стабільності, цілісності 

конкретного суспільства. Тому сучасні процеси демократизації суспільства 

вимагають більш зваженого й реалістичного погляду на основи розвитку правової 

системи, зокрема християнства її його основних компонентів.  

З однієї сторони, в Україні, на відміну від багатьох країн Європи, ієрархія 

релігійних організацій дійсно відсутня ( відсутня державна церква чи церква з 
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особливим статусом), а рівність всіх релігії, віросповідань та релігійних організацій 

перед законом, неприпустимість встановлення будь-яких переваг або обмежень 

однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших,- закріплена у 

статті 5 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”) [141].  

Більше того, американський дослідник релігії Х. Казанова відзначає, що 

Україна є фактично єдиною країною Європи, яка ввійшла від європейської моделі 

національної церкви (двох церков) та релігійних меншин й наблизилася до 

американської моделі релігійного, в результаті чого в Україні постала 

найрозмаїтіша, найплюралістичніша в континентальній Європі релігійна система 

[59, с.10].  

З іншої сторони, соціологічні опитування Центру Разумкова від 2018 року 

засвідчили погіршення оцінки громадянами політики держави у сфері релігії, 

зокрема дотримання принципу рівності (рівного ставлення до) церков і релігійних 

організацій.  

Так рівень, підтримки позитивної відповіді на питання “в Україні існує повна 

свобода совісті і рівність віросповідань” від 76% у 2010 році знизився до 69% у 2018 

році.  При оцінці ставлення держави до церков лише 17% опитаних обрали відповідь 

“влада ставиться однаково до всіх релігійних організацій”, тоді як 50 % опитаних 

упевнені у тому, що “є церкви до яких влада ставиться краще, ніж до інших” (32%) 

або в тому, що  “ влада вивищує одну церкву на противагу іншим” (18%) [198, с. 27-

32]. 

Українська держава стосовно релігійних організацій, які, на наш погляд, є 

власне тими суспільними інститутами, через які здійснюється вплив релігії на 

процеси державотворення, так само, як і стосовно об'єднань громадян і політичних 

партій, здійснює політику невтручання. Це забезпечує нейтралітет у питаннях 

світогляду й віросповідання, виконання зобов'язань із гарантування свободи 

віросповідання й водночас створює рівні умови для захисту прав і свобод усіх 

громадян. Однак ця політика передбачає певні важелі, щоб свобода не 

перетворювалася на неконтрольовану вседозволеність, за якої порушуються права 

інших громадян, громадського порядку.  
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З другого боку, держава, встановлюючи або застосовуючи подібні обмеження, 

має враховувати надзвичайне значення таких об’єднань у житті віруючих. 

Безпідставна відмова у реєстрації чи визнанні релігійного об’єднання, обмеження 

його діяльності, дискримінація певних релігійних організацій чи надання переваги 

іншим є втручанням не лише у право сповідувати релігію, але і у право мати 

релігійні погляди, адже неможливість проводити разом зі своїми одновірцями 

релігійні практики впливає на світогляд релігійної людини, пригнічує її віру. Отже, 

на державу покладається обов’язок зі створення відносно простого порядку 

визнання релігійних об’єднань, а так само забезпечення нейтрального,  заснованого 

на повазі до прав віруючих регулювання діяльності таких об’єднань [147, с. 23].  

Передусім, як вже зазначалося, релігійні об’єднання є способом інтегрування 

віруючих в єдину спільноту і колективного здійснення свободи віросповідання. 

Релігія, як правило, є справою колективною, а отже, об’єднання є найпоширенішим 

способом виявлення власної релігійності. Релігійна ідентифікація людини майже 

завжди передбачає не тільки її зв’язок з певним потойбічним (богом, богами, 

духами, абсолютною ідеєю тощо), але й з іншими віруючими. Без відносин з 

останніми релігійна ідентифікація здатна розмиватися і занепадати. Крім того, саме 

релігійні об’єднання підтримують і розвивають віровчення, на основі якого 

відбулося об’єднання віруючих, провадять релігійне навчання тощо. Кількість 

релігійних об’єднань в Україні постійно зростає. Приріст останніми роками набув 

сталості і становить близько 2% на рік [57].  

Зрештою, релігійні об’єднання є представниками віруючих безпосередньо у 

відносинах з державою, зокрема, і в аспекті контролю суспільства за діяльністю 

суб’єктів владних повноважень. Йдеться і про контроль за виконанням Конституції 

України та законодавства України у сфері релігійної свободи, і про загальний 

контроль за державою, що є прерогативою і завданням громадянського суспільства 

у цілому. 

Фактично також необхідно зазначити, що керівники і представники релігійних 

об’єднань долучаються до нормотворчої роботи, що стосується питань релігійної 

свободи і правового статусу релігійних об’єднань. Вони доносять до суб’єктів 
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нормотворчості позицію релігійних спільнот щодо питань, які хвилюють віруючих 

(сімейні відносини, аборти, медична етика, використання технологій тощо).  

Вплив релігійних норм на процеси державотворення в Україні на сучасному 

етапі здійснюється через  розуміння церкви як інституту громадянського 

суспільства, що  з одного боку, дає змогу обґрунтувати її незалежність, автономність 

від політичної влади, а з другого - відкриває шлях до усвідомлення можливості 

співпраці держави і церкви у сферах, в яких їх діяльність спрямовано на виконання 

аналогічних завдань (соціальна, освітня та ін.) [145, с. 45]. 

По-друге, світськість держави, нейтральність щодо релігії не означають того, 

що вона впроваджує, підтримує, «спонсорує» атеїстичну ідеологію,  є байдужою 

щодо релігії, обмежує свої стосунки з релігійними громадами лише визнанням їх 

відокремленості від держави, оскільки така позиція веде до дискримінації віруючих 

порівняно з тими громадянами, які не сповідують жодної релігії. 

Релігійні норми виступають найважливішими регуляторами суспільних 

відносин, факторами формування правових норм, ставлення індивідів до правових 

інститутів, формування протиправної чи законослухняної поведінки.   

За допомогою релігійних норм формується певна релігійно-нормативна 

ідеологія, яка формує певний культурний свідомий тип людини. Через зміст 

релігійних норм правові норми знаходять своє божественне обґрунтування 

відповідно до приписів Священних джерел у нормах сучасного світського та 

релігійного права. 

Складнощі та протиріччя при визначенні місця релігійних норм у системі 

джерел права полягають у неузгодженості релігійних і правових норм щодо 

регулювання усього різноманіття суспільних відносин. Проте ідеї, традиції та окремі 

інститути релігійного права знаходять своє відображення практично в усіх сферах 

сучасної правової системи; догми релігійного права не тільки становлять підґрунтя 

значної частини сучасного законодавства, але й здійснюють значний вплив на 

процес розробки та прийняття нормативно-правових актів. Так, релігійні норми 

набувають статусу витоків права. 
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Система релігійних норм у правовій системі має двосторонню природу: з 

одного боку, релігійні норми визначаються своїми індивідуальними особливостями, 

а з іншого - ці особливості набувають специфічних ознак у результаті впливу усіх 

елементів правової системи. Особливості релігійних норм, а також специфіка їх 

впливу, визначаються факторами виникнення і розвитку правової системи, що 

пояснює та розкриває природу правової системи [36, с. 31]. 

Зважаючи на те, що церква є інститутом громадянського суспільства, 

обов’язком держави є не тільки невтручання у діяльність церкви та попередження 

конфесійних конфліктів, а й здійснення юридичних, управлінських, організаційних 

заходів, спрямованих на розвиток недержавного релігійного (як і політичного, 

економічного, освітнього, спортивного та ін.) сектору для забезпечення повноцінної 

реалізації громадянами права на сповідування власних релігійних переконань (у 

тому числі вдосконалення відповідного законодавства та управлінської системи, 

передання історичних пам’яток - культових споруд релігійній громаді у постійне 

користування чи власність, забезпечення додержання релігійних свобод в армії, 

міліції, місцях позбавлення волі тощо), не порушуючи при цьому принципу рівності 

всіх громадян у правах і перед законом.  

Однак  водночас слід зауважити, що відмежування держави від церкви означає 

неможливість ідеологічного зрощення між релігійним вченням і політичною 

програмою розвитку суспільства, але це зовсім не означає, що публічно-політична 

сфера не може використовувати релігійні цінності як внутрішній імператив для 

формування індивідуальної та суспільної правосвідомості. Якщо релігія 

сприймається більшістю населення, то цілком логічно, що така більшість формує під 

впливом цієї релігії певні критерії та бачення подальшого цивілізаційного розвитку, 

аксіологічний вимір, вимоги до морально-етичного виховання тощо.  

У цьому контексті реалізація релігійних прав і свобод людини та громадянина 

виявляється через дотримання державою певної дистанції та уникнення від прямої 

підтримки конкретного релігійного вчення. Міжконфесійність як елемент релігійної 

багатогранності так само забезпечується через неможливість державної підтримки 

тієї чи іншої конфесії з боку держави в межах однієї релігії. 
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Загалом церква є найбільш структурованою релігійною інституцією. Це 

організація, де вже виразно диференційовані управлінська й керована частини, 

існують відпрацьовані форми взаємодії між частиною й цілим, що забезпечує її 

єдність. Така структура виступає як закон існування й функціонування системи та 

забезпечує сталий характер основних властивостей і функції при різноманітних 

змінюваннях. Окрім цього, церковні інституції вирізняються вертикальними 

ієрархічними зв’язками, високого рівня відповідністю загальносуспільним і 

загальнолюдським цінностям, розробленими ефективними механізмами впливу на 

суспільну свідомість та засобами регуляції соціальної поведінки [148]. 

Погоджуємося з думкою С. Онищук, що, окрім внесення змін до Конституції 

України, нагальною потребою є ухвалення на законодавчому рівні Концепції 

державно-конфесійних відносин, що сьогодні є єдиним достатньо опрацьованим на 

експертному рівні документом, в якому зазначено пріоритетні напрями державної 

політики у сфері правового забезпечення регулювання державно - церковних 

відносин (сприяння на засадах консенсусу вирішенню проблеми набуття церквами, 

що мають ієрархічну структуру, статусу юридичної особи: заборона приватизації 

націоналізовано в минулому майна релігійного призначення, координація 

нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері забезпечення 

права на свободу совісті та діяльності церкви: розроблення та впровадження 

правових механізмів забезпечення права церкви на пастирське служіння: визначення 

правового статусу церкви в частині оподаткування, враховуючи неприбутковий і 

суспільно корисний тип її діяльності, законодавче врегулювання права церкви на 

конфесійних закладів [118, с 65] 

У свою чергу Ю. Сорокіна звертає увагу на той факт, що деякі релігійні 

організації у своїх концепціях розділяють право і релігію на дві самостійні сфери, а з 

іншого боку вважають, що вони мають спільне завдання, а саме - об'єктивне 

регулювання суспільних відносин. Адже, на думку деяких релігійних організацій, 

право є недосконалим, а тому повинно враховувати Божественні закони, які можна 

назвати природнім правом, і зобов'язане забезпечувати суспільну безпеку 
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збереження інтересів особистості і суспільства, тобто основне завдання права - не 

допускати зло [172, с. 132-136]. 

Всі представники релігійних організацій, об'єднань, конфесій, які існують на 

території України, керуються при здійсненні ними конституційного права на 

свободу совісті як своїми внутрішньо релігійними правилами і переконаннями, так і 

чинним законодавством України. Оскільки діяльність Церкви не може виходити за 

межі, встановлені правовими нормами, і послаблювати встановлений у державі 

правопорядок - держава через створені нормативно-правові акти встановлює 

правила, якими регулює діяльність релігійних організацій на своїй території, а також 

передбачає засоби юридичної відповідальності за порушення встановлених нею 

нормативів. Як наслідок, Церква поважає право, закони, встановлені в державі, а 

держава гарантує можливість вільної релігійної діяльності, що не суперечить 

принципам суспільної моралі і гуманізму. Оскільки релігія в сучасному світі має 

надто вагоме значення, то ані політичні чи економічні, ані духовні чи 

культурологічні проблеми, на заувагу вітчизняного релігієзнавця А. Колодного, не 

можуть бути вирішені позитивно й цивілізовано без її участі [196].  

Таким чином, як було доведено у підрозділі, взаємний вплив релігійних та 

правових норм на процеси національного державотворення відбувається навіть 

незважаючи на прямий імператив відділення церкви від держави, релігійна сфера є 

надзвичайно важливою в контексті формування суспільної свідомості, національної 

ідентичності та системи цивілізаційних цінностей. Останнє впливає на 

євроінтеграційні процеси в Україні, а також на подальший розвиток правової 

свідомості та правової культури суспільства. У контексті сучасних цивілізаційних 

викликів важливість релігійного чинника для суспільної безпеки є беззаперечною, а 

тому потребує уваги досягнення максимального балансу релігійних прав та інтересів 

осіб, що зараховують себе до різних конфесій. Інакше кажучи, в умовах 

гарантування державою сталого розвитку та соціальної стабільності, зокрема, в 

релігійній сфері важливим є досягнення міжконфесійного єднання або принаймні 

недопущення загострення міжконфесійного протистояння. 
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3.2. Інтегральні та диференційні аспекти впливу права і релігії на 

подальшу трансформацію правової системи України  
Суттєвого значення при визначенні інтегральних та диференційних аспектів 

впливу релігії та права на подальшу трансформацію правової системи України 

набуває вибір критерію розподілу всіх реально існуючих елементів цієї системи з 

метою виділення релігійних норм в її  елементному складі. 

Узагальнюючи різні погляди на елементний склад структури правової 

системи, зазначимо, що кожна з цих складових частин має власний структурний 

склад, свої принципи організації та діяльності. Наприклад, в інституціональній 

підсистемі виділяється суб’єктивний склад, який містить такий структурний 

елемент, як суб’єкт релігійних відносин, що наділений суб’єктивними правами й 

обов’язками.  

Виходячи з наведеного передусім охарактеризуємо загалом позитивний, на 

наш погляд, вплив релігії на процеси легітимізації моральних приписів, що є 

необхідною підставою для якісної трансформації правової системи України, а це у 

свою чергу дозволить виявити ті правові механізми, що регулюють різні види 

правовідносин, в основу яких покладені релігія та релігійність.  

При цьому зазначимо, що соціальні цінності правової системи накопичуються 

під впливом геополітичних, економічних, соціокультурних та релігійних факторів. 

Така внутрішня, діюча в межах конкретної національної культури, система передачі 

політико-правових цінностей може бути визначена як національна політико-правова 

традиція. Крім того, глобалізаційні та інтеграційні процеси спричиняють зближення 

різних правових систем, тому дослідження особливостей юридичного мислення 

різних народів і культур, ґрунтоване на конкретній правовій традиції, є на часі та 

обумовлюється необхідністю узгодження законодавства, правотворчості різних 

країн та правових систем.  

Релігійні норми та принципи, що регулюють відносини між суб’єктами 

релігійних відносин, об’єктивовані та систематизовані у нормативні акти, входять 

до складу нормативної (регулятивної) підсистеми правової системи. За допомогою 

релігійних норм, як загальних правил поведінки, реалізується потреба суспільства в 



142 

 

 

затвердженні нормативних начал існування і розвитку релігійної спільноти, 

дотриманні режиму циклічності, сукупності повторюваних релігійних відносин і 

процесів у межах релігійної організації. Релігійна свідомість як різновид свідомості, 

одночасно з правовою свідомістю, правовою культурою, праворозумінням має 

визнаватись структурним елементом ідеологічної складової правової системи [22, 

с. 310-311]. 

Правова система кожної держави має свою структуру, мету, формується та 

характеризується визначеними національними особливостями, складається в 

суспільствах з різними звичаями, віруваннями (релігією), має особливий характер, 

різні види джерел права. Критерії класифікації правових систем можуть бути 

різними. Серед них можуть виділятися, наприклад історичне  походження і розвиток 

правових систем, структура права, панівна доктрина, уявлення про місце і роль 

релігійних норм у системі джерел права, ідеологічні фактори; традиції права, 

характерні для певної країни; особливості світогляду в межах традиції; характер 

джерел (чинники формування) права тощо [83, с. 231]. 

Н. Луман вважає, і цілком слушно, що зміна уявлень про суспільство є 

результатом зміни у способі його диференціації. Спочатку диференціація була 

сегментарною, потім стратифікаційною і, нарешті тепер, - функціональною [169, 

c. 241]. Суспільство як система репрезентована кількома функціональними 

підсистемами: господарство, політика, релігія, наука та ін. На думку Лумана, раніше 

в соціальних науках домінував погляд на суспільство, яке розподілялося на 

прошарки, тобто на групи, класи і страти. У цьому разі головним пунктом 

соціологічного аналізу було припущення, що люди належать до різних прошарків. 

Сучасне суспільство поділено за функціональним принципом, а на перший 

план виходять функції, що повинні виконуватися за будь-яких умов. Відповідно 

виділяються окремі системи (підсистеми). Усі люди входять до цих окремих 

підсистем, бо практично немає людей, виключених із господарства, політики, а 

решта систем (сім’я, релігія, наука) залишається відкритими для входження будь-

кого [86, c. 49-50].  
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Власне соціальна система складається із взаємодій організацій та спільнот 

[221, c. 16]. Оскільки мораль, право та позаправо (Unrecht), на думку згаданого 

дослідника, забезпечують таку взаємодію, вони постають як соціальні системи. 

Особливість сучасного етапу розвитку правовідносин в Україні полягає не 

просто в актуалізації релігійної ідеї, але й у її об’єктивації, інституціональному 

оформленні, присутності в усіх без винятку модусах соціальної практики, у тому 

числі й у якості форм впливу  на процеси приватноправового регулювання.  

Релігія за останні десятиліття пройшла непростий шлях від якогось 

маргінального феномену до нормативного орієнтира, що став найважливішою 

«точкою зростання» масової свідомості [125, с. 271].  

Релігійні норми виявляють власну цінність для правової системи, оскільки 

виступають підставою для імплементації у суспільство моральних норм і саме тому  

мають розумітися як соціальна цілісність, тобто осмислені і соціально визнані 

(позитивно цінні) нормо відносини. Вважаємо, що за цим підходом релігійні норми 

не є релігійними текстами, якщо під текстами розуміти систему знаків, тобто 

систему матеріальних предметів, які відтворюють якості, відносини деяких інших 

предметів; результат об’єктивації певної практичної релігійної поведінки, із 

застосуванням положень нової концепції, у межах якої акумулюються базові 

принципи суспільства, які є критерієм для легітимації релігійних текстів та норм 

[102, с. 155]. 

У кожному суспільстві існує певна система соціальних норм, до якої належать 

право, мораль, звичаї, релігійні та корпоративні норми тощо. Соціальні норми є 

важливою частиною духовного світу суспільства, його буття. Вони 

інституціоналізуються, формуються у сталі суспільні відносини, зміни в яких 

зумовлюють необхідність переосмислення ролі цих соціальних регуляторів. 

Передусім це стосується таких ціннісних форм людського буття, які завжди мали 

значний вплив на розвиток суспільства. Від їх взаємодії залежить стан законності та 

правопорядку в державі, рівень правосвідомості громадян тощо. Дослідження 

взаємодії права і релігії  в суспільному регулюванні завжди буде мати важливе 

значення, оскільки без урахування їх багатоаспектного зв’язку система 
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законодавства є неефективною. Побудова стабільної економічної та політичної 

системи, формування громадянського суспільства і правової держави вимагає 

подолання колізій і протиріч між правом і мораллю, що має релігійне підґрунтя, 

досягнення глибокої та гнучкої взаємодії між ними. 

Взаємозв’язок права і моралі має складний взаємозумовлений характер. Право 

створює умови добробуту суспільства, які містять вимоги щодо рівності всіх перед 

законом і розумної міри свободи. Беззаконня і вседозволеність призводить до 

морального занепаду, а право і законність можуть сприяти формуванню моральних 

критеріїв і звичок людей. Однак правова регуляція життєдіяльності людини повинна 

поєднуватися з моральною регуляцією і переконаннями. Право і релігія  діалектично 

взаємопов’язані й взаємозумовлені. Під впливом високоморальних норм і цінностей 

право постійно удосконалюється та чинить зворотний вплив на моральність, 

поведінку і традиції людей. Проте ця взаємодія є складною й неоднозначною.  

Мораль і право мають різні критерії й соціальні виміри: мораль впливає на 

внутрішні спонукання людини, її совість і почуття обов’язку; право зосереджується 

на суб’єктивних правах окремих осіб, визначає і юридично забезпечує їхній статус, 

юридичні можливості, оцінює поведінку індивідів з точки зору правомірного й 

неправомірного, законного й незаконного. Ці соціальні норми по-різному 

«намагаються соціалізувати особистість, пригнічуючи природну агресивність, 

стримуючи природні інстинкти і пристрасті, що спонукають людей до діянь, 

небезпечних та шкідливих для оточуючих і цього суспільства» [81, с. 189]. Право 

визначає, підтримує та регулює зовнішній порядок, а мораль формує соціальні 

якості особистості. Право повинно захищати суспільство від небезпечних діянь осіб, 

які нехтують правами й інтересами інших людей та суспільства в цілому. 

Відмінність між правом і мораллю також виявляється у тому, що за наявності 

однакової ситуації, передумови, вони можуть розробити абсолютно різні, іноді 

навіть діаметрально протилежні способи її розв’язання. Право може засуджувати і 

навіть карати різні форми аморальної поведінки, але може й утримуватися від 

переслідування цілої низки аморальних явищ. Моральний обов’язок спасіння й 

збереження людського життя у багатьох випадках може не бути громадянським 
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обов’язком. Існує багато прикладів, коли міркування вищого етичного порядку не 

відображаються у суспільній свідомості, тому тоді законодавець змушений створити 

норму, яка б дозволяла діяти відповідно до цих міркувань. Закон може відображати 

ту мораль, яка хоча й існує в суспільстві, але поступово заміщається більш 

гуманістичним підходом. У подібних ситуаціях зазвичай багато залежить від 

авторитетних громадян, які здатні повернути суспільну думку у бік необхідних 

правових реформ. Однак існують такі сфери людської діяльності, де законодавець 

свідомо утримується від підтримки моральних норм, оскільки механізм правосуддя 

позбавлений гнучкості для вирішення конкретних проблем. До того ж, втручання у 

цю сферу скоріше призведе до ще більшого соціального зла, ніж його запобігання за 

допомогою чинних законів. Неминуча конкуренція між моральними і правовими 

оцінками часто призводила до соціальних конфліктів, єдиним варіантом вирішення 

яких були зміна та уточнення правових норм, або насильницьке придушення 

незадоволення (прошення боргів, пом’якшення занадто суворих законів, 

придушення протестів, встановлення диктаторських режимів тощо).  

Українські дослідники вважають, що в сучасному правознавстві, зокрема 

вітчизняному, панівною є думка, що «нездоланної перешкоди між правом і мораллю 

не існує, хоча вони і не збігаються» [20, с. 120], «домінантне становище належить 

юридичному типу право розуміння, який сягає корінням ідей природного права, а 

тому неминуче розглядає право крізь призму моралі та етики» [46, с. 37].  На відміну 

від теорії природного права, в якій ці два різновиди соціальних норм 

ототожнювалися, і юридичного позитивізму, в якому їх розмежовували і 

протиставляли, сучасний підхід акцентує увагу на їхньому синтезі.  

Сфери дії правових і моральних норм часто не співпадають. Так, цілком поза 

сферою дії права перебувають моральні настанови і правила пристойності, опорою 

яких є моральна свідомість суспільства. Право не може бути аморальним, але не всі 

правові норми потребують морального виправдання, наповнення моральним 

змістом. З іншого боку, надання моральним нормам сили закону, позбавить мораль 

її основоположної характеристики - свободи вибору. Право ж за своєю суттю є 

вимогою належної дії відносно інших людей і передбачає примус. Як зазначає Г. Ю. 
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Семігін, «там, де немає вторгнення у сферу чужої свободи, чужих прав і інтересів, 

там немає і підстав для правового втручання» [176, с. 76]. Однак примус є і в моралі. 

Згідно з деонтологічною етикою І. Канта, моральні переконання сприймають 

певною мірою як внутрішню систему насильства: здійснення моральних учинків не 

повинно залежати від власних прагнень та бажань [62, с. 839]. І. Кант вважає, що 

мораль є примусом, а моральний закон - категоричним імперативом, оскільки цей 

закон абсолютний. Різницю між моральним і правовим примусом І. Кант вбачає у 

тому, що в моралі індивід примушує себе сам, а в праві монополія на примус 

належить державі.  

Розкривши значення релігійної моралі як внутрішньої, історично обумовленої 

та органічної підстави для позитивної трансформації правової системи України, слід 

виявити місце, яке у цій системі займають суб’єктивні права на свободу совісті і 

свободу віросповідання, а також те, яких саме трансформацій потребує вітчизняна 

правова система для більш повного забезпечення реалізації зазначених прав. 

Як зазначає П. Мінка, основним для розкриття змісту свободи совісті є, 

власне, поняття «совість» [107, с. 24]. За визначенням В.І. Даля, «совість – це 

моральне почуття людини, внутрішнє усвідомлення добра і зла, тайник душі, в 

якому відкликається схвалення чи засудження кожного вчинку» [42, с. 256].  

Тим самим совість виявляється у здатності особи здійснювати моральний 

самоконтроль і самооцінку, нести відповідальність за свої погляди і вчинки перед 

іншими людьми та суспільством. Синтез моральних та власне релігійних 

світоглядних засад дозволяє проаналізувати увесь спектр інтерпретацій поняття 

свободи совісті, правове трактування якої закріплене у галузях приватного права 

України. 

Свободу совісті у наукових джерелах, як правило, розглядають у двох 

значеннях: широкому та вузькому. При цьому у вузькому значенні свобода совісті 

розкривається через ставленням людини до релігійного й атеїстичного світоглядів, а 

у широкому - дослідники виходять за релігійні межі, охоплюючи всю сферу 

духовного, світоглядного буття людини. 
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Так, у вузькому значенні свободу совісті розглядає словник-довідник із 

релігієзнавства. У ньому під свободою совісті розуміється «право людини на 

свободу мати, приймати, змінювати релігійні вірування за власним бажанням, 

вільно висловлювати їх, додержуватися релігійної культури, брати участь у роботі 

релігійних організацій, або не бути віруючим і вільно висловлювати свої 

переконання» [202, с. 318].  

В. Савельєв також підкреслює, що свобода совісті пов’язана із ставленням 

людини до релігійного й атеїстичного поглядів, визначаючи її як забезпечення у 

суспільстві таких демократичних прав і свобод, які реально гарантують особі 

вільний вибір між релігійним і атеїстичним світоглядом та можливість проявити 

свої переконання у суспільстві [158, с. 97].  

На думку А. Колодного, свобода совісті розглядається законодавством як 

особисте право людини щодо особистого релігієвибору. Питання конституційного 

та муніципального права  вільно й незалежно визначати своє ставлення до релігії. 

Він не припускає встановлення обов'язкових переконань і світогляду, будь-якого 

примусу під час визначення громадянами свого ставлення до релігії, до 

сповідування або відмови від сповідування релігії, до участі або неучасті в 

богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії [58, с. 325]. 

У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права свобода совісті 

та релігії об’єднується зі свободою думки, включаючи в себе «…свободу мати або 

змінювати релігію або переконання на власний розсуд і свободу сповідати свою 

релігію та переконання як одноосібно, так і спільно з іншими, публічним або 

особливим порядком відправляти культи, здійснювати релігійні та ритуальні обряди 

та навчання… Ніхто не має права примусово приймати релігію або переконання за 

чужим вибором…» [100]. 

Таке формулювання значною мірою відповідає підходам, визначеним у 

наведеній статті Міжнародного пакту. Свобода віросповідання докладно 

регламентується Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23 квітня 1990 р. [141].  
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Ряд положень Закону присвячений проблемам релігійного виховання. Закон 

усунув дискримінацію релігійних об’єднань. Певні гарантії свободи віросповідання 

закріплені в Кримінальному кодексі. Наприклад, перешкоджання здійсненню цієї 

свободи, поєднане з насильством над особистістю й рядом інших обставин, 

карається позбавленням волі. Водночас, КК переслідує ті релігійні об’єднання, 

діяльність яких поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю й моралі громадян, зі 

спонуканням до відмови від виконання громадських обов’язків або до вчинення 

протиправних дій. 

Юридичною гарантією охорони вказаного принципу є передбачена в 

законодавстві України кримінальна відповідальність за “умисні дії, спрямовані на 

розпалювання... релігійної ворожнечі та ненависті... образу почуттів громадян у 

зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження 

прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками... 

релігійних та інших переконань...” (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (КК) 

України). Крім того, кваліфікуючими (особливо кваліфікуючими) ознаками цього 

злочину є: і вчинення вище вказаних дій у поєднанні з насильством, обманом чи 

погрозами, або службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України); вчинення дій, 

передбачених частиною першою або другою цієї статті, організованою групою осіб 

або які спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 161 КК України). 

Учинення злочину на ґрунті релігійної ворожнечі може враховуватися судом при 

призначенні покарання як обставина, що його обтяжує (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України). 

Свобода совісті охоплює широке поле свого вияву в контексті духовного 

буття людини. Це передусім свобода самовизначення та самореалізації в системі 

конкретних культурних світоглядних (зокрема й релігійних та атеїстичних) 

координат. Це свобода вибору, дотримання будь-яких світоглядних, етичних, 

релігійних доктрин, політичних, філософських вчень або зміни їх. Це, зрештою, і 

свобода думки людини у світоглядній площині її вибору. Поняття «свобода 

віросповідання» входить у структуру категорії «свобода совісті» як важливий її 

компонент.  
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На думку О. Бикова, свобода віросповідання включає такі елементи: право 

сповідувати віровчення; право на релігійну освіту; право виховувати дітей в дусі 

віровчення тієї чи іншої релігії; право відправляти релігійний культ; право 

утворювати релігійну організацію чи входити до утвореної раніше; право бути 

священнослужителем; право релігійної пропаганди (місіонерство) [18, с. 68]. До 

того ж, один і той самий суб’єкт може виступати суб’єктом безпосередньо 

релігійних правовідносин, і суб’єктом інших суспільних відносин (наприклад, 

священнослужитель як людина та громадянин є суб’єктом конституційних, 

цивільно-правових та інших правових відносин, а як член православного приходу 

вступає у внутрішньо приходські релігійні відносини, що врегульовані релігійними 

нормами). 

Як тільки у конкретного суб’єкта виникають умови (релігійно-нормативні 

факти), які передбачені гіпотезою релігійних норм, абстрактне правило релігійних 

норм і загальні релігійні відносини доповнюються межею конкретної можливої чи 

належної поведінки. Оскільки релігійні суспільні правовідносини виникають у 

соціальному середовищі, до них невід’ємно включаються різні соціальні суб’єкти, 

серед яких важливу роль відіграють носії соціально-релігійного авторитету, до яких 

можна апелювати на випадок релігійних конфліктів, та які уповноважені вимагати 

виконання відповідних обов’язків (держава, Церква, релігійні організації та громади 

тощо).  

Суб’єктами релігійних правовідносин можуть бути: а) громадяни держави, 

іноземні громадяни, особи без громадянства - віруючі; б) священики; в) клір [157, 

с. 184]; г) ченці [70, с. 92]; ґ) приєднані до Церкви; д) миряни. Крім того, необхідно 

визнати статус суб’єкта релігійних відносин за Церквою, релігійними організаціями 

та громадами, права та обов’язки яких здійснюються через їх представників - 

фізичних осіб. 

Законодавець покладає на органи виконавчої влади досить суттєві юридичні 

обов'язки, пов'язані з реалізацією прав і свобод громадян в релігійній сфері. 

Сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється 

вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації адміністративних зобов'язань 
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публічної адміністрації являє собою механізм адміністративно-правового 

регулювання. 

Дослідниця М. Червенкова вважає, що адміністративно-правовий механізм 

регулювання свободи віросповідання в Україні складається з таких елементів, як: 

норми права - загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з метою 

регулювання суспільних відносин у сфері свободи віросповідання;  правовідносини 

- вольові суспільні відносини, що виникають на основі норм права у сфері 

адміністративно-правового регулювання свободи віросповідання; акти реалізації 

норм права – процес фактичного втілення конкретних приписів правових норм 

стосовно конкретних суб’єктів у сфері адміністративно-правового регулювання 

свободи віросповідання. Діяльність органів державної влади повинна базуватись на 

таких завданнях: побудова державно-релігійних відносин за світськими принципами 

держави; захист прав громадян на свободу совісті і недопущення діяльності 

деструктивних релігійних організацій; здійснення нормотворчої діяльності для 

удосконалення законодавства в релігійній сфері; створення стандартів та системи 

діяльності органів державної влади в релігійні сфері; формування належних умов 

діяльності релігійних організацій та здійснення державними органами нагляду за 

дотриманням законодавства; здійснення спільних роз’яснювальних, наукових, 

практичних та інформаційно-просвітницьких заходів серед населення для розвитку 

взаємодії держави та релігійних організацій; залучення громадських та державних 

структур для досягнення поставлених цілей і завдань в релігійній сфері [200]. 

Цілий ряд фундаментальних положень щодо правового захисту релігійної 

свободи знайшли своє відображення у деяких інших законах і підзаконних 

нормативних актах нашої держави, що сприяє більш ширшому її втіленню. Система 

національного законодавства у сфері здійснення релігійних прав та забезпечення 

свобод складається з наступних правових актів: Цивільного кодексу України; 

Цивільно-процесуального кодексу України; Кримінального кодексу України; 

Кримінально-процесуального кодексу України; законів «Про альтернативну 

(невійськову) службу»; «Про освіту», «Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу» тощо [77,  с. 21]. 
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Так, у Законі України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р. не 

тільки встановлюється наявність правового зв’язку особи і держави [138], але й 

наголошується, що право набуття громадянства мають всі особи, які проживали і 

проживають на території України. Тобто, можливість реалізації цього права в 

жодній мірі не залежить від віросповідання тієї чи  іншої особи. Така інтерпретація 

права на громадянство як невід’ємного права людини, була свідченням суттєвої 

демократизації українського суспільства.  

Ще одним прикладом є Закон «Про об’єднання громадян», який було 

прийнято у червні 1992 р. У ньому на законодавчому рівні відбулося закріплення 

положення, де прописувалося, що ті легалізовані об’єднання, які у своїй діяльності 

припускаються розпалювання ворожнечі через національну приналежність або 

релігійні погляди, мають бути заборонені, бо це є відвертим зазіханням на 

фундаментальні права людини. 

У Цивільному кодексі України є положення, що встановлюють порядок, за 

яким має відбуватися відшкодування моральної або іншої шкоди, отриманої через 

порушення релігійних прав [199]. 

Окремо слід зупинитися на проблемі законодавчого забезпечення прав 

людини і релігійної свободи у випадку з військовослужбовцями. На початковому 

етапі вітчизняного державотворення, у грудні 1991 р., було прийнято Закон «Про 

альтернативну (невійськову) службу». У ньому законодавець передбачив, що якщо 

призов громадянина на військову службу йде врозріз з його релігійними 

переконаннями, її можна замінити виконанням альтернативної (невійськової) 

служби [137]. Поява подібного закону демонструвала те, що нова Українська 

держава дуже відповідально ставиться до своєї місії забезпечення прав і свобод 

власних громадян у дусі міжнародних правових стандартів захисту прав людини, 

зокрема і права на релігійну свободу.  

У статті 10 Закону «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», який 

було прийнято Верховною радою України у 2010 році, йдеться, що основними 

засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є… забезпечення умов для 
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формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та 

віросповідання [139]. 

За дотриманням релігійної свободи військовослужбовців слідкує, створена 

при Міністерстві оборони, Рада у справах душпастирської опіки. Саме за її сприяння 

у Збройних силах України виник інститут військового капеланства [129]. 

Його формування відбувалося як з урахуванням подібного міжнародного 

досвіду, так і з урахуванням національних традицій. Важливість даного інституту 

довели події останніх років на Донбасі, коли саме душпастирська опіка стала однією 

із запорук підтримання належного рівня бойового духу серед військовослужбовців 

та надала їм можливість, навіть у таких екстремальних умовах реалізовувати своє 

право на свободу віросповідання. 

Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підлягає лише тим 

обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, 

здоров'я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і 

відповідають міжнародним зобов'язанням України. Будь-яке пряме чи непряме 

обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх 

ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й 

ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, 

встановлену законом. 

Тому можна стверджувати, що в системі законодавства України досить чітко 

сформовані положення, що визначають питання свободи віросповідання. Можна 

констатувати існування міжгалузевого інституту законодавства, який є основою 

юридичного механізму забезпечення свободи світогляду та віросповідання.  

Н. Пархоменко серед юридичних гарантій конституційних прав і свобод 

людини і громадянина виокремила такі їх види: нормативно-правові та 

організаційно-правові. Нормативно-правові гарантії становлять сукупність правових 

норм, за допомогою яких забезпечується реалізація, порядок охорони і  захисту прав 

і свобод особистості.  

Дослідниця широко виділила окремі їх види за різними критеріями, 

наприклад, залежно від території поширення - внутрішньодержавні та міжнародні; 
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залежно від форм закріплення в нормативних актах - конституційні та галузеві 

тощо. Змістом організаційно-правових гарантій конституційних прав і свобод 

людини і громадянина є визначення, прийняття та реалізація державою соціальної та 

правової політики, державний і громадський контроль, обробка інформації щодо 

прав людини тощо [123, с. 198-201]. 

Відтак, процес взаємного впливу права і релігії, що слугує однією з вагомих 

підстав для подальшої трансформації правової системи України, у практичній 

площині виявляється через  свободу віросповідання (обрання чи зміна релігії 

пов’язана з вірою людини) і  включає в себе такі елементи: право сповідувати 

віровчення тієї чи іншої релігії, право відправляти релігійний культ та право 

утворювати релігійну організацію чи входити до утвореної раніше (але при цьому 

слід зазначити, що релігійна організація має право з певних причин відмовити 

людині у відправленні релігійного культу та «членстві»,  що визначається нормами 

адміністративного права [107, с. 26]. 

Досить цікавою є думка С. Ляхової, яка звертає увагу на те, що поняття 

«свобода віросповідання» є більш широким за змістом, ніж релігійні права, та вказує 

на те, що значення визнання цієї свободи державою полягає у встановленні системи 

правових гарантій його забезпечення [90, с. 306].  

Активно взаємодіючи в усіх основних сферах життєдіяльності людини і 

суспільства, у процесі належної реалізації суб'єктами своїх прав та обов'язків, право 

і релігія, на думку О. Львової, є визначальними чинниками стану правопорядку і 

законності в суспільстві, рівня правової свідомості і культури населення. Тому 

кожна релігія, виконуючи одну з основних своїх функцій, намагається регулювати 

суспільні відносини, в тому числі й шляхом видання власних соціальних доктрин чи 

концепцій прав людини. Право є регулятором суспільних відносин за основним 

своїм призначенням [89, с. 323].  

Варто погодитись із українською дослідницею  Г. Сергієнко у тому, що 

«…особливого значення набуває питання гарантування свободи віросповідання, 

стан забезпечення якої значною мірою залежить від характеру відносин держави і 
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релігійних організацій, становлення таких взаємозв’язків та їх юридичної 

регламентації…» [163, с. 2]. 

Щодо шляхів подальшого вдосконалення організаційно-правових основ 

діяльності релігійних організацій та об’єднань в Україні, які регламентуються такою 

галуззю публічного права як адміністративне, то, на думку Г. Сергієнко, 

«…повноваження «спеціальних» органів державної влади передусім полягають у 

забезпеченні проведення державної політики щодо релігій і об’єднань віруючих, 

здійсненні релігієзнавчої експертизи, а також реєстрації статутів (положень) цих 

груп та контролю за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні 

організації... повноваження по здійсненню державної політики щодо релігій і 

об’єднань віруючих необхідно виключити із законодавства України, а передбачена 

ним експертиза повинна бути не релігієзнавчою, а лише правовою» [163, с. 9]. 

На думку Л. Ярмол, юридичним механізмом забезпечення свободи вираження 

поглядів в Україні є система ефективних юридичних засобів реалізації, охорони та 

захисту свободи вираження поглядів загалом, а також окремих її елементів 

(можливостей), закріплених у національних нормативно-правових актах та в інших 

джерелах права [209, с. 346].  

Таким чином, до інтегральних аспектів взаємного впливу права і релігії, на 

підставі яких відбуваються позитивні трансформації правової системи України, слід 

віднести релігійні (моральні) норми. Адже вони виступають важливими історично 

обумовленими та ефективними  регуляторами суспільних відносин, факторами 

формування правових норм, ставлення індивідів до правових інститутів, 

формування протиправної чи законослухняної поведінки. За допомогою релігійних 

норм з метою трансформації української правової системи формується певна 

релігійно-нормативна ідеологія, яка зумовлює активізацію процесів 

державотворення.  

Проведений у цьому структурному елементі дослідження аналіз дозволяє 

стверджувати, що релігійні засади, і вихідна з них мораль (моральні засади) 

виступають в якості додаткового регулятора суспільних відносин та одночасно 

оціночним механізмом юридично вагомих дій. В одних випадках пряме 
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регулювання таких дій не передбачене чинним українським законодавством, а тому 

вони потребують не тільки врегулювання, але й оцінки з точки зору суспільства та 

держави. В інших випадках законодавець для оцінки юридично значимих дій, які 

формально відповідають вимогам закону, впроваджує додатковий їх оціночний 

критерій – «моральність, моральні засади», тощо, та які дозволяють уповноваженим 

органам правоохоронної системи  провести переоцінку вчинених дій або визначити 

межі здійснення відповідних суб’єктивних прав. 

Самобутністю національного правосприйняття є поєднання юридичних, 

моральних та релігійних основ. Право і релігія є об’єктивними регуляторами 

поведінки індивідів у суспільних відносинах. Тому, на нашу думку, повинна 

відбуватись не конвергенція права і релігії, не релігізація права, а диверсифікація 

релігійних начал у правову матерію, тобто їх поширення між різними активними 

компонентами правової сфери з одночасним їх втіленням у юридичній науці.  

Диференційні аспекти впливу права і релігії на трансформацію правової 

системи України виявляються передусім, на наш погляд, у  правовій інтерпретації 

свободи совісті та забезпечення свободи віросповідання, що  опирається на наступні 

базові принципи: рівноправність всіх громадян незалежно від їх релігійних поглядів; 

жодна з релігій, представлених в Україні, не може вважатися на державному рівні 

обов’язковою; усі релігії та пов’язані з ними організаційні структури знаходяться у 

рівному стані перед законом; законодавство України базується на принципі 

відокремлення церкви від держави; держава стає на захисті прав і законних інтересів 

релігійних організацій; регулює  відносини між громадянами, які належать до різних 

релігійних конфесій та між віруючими і атеїстами, сприяючи створенню атмосфери 

толерантності і взаємної поваги, це ж стосується і відносин поміж релігійних 

організацій, звичайно беручи до уваги, чи не суперечать їх внутрішні настанови 

чинному українському законодавству.  

 

 



156 

 

 

3.3. Проблеми узгодження теологічних та світських засад у сфері 

формування правосвідомості, правової культури та забезпечення правового 
статусу особи 

Проблема узгодження теологічних і світських засад у сфері формування 

правосвідомості правової культури та забезпечення правового статусу особи, як 

видається, - це постійно перспективний напрям міждисциплінарних досліджень, що 

має допомогти фахівцям (релігієзнавцям і правознавцям) глибше зрозуміти 

специфічний предмет їх досліджень, а головне - більш предметно уявити складне і 

суперечливе соціально-нормативне регулювання.  

Саме тому дослідження цієї проблеми через її яскраво виражений 

міждисциплінарний характер є доволі нерівномірним: існують певні традиції її 

дослідження в межах філософської, антропологічної, історичної, соціологічної 

(позитивне релігієзнавство), богословської наук, і Україна не є винятком. Але на 

філософсько-правовому і теоретико-правовому рівнях такі дослідження в ній тільки 

виникають у вигляді переважно наукових статей і перших дисертаційних робіт. 

У контексті заявленої полідисциплінарності досліджуваної проблематики на 

особливу увагу заслуговує характеристика тих механізмів, від ефективного 

застосування яких безпосередньо залежать процеси формування правосвідомості та 

правової культури суспільства, а саме механізми правового впливу. 

Правовий вплив формується не тільки за допомогою таких засобів як норми 

права, але й залежить від правової культури, рівня духовного розвитку, які 

сформувалися в даному суспільстві. І, як резонно вважає Т.І. Тарахонич, правовий 

вплив – це результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні 

відносини за допомогою власне правових засобів (норм права, правових відносин, 

актів застосування права) та інших правових явищ (правосвідомості, правової 

культури та принципів, правотворчого процесу) [178, с. 77-78.]. 

При широкому праворозумінні, коли визнається існування права та закону, у 

зміст терміну «дія права» можуть бути закладені й такі процеси, які походять від 

офіційного прийняття відповідних норм права. Реалізуватися (діяти) можуть і ті 
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правила поведінки (норми), які вже склалися в суспільстві, але ще не набули форми 

нормативно-правового акту. 

Можна виокремити два таких способи впливу права на поведінку суб’єктів – 

це інформаційний та ціннісно-орієнтаційний. Перший спосіб має місце у випадку, 

коли юридична норма в тій чи іншій формі інформує своїх адресатів про те, чого 

вимагає від них право, чого очікують від них суспільство і держава. Другий спосіб - 

ціннісно-орієнтаційний. На відміну від інформаційного, він не лише повідомляє 

адресатів про те, яка поведінка від них вимагається, але й дає оцінку різноманітним 

варіантам людської поведінки [8, с. 94]. 

Ці два способи впливу права на поведінку суб’єктів не є власне юридичними. 

Вони притаманні не лише праву і здебільшого мають ідеологічний характер. 

У зв’язку з цим слід підкреслити, що право - специфічна нормативна система, 

основною метою якої є регулювання відносин між людьми, однак її особливі 

характеристики конкретизуються й пояснюються при порівнянні з іншими 

нормативними системами, що регулюють відносини між людьми, зокрема з релігією. 

Право і релігія є найважливішими регуляторами суспільних відносин. З 

юридичного погляду, право наділене пріоритетом при соціальному регулюванні, 

оскільки завдяки своїй обов’язковості (імперативності), формальній визначеності і 

державній захищеності воно здатне оптимально забезпечити нормальне 

функціонування суспільства, що є складним соціальним організмом. У той же час 

ефективність правового регулювання багато в чому залежить від узгодженої 

взаємодії з іншими, не юридичними регулятивними системами, в тому числі й із 

релігією, яка містить численні оцінки належної й забороненої з позиції закону 

поведінки, тим самим, перетинаючись зі сферою правового регулювання. 

Підкреслимо, що у сучасному суспільстві релігійні цінності втрачають своє 

минуле значення «священного образу» світу. Християнські положення, хоч і не 

мають прямого впливу на правову систему, навіть зараз відіграють вагому роль у 

правому житті, тому що європейська правова культура створювалася під впливом 

християнства. Сучасні європейські правові системи функціонують у соціальній 

системі, яка увібрала традиційні релігійні цінності [127, с. 75-77]. 
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Особливістю сучасного етапу розвитку правової системи України є потреба у 

відображенні сформованих за сторіччя традиційних і духовних підвалин суб’єктів, 

що населяють територію країни. Саме розуміння традиційних, культурних і 

релігійних особливостей України та її правової системи дозволить визначити точки 

дотику світської та релігійної складових української правової культури, 

сформулювати принципи їх взаємодії [126, с. 83]. 

Вплив християнства на розвиток правової культури переважної більшості 

громадян України зумовив поштовх до розвитку різних варіантів формування 

національної ідентичності, заснованих як на християнстві, так і на секуляризмі. 

Відносини між Церквою і державою в сучасній Україні зумовлюють знаходження 

балансу між релігійним і світським засадами, що пояснюється паралельним 

існуванням секуляризаційних і десекуляризаційних тенденцій. При цьому необхідно 

враховувати релігійний і культурний вплив традиційних християнських конфесій, 

які активізували свою діяльність у відповідь на посилення світоглядного 

індиферентизму та, як наслідок, правового нігілізму [125, с. 273]. 

Нині можна спостерігати, що межі дії позитивного права стають гнучкими для 

згаданих цінностей. Юридичні закони втрачають колишню жорсткість своїх 

кордонів і переорієнтовуються на найвищу соціальну цінність - людину. Орієнтири 

природного права руйнують кордони та виводять правову політику держави до 

світових загальновизнаних стандартів. Хоча, звичайно ж, межі дії (чинності) 

природного і позитивного права в багатьох аспектах будуть відрізнятися. 

Р. Папаян, досліджуючи християнське коріння сучасного права, обґрунтовує 

певні мінливі та незмінні характеристики права. Так, він пише, що основою 

природного права стали божественні якості людини, природне право - основою 

законодавства (позитивного права), закон - фундаментом держави. Держава, яка 

постійно піддається змінам, не повинна усе ж вступати в протиріччя з найвищою 

метою, якою є те, щоб створена спільнота людей неодмінно слугувала збереженню 

Божого Духа в кожному індивіді [122, с. 176-177]. 

Щодо простору природного права, то С. Сливка наголошує на розмежуванні 

сфер позитивного і природного права, у зв’язку  з чим звертає увагу на 
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співвідношення обсягів позитивного та природного права. Вчений пише, що 

позитивне право є водночас окремим видом природного права [167, с. 56-57]. 

Однак, якщо позитивне право утворює лише правове поле, в якому поведінка 

залежить від конкретно визначених параметрів (принаймні, цього вимагає 

законодавство), то природне право утворює такий правовий простір, де поведінка 

залежить не тільки від конкретних, а й навіть від невідомих людині параметрів 

(астрологічні процеси, температурні режими, поведінка людини в минулому, 

спадкові тенденції тощо) [167, с. 56-57]. 

Порівняно з конституціями ряду зарубіжних країн Конституція України 

проголошує чи не найбільш демократичні права і свободи совісті, але ці права і 

свободи, на жаль, грубо порушуються. Оскільки сучасний стан правового 

забезпечення не в повній мірі відображає потребу у правовому регулюванні свободи 

совісті і віросповідання, то існує нагальна потреба вдосконалення законодавства у 

сфері свободи совісті і віросповідання передусім шляхом інтенсифікації діалогу між 

представниками органів державної влади та релігійних організацій. 

Різні визначення поняття «права людини» подано у словниково-довідковій 

літературі, у якій вони набувають форми від простих - «певні можливості людини, 

необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах» [168, с. 59]; 

«поняття, що характеризує правовий статус людини по відношенню до держави, її 

можливості і домагання в економічній, соціальній, політичній і культурній сферах. 

Права людини носять природний і невідчужний характер» [19, с. 514] до найбільш 

розгорнутих. Так, наприклад, Юридична енциклопедія розглядає права людини як 

«визначальні засади правового статусу особи. Належать людині від народження, а 

тому є природними й невідчужуваними. Без цих прав людина не може існувати як 

повноцінна суспільна істота. Права людини є необхідним елементом 

громадянського суспільства і правової держави» [206, с. 710]. 

Велика юридична енциклопедія визначає права людини як «сукупність 

правил, що характеризують правовий статус громадянина; невід’ємна 

приналежність людини з моменту народження, основне поняття природного й будь-

якого права загалом: права, властиві природі людини, без яких вона не може 
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існувати як повноцінна людська істота. У загальному вигляді вони є комплексом 

прав і свобод, істотних для характеристики правового статусу особи. Права людини 

неподільні, складають єдиний комплекс. Соціально-економічні права є основою 

прав людини. Права - це охоронювана, забезпечувана державою природна 

можливість щось робити, здійснювати, мати гідні умови життя, бути гарантованим 

від насильства тощо [11, с. 628].  

У Британській енциклопедії зазначається, що права людини - це права, які 

належать індивідові внаслідок того, що він є людиною. Вони співвідносяться з 

широким континуумом цінностей, які за своїм характером є універсальними й у 

певних смислах рівно властиві всім людським істотам [227, р. 986].  

У західних суспільствах, де віруючі й агностики повинні разом обговорювати 

питання політичної моралі і правотворення, мають існувати правила взаємної 

терпимості й поваги, а значить семантичний потенціал релігії не втрачено [216].  

До того ж філософські ідеї мають лише обмежений вплив на суспільний 

менталітет. Так само у секуляризованих західних суспільствах мораль, що базується на 

релігійній вірі у Бога, може зробити свій внесок у розбудову суспільного менталітету, 

що підтримує верховенство права, повагу до людської гідності і прав людини. 

У науковій дискусії про права людини ми маємо враховувати культурні й 

релігійні відмінності. Оптимістичній настрій щодо можливості перетину цих 

кордонів підтримується емпіричними і аналітичними психологічними 

спостереженнями.  Примітно, що ідея прав людини, попри її явне християнське 

коріння, здається, стає привабливою для людей і націй інших культур, які можуть, 

спираючись на власну релігійну традицію, знайти елементи, що підтримують ідею 

прав людини. Для всесвітнього успіху прав людини це вкрай необхідно [216].  

Найзапекліші дискусії точаться довкола концепції природного права. 

Прибічники цієї концепції розподіляються на декілька таборів, але усі вони 

впевнені, що права людини мають природне походження, яке може мати 

першоджерело і у зовнішньому середовищі, і у внутрішньому психологічному стані 

людини. Серед тих, хто розділяє означений підхід до прав людини, вирізняються 

апологети біологічного детермінізму. Ця гіпотеза всю поведінку людини 
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(включаючи повагу до прав людини) пояснює через сценарій теорії ігор, яка має 

еволюційну природу як правила гри. З їхньої боку усі етичні теорії, які 

використовують слово «природні», що означають щось інше, ніж еволюційна 

біологія, є мареннями або фантазіями [213].  

Втім, право людини на життя не обумовлене її біологічною природою, бо всім 

зрозуміло, що воно докорінно відрізняється від, скажімо, прав тварин та інших 

об’єктів навколишнього середовища, які відстоюють «зелені». Як вказує Р. Нойхауз, 

на відміну від «природного» повага до прав людини являє собою людську перемогу 

над очевидними законами природи [224]. Отже, вірним є твердження М. Бойлана, 

що екстремальний біологічний детермінізм фальсифікує природні права людини 

[213]. Крім того, теза про природну сутність прав людини постулює, що вони є лише 

самоочевидними характеристиками природного порядку, а, отже, виключають 

свободу свідомого і вільного вибору. 

Проте у рамках концепції природного походження прав людини є і 

прихильники більш поміркованої аргументації. Її поділяють навіть деякі 

християнські філософи протестантського спрямування.  

Зокрема Д. Поклінгтон вказує, що протестантський рух можна розглядати як 

процес, котрий веде від загальнохристиянського поняття природного права (natural 

law) до природних прав (natural rights) та до прав людини (human rights) [225].  

Втім, сучасна філософська думка критично ставиться до теорії природного 

права в якості першоджерела концепту прав людини. «Природні права (що ми, як 

правило, називаємо правами людини), були винаходом європейського 

Просвітництва, просто соціальними конструкціями, - стверджує М. Бойлан. Як 

операційна концепція права людини були винайдені Локком, Гоббсом, Руссо, 

Кантом і Юмом, і не є «природними» або «істинними» як такими, а скоріше 

довільним соціальним концептом, який застосовується лише до суспільств, які 

вирішили прийняти це - оскільки вони можуть прийняти високошвидкісний доступ 

до Інтернету або певну стратегію сільськогосподарського зрошування. За цим 

сценарієм поняття природних прав людини не є законною універсальною 
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категорією, за допомогою якої можна судити про суспільну або індивідуальну 

поведінку» [213].     

Особливе значення права на людську гідність пов’язане з його релігійними та 

етично-моральними засадами. Деякі сучасні філософи заперечують, наприклад, 

вирішальний вплив релігії і моралі на право виходячи з принципів світоглядного 

плюралізму [37].  

Однак такий підхід не є бездоганним: світ може змінювати знання про себе, 

але це не може бути підставою для заперечення деяких істин, що є вічними для 

людства і потребують не скасування, а більш глибокого вивчення. 

Зокрема, феномен гідності має ціннісну природу, в яку Бог заклав параметри 

існування та еталон вимірювання для всіх людських створінь. Саме з цього 

фундаментального факту відповідно до теологічної доктрини людської гідності 

випливає першочергове значення імперативності вищих моральних цінностей та 

основних прав людини, її гідності, що не залежать від будь-яких тимчасових 

міркувань доцільності тощо.  

Таким чином, людина як Боже створіння,  гідна того, щоб жити у пристойних 

природних і соціальних умовах, щоб керувати собою, а також гідна ставлення до 

себе як до суб’єкта морального вибору [99, с. 205.] 

Секуляризованість права означає, що релігія перестає бути визначальним 

чинником функціонування правової системи. Релігійний вплив відбувається 

переважно у непрямих формах (вплив на правову ідеологію, науку, підтримання або 

заперечення тих чи інших інститутів права). Одним з аспектів відокремлення права 

від релігії є відділення церкви від органів держави, зокрема у сфері 

правовстановлення і правозастосування. 

Український вчений О. Костенко з початку 90-х років XX ст. обстоює 

необхідність відродження природно-правової концепції в сучасних умовах на основі 

ідеї «соціального натуралізму». Відповідно до цієї ідеї він розвиває доктрину 

«соціально-натуралістичної юриспруденції», згідно з якою визначає природне право 

як «закони соціальної природи, які мають відкриватися людьми і втілюватися в 
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форму законодавства». Зважаючи на соціально-натуралістичний підхід, 

критикуються інші природно-правові концепції [74, с. 83-92]. 

Згідно з положеннями концепції природного права, права людини в 

загальному вигляді - це універсальна категорія, що характеризує захищену законом 

міру можливої поведінки людей, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів 

людини шляхом користування елементарними, найбільш важливими благами та 

умовами безпечного, вільного існування особистості в суспільстві. Права людини 

характеризують обсяг благ та умов, що забезпечують її вільний розвиток і 

визначаються суспільним положенням людини (положенням у системі 

матеріального виробництва) [136]. 

Багатогранність права є загальною характерною рисою всіх сучасних 

концепцій права, більшість з яких розглядають право як виразник моралі, 

справедливості тощо, а закон - як закріплення волі держави (пануючого класу), 

продовжують пошуки шляхів та способів розрізнення закону і права. Все це вказує 

на те, що, як складний суспільний витвір, право може бути зрозумілим і поясненим 

щонайменше через ряд його визначень, які в цілому формують його сучасний образ.  

Зокрема, доречно і продуктивно говорити та переосмислювати нові 

можливості права як багатоликого, багатовимірного суспільно-історичного явища, 

зокрема як засобу творення й зміцнення держави, моделювання справедливої та 

соціально відповідальної влади, здатної своєчасно та адекватно реагувати на 

численні різноманітні виклики, перед якими опинилося людство на початку 

третього тисячоліття, а також засобу зміцнення й згуртування соціуму в цілому в 

цілях його самозбереження і примноження як національних цінностей, так і 

здобутків людської цивілізації [75]. 

У цьому контексті саме теологічно-соціологічний підхід до розуміння права, 

як і сама соціологія права, покликані виявити всі форми права, що існують у 

суспільстві, досліджувати проблеми і визначити можливі шляхи подолання 

відчуження людини від влади та перетворення у фікцію можливості особи на участь 

у здійсненні влади та правотворенні. 
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Десакралізація права так глибоко проникла в суспільний організм, що 

загрожує повним розпадом соціальних спільнот, атомізацією суспільства в умовах 

панування споживацьких інстинктів і настроїв, а також повною девальвацією 

“суворого права” (за висловом Е.Ю. Соловйова [10, с. 125]. 

Нагадаємо також, що і у вітчизняній теоретичній юриспруденції 

Б. Кістяківський свого часу також наголошував на необхідності діалектичного 

пізнання раціонального та ірраціонального у праві, без чого неможливе вироблення 

адекватного право розуміння [64, с. 189-207]. 

Принагідно нагадаємо, що і чинна Конституція України містить елементи 

теологічного праворозуміння. Йдеться, звичайно ж не про побудову всього її тексту на 

сакральних засадах, оскільки Конституція України є конституцією світської держави. 

Але тут треба говорити ще й про інше: глибинне коріння відповідної правової 

традиції безпосередньо присутнє в такому важливому правовому документі, яким є 

Конституція сучасної України. Зокрема, у Преамбулі Конституції говориться про те, 

що Верховна Рада України приймає цю Конституцію усвідомлюючи відповідальність 

перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями 

[70]. 

Нагадаємо у цьому зв’язку, також, що слово “відповідальність” має два 

значення: перше передбачає відповідальність людини за щось, зокрема за свої 

вчинки, за наслідки своєї діяльності, друге - відповідальність перед кимось, перед 

іншими людьми, суспільством загалом, а також перед Богом [52]. 

Переходячи до аналізу онтологічного підходу в узгодженні теологічної та 

світської правових парадигм у сфері формування правосвідомості, правової 

культури та забезпечення належного правового статусу громадян, зазначимо, що 

сутність прав людини є, власне, предметом їх онтології. Водночас ми приймаємо 

трактування поняття «онтологія» як філософського терміна, котрий свідчить про те, 

що існує і в якому режимі воно існує . Саме онтологія дозволяє дати відповідь на 

питання співвідношення ідеального за своєю суттю суб’єктивного усвідомлення 

прав і свобод людини, яке ґрунтується на критерії справедливості, з  їх матеріальним 

буттям - нормативною імплементацією і практичною реалізацією.  
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У цьому звʼязку Е. Ланглоіс зазначає, що спроба створити єдиний, 

універсальний критерій справедливості та виражати її на мові прав людини 

підривається зсередини доти, поки вона не залучає онтологічні інтереси [220]. 

У секулярній парадигмі прав людини виокремлюються три основні 

онтологічні підходи. Представники першого стверджують, що права людини є 

природними, тобто вони не залежать від сучасних інститутів. Апологети другого 

наполягають, що права людини є конвенціональними, тобто вони є результатом 

певного суспільного договору і тому залежать від влади, або, принаймні соціальних 

інститутів. Треті - практики -вважають, що про права людини можна казати лише 

тоді, коли вони ефективно реалізуються [214]. 

Проте усі ці авторитетні договори, конституційні акти і закони не створюють 

прав людини і не відображають їхньої сутності, а лише формалізують і нормативно 

закріплюють їх. Права людини- це не матеріальний, а абстрактний обʼєкт, як вказує 

М. Бойлан.  

Дослідник доводить, що абстрактні сутності існують в іншому режимі ніж 

повсякденні емпіричні обʼєкти. Наголошуючи на відсутності у конвенціональному 

підході універсалізму, який необхідний для відображення морального релятивізму, 

цей американський професор філософії вказує, що за такого трактування прав 

людини вони залежать або від реальних людей, які підписали угоди у світі, як ми це 

знаємо (часто багатосторонні угоди через міжнародно визнані інститути, такі як 

Організація Обʼєднаних Націй), або вони є гіпотетичними контрактними 

ситуаціями, що виникають у вигаданому контексті (наприклад, оригінальна позиція 

Дж. Роулса або Соціальний контракт Дж. Локка та ін.) [212].  

Можемо констатувати, що забезпечення прав людини передбачає, що закони і 

угоди повинні виконуватися, оскільки вони є морально виправданими, а не просто 

тому, що це - акти позитивного права. Проте конвенціональна теорія позбавляє 

права людини цього морального вмісту. 

На відміну від конвенціоналістів християнські філософи переконані, що 

людина як субʼєкт моральної свідомості, котрий кардинально вирізняється від 

навколишнього середовища тим, що здатний пізнати Бога, задля забезпечення 
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свободи у своїй поведінці має керуватися веліннями морального закону, який є 

втіленням божественного провидіння.  

Відповідно, цей закон, який І. Кант називає «категоричним імперативом», має 

безумовний і апріорний характер, він не обумовлений зовнішніми чинниками та 

становить внутрішню сутність людини.  Відтак християнська етика надає концепту 

прав і свобод людини універсального життєстверджувального творчого характеру. 

Проаналізувавши підходи різних наукових шкіл, М. Cтакхауз стверджує, що за 

логікою всі розмови про права людини мають включати принаймні такі два 

припущення: по-перше, члени суспільства повинні вірити, що існує універсальний 

моральний закон, що перевищує власну культуру, суспільство або період історії, про 

які вони можуть щось знати з відносною ясністю; по-друге, це універсальне 

моральне право має включати затвердження гідності кожної людини як учасника у 

взаєминах з іншими, у спільноті, яка поширюється на все людство [226]. 

У той час як концепт прав людини від початку подається як антитеза 

авторитарній владі. «Онтологія прав людини не повинна бути зведена до правової 

інфраструктури прав людини», - наголошує Е. Ланглоіс. Австралійський вчений 

зазначає: «Твердження, що джерело прав людини криється у «природному праві» 

більше не є досить переконливою відповіддю, а дійсна сутність прав людини 

перебуває у філософських твердженнях про цінність людської особистості» [220]. 

Відтак, секулярний підхід не відображає глибини онтологічного розуміння поняття 

«права і свободи людини». 

Головною проблемою онтології прав людини є співвідношення свободи і 

відповідальності. Усі згадані секулярні концепції виходять із презумпції свободи 

індивіда як цілі та засобу людського існування, визнаючи абсолютну цінність 

особистості.  

Аналізуючи вміст цієї домінуючої досі у правовій науці парадигми, відомий 

український правознавець С. Максимов вказує, що індивідуалізм є важливою 

політико-філософською передумовою доктрини фундаментальних прав, він 

затверджує онтологічну первинність індивідуального субʼєкта й аксіологічну 

цінність його свободи й автономії [91, с. 32]. 
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Проте штучна відірваність секулярних теорій від духовних джерел незмінно 

призводить їх до втрати морального фундаменту і виродження у форму радикального 

лібертаріанізму, за яким люди абсолютно вільні діяти так, як вони вирішують діяти. 

Тому сьогодні, зважаючи на проблеми, що постали у західному суспільстві через 

абсолютизацію індивідуальної свободи, деякі вчені пропонують ревізіоністське 

розуміння філософської основи прав людини. Зокрема К. Гоулд стверджує, що права 

людини засновані на соціальності та самі по собі є принципово соціальними або 

реляційними концепціями, хоча наявні інтерпретації це найчастіше не визнають [217]. 

Ця думка цілковито корелюється із християнським трактуванням онтології 

прав людини, яке виходить з того, що ці права є реляційними, тобто вони 

виявляються через відносини з іншими суб’єктами. «Людина не має прав як 

особистість, але тільки по відношенню до оточуючих у спільноті і в кінцевому 

рахунку стосовно Бога», - наголошує Р. Траер [228].  

Важливо акцентувати на тому, що, у той час як секулярна філософія прав 

людини знаходить свою точку опори в окремій особистості та її індивідуальному 

виборі, християнська концепція прав людини, яка випливає з віри і включає 

обов’язки перед Богом, передбачає пріоритетність обов’язків щодо своїх ближніх 

порівняно з власними правами. «У християнстві правове мислення починається не 

там, де людина виявляє наявність або відсутність (обмеження) власних прав, а там, 

де вона поважає права іншої людини і упокорюється перед ними, упокорюється 

перед її свободою, дозволяє їй бути іншою», - констатує Л. Іванова [56]. 

Християнcькі авторитети наполегливо закликають піклуватися не тільки про права 

індивідуума, але й про права осіб у громаді, а про їхні обов’язки дбати так само як і 

про їхні права. 

Водночас християнська онтологія прав людини трактує гідність особистості як 

реляційну категорію, бо ця первинна дарована Богом чеснота потребує постійного 

підтвердження у людських діяннях. Здійснюючи добро, особистість набуває 

гідності. Звідси постають два різновиди свободи: внутрішня свобода від зла і 

свобода морального вибору. Свобода від зла є самоцінною. Свобода ж вибору 

набуває цінності, а особистість - гідності, тільки коли людина обирає добро. 
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Навпаки, коли індивід обирає зло, свобода вибору веде до саморуйнування і завдає 

шкоди гідності людини та суспільній моралі.  

Зрештою, аналізуючи  телеологічний спосіб тлумачення правових норм, який 

також, на наш погляд, є одним з альтернативних підходів до узгодження світського 

й теологічного елементів правової культури у контексті захисту основоположних 

прав людини і громадянина, передусім зазначимо, що він  передбачає з’ясування 

смислу норми права за допомогою її мети.  

При цьому метою норми права виступають певні матеріальні або духовні 

цінності, які досягаються внаслідок реалізації норми права. Вказані цінності можуть 

належати до різних сфер суспільного життя (економічної, політичної, культурної, 

ідеологічної), в тому числі і до суто юридичної сфери. Сказане допомагає краще 

зрозуміти висловлення Г. Мальцева: «Телеологічний аналіз юридичної норми 

відкриває шлях у світ правових цінностей, ідеалів, ідеології взагалі» [93, 698]. 

Т. Насирова, обґрунтовуючи самостійність телеологічного способу 

тлумачення, справедливо звертає увагу на те, що всі способи тлумачення сприяють 

з’ясуванню мети норми права, але разом з тим жодним із них норма не тлумачиться 

відповідно до своєї мети. У зв’язку з цим автор вбачає специфіку телеологічного 

способу тлумачення у тому, що ним досліджується об’єктивний результат, на 

реалізацію якого спрямована норма, який виходить за межі внутрішнього логічного 

змісту норми права та не збігається з аналізом зв’язків норми з іншими приписами.  

В цьому відношенні телеологічний спосіб тлумачення не покривається іншими 

способами, оскільки він є єдиним, який безпосередньо спрямований на з’ясування 

смислу норми права залежно від тих результатів, які повинні бути досягнуті її 

реалізацією [110, с. 69-71]. Зважаючи на те, що мета є основним структурним елементом 

норми права, а форма і зміст виступають у ролі засобів для її досягнення, не є дивним, 

що у структурі прийомів телеологічного способу тлумачення є місце для елементів 

логічного, мовного та системного способів тлумачення.  

Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні є однією з ключових 

проблем розвитку демократичної, соціальної, правової держави. Пасивні, позбавлені 
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ініціативи громадяни є поганими партнерами влади, яка хоче змінити країну у 

напрямі модернізації усіх сфер суспільного буття. 

Таким чином, ефективне  співвідношення теологічних і світських засад у процесі 

реалізації невідчужуваних громадянських прав і свобод через пошук альтернативних 

підходів до узгодження секулярної та сакральної складових українського правотворення 

з метою підвищення громадянської правосвідомості та правової культури на сучасному 

етапі є, як було доведено у підрозділі, актуальним та методологічно доцільним у 

вітчизняному правознавстві на філософському (онтологічному), соціологічному і 

богословському (аксіологічному й телеологічному) рівнях. 

Отже, вивчення, дослідження та узгодження теологічної і світської правових 

моделей у суспільному контексті, демонструє історичну і культурну специфіку 

розвитку правової культури України, оскільки право не тільки не може існувати 

поза сучасним культурно-історичним контекстом, але й саме є духовно-культурним 

надбанням та неперехідною цінністю як феномен сучасної цивілізації [156, с. 295-

296]. 

 

Висновки до Розділу 3  
Дослідження організаційно-функціональних аспектів втілення релігійних 

норм в українському державо- та правотворенні  дало можливість встановити 

наступні закономірності: 

1. Взаємовплив релігійних та правових норм в українському суспільстві на 

сучасному етапі державотворення, що характеризується постійним удосконаленням 

правової системи, відбувається на двох фундаментальних рівнях: функціональному 

та організаційному. 

На функціональному рівні цей взаємовплив забезпечує формування 

аксіологічного компонента правосвідомості, здатного стабілізувати вектор і модель 

розвитку України через закріплення певних орієнтирів для сприйняття українською 

нацією свого місця в майбутньому розвитку людської цивілізації. Усе це 

відображається на соціально-економічних та публічно-політичних процесах у 

державі, формуючи певні світоглядні орієнтири для громадян та інститутів 
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громадянського суспільства. У такий спосіб формується певна релігійно-нормативна 

ідеологія, яка ідентифікує певний культурний свідомий тип людини та суспільства. 

Вона знаходить своє відображення практично в усіх сферах сучасної правової 

системи; догми релігійного права не тільки становлять підґрунтя значної частини 

сучасного законодавства, але й здійснюють значний вплив на процес розробки та 

прийняття нормативно-правових актів. 

На організаційному рівні завдяки взаємному впливу релігійних та правових 

норм на українське законодавство досягається стабільність та прогнозованість 

державної релігійної політики загалом та міжконфесійних відносин зокрема,що 

базуються на принципах додержання нейтралітету щодо питань світогляду й 

віросповідання, виконання зобов'язань із гарантування свободи віросповідання й 

водночас створює рівні умови для захисту прав і свобод усіх громадян. Однак ця 

політика передбачає певні важелі, щоб свобода не перетворювалася на 

неконтрольовану вседозволеність, за якої порушуються права інших громадян, 

громадського порядку.  

2. На ефективність подальшої трансформації правової системи України 

безпосередньо впливають як інтегральні, так і диференційні аспекти релігійно-

правового взаємовпливу. 

Проведений у підрозділі аналіз засвідчив, що релігійні норми виявляють 

власну інтегральну сутність та як наслідок цінність для правової системи, оскільки 

виступають підставою для імплементації у суспільство моральних норм і саме тому  

мають розумітися як соціальна цілісність, тобто осмислені і соціально визнані 

(позитивно цінні) нормовідносини. Відтак, правова регуляція життєдіяльності 

людини і суспільства інтегрально поєднується з моральною регуляцією і 

переконаннями. Інтегральний характер цієї взаємодії виявляється також у тому, що 

під впливом моральних норм і цінностей право постійно удосконалюється та чинить 

зворотний вплив на моральність, поведінку і традиції людей. 

У свою чергу диференційні аспекти такого взаємозв’язку виявляються у тому, що 

мораль впливає на внутрішні спонукання людини, її совість і почуття обов’язку, а право 

натомість  зосереджується на суб’єктивних правах окремих осіб, визначає і юридично 



171 

 

 

забезпечує їхній статус, юридичні можливості, оцінює поведінку індивідів з точки зору 

правомірного й неправомірного, законного й незаконного. Право не може бути 

аморальним, але не всі правові норми потребують морального виправдання, наповнення 

моральним змістом. З іншого боку, надання моральним нормам сили закону, позбавить 

мораль її основоположної характеристики - свободи вибору. Право ж за своєю суттю є 

вимогою належної дії відносно інших людей і передбачає примус. 

3. Формування правосвідомості, правової культури та забезпечення правового 

статусу особи на сучасному етапі передбачає узгодження теологічних і світських 

засад для здійснення належного соціально-правового регулювання. 

З одного боку саме теологічні християнські засади, які стали підґрунтям для 

формування правосвідомості та правової культури в Україні дозволяють 

продуктивно переосмислювати нові можливості права як багатоликого, 

багатовимірного суспільно-історичного явища, зокрема як засобу творення й 

зміцнення держави, гарантування прав і свобод людини і громадянина, 

моделювання справедливої та соціально відповідальної державної влади, здатної 

своєчасно та адекватно реагувати на численні різноманітні виклики, перед якими 

опинилося людство на початку третього тисячоліття, а також засобу зміцнення й 

згуртування соціуму в цілому в цілях його самозбереження і примноження як 

національних цінностей, так і здобутків людської цивілізації.  

З іншого боку рівнозначним здобутком є секуляризованість права, яка означає, 

що релігія перестає бути визначальним чинником функціонування правової системи. 

Релігійний вплив, як обґрунтовано у дисертаційному дослідженні, відбувається 

переважно у непрямих формах (вплив на правову ідеологію, науку, підтримання або 

заперечення тих чи інших інститутів права).  
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження сучасних проблем співвідношення правових та 

релігійних норм у регулюванні суспільних відносин в Україні дало можливість 

зробити наступні висновки, узагальнення та рекомендації: 

1. Ідеологічна основа правового регулювання,  у рамках правової системи 

України, забезпечується завдяки взаємодії правових та релігійних норм. 

Ефективність дослідження цієї проблеми напряму залежить від обраної методології 

та оптимального використання термінологічного апарату, а саме застосування таких 

понять і категорій, які характерні водночас для релігії та права і здатні сприяти їх 

теоретичному і практичному синтезу. 

2. Ідеологічну основу правових сімей сучасності формують релігійні норми 

шляхом акумуляції фундаментальних суспільних цінностей, які, набуваючи 

правової форми, стають правовими цінностями та правовими принципами, а також 

впливають на аксіологічний вимір правової свідомості, що дозволяє не лише 

сформувати на рівні права й укорінити у суспільній правовій свідомості певні 

цінності (свободи, справедливості, гуманізму, рівноправності, відповідальності 

тощо), а й забезпечити їх запровадження у практику безпосереднього нормативного 

регулювання суспільних відносин. 

3. Взаємодія правових та релігійних норм у процесі правового регулювання 

має виражений ідеологічний характер, адже  впливає на процес державотворення, 

наповнюючи його водночас причинно-функціональними та логічно-смисловими 

зв’язками, зокрема забезпечуючи додержання принципів віротерпимості та свободи 

віросповідання. При цьому особливістю вітчизняного релігійно-правового синтезу є 

його історична зумовленість, що забезпечує, як правило, позитивний вплив на 

процеси державного будівництва. 

4. Результатом закріплення релігійних норм у Конституції України стало 

створення сучасної оптимальної моделі конституційно-правового регулювання, 

завдяки якій, як свідчать реальні приклади правозастосування, закріплені у 

Конституції релігійні норми здатні істотно впливати на характер необхідних 
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суспільних змін, сприяти гуманізації держави і права, вдосконаленню законодавчого 

процесу, підвищенню ефективності правового регулювання, формуванню високої 

суспільної й індивідуальної правосвідомості. При цьому важливо розуміти 

динамічну природу правового регулювання і необхідність внесення певних змін у 

Конституцію з метою більш ефективного застосування у конституційному 

нормотворенні результатів релігійно-правового синтезу. 

5. Релігійно-правове поєднання в умовах українського державотворення 

здатне суттєво інтенсифікувати усі сфери публічно-правового та приватноправового 

регулювання, адже вони  пов’язані із розвитком суспільних відносин та 

забезпечують ідеологічно-правову основу для  побудови в державі дієвої структури 

органів влади, які повинні здійснювати нормотворчу, а також контрольно-наглядову 

діяльність та втілювати державну релігійну політику. Право підтримувати цю 

структуру є для релігійних організацій природним і незаперечним, а отже, 

законодавець не вправі відмовити їм у можливості впливати на суспільство 

передусім через свою власність і участь у трудових відносинах. 

6. В Україні від часу здобуття незалежності сформувалася партнерська модель 

співпраці між релігійними організаціями та державою на принципі взаємного 

невтручання. Між тим, в Україні реалізація цього принципу супроводжувалася 

неабиякими складнощами, які на погляд автора були зумовлені передусім 

трансляцією у сьогодення того історичного досвіду, який не враховує сучасного 

релігійного різноманіття і того факту, що у наш час відносини держави та 

релігійних організацій безумовно детермінуються світським характером держави. 

Саме тому існування та застосування релігійних та правових регуляторів суспільних 

відносин (в окремих випадках тотожних), одночасне розв’язання ними 

загальнозначущих проблем та виникнення між ними колізій, може як позитивно, так 

і негативно позначатися на характері, змісті, шляхах і формах їх взаємозв’язків і 

взаємодії. 

7. Інтегральними та диференційними аспектами впливу права і релігії на 

подальшу трансформацію правової системи України є моральні норми, адже за 

умови їх належної імплементації у правову систему України вони здатні формувати 
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необхідну релігійно-нормативну ідеологію, яка зумовлює активізацію процесів 

державотворення. У свою чергу диференційні аспекти впливу права і релігії на 

трансформацію правової системи України виявляються, передусім, у правовій 

інтерпретації свободи совісті та забезпеченні свободи віросповідання, що 

опирається на сучасні базові принципи соціально-правового регулювання. 

8. Оптимальне співвідношення теологічних і світських засад у процесі 

реалізації невідчужуваних громадянських прав і свобод  полягає у конституційно-

правовому узгодженні секулярної (світської) та сакральної (релігійної) складових 

українського правотворення з метою підвищення громадянської правосвідомості та 

правової культури на сучасному етапі. Це відбувається в українській правовій 

системі на філософському (онтологічному), соціологічному і богословському 

(аксіологічному й телеологічному) рівнях. 

 

  



175 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Авер’янов В.Б., Батанов О.В., Баулін Ю.В. та ін. Конституція України: 

Науково-практичний коментар / Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. 

Грошевой та ін. Харків; Київ, 2003. 808 с. 

2. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб.: Юридический центр Пресс, 

1999. 400 с. 

3. Алексеев Н.Н. Религия, право, нравственность.  P. : YMCA-PRESS, 1930. 153 с. 

4. Алексеев С.С. Право: азбука - терия - философия: Опыт комплексного 

исследования. Москва: Статут, 1999. 712 с. 

5. Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. Москва, 1971. 

222 с. 

6. Андреев К. М. Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации 

конституционной свободы вероисповедания. Москва : ИД «Юриспруденция», 

2015. 232 с. 

7. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Монтеск’є. Конт. Маркс. Токвіль. 

Дюркгейм. Парето. Вебер / пер. з франц. Г. Філіпчук. Київ : Юніверс, 2004. 687 с. 

8. Афанасьева Л.В. Нормы права и их действие (вопросы теории): дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 / Академия управления МВД России. Москва, 2000. 177 с. 

9. Бабій М., Присухін С. Свобода совісті та свобода релігії: концептуальна 

матриця Католицької церкви. Юридична наука. 2013. № 3. С. 118-128. 

10. Бандура О.О., Бублик С.А., Заінчковський М.Л. та ін. Філософія права: Навч. посіб. 

/ за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 336 с. 

11. Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профессиональные 

справочники и энциклопедии»). Москва: Книжный мир, 2010. 960 с.  

12. Бедь В. Реалізація свободи совісті в Україні: деякі аспекти (проблеми теорії та 

практики). Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. № 2. С. 20-29. 

13. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаних. Москва: СТЕЛС; МППА «БИМПА», 

1995. 303 с. 



176 

 

 

14. Белкин А.А. Социальное воспроизводство и государственное право. Ленинград: 

Изд-во ЛГУ, 1991. 112 с. 

15. Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. Москва: Библиотека  

Московской школы политических исследований, 1993. 431 с. 

16. Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Нац. ун-т «Юрид. акад. України 

імені Ярослава Мудрого». Х., 2012. 20 с. 

17. Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації 

права на свободу віросповідання в Україні : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 

12.00.02. Київ, 2012. 40 с. 

18. Биков О.М. Свобода совісті та свобода віросповідання: співвідношення понять 

Питання конституційного та муніципального права.  Право і суспільство № 2. 

2011 С. 62-71. 

19. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. 

Крутских. Москва: ИНФРА-М, 1997. 790 с. 

20. Бондар Ю. М. Моральні основи права як предмет етико-правових досліджень. 

Демократія та право: проблеми взаємовпливу та взаємозалежності : матеріали 

міжнар. наук. конф. 26 жовт. 2007 р. / за ред. О. В. Скрипнюка. Харків : Право, 

2008. С. 117-125. 

21. Бостан С. К. Проблеми пізнання причин і умов виникнення держави, її поняття та 

типології. Актуальні проблеми теорії держави та права. Ч. 1 / за ред. С. М. 

Тимченко, С. К. Бостан, Н. М. Пархоменко та ін. Розд. Київ: КНТ, 2007. 3 С. 70-111. 

22. Бочарова C.H. Роль общественных объединений в защите прав человека. 

Вестник Московского университета. Сер. Право. 1997. №1. С. 310-311 

23. Бурлай Є. Норма права: правило чи факт? Ін-т законодавства Верхов. Ради 

України : зб. наук. пр. Київ : Реферат, 2005. С. 47-51. 

24. Бурлай, Є. В. Релігія і право в системі соціального регулювання : спільне і 

різне. Юрид. вест., 2006. С. 70-80. 



177 

 

 

25. В.С. Журавський, О.Л. Копиленко, С.В. Бобровник та ін. Теорія держави і 

права: Академічний курс / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком 

Інтер, 2006. 685 с. 

26. Величко, А. М. Христианство и социальный идеал (философия, право, 

социология индустриальной культуры) / под ред. В. П. Сальникова. Москва : 

СПб. ун-т МВД России, 2000. 544 с. 

27. Виговський Л. Сакралізація як історичний засіб розширення сфери 

функціонування релігійного комплексу. Філософські обрії : наук. -теорет. 

часопис Ін-ту філософії НАНУ та Полтав. держ. пед. ун-ту. Київ; Полтава, 2005. 

Вип. 13. С. 199-210. 

28. Вовк Д. О. Проблема співвідношення права і релігії у православній філософії 

кінця ХІХ - початку ХХ ст. Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. 

збірник. Херсон : Нац. юрид. акад. України, 2006. Вип. 81. С. 197-203. 

29. Вовк Д. Проблеми визначення і дії принципу верховенства права в Україні. 

Право України. 2003. № 11. С. 127-130. 

30. Вовк Д.О. Право і релігія: проблеми співвідношення у процесі реалізації 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових вчень». Харків., 2008. 19 с. 

31. Вовк Д.О. Релігійна свобода і верховенство права: проблеми юридичної 

рівності. II Антропологія права: філософський і юридичний виміри : статті 

учасників X круглого столу 6-8 грудня 2014 р. Львів : Галицька друкарня, 2015. 

С. 257-281. 

32. Вовк Д.О. Як українські суди балансують релігійну свободу: аналіз у контексті 

світськості. II Право і громадянське суспільство. 2014. № 1. С. 5-38. 

33. Вовк  Д. О. Право і релігія : спільні риси та відмінності. Вісн. Акад. прав. наук 

України. 2007. № 1(48). С. 65-74. 

34. Вовк Д. О. Про напрямки впливу релігії на процес формування права. Проблеми 

законності : респ. міжвідом. наук. зб. : Нац. юрид. акад. України, 2006. Вип. 91. С. 

12. 

35. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 240 с. 



178 

 

 

36. Вступ до теорії правових систем: моногр. / за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. 

Оніщенко. Київ: Юрид. думка, 2006. 311 с. 

37. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Пер. з нім. А. 

Дахній; наук. ред. Б. Поляруш. Львів: Астролябія, 2005. 416 с. 

38. Гаевая Н.П. Советское законодательство о свободе совести. Київ, 1988. 141 с. 

39. Гольст Г.Р., Рудинский Ф.М. Свобода совести как правовой институт. 

Советское государство и право. 1981. № 9. С. 30-38. 

40. Гурвич Г. Д. Философия и социология права : избранные сочинения / пер. с 

франц., англ. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной.  СПб. : Изд. дом СПб. гос. ун-

та, изд-во юрид. фак. СПб. гос. ун-та, 2004.  848 с. 

41. Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с франц. В. А. 

Туманова. Москва : Междунар. отношения, 1999. 400 с. 

42. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Москва, 

1980. Т. 4. 256 с. 

43. Дамирли М. Исламское право в сравнительной перспективе: основные ракурсы 

исследования. II Юридичний вісник. 2014. № 6.  С. 14-18. 

44. Дахова І. Зміст права на свободу совісті та віросповідання. Форум права. 2016. 

№ 4. С. 107-112. 

45. Дворнікова О. А. Религия и закон: проблемы взаимодействия. Журнал 

российского права. 2009. № 7. С. 45-58. 

46. Джолос С. В. Взаємодія і співвідношення права і моралі: легістський погляд. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Вип. 5. Т. 1. С. 

37–41. URL: http://www.lj.kherson.ua/pravo05/part_1/09.pdf.  

47. Диденко Н. Г. Право и свобода. Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. 2001. № 3. С. 4-27. 

48. Дробницкий О. Г. Моральная философия : избр. труды / Сост. Р. Г. Апресян. 

Москва : Гардарики, 2002. 523 с. 

49. Дроботов С. Аксіологічна і когнітивна функції права у процесі становлення 

правової держави. Юридична Україна. 2011. № 1. С. 28-35. 



179 

 

 

50. Друзенко Г. Інститут свободи совісті: міжнародні стандарти та законодавство 

України. URL: http://referatu.com.ua/referats/135/18302/? page=68. 

51. Дудко Є. Рух за тендерну рівність у християнстві. URL: http://commons. 

com.ua/ruh-za-gendemu-rivnist-u-hristiyanstvi/ 

52. Єрмоленко А.М. Категоричний імператив відповідальності Ганса Йонаса. 

Принцип відповідальності / Пер. з нім. Київ: Лібера, 2001. С. 382. 

53. Загальна теорія держави і права / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. 

Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с. 

54. Захист  свободи  віросповідання.  Позиція Європейського  суду з прав людини / 

Українське право: всеукр. Інтернет видання. URL : http://www.ukrainepravo.com. 

55. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і 

свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): 

Монографія. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2006. 573 с. 

56. Иванова Л. О. Религия и права человека. Библиотека научной и учебной 

литературы. 2002. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/ivanova_ religipravachel/ 

(дата доступа: 23.04.2018). 

57. Інформаційний звіт Міністерства культури України про стан і тенденції 

розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні (за 

2011 рік). 

URL:http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1034% 

3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&la ng=uk 

58. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / За ред. А. Колодного, П. Яроцького. 

Київ, 1999, 325 с. 

59. Казанова Х. По той бік секуляризації. Релігійна та секулярна динаміка нашої 

глобальної доби / пер. з англ. Олексія Панича. Київ : Дух І Література. 2017. 264 с. 

60. Калініченко О. Ф Лущик Є В Право  на  свободу світогляду і віросповідання 

International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences" http://www.inter-

nauka.com/magazine/law/ International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical 

Sciences". URL: http://www.inter-nauka.com/magazine/law/ 



180 

 

 

61. Кальниш Ю. Г. Державно-церковні відносини: історія  розвитку і сучасна 

політична типологізація. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в 

Україні.  Київ : ВІП, 2001. С. 198-200. 

62. Кант И. Метафизика нравов. Основы метафизики  нравственности. Москва : 

Мысль, 1999. С. 563-909. 

63. Кельзен Г. Чисте правознавство : З додат. : Проблеми справедливості / пер. з 

нім. О. Мокровольського. Київ : Юніверс, 2004. 496 с. 

64. Кістяківський Б.О. Раціональне та ірраціональне у праві. Вибране. Київ: Абрис. 

1996. С. 189-207. 

65. Клочков В.В. Религия, государство, право.  М.: Мысль, 1978. 287 c. 

66. Ковбан А. В. Правова природа свободи світогляду: онтологічне та аксіологічне 

поняття. Актуальні проблеми держави і права. 2009. 13 с. 

67. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості 

Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. URL: http://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/322-08 

68. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. Москва : ЮРАЙТ, 

1998. 411с. 

69. Конституція України (від 28.06.1996 р.) / Верховна Рада України. Київ, 

Юрінком. 1996. 52 с. 

70. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 

Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254% D0%BA/96-%D0%B2%D1%. 

71. Конституція України із змінами і доповненнями, внесеними Законом України 

від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV. Київ : «Атіка», 2006. 64 с. 

72. Конституція України. Київ: Право, 1996. 64 с. 

73. Копейчиков В.В. Основи конституційного права України. Київ: Юринком 

Інтер, 2007. 642 с. 

74. Костенко О.М. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у 

світлі соціального натуралізму Право України. 2010. №4. С. 83-92. 



181 

 

 

75. Костицький В. Багатолике право. Теологічно-соціологічне розуміння права та 

проблеми конституційного закріплення теорії розподілу влади. Юридичний 

вісник України. 2011. № 36-37. 

76. Котляревська  Г. М. Моделі нормативного регулювання взаємин між державою 

та церквою. Бюл. М-ва юстиції України. 2003. № 1 С. 78-85. 

77. Кривенко Ю. Законодавчі гарантії здійснення релігійних прав та свобод. 

Часопис цивілістики. 2013. Вип. 14. С. 20-23. 

78. Кудояр О. М. Державно-церковні відносини в Україні (ІХ–ХХ ст.). 

Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та 

культурологічні аспекти): матеріали Міжнар. молодіжної науково-практ. конф., 

15–16 березня 2001. Київ, 2001. С. 150-153.  

79. Кучук А.М. Джерела права: міжнародний і теоретико-правовий аспекти. II 

Альманах міжнародного права. 2016. Вип. 14. С.23-30. 

80. Лафитский В.И. Религия и право в современном мире. Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2009. №4. С. 13-17. 

81. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. Москва: 

ИКД «Зерцало-М», 2002. 288 с. 

82. Ллойд, Д. Идея права / пер. с англ. М. А. Юмашевой. Москва : ЮГОНА, 2002. 416 

с. 

83. Лубський В. І., Борис В. Д. Мусульманське право: Курс лекцій / за ред. В. І. 

Лубський Київ: Вілбор, 1997. 231 с. 

84. Лукашева Е. А. Право, мораль, личность / отв. ред. В. М. Чхиквадзе. Москва: 

Наука, 1986. 263 с. 

85. Лукич Р. Методология права / пер. с сербскохорват. В. М. Кулистикова / под 

ред. Д. А. Керимова. Москва : Прогресс, 1981. 304 с. 

86. Луман Н. Социальные системы : Очерк общей теории. Западная теоретическая 

соціологія 80-х годов : Реферат. сб. Москва,1989, С. 49-50. 

87. Луценко В. Формування та реалізація державної політики у сфері релігії в 

умовах інтеграції України: дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з 

державного управління / Київ, 2019 с. 98, 284 с. 



182 

 

 

88. Луцький І.М. Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих 

положеннях Конституції України. Науково-інформаційний вісник Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-

Франківськ, 2012. Вип. № 6. С. 179-201. 

89. Львова О.Л. Функціональна взаємодія права і релігії в аспекті реалізації прав і 

свобод людини. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в 

Україні: моногр.; кол. авт. / за ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. Київ : Юрид. 

думка, 2007. С. 313-320. 

90. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та 

соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини 

КК України): Монографія. К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. 573 с. 

91. Максимов С. І. Верховенство права: світоглядно-методологічні засади. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого» (Серія: Філософія) / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Х.: Право, 2016. № 

4 (31). С. 27-36. 

92. Максимов, С. И. Правовая реальность : опыт философского осмысления. 

Харьков : Право, 2001. 328 с. 

93. Мальцев Г. В. Социальные основания права. Москва : Норма, 2007. 800 с. 

94. Маніліч О.В. Місце релігійних норм у правовій системі держави. Науковий 

вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 597. Правознавство. С. 34-38. 

95. Манов Г.Н. Теория права и государства. Москва: БЕК, 1996. 336 с. 

96. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие. Москва, 

ТК Велби. 2006.  655 с. 

97. Мельник В.В. Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний 

аналіз. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. Вип. 43. С. 90 -97. 

98. Микитів І.В Політика і релігія в Україні SWorld - 19-26  April 2016 URL: 

http://www.sworld.education/conference/molodej-conference-sw/the-content-of-

conferences/archives-of-individual-conferences/april-2016 



183 

 

 

99. Миронова Г. А. Гідність людини у правових умовах медичного втручання: досвід 

операціоналізації поняття. Проблеми філософії права. 2008–2009. Том VI–VII. С. 

205. 

100. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU6600 

101. Міма І. В. Визначення поняття, змісту та місця канонів у системі релігійних 

норм. Правова держава : щорічник наук. праць Ін-ту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. Київ, 2006. Вип. 17. C. 109. 

102. Міма І.В Розгляд сутності праворозуміння з позиції релігійно-правового 

традиціоналізму «Young Scientist»  № 3 (18)  march. 2015, С. 153-157. 

103. Міма І.В. Релігійні витоки права : проблемність визначення. Правова держава : 

щорічник наук. праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

2005. Вип. 16. С. 569 - 577. 

104. Міма І.В. Релігійні норми та їх місце в системі соціально-правового 

регулювання суспільних відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

вчень». Київ, 2008. 23 с. 

105. Міма І.В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства. 

Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 230-233. 

106. Міма І. В. Моделі державно-церковних відносин : порівняльний аспект. 

Держава і право : зб. наук. пр. : Юрид. і політ. науки. Київ : Ін-т держави і права 

НАНУ, 2005. Вип. 29. С. 63-70. 

107. Мінка П.П. Теоретико-правова природа поняття «свобода совісті». Право і 

суспільство. 2009. № 3. С. 23-28 

108. Мінка П. П. Адміністративно-правове регулювання свободи віросповідання в 

Україні: автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.07 / Дніпропетровськ : 

Дніпропетровський держ. унт внутр. справ, 2010. 20 с. 

109. Музыченко П. П. История государства и права Украины: учебник. Київ: Знання, 

2001. 488 с. 



184 

 

 

110. Насырова Т. Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. 

Теория и практика. Казань : Изд-во Казанского университета, 1988. 144 с. 

111. Неклассическая философия права: вопросы и ответы. Харьков, 2013. 254 c. 

112. Новиков В.В. Свобода совести и вероисповедания как комплексный институт 

права. Legea i Via. 2013. № 12/4 (264). С. 80-83. URL: http://www.legeasiviata. 

in.ua/archive/2013/12-4/21.pdf. 

113. Новіков В., Боровікова В. Гарантованість свободи совісті та віросповідання в 

Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 2016. № 4. С. 26-36. 

114. О свободе совести и религиозных организациях : Закон Республики Беларусь от 

17 декабря 1992 г. № 2054-ХІІ. URL: http://forb.by/node/78 

115. Оборотов, Ю. Н. Традиции и обновления в правовой сфере : вопросы теории (от 

познания к постижению права) : монография. Одесса : Юрид. лит., 2002. С. 151. 

116. Овчинников А. И. Правовое мышление в герменевтической парадигме. Ростов 

н/Д, 2002. 288 с. 

117. Оксамытный В. В. Теория государства и права: учебник для студ. высших учеб. 

заведений. Москва: Камерон, 2004. 563 с. 

118. Онищук С. Формування партнерської моделі державно-церковних відносин в 

Україні. Ефективність державного управління: збірн. наук, праць. 2015. Вип. 

42. С. 61-67. 

119. Ориу М. Основы публичного права; под ред. Н. Челяпова, Е. Пашуканис. 

Москва: Изд-во Ком. Акад, 1929. 783 c. 

120. Павлов В.И. От классического к неклассическому юридическому дискурсу: 

очерки общей  теории и философии. Минск, 2011. 319 с. 

121. Пайда Ю.Ю. Роль права та релігії в удосконалення механізму реалізації прав 

люди-ни. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2012. № 1. С. 65-70. 

URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Npnau_2012_l_15 

122. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. Москва: Норма, 2002. 

С. 176-177. 



185 

 

 

123. Пархоменко Н. М. Розвиток законодавства України в контексті 

конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія. 

Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2016. 253 с. 

124. Пеньков Е. М. Социальные нормы - регуляторы поведения личности. 

Некоторые вопросы методологии и теории. Москва : Издательcтво «Мысль», 

1972. 198 с.  

125. Піх Ю. А. Теоретико-правові аспекти секуляризації у сучасних правових 

системах християнських країн. Проблеми правової реформи та розбудови 

громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників 

звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів 17 жовтня 

2014 р. Львів, 2014. С. 271-275. 

126. Піх Ю. А. Формування та розвиток релігійної правосвідомості в контексті 

секуляризації та ресекуляризації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія: «Юридичні науки». 2017. №3. С. 85-92 

127. Піх Ю. А. Характерні риси сучасних релігійних правових систем. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 4. С. 75-77. 

128. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у 

цивільному праві України.  дис. ... д-ра юрид.наук: 12.00.03 / Київський нац. у-

тет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 412 c. 

129. Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони 

України, затверджене Наказом Міністра оборони України 17.03.2009 № 115. URL: 

http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-zgromadskistyu/rada-u-spravah-dushpastirskoi-

opiki-pri-ministerstvi-oboroniukraini/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki/2014/07/08/ 

polozhennya-pro-raduuspravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/ 

130. Поляков А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода: курс лекций. СПб. : Издательский дом Санкт-

Петербургского гос. ун-та, 2004. 864 с. 

131. Поляков А.В. Прощание с классикой, или Как возможна коммуникативная теория 

права / Российский ежегодник теории права. №1. 2008. СПб., 2009. С. 9-42. 



186 

 

 

132. Попсуєнко Л.О. Правовий статус християнської церкви за римським 

імператорським законодавством ІV сторіччя : дис. д-ра. юр. н. : спец. 12.00.01. 

Одеса: Одеська національна юридична академія, 2006. 190 с. 

133. Посашкова А.Л. Взаимодействие норм ислама и правовых норм в 

правообразовании и правоприменении в России. Вестн. Владим. юрид. ин-та. 

2008. № 1 (6). С. 192-198. 

134. Правова система. Великий юрид. енцикл. слов. / за ред. акад. НАН України 

Ю.С. Шемшученка. Київ : Юрид. думка, 2007. С. 690-691. 

135. Правові сім’ї релігійного, звичаєвого та традиційного права. URL : 

https://pidru4niki.com/13500826/pravo/religiyno-traditsiyna_pravova_simya_ osoblivosti 

136. Природні та невід’ємні права людини і громадянина. URL: http://www.just.gov. 

ua/content/428/ 

137. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991 № 1975-

XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 188. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1975-12 

138. Про громадянство: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 13. Ст. 65. URL: http://www.kmu.gov.ua/ 

control/uk/publish/article?art_id=7613206&cat_id=824050 

139. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 

2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527. URL: 

http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2411-17 

140. Про освіту : Закон України в редакції 1996 р.  Про альтернативну (невійськову) 

службу : Закон України в редакції 1999 p. 

141. Про свободу совісті та релігійні організації. Верховна Рада УРСР; Закон від 

23.04.1991 № 987-ХІІ / Верховна Рада України, офіційний веб-портал. URL: 

http://zakon2/rada/gov/ua/Iaws/show/987-12 

142. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України / Закони України. 

Київ, 1996. Т. 1. 



187 

 

 

143. Рабінович П. Право людини на свободу віровизнання та проблеми його 

державного забезпечення. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні: 

Матер. міжнар. наук. конф. Київ, 1996. С. 179-183. 

144. Рабінович П., Максимов С. Концепція наукового фахового журналу “Філософія 

права і загальна теорія права” (додаток до юридичного журналу “Право 

України”). Право України. 2011. №12. С. 402. 

145. Рабінович, П. М. Свобода віровизнання та проблеми її державного 

забезпечення в Україні. Права людини в Україні : інформ.-аналіт. бюл. Укр.-

Америк. Бюро захисту прав людини. Харків : Фоліо-плюс, 1995. Вип. 15. С. 45. 

146. Радбрух, Г. Философия права / пер. с нем. Ю. М. Юмашева. Москва : 

Междунар. отношения, 2004. 240 с. 

147. Радченко А. Ю. Правовий статус релігійних об’єднань як інституту 

громадянського суспільства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / НДІ держав. 

буд-ва та місцевого самоврядування. Харків, 2015. 207 с. 

148. Рибачук М. Громадянське суспільство і церква. Сучасна українська політика. 

Політики і політологи про неї. Вип. 5. URL: http://lib.chdu.edu.ua/ 

pdf/pidruchnuku/21/4.pdf. 

149. Росовська І.Ю. Взаємодія релігійних та правових норм в контексті їх суспільної 

функціональності. Проблеми формування національної правової системи 

України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 року). 

Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. С. 218-220. 

150. Росовська І.Ю. Вплив релігії на формування  та розвиток правових сімей 

сучасності. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету 

права імені Короля Данила Галицького. 2020. Вип. 10 (22). С. 83-91. 

151. Росовська І.Ю. Методологічні підходи до дослідження співвідношення права та 

релігії як соціальних регуляторів. Visegrad journal on human rights. 2019. № 6-3 

(volume 3). Р. 35-39. (Словацька Республіка). 



188 

 

 

152. Росовська І.Ю. Національна самобутність праворозуміння на основі 

юридичних, моральних та релігійних засад. Міжнародні та національні правові 

виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 19-20 квітня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація 

«Центр правничих ініціатив», 2019. С. 66-69. 

153. Росовська І.Ю. Основні форми взаємодії права і релігії у контексті соціально-

правового регулювання. Науковий вісник публічного та приватного права. 

2020. Вип. 3. Том 2. С. 100-107. 

154. Росовська І.Ю. Проблема співвідношення права, релігії та держави в контексті 

світоглядних цивілізаційних шкіл. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. 

Вип. 2 (23). Том 4. С. 15-19. 

155. Росовська І.Ю. Релігійні засади конституційно-правового регулювання в 

Україні. Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, 

історичні та прикладні аспекти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). Івано-

Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила 

Галицького, 2016. С. 142-144. 

156. Росовська І.Ю. Теологічні і світські засади формування  та реалізації правового 

статусу особи в Україні. Університетські наукові записки. Часопис Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету 

права імені Короля Данила Галицького, 2015. Вип. 12. С. 291-296. 

157. Рудинский Ф. М. Свобода совести и религий: международно-правовые акты и 

национальное законодательство. Государство и право. 1992. № 5. 184 с. 

158. Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. Москва, 1991.  

159. Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм / пер. с фр. А. А. Санина. 

Сумерки богов / общ. ред. А. А. Яковлева. Москва : Политиздат, 1990.  

160. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання 

міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / за заг. ред. В. 

Яворського. Харків : Фоліо, 2005. 92 с. 



189 

 

 

161. Семигин Г. Ю. Социальная справедливость и право. Основы взаимодействия. 

2009. № 3. С. 72–82. URL: http://sociol.uspi.ru/socis/2009/ 03/Semigin.pdf.  

162. Сергієнко Г. Л. Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і 

релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні: Дис.… 

канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 209 с. 

163. Сергієнко Г. Л. Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і 

релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія 

України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2004. 18 с. 

164. Симорот С. Ю. Правовое регулирование реализации свободы совести в 

Российской Федерации. Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2001. 259 с. 

165. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. 

Харьков: Эспада, 2005. 840 с. 

166. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник  / пер. з рос. О.Ф. Скакун. 

Харків: Консум, 2006. 656 с. 

167. Сливка С. Природне та надприродне право: У 3-х частинах. Ч. 1: Природне 

право: історико-філософський погляд. Київ: Атіка, 2005. С. 56-57. 

168. Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. / уклад. В. П. Марчук. Київ: 

МАУП, 2003. 128 с. 

169. Современная западная социология: Словарь / сост. Ю.Н.Давыдов, 

М.С.Ковалёва, А.Ф.Филиппов. Москва, 1990. 241 c. 

170. Соловйов Е. Намордник для Левіафана (про першопочатковий та вічний сенс 

суворо правової норми). Політична думка. 1999. №1-2. С. 125. 

171. Сорокин В. В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. Москва : 

Юрлитинформ, 2007. 456с.  

172. Сорокина Ю. В. Введение в философию права: курс лекцій. Москва. Норма, 

2009. С. 132-136. 

173. Сорокун В.М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та 

віросповідання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Харків, 2009. 20 с. 



190 

 

 

174. Средницька І.Ю Проблема визначення свободи віросповідання в Україні: 

Конституційно-правовий аспект. Порівняльно-аналітичне право №6.2018 С. 79-81. 

175. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму 

постановлений Европейского Суда по правам человека. Москва: Статут, 2013. 544 

с. 

176. Сырых В.М. Основы правоведения: учеб. пособие. 1996. 160 с. 

177. Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 69 с. 

178. Тарахонич Т.І. Правове регулювання: теоретичні аспекти. Правова держава: 

щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України. 2001. Вип. 12. С. 77-78. 

179. Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. Москва : Юрист, 1997.  672 с. 

180. / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 685 с. 

181. Теорія держави і права: підручник / кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков.  

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015, 468 с. 

182. Тер-Акопов А. Христианские начала и их развитие в российском праве. 

Российская юстиция. 2001. № 7. С. 67-68. 

183. Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию 

христианства : монография. Москва : Изд-во МНЭПУ, 2001. 

184. Тимошина Е.В. Теория и социология права Л. И. Петражицкого в контексте 

классического и посткласического правопонимания : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01. Москва, 2013. 44 с. 

185. Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. Москва : Бизнес-школа «Интел 

Синтез», 1998. 272 с. 

186. Тодыка О. Ю. Народовластие в условиях глобализации: монография / под ред. 

А. В. Петришина, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН Украины. Харьков : 

Право, 2005. 336 с. 

187. Тоффлер Э. Третья волна / пер. с англ. Москва : ООО «Издательство АСТ», 

2004. 781 с. 



191 

 

 

188. Управління суспільним розвитком : Словник-довідник / За заг. ред. А. М. 

Михненка, В. Д. Бакуменка; Уклад. : В. Д. Бакуменко, С. О. Борисевич, О. А. 

Бутрін та ін. Київ : Вид-во НАДУ, 2006.  248 с. 

189. Устав Организации Объединенных Наций. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ 

show/995 010. 

190. Ухач В. З. Вплив християнських цінностей на формування деонтологічних 

компонентів духовної та національної культури юриста. Формування правової 

держави в Україні: проблеми і перспективи : зб. тез доп. ХІV Всеукр. наук.-

практ. конф. 20 квітня 2012 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 86. 

191. Філософія права : навч. посіб. / За заг. ред. О. Г. Данільяна. Київ, 2002. С. 207 

192. Філософія права: навч. посіб. / За заг. ред. М. В Костицького. Київ, 2000. 

193. Франк С. Л. Сочинения. Вступ. статья, составление, подготовка текста и 

примечания Ю. П. Сенокосова / ред. : Н. В. Россина. Москва : Правда, 1990. 608 с. 

194. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер.с англ.М. Б. Левина. 

Москва : ООО «Издательство АСТ», 2007. 588 с. 

195. Хабермас, Ю. Диалектика секуляризации. О разуме и религии / пер.с нем. В. 

Витковского. Москва : Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2006. 112 с.  

196. Халявко В. Право на свободу світогляду і віросповідання людини в Україні. 

URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3715/1/ Haljavko.pdf 

197. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва : ООО «Издательство 

АСТ», 2003. 603 с. 

198. Церква і релігія в українському суспільстві: соціологічне дослідження. 

Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання постійного 

діючого Круглого столу “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин” 

26 квітня 2018 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в 

Україні. Київ : Видавництво Українського центру економічних і політичних 

досліджень ім. О. Разумкова, 2018. 78 с. 

199. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. 

Ст. 356. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/435-15 



192 

 

 

200. Червенкова М. Перспективи розвитку державно-релігійних взаємовідносин в 

Україні та їх адміністративно-правове регулювання. International Scientific 

Journal “Internauka”. URL: http://www.inter-nauka.com/ 

201. Честнов И.Л. Постклассическая теория права : монографія. СПб., 2012. 650 с. 

202. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства. Київ, 2004. 318 с. 

203. Шмеман А. Исторический путь православ’я. URL: http://azbyka.ru/ 

otechnik/Aleksandr_Shmeman/istoricheskij-put-pravoslavija.6 

204. Штурмак Н. Еволюція (ґенеза) релігійного право розуміння. Право України. 

2009. №11. С 185-189. 

205. Штурмак Н. Л. Релігійні підходи до праворозуміння: порівняльний аналіз : дис. 

… к. ю. н. : спец. 12.00.01 / Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. 228 с. 

206. Юридична енциклопедія: В 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученко  та ін. Київ: Укр. 

енцикл., 1998 т.4: Н-П. 2002. 720 с. 

207. Юркевич П. Д. З рукописної спадщини. Київ, «KM Academia». 1999.  

208. Якименко Ю. Громадянське суспільство в Україні: основні характеристики. 

URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_ id=320. 

209. Ярмол Л. В. Юридичний механізм забезпечення свободи вираження поглядів: 

загальнотеоретичні положення. Митна справа: наук.- аналітич. журн. 475 2012. 

№ 2 (80), ч. 2, кн. 1. С. 344-352. 

210. Ярмол Л.В. Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-

правові аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 

2016. № 837. С. 383-389. 

211. Яроцький П. Визнання релігійного плюралізму – фундамент свободи совісті. 

Релігійна свобода: наук. щорічник. Київ, 1999. С. 67-72. 

212. Boylan M. Are There Natural Human Rights? The New York Times. Opiniator. 

2011. 29 May. URL: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/05/ 29/are-there-

natural-human-rights/ (Last accessed: 20.04.2017). 

213. Boylan M. Born Free: A Response. The New York Times. Opiniator. June 7, 2011. 

URL: https://opinionator.blogs.nytimes.com/author/michael-boylan/ 



193 

 

 

214. Burman A. The ontology of human rights and obligations. Department of Philosophy, 

Stockholm University. 2017. URL: https://www.philosophy.su.se/ polopoly_fs/ 

1.335159.1496315509!/menu/standard/file/Asa.pdf (Last accessed: 15.04.2017) 

215. Chiba, Masaji. 1984. “Cultural universality and particularity of jurisprudence”. In: 

Marasinghe, M. Lakshman and William E. Conklin (eds.) Essays in third world 

perspectives in jurisprudence. Singapore:Malayan Law Journal. P. 302-326. 

216. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt: eine Diskussion mit Jürgen Habermas / M. 

Reder, I. Schmidt (hrsg.). Frankfur am Main, 2008. 

217. Gould C. C. A Social Ontology of Human Rights. Philosophical Foundation of Human 

Rights. Oxford Scholarship Online. 2015. URL: http://www.oxfordscholarship.com/ 

view/10.1093/acprof:oso/9780199688623.001.0 001/acprof-9780199688623 (Last 

accessed: 27.04.2017). 

218. Held D., McGrew A. Globalization / Anti-Globalization: Beyond the Great Divide. 

Polity, 2007. 304 p. 

219. Langlois A. Conceiving human rights without ontology. Human Rights Review. 

2005. Vol. 6, Iss. 2. Р. 5–24. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/ s12142-

005-1016-x (Last accessed: 21.04.2020). 

220. Langlois A. The Elusive Ontology of Human Rights. Global Society. 2004. Vol. 18, 

Iss. 3. P. 243–261. URL: https://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/ 

1360082042000221469?journalCode=cgsj20 (Last accessed: 27.04.2018) 

221. Luman N. Soziale System: Grundriss einer allgemeinen Theorie. 4. Aufl. Frankfurt 

am Mein,1994. Р 16. 

222. Lyotard, Jean-Franc¸ois. 1984. The postmodern condition: A report on knowledge. 

Manchester : Manchester University Press. P. 67. 

223. Mohr R. Local Court Reforms and “Global” Law. Utrecht Law Review. 2007. 

Volume 3. Issue 1 (June). P. 41-59. 

224. Neuhaus R. J. What We Mean by Human Rights, and Why? / Richard John Neuhaus. 

Christian Century. 1978. Vol. 95. P. 1180-1192. URL: http://www.religion-

online.org/blog/article/what-we-mean-by-human-rights-andwhy/ (Last accessed: 

22.04.2018). 



194 

 

 

225. Pocklington D. Catholic and Protestant approaches to law: convergence or 

divergence? Law and Religion Scholars Network (LARSN) Annual Conference 

2016. (Oxford, 10 May 2016). URL: http://www.lawandreligionuk. 

com/2016/05/10/catholic-and-protestant-approaches-to-law-convergence-

ordivergence/ (Last accessed: 20.04.2018). 

226. Stackhous M. L. A Christian Perspective on Human Rights. Shaping Public Theology 

/ еd. by S. R. Paeth, Е. H. Breitenberg, Н. J. Lee. Cambridge: William В. Еerdnards 

Company, 2014. Р. 371–382. URL:. https://books.google. com.ua/books?id= 

pEOWAgAAQBAJ&pg=PA325&lpg=PA325&dq=Max+L.+Stac khouse,+»Public+ 

Theology,+Human+Rights+and+Missions (Last accessed: 22.04.2020)., p. 37. 

227. The New Encyclopedia: Micropaedia. Vol. 6. L., 1988. P. 986. 

228. Traer R. Christian Support for Human Rights. Religion and Human Rights. 2009. 

Vol. 4. URL: http://religionhumanrights.com/Religion/Christian/ christian.fhr. htm 

(Last accessed: 22.04.2018). 

 

 



195 

ДОДАТОК А 

АКТ 

впровадження результатів дисертації зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних та правових учень 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Росовської Ірини Юріївни 

на тему: «Сучасні проблеми співвідношення правових та релігійних норм у 
регулюванні суспільних відносин в Україні» 

у навчальний процес Університету Короля Данила 
Комісія у складі: голови – завідувача кафедри права, доктора юридичних наук, 

доцента Онищука І.І.; членів комісії: доктора юридичних наук, доцента Луцького Р. 

П., доктора юридичних наук, доцента Андрусів Л.М., склала цей акт про те, що 

наукові публікації за результатами дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних та правових учень Росовської Ірина Юріїни на тему: 

«Сучасні проблеми співвідношення правових та релігійних норм у регулюванні 

суспільних відносин в Україні» використовуються у навчальному процесі 

Університету Короля Данила при викладанні курсів «Теорія держави і права», 

«Історія держави і права України», «Канонічне право України», «Правові системи 

сучасності», «Правова система України». 

Упровадження у навчальний процес окремих аспектів дисертаційного 

дослідження І.Ю. Росовської  сприяло розширенню та поглибленню знань 
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майбутніх фахівців правової сфери про сутність основних сучасних теоретичних  та 

практичних проблемних аспектів  співвідношення правових та релігійних норм у 

регулюванні суспільних відносин в Україні, а також формуванню інтересу у 

студентів до засвоєння змісту навчального матеріалу, активізації їхньої науково-

дослідної діяльності під час підготовки до семінарських та практичних занять, 

написання кваліфікаційних робіт, участі у студентських науково-практичних 

конференціях і круглих столах.  

Апробація результатів дослідження підтверджує їх теоретичну і практичну 

спрямованість, доводить доцільність подальшого їх впровадження у навчальний 

процес з метою підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців юридичної 

сфери. 

Теоретичні й практичні аспекти дослідження висвітлені у наукових фахових 

виданнях України, періодичних виданнях інших держав, та у доповідях, тезах на 

наукових конференціях, круглих столах, семінарах, зокрема: 

Список публікацій здобувача 

 яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Росовська І.Ю. Теологічні і світські засади формування та реалізації 

правового статусу особи в Україні. Університетські наукові записки. Часопис Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права 

імені Короля Данила Галицького, 2015. Вип. 12. С.291–296. 

2. Росовська І.Ю. Проблема співвідношення права, релігії та держави в

контексті світоглядних цивілізаційних шкіл. Прикарпатський юридичний вісник. 

2018. Вип. 2 (23). Том 4. С. 15–19. 

3. Росовська І.Ю. Методологічні підходи до дослідження співвідношення права

та релігії як соціальних регуляторів. Visegrad journal on human rights. 2019. № 6-3 

(volume 3). Р. 35–39. (Словацька Республіка). 

4. Росовська І.Ю. Вплив релігії на формування  та розвиток правових сімей

сучасності. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права 

імені Короля Данила Галицького. 2020. Вип. 10 (22). С. 83–91. 
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5. Росовська І.Ю. Основні форми взаємодії права і релігії у контексті соціально-

правового регулювання. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. 

Вип. 3. Том 2. С. 100–107. 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Росовська І.Ю. Релігійні засади конституційно-правового регулювання в

Україні. Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, 

історичні та прикладні аспекти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (11–12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. 

С. 142–144. 

7. Росовська І.Ю. Взаємодія релігійних та правових норм в контексті їх

суспільної функціональності. Проблеми формування національної правової системи 

України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5–6 травня 2017 року). Івано-

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права 

імені Короля Данила Галицького, 2017. С. 218–220. 

8. Росовська І.Ю. Національна самобутність праворозуміння на основі

юридичних, моральних та релігійних засад. Міжнародні та національні правові 

виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 19–20 квітня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація 

«Центр правничих ініціатив», 2019. С. 66–69. 
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ДОДАТОК Б 


