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ON THE ISSUE OF PRINCIPLES OF ECONOMIC ACTIVITY 
OF ENTERPRISES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS

У статті представлено загальнотеоретичну характеристику принципів, котрі беруть участь у формуванні парт-
нерської моделі державно-церковних відносин в Україні. Задекларований у законодавстві принцип відокремленос-
ті церкви і релігійних організацій від держави не означає взагалі відсутність між ними будь-яких зв’язків. Конста-
товано, що законодавство України, котре розкриває правовий статус церкви, включає принципи, що випливають з 
правової природи відносин держави і церкви, суспільства та держави, проте не включає принципи господарської 
діяльності підприємств релігійних організацій та релігійних громад. Встановлено, що в основу принципів госпо-
дарської діяльності підприємств релігійних організацій варто покласти загальні принципи господарювання в Укра-
їні. Оскільки релігійні організації в Україні відокремлені від держави, держава не може створювати такі організації 
і бути безпосереднім учасником таких відносин шляхом створення зазначених організацій. Тобто реалізація загаль-
них принципів господарської діяльності можлива з певними особливостями. У статті звертається увага на статус 
підприємств релігійних організацій та релігійних громад як неприбуткових організацій. Окреслено змістовність 
принципів діяльності неприбуткових організацій, які тісно співпрацюють з органами державної влади в реалізації 
цілей соціальної політики держави. Вказано на існування правового регламентування загальних принципів госпо-
дарської діяльності та принципів державного регулювання господарської діяльності. Подано авторське бачення 
змістовності принципів господарської діяльності підприємств релігійних організацій та релігійних громад.

Адаптація запропонованих принципів сприятиме підвищенню якісного рівня законодавчих регуляторів, які 
забезпечують правову регламентацію господарської діяльності підприємств релігійних організацій та релігійних 
громад в Україні та дозволяють усунути можливість держави втручатися в таку діяльність без достатніх право-
вих підстав. За умови докорінної перебудови законодавства, навпаки, необхідно визнати за державою можливість 
створення релігійних організацій і привести законодавство у відповідність із сучасним станом речей у цій сфері.

Ключові слова: економічна діяльність, релігійна громада, церква, державно-конфесійні відносини, 
підприємства релігійної організації, внутрішні акти церкви.

The article presents a general theoretical description of the principles involved in the formation of a partnership 
model of state-church relations in Ukraine. The principle of separation of church and religious organizations from 
the state declared in the law does not mean that there are any ties between them. It was stated that the legislation of 
Ukraine, which reveals the legal status of the church, includes principles arising from the legal nature of relations 
between the state and the church, society and the state, but does not include the principles of economic activity of 
religious organizations and religious communities. It is established that the principles of economic activity of enterprises 
of religious organizations should be based on the general principles of management in Ukraine. However, given that 
religious organizations in Ukraine are separated from the state, respectively, the state can not create such organizations 
and be a direct participant in such relations by creating these organizations. That is, the implementation of general 
principles of economic activity is possible with certain features. Attention is paid to the status of enterprises of religious 
organizations and religious communities as non-profit organizations. The content of the principles of activity of non-
profit organizations that closely cooperate with public authorities in the implementation of social policy goals is outlined. 
The existence of legal regulation of general principles of economic activity and principles of state regulation of economic 
activity is indicated. The author's vision of the content of the principles of economic activity of enterprises of religious 
organizations and religious communities is presented.
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Adaptation of the proposed principles will help improve the quality of legal regulators that provide legal regulation 
of economic activities of religious organizations and religious communities in Ukraine and eliminate the possibility of 
the state to interfere in such activities without sufficient legal grounds. Or, conversely, subject to a radical overhaul of 
legislation to recognize the possibility of the state to establish religious organizations and bring the legislation in line 
with the current state of affairs in this area.

Key words: economic activity, religious community, church, state-confessional relations, enterprises of religious 
organization, internal acts of the church.

Постановка проблеми. Нині в Україні акту-
алізується питання господарської діяльності 
релігійних організацій. Таке явище пов’язане 
з тим, що законодавчі регулятори обмежено 
торкаються правил проведення господарської 
діяльності підприємствами релігійних органі-
зацій, більшість питань залишається відкритою, 
особливо у сфері облікових процедур, оподат-
кування, загального управлінського підходу 
з урахуванням специфіки діяльності таких під-
приємств. Ми вважаємо, що перед вирішенням 
поставлених питань законодавцю варто надати 
правову основу принципів господарської діяль-
ності з урахуванням наявних законодавчих 
основ, які закладені в Господарському кодексі 
України. Без розуміння змістовності основних 
принципів господарської діяльності підпри-
ємств релігійних організацій при закріпленні 
їх на законодавчому рівні досягти якісних пра-
вовідносин в державно-церковній взаємодії 
практично неможливо, адже задекларований 
у статті 35 Конституції України принцип від-
окремленості церкви і релігійних організацій 
від держави не означає взагалі відсутності між 
ними будь-яких зв’язків. До того ж господарська 
діяльність підприємств релігійних організацій 
здатна приносити певну величину доходу, що 
має забезпечувати їм покриття витрат на влас-
не функціонування. Проте у відповідному зако-
нодавстві, яке регламентує правила вирішення 
окреслених питань в господарській діяльності 
різних суб’єктів, не представлена взагалі або 
є обмежена інформація щодо зазначеного питан-
ня. Отже, актуальність обраного напряму дослі-
дження не викликає сумніву, особливо з огляду 
на існування вимог щодо принципу прозорос-
ті процедур господарської діяльності сучасних 
підприємств релігійних організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання принципів функціонування підпри-
ємств релігійних організацій та їх господарської 
діяльності перебуває на стадії наукових диску-
сій. Наявність монографічних досліджень нау-

ковців вказує на актуальність обраного напряму 
опрацювання. Як правило, науковці окреслю-
ють змістовність різних аспектів господарської 
діяльності підприємств релігійних організа-
цій, проте вони досить обмежено висвітлюють 
питання принципів її проведення. В цілому про-
блеми діяльності різних підприємств релігійних 
організацій як на макроекономічному, так і на 
мікроекономічному рівні знайшли своє відо-
браження в дослідженнях таких науковців, як 
В.С. Бліхар [1], А.М. Киридон [2], В.В. Луцен-
ко [3], О.П. Мельничук [4], О.С. Мелехова [5], 
І.В. Рябко [6], В.А. Бурмістрова [7] тощо. Нау-
ковці розглядають і обґрунтовують різні аспекти 
діяльності підприємств релігійного спрямуван-
ня, висловлюють критичні думки щодо зако-
нодавчих регуляторів, ведуть наукові дискусії 
щодо змістовності господарської діяльності 
релігійних організацій з огляду на сучасні реалії. 
Водночас сьогодні відсутні комплексні дослі-
дження, що в цілому характеризують принципи 
господарської діяльності підприємств релігій-
них організацій як важливого сегменту майбут-
нього розвитку відносин у цій сфері. У статті ми 
вперше спробуємо висвітлити авторське бачен-
ня вирішення даної проблеми.

Мета статті полягає у дослідженні актуаль-
них питань господарської діяльності підпри-
ємств релігійних організацій та релігійних гро-
мад з наданням авторських пропозицій стосовно 
змістовності принципів даного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Однією з актуальних проблем, що потребує 
вирішення в господарській діяльності підпри-
ємств релігійних організацій, на думку полі-
тиків, експертів, науковців і церковних діячів, 
є питання принципів її здійснення та відмежу-
вання господарської діяльності від інших видів 
роботи, що здійснюється такими організація-
ми. З огляду на це ми звернули увагу на наявні 
приписи нормативно-правових актів України, 
котрі деякою мірою регламентують діяльність 
підприємств релігійних організацій, а саме: 
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Конституції України [8], Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» [9], 
Господарського кодексу України [10], Цивіль-
ного кодексу України [11], Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
підлеглості релігійних організацій та процедури 
державної реєстрації релігійних організацій зі 
статусом юридичної особи» [12], Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо права релігійних організацій 
на постійне користування земельною ділянкою» 
[13], проєкту концепції державно-конфесійних 
відносин в Україні [14].

Як показують дослідження, кожне підприєм-
ство релігійної спрямованості у своїй господар-
ській діяльності спирається на базові положення 
зазначених правових регуляторів. При цьому на 
їх основі розробляється пакет внутрішніх актів 
церкви, що закріплюють її господарсько-право-
вий статус щодо здійснення такої діяльності. 
З цього приводу Т.В. Павроз звертає увагу на 
те, що «існує внутрішній акт, спільний для всіх 
церков, і внутрішній акт кожної окремої церк-
ви» [15, с. 58]. Крім того, акти за внутрішньою 
структурою також певним чином схожі. Автор-
ка зазначає: «Усі вони містять розділ, в якому 
закріплюються загальні положення і визнача-
ється їх правовий та канонічний статус, а також 
розділ, присвячений духовному суду, вищому 
органу влади й майну, що охороняється норма-
ми відповідного статуту» [15, с. 59].

Ми погоджуємося з Т.В. Павроз стосовно 
того, що назріла необхідність проведення інкор-
порації внутрішньоцерковного права й дер-
жавного законодавства зі створенням систе-
матизованих збірників, які усунули б будь-які 
суперечності у взаємовідносинах між світською 
владою і церквою та допомогли б їм в їх госпо-
дарській діяльності [15, с. 60].

Досліджуючи елементи конституційно-пра-
вового статусу церкви, Т.В. Павроз зазначила, 
що основними з них є «принципи, закріпленні 
в законі, а також такі, що випливають з правової 
природи відносин держави і церкви, суспільства 
та держави» та критично оцінила класичні прин-
ципи, які знайшли своє відображення в Законі 
України «Про свободу совісті та релігійні орга-
нізації». Ідеться про принцип свободи світогля-
ду і віросповідання, принцип відокремлення 
церкви від держави, принцип відокремлення 

школи від церкви, принцип невизнання жодної 
релігії як обов’язкової та принцип рівності всіх 
церков перед законом. Водночас вчена запропо-
нувала розширення їх складу шляхом адаптації 
таких принципів, як принцип соціального парт-
нерства церкви і держави та принцип суверен-
ності держави в релігійній сфері [15, с. 59].

Варто звернути увагу на позицію з цього 
питання С. Онищук, яка, досліджуючи питання 
формування партнерської моделі державно-цер-
ковних відносин в Україні, наводить такі прин-
ципи: принцип відокремлення церкви від дер-
жави і школи від церкви; принцип невтручання 
держави в діяльність церков, коли ця діяльність 
не суперечить законодавству; принцип захисту 
державою прав та законних інтересів релігійних 
інститутів; принцип нефінансування державою 
діяльності церков тощо [16, с. 64]. Зазначені 
принципи торкаються певної сфери діяльності 
релігійних організацій, проте вони не розкри-
вають її зміст в контексті саме господарської 
діяльності.

Ми вважаємо, що найбільш ґрунтовно до 
вирішення даної проблеми підійшли автори 
Концепції державно-конфесійних відносин 
в Україні [14]. У Концепції автори звертають 
увагу на те, що релігійна організація «має пра-
во на набуття статусу юридичної особи з усіма 
правовими наслідками, що з цього випливають» 
[17, с. 70]. С. Оніщук обґрунтовує, що церква 
визначається одним із типів релігійної органі-
зації і тлумачиться як «структурована релігійна 
організація, заснована на ієрархічному прин-
ципі, що має відповідну систему управління 
та регламентацію відносин всередині організа-
ції і з іншими релігійними і світськими органі-
заціями та державою» [18]. З цього твердження 
випливає висновок, що, отримавши статус юри-
дичної особи, релігійна організація стає учасни-
ком господарських відносин.

Підтверджує такий висновок у своїй пра-
ці Н.О. Бардашевич, який звертає увагу на те, 
що «у науковій літературі релігійна організа-
ція визначається як створена в установленому 
законодавством порядку відповідно до норм 
конфесійного права неприбуткова організа-
ція іноді з особливим статусом, яка здійснює 
господарське забезпечення основної діяльнос-
ті за участі суб’єктів господарювання та / або 
допоміжну господарську діяльність у сфері  
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суспільного виробництва безпосередньо або 
через дочірні структури з правами юридичної 
особи» [19, с. 362].

На підтвердження зазначеного тверджен-
ня наведемо результати досліджень А.І. Шпо-
мер та А.О. Шманської. Вони констатують 
той факт, що діяльність релігійних організацій 
поділяється на безпосередньо релігійну (куль-
тову та позакультову) та нерелігійну. При цьо-
му релігійні організації для здійснення госпо-
дарської та виробничої діяльності мають право 
створювати підприємства, володіти рухомим 
та нерухомим майном на праві власності або 
користуватися ним на договірних засадах. Отже, 
підприємства релігійних організацій володіють 
майном на праві господарського відання або 
оперативного управління [20, с. 22].

Справедливо визнати і той факт, що підпри-
ємства релігійних організацій відповідно до 
законодавства можуть використовувати отрима-
ні ними доходи для здійснення неприбуткової 
діяльності. З цього витікає, що під час визна-
чення змісту принципів господарської діяльнос-
ті підприємств релігійних організацій дореч-
но згадати принципи, притаманні діяльності 
неприбуткових організацій.

У дослідженнях доведено, що неприбуткові 
організації тісно співпрацюють з органами дер-
жавної влади в реалізації цілей соціальної полі-
тики держави. Принципи такої взаємодії доволі 
змістовно розкриває у своїй праці А.А. Халець-
ка. Ідеться про соціальне партнерство, вста-
новлення балансу між державними інтересами 
та інтересами окремих неприбуткових органі-
зацій, узгодження інтересів громадян і суспіль-
ства, їх гармонізацію, взаємовідповідальність 
і обов’язок давати звіт, розробку механізмів гро-
мадського контролю за діяльністю облдержадмі-
ністрації і прийняттям нею рішень, невтручання 
в діяльність неприбуткової організації, участь 
у вироблені політики, прийнятті рішень та їх 
реалізації, інформаційну відкритість, визнання 
багатоманітності видів діяльності неприбут-
кової організації, ефективність, толерантність, 
визнання своєрідності іншої сторони [21].

За результатами проведених досліджень 
І.Я. Ткачук пропонує адаптацію таких прин-
ципів діяльності неприбуткових організацій: 
добровільності, самоврядності, вільного вибо-
ру території діяльності, рівності перед законом, 

відсутності майнового інтересу їхніх членів 
(учасників), прозорості, відкритості та публіч-
ності [22, с. 61].

Водночас відповідно до ст. 52 Господарського 
кодексу України некомерційне господарювання 
розуміється як самостійна систематична госпо-
дарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання, спрямована на досягнення 
економічних, соціальних та інших результатів, 
яка не має на меті одержання прибутку [10]. 
Очевидно, мається на увазі неприбуткова орга-
нізація, проте законодавець не розкриває прин-
ципи її діяльності. При цьому в Законі України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» 
у статті 19 законодавець закріплює статус релі-
гійних організацій як юридичних осіб та надає 
їм право для виконання своїх статутних завдань 
засновувати видавничі, поліграфічні, виробни-
чі, реставраційно-будівельні, сільськогосподар-
ські та інші підприємства, а також благодійні 
заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо) [9]. 
Водночас прибуток від виробничої діяльності 
та інші доходи підприємств релігійних органі-
зацій оподатковуються відповідно до чинного 
законодавства в порядку і в розмірах, установле-
них для підприємств громадських організацій. 
При цьому суми прибутку підприємств релігій-
них організацій, які використовуються в благо-
дійних цілях, не оподатковуються [9].

Враховуючи зазначене, можна дійти висно-
вку, що в основу принципів господарської діяль-
ності підприємств релігійних організацій варто 
покласти загальні принципи господарювання 
в Україні. На законодавчому рівні їх зміст роз-
кривається у статті 6 Господарського кодексу 
України [10]. До складу загальних принципів 
господарювання законодавець включив такі: 
принцип забезпечення економічної багато-
манітності та рівного захисту державою усіх 
суб’єктів господарювання; принцип свободи 
підприємницької діяльності у межах, визначе-
них законом; принцип вільного руху капіталів, 
товарів та послуг на території України; принцип 
обмеження державного регулювання економіч-
них процесів у зв’язку з необхідністю забез-
печення соціальної спрямованості економіки 
та добросовісної конкуренції у підприємництві, 
а також екологічного захисту населення, захис-
ту прав споживачів та безпеки суспільства і дер-
жави; принцип захисту національного товаро-
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виробника та заборони незаконного втручання 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у господар-
ські відносини.

Цілком зрозумілим є той факт, що загальні 
принципи господарювання є основними заса-
дами правового регулювання та здійснення 
господарської діяльності, які відображають 
сутність і характер правових відносин у гос-
подарській сфері. За результатами проведених 
досліджень можна стверджувати таке: осо-
бливістю сфери господарювання є те, що дер-
жава виступає як регулятором господарських 
відносин, так і безпосереднім їх учасником 
через органи влади і суб’єкти державного сек-
тору економіки. Оскільки відповідно до ч. 3 
ст. 35 Конституції України релігійні організації 
в Україні відокремлені від держави, держава 
не може створювати такі організації і бути без-
посереднім учасником таких відносин. Тобто 
реалізація таких принципів можлива з певними 
особливостями.

Ми вважаємо, що доречно проаналізувати 
принципи державного регулювання господар-
ської діяльності. За своїм змістом вказані прин-
ципи дещо дублюють загальні принципи госпо-
дарювання, але вони дещо уточнюють окремі 
норми. Результати проведених досліджень вка-
зали на відсутність у законодавчому полі прин-
ципів господарської діяльності підприємств 
релігійних організацій та релігійних громад, що 
свідчить про доцільність його розширення. До 
складу принципів господарської діяльності під-
приємств релігійних організацій та релігійних 
громад доцільно включити такі:

− принципи законності та вільного вибору 
напряму господарської діяльності підприємств 
релігійних організацій та релігійних громад;

− принцип оподаткування доходів (прибут-
ків) від господарської діяльності підприємств 
релігійних організацій та релігійних громад 
з урахуванням пільги неоподаткування прибут-
ку організацій, що використовуються в благо-
дійних цілях;

− принцип вільного розпорядження майном 
підприємств релігійних організацій та релігій-
них громад;

− принципи справедливості та розумнос-
ті в процесі прийняття управлінських рішень 
в контексті господарської діяльності  

підприємств релігійних організацій та релігійних  
громад;

− принципи прозорості, відкритості 
та публічності в питаннях господарської діяль-
ності підприємств релігійних організацій 
та релігійних громад;

− принцип заборони незаконного втручання 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у господар-
ські відносини підприємств релігійних органі-
зацій та релігійних громад.

Ми пропонуємо усі зазначені принципи гос-
подарської діяльності підприємств релігійних 
організацій та релігійних громад включити до 
статті 19 «Виробнича і господарська діяльність 
релігійних організацій» Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації».

Висновки. Враховуючи отримані результа-
ти досліджень, можна дійти певних висновків. 
По-перше, законодавче регламентування гос-
подарської діяльності підприємств релігійних 
організацій та релігійних громад не підкріпле-
не принципами. По-друге, встановлено, що під-
приємства релігійних організацій та релігійних 
громад мають ознаки неприбуткових організа-
цій. По-третє, на основі вивчення правового 
статусу церкви та принципів, що випливають 
з правової природи відносин держави і церк-
ви, суспільства та держави, принципів діяль-
ності неприбуткових організацій, загальних 
принципів господарювання та принципів дер-
жавного регулювання господарської діяльнос-
ті встановлено та сформульовано зміст прин-
ципів господарської діяльності підприємств 
релігійних організацій та релігійних громад. 
По-четверте, впровадження запропонованих 
принципів сприятиме підвищенню якісного 
рівня законодавчих регуляторів, що забезпе-
чують правову регламентацію господарської 
діяльності підприємств релігійних організацій 
та релігійних громад в Україні та дозволять 
усунути можливість держави втручатися в таку 
діяльність без достатніх правових підстав. За 
умови докорінної перебудови законодавства, 
навпаки, необхідно визнати за державою мож-
ливість створення релігійних організацій і при-
вести законодавство у відповідність із сучас-
ним станом речей у цій сфері. Це потребує 
проведення подальших наукових досліджень 
у цьому напрямі.
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