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ВСТУП 
 

ПРАКТИЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

В ЙОГО ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ 
 

 

 

 

Українські релігієзнавці – спочатку в житті, а тепер і в 

дослідженнях – започаткували нову сферу релігієзнавства – практичну. 

Останнє не є виявом того, що вони не мають бажання входити в 

метафізичні хащі філософії, історіософії чи психології релігії. Більше 

того, вони широко використовують праці цих дисциплінарних сфер 

релігієзнавства. Але при цьому вони не ставлять за мету дати якісь нові 

умоглядні конструкти щодо релігійних феноменів, а насамперед 

прагнуть збагнути процеси оприсутнення релігії в суспільстві, від якого 

вона аж ніяк не відокремлена, хоч і відокремлена від держави.  

Кожний віруючий, як і будь-яка релігійна інституція, водночас є і 

не від світу цього і в цьому світі. Ось тут якраз і пролягає та межа, яка 

різнить теоретичне і практичне релігієзнавство. Практичне саме й 

покликане відтворити реальні шляхи входження віруючого і релігійних 

інституцій в світ. Це передбачає дослідження шляхів цього входження 

насамперед через взаємодію сакральних (церковних) і світських 

інституцій (у т.ч. й з державою), через перебирання на себе рядом 

релігійних організацій світських форм діяльності, через міжконфесійну 

взаємодію, а не протистояння, через підключення до вирішення 

складних проблем нинішнього українського соціуму різних 

міжнародних релігійних спільнот тощо. 

Бути практичним релігієзнавцем значно тяжче, ніж теоретиком 

релігії. Релігієзнавець-практик має справу з реальною, часто 

неочікуваною ситуацією, із сформованою століттями міжконфесійною 

упередженістю і водночас незнаними релігійними новотворами, із 

прагненнями окремих спільнот лише себе розглядати як релігію (до того 

ж, єдино істинну), а інші віросповідання – як єресь, а відтак своє 

покликання вбачає у боротьбі з ними. Релігієзнавець-практик постійно 

зустрічається із фактами необґрунтованої заангажованості з боку 

державних чиновників різного рівня (від президента країни до голови 

сільради) на певні (а то й лише одну) Церкви чи релігійні течії і 

водночас всіляким негативом (часто антизаконним) владних структур до 

деяких конфесій, адмініструванням, бюрократизуванням щодо їх 

інституцій. 
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Отже, практичне релігієзнавство визначає своє дослідницьке поле 

не за рахунок негативного ставлення до релігієзнавства теоретичного. 

Для останнього релігія постає в її статиці, узагальненому, часто 

абстрагованому, знятому від конкретики й змінності вигляді. Але не 

рахуватися з тим, що релігії взагалі немає, що релігійні феномени 

знаходяться в постійній змінності, різноманітній навіть 

одноконфесійних явищ інституційній функціональності не можна, якщо 

прагнеш до істинного пізнання.  

В наш динамічний час відбуваються постійні зміна тематичних і 

концептуальних орієнтацій релігійних спільнот, з’являються все нові й 

нові інституції одних і тих же конфесій. Відходить в історію те бачення 

релігії, яке сформувалося в епоху модерну. Водночас і сама релігія 

відчуває вже якусь свою непотрібність, незапрошеність в віками 

існуючих традиційних формах її вияву. Сьогоднішній віруючий 

виштовхує її на окраїни свого життя і свідомості. Він розміщує її ще в 

своєму побуті – домашньому і почасти громадському, а в інші сфери її 

із-за непотрібності просто не допускає, бо ж не знаходить їй там 

значимого місця.  

Але справа не тільки в тому, що сьогоднішній віруючий нині є 

переважно невоцерковленим. Визнаємо, що він дотримується переважно 

етикету своєї релігії, а не її етики. Визнаємо і те, що значною мірою вже 

не працюють Заповіді Мойсея в своїх установках не красти, не вбивати, 

не чинити перелюб, не заздрити на майно ближнього тощо. Не стане тут 

міркувати про Заповіді Блаженства Ісуса Христа: вони в повному своєму 

обсязі (за незначним винятком) взагалі ніколи не були життєві. В наш 

час порушено довіру не тільки до науки, а й до релігії в її історичних 

конфесійних виявах. Натомість маємо процвітання позавіросповідної 

містики, окультизму, іншого духовного хламу. Але ж це – також 

релігійність. Вона не є традиційною, але вона стає масовою, базуючись 

на народних суєвір’ях. Народ вже перестав вірити в якесь заступництво і 

допомогу історичних Церков. І якщо віруючі старшого віку із-за 

традиції, просто звички ще відвідують їхні храми, то молодь значною 

кількістю пішла до харизматів, де знаходить сучасні засоби і для 

спілкування, і для виповнення своїх пізнавальних інтересів, і для 

задоволення художніх потреб в нових формах. У будь-якому разі, тут 

вона не сліпа і бездіяльна маса глядачів (як у храмі традиційної 

конфесії), а активна спільнота релігійного життя.  

То ж епоха постмодерну вимагає вивільнення від якихось 

стандартних, віками усталених форм боговшанування. Вона актуалізує 

питання творчого богомислія і богодіяння. Церква, якщо вона хоче бути 

“запрошеною”, має у відповідних формах відповідати на ці виклики 

часу. 
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Відтак, як бачимо, практичне, значно урізноманітнене нині 

ставлення віруючого до світу, те практичне релігійне мислення, що 

супроводжує його, стають відокремленими релігійними феноменами, а 

відтак – окремими об’єктами осмислення. Саме це й спонукає нас 

виокремити в релігієзнавстві його практичне дисциплінарне утворення. 

Перш ніж розглядати детально його зміст, згадаймо принагідно 

виокремлення Кантом “практичної філософії”. У німецького філософа 

знаходимо два модуси застосування розуму - технічно-практичний і 

морально-практичний. Не станемо тут вникати в деталі розмірковувань 

Канта, але відзначимо те, що для нього індикатором достеменної 

практичності (практичного розуму) поставала свобода. “Практичне є все 

те, що можливе завдяки свободі”, - зауважує він.  

Так ось для практичного релігієзнавства однією із вихідних його 

категорій постає саме категорія свободи совісті. Ця свобода сама по собі 

є безумовною і абсолютною. Вона постає як практичне апріорі. Лише 

така свобода, а ми її всіляко прагнемо утвердити в українському соціумі 

і в цьому виявляється наше діяння як практичних релігієзнавців, 

виступає не як щось зовнішнє, нав’язане особистості, а як щось 

внутрішнє, трансцендентне, само собою зрозуміле. Формуючи дійсне 

розуміння свободи совісті, ми цим прагнемо спонукати кожного 

віруючого, незважаючи на його конфесійну належність, піднятися над 

собою, своєю релігійною заангажованістю, по-іншому прочитати ті 

відомі слова з Біблії, коли Бог засвідчує, що єдиною його ознакою є 

лише те, що він Є, тобто просто оголошує своє буття. А якщо це так, то 

тоді будь-який конфесійний поділ, будь-яке обрядове оформлення 

релігії – не від Бога, а від людини. То чого ж із-за цього, наголошуємо 

ми конфесіям, вступати в якісь битви і конфесійні протистояння. Якщо 

Ісус Христос вчив любити не просто ближнього, а передусім ворога 

свого, то хіба є християнським явищем міжконфесійна ворожнеча або 

зневага до інакшовіруючої чи взагалі невіруючої людини. Визнаймо 

право кожного на свій шлях до Бога, свої форми його вшанування і це 

буде виявом реального гуманізму. 

Відтак, свобода совісті – це повага до гідності кожного, а саме на 

власній гідності й розвивається особа в епоху постмодерну. В 

громадянському суспільстві, яке ми будуємо, кожна особа постає 

сувереном. Відповідно цьому має змінитися (як католики кажуть – 

аджорнаментуватися) і релігія. Можливо й ми, релігієзнавці, у цьому в 

дечому можемо підказати її інституціям. Ми, українські релігієзнавці, 

вже десь з десяток років наголошую, що якщо християнство не змінить 

свою парадигму гріховності і покарання за неї на парадигму моральної 

величі Ісуса Христа, Христа як морального ідеалу, то саме із-за цього 

воно втратить своїх вірних, бо ж постійна абсолютизація гріховності 

принижує людину. Харизмати, як постмодерна християнська течія, вже 
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дещо враховують це. Вони славлять і возвеличують Ісуса за все те 

добре, що він зробив і робить, а не постають перед ним в ролі 

настирливих молитовних прохачів, не старцюють («Дай, Боже!», 

«Пошли Боже!», «Помилуй, Боже!», «Допоможи, Боже!» і т.п.), а 

працюють на ниві Божій як його співробітники (соработники – рос. 

мовою). Звідси постає важливим вивчення процесу оприсутнення релігії 

в соціумі, мотивів і форм соціальної діяльності її інституцій, 

відвернення міжконфесійних протистоянь, чинників формування 

партнерства державно-церковних і толерантності міжконфесійних 

відносин.  

Практичне релігієзнавство актуалізує не лише питання 

функціональності релігії, а й її цінності. Проблема аксіології релігії, її 

етичних норм у їхньому взаємозв’язку із соціальним станом людини є 

важливою для нього. Актуальним для нього є й питання суб’єкта 

релігійної діяльності. І тут ми працюємо над тим, як підняти рівень 

освіченості духовенства, як донести до нього здобутки не тільки 

релігієзнавчої, а й всієї науки, як включити релігійний чинник у процеси 

суспільного і духовного поступу українського народу. 

Як бачимо, тематичне поле і проблематика сучасного практичного 

релігієзнавства лежить на межі багатьох дисциплін – психології, 

аксіології, глобалістики, праксеології, соціології та ін. Лише вихід 

релігієзнавчого фаху в практичну сферу вивільнить його від тієї кризи, 

яку воно переживає, із стану «науки в собі» у стан «науки для 

суспільного блага». 
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РОЗДІЛ 1 
 

ФУНКЦІОНУЮЧА РЕЛІГІЯ 

В ЇЇ ЦІННОСТІ І ПРАКТИЧНІЙ ЗНАЧИМОСТІ 
 

 

 

 

1.1. Функціональність релігії 

як об’єкт вивчення практичного релігієзнавства 

 

В сучасних умовах розвитку людського суспільства в його 

цивілізаційних вимірах, різноманітності й специфічності (передовсім у 

площині сучасного всеохоплюючого впливу глобалізації) важливою у своїй 

теоретичній і практичній значущості постає проблема місця, ролі та 

функцій релігії в означених процесах. Вона сьогодні надзвичайно 

тематизувалася, зокрема в релігієзнавчому дискурсі, в соціологічному й 

практичному вимірах останнього. Йдеться про сутнісне осмислення, 

характеристику сучасних виявів функціональності релігії в контексті 

взаємодії із суспільством, з його різними сферами та людиною. Тобто в 

цьому аспекті увага концентрується на практичних координатах означеної 

взаємодії, на соціально-функціональних параметрах буття релігійного 

комплексу (в їх конфесійному прочитанні) на рівнях, ступені й наслідках 

впливу релігії на суспільство, складові його архітектоніки, а головне - на 

особистість, її поведінку, її духовну та життєво-смислову самореалізацію. 

Зауважимо, що релігія розглядається нами в її структурно-

функціональних зв’язках із суспільством, особистістю і культурою. В 

означеному аспекті ми експлікуємо релігію як людський феномен, який 

постав у минулому й нині певною мірою є фактором, що специфічним 

чином об’єднує соціальну, культурну та особистісну системи в осмислене 

ціле через конкретні зв’язки та їх взаємодію.  

При цьому відзначимо ще раз, що ми беремо до уваги той факт, що 

релігія – це один із важливих елементів суспільного життя, який міцно 

вплетений в тканину соціальних відносин, буття соціуму.1 Таким чином, в 

означеному аспекті релігія постає як важлива ланка життєвих, 

соціокультурних зв’язків, функціонування якої дає можливість зрозуміти її 

зміст, структуру, виникнення та розвиток, її суспільне і особистісне 

призначення. Релігія виявляє себе в цьому контексті як „соціальний факт” 

(Е.Дюркгейм), як „соціальний феномен” за своєю природою (К.Маркс). А 
                                                 
1
 Див.: Гараджа В.И. Религия как предмет социологического анализа // Религия и 

общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И.Гараджа. – М., 1996. – С. 

21. 
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це означає, що вона, функціонуючи в суспільстві, виконує цілий комплекс 

функцій, спрямованих на задоволення специфічних і цілком реальних 

потреб.  

Відтак, релігія є об’єктивним фактором, який здійснює значний у 

функціональному відношенні вплив на різні сфери суспільства, його 

інститути, на мотиваційну сферу віруючої людини, її поведінку, інтереси та 

ціннісні орієнтації. 

Дослідження проблем функціонального вияву релігії, матриці 

оприсутнення останньої в бутті суспільства, віруючої особистості та 

релігійних спільнот є надзвичайно актуальним як у теоретичній, так, 

особливо, і в практичній площині. Функціональність у різних іпостасях її 

вияву є визначальним об’єктом осмислення, аналізу такої важливої сфери 

релігієзнавства як практичне релігієзнавство.2 Саме в емпіричному вимірі 

вона виявляє себе не як щось зовнішнє, привнесене кимось або чимось, а як 

внутрішньо іманентна здатність релігії задовольняти певні (нерідко 

специфічні) потреби людини, соціуму та окремих сфер останнього. Звісно, 

йдеться про життєво важливі практичні потреби. 

Релігієзнавча експлікація феномену функціональності релігії в 

практичній площині її вияву, а також наслідків її впливу на людину, окремі 

сфери соціуму уможливлює відповідь на питання: «Що дає релігія 

суспільствам і людським особистостям?», поставлене у свій час 

американським соціологом релігії Дж. Йінгером.3 До речі, саме на 

практичні аспекти функціональності релігії звертали увагу відомі соціологи 

релігії, філософи Е.Дюркгейм, М.Вебер, Т.Парсонс, Р.Мертон, В.Джеймс, 

Г.Зіммель, І.Яблоков, В.Гараджа та інші.4 

Отже, практичне релігієзнавство, осмислюючи функціональність 

релігії як об’єкт свого предметного поля, основний акцент при цьому 

робить саме на соціальному, людському аспектах її вияву, а в цьому 

контексті на місці й ролі релігії в бутті суспільства й віруючої особистості, 

розкриваючи при цьому сутнісні аспекти даного релігійного феномена, його 

соціальну природу. Таким чином, практичне релігієзнавство розглядає 

релігію як функціонуючу реальність, яка потенційно й фактично (в 

практичному вияві) постає як функціональна система. Зауважимо, що 
                                                 
2
 Див. більш детально про практичне релігієзнавство: Колодний А.М. Україна в її 

релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005. – С. 310-312; Він же; Практичне 

релігієзнавство як нова дисциплінарна складова фаху // Дисциплінарне 

релігієзнавство. Колективна монографія. – К., 2009. – С. 212-214. 
3
 Див.: Йингер Дж.М. Функциональный подход к религии // Религия и общество: 

Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И.Гараджа. – М., 1996. – С. 166. 
4
 Див.: Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. 

Гараджа. – М., 1996; Яблоков И.Н. Социология религии. – М., 1979; Гараджа В.И. 

Социология религии. – М., 1996; Виговський Л.В. Функціональність релігії: природа 

і вияви. Монографія. – Київ-Хмельницький, 2004. 
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поняття „система” характеризує певну сукупність елементів, що 

знаходяться в сутнісному взаємозв’язку один з одним і творять своєрідну 

цілісність. Якісна характеристика означеної сукупності елементів 

становлять зміст системи.5 

Відзначимо також, що функціональна система (в т.ч. й релігії) постає 

як динамічний, самоорганізуючий фактор. Означена система „працює” на 

основі принципу самореалізації. Додамо до цього, що функціональна 

система саме релігії, в контексті обумовленості домінуючими потребами 

соціуму, віруючої особистості та релігійних спільнот активізується й 

цілеспрямовано сприяє їх задоволенню. Вектор її дії (впливу) спрямований 

на досягнення передовсім адаптованих результатів й конкретних наслідків, 

що випливають із сутності самих потреб в їх соціальному та суб’єктивному 

вимірах. 

Отже, релігія як суспільне явище, якому внутрішньо притаманна 

здатність задовольняти специфічні потреби суспільства, віруючих людей 

виявляє свій екстраординарний сутнісний модус – функціональність. 

Остання, наголосимо ще раз, постає як сутнісна характеристика релігії. 

В понятійному аспекті „функціональність релігії можна розглядати як 

певну якісну визначеність, що характеризує іманентні цьому суспільному 

феномену здатність і можливості (внутрішні й інституційні) задовольняти 

специфічні духовні, життєві потреби людини, релігійних спільнот й 

соціуму, і які на практиці реалізуються через сукупність конкретних 

функцій. 

Із змісту цього поняття логічно витікає, що стрижневими в аспекті 

релігієзнавчої рефлексії функціональності релігії постають вияв та 

осмислення тісної співвідносності її внутрішньої суті зі специфічними 

потребами й інтересами суспільного суб’єкта, а також функціональної ролі 

релігійного комплексу в їх задоволенні в практичній іпостасі. Іншими 

словами, функціональний зміст релігії розкривається через усвідомлення 

того, що вона дає людям, які їхні життєві запити та потреби вона 

задовольняє. Відтак йдеться про її суспільне та екзистенціальне 

функціональне призначення, про її роль у суспільстві як про певний 

узагальнений результат практичного вияву потенційних функціональних 

можливостей релігії. 

Відзначимо також, що структура функціональності релігії, її, так би 

мовити, архітектоніка є актуальною. Вона базується не лише на сукупності 

певних елементів (функцій), а й відображає її взаємозалежності, 

взаємозв’язок, певну „рангову важливість”, домінантність у контексті 

взаємодії з суспільством. При розгляді функціональної системи релігії в 

аналітичному її аспекті (зокрема в площині інтервального підходу – 
                                                 
5
 Див.: Йолан П. Система // Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – С. 

583. 
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багатовимірності об’єкта дослідження як в просторі його буття, так і 

контекстуальності останнього, а також нового виміру діалектики 

одиничного, особливого і загального та внутрішнього й зовнішнього, 

суб’єктивного і об’єктивного)6 слід враховувати ті різноманітні грані буття 

суспільного суб’єкта, в межах яких функціонує релігія. Остання у своїй 

функціональності постає як певна необхідність, породжена специфічними, 

зокрема духовними потребами людей та соціуму, демонструючи свою 

„корисність” або „дисфункціональність”. 

При цьому зауважимо, що духовні потреби (в нашому дослідженні – 

релігійні) відносяться до континууму вищих потреб людини. Ці потреби не 

мають певних, конкретизованих у соціальному просторі меж і невичерпні у 

своїй глибині та інтенсивності переживань. Духовні потреби вимагають 

точно такого ж задоволення як і матеріальні, зокрема егоцентричні й 

вітально-органічні. Цілком логічно буде сказати, що люди не можуть 

існувати без актуалізації і задоволення саме своїх потреб духу. 

Релігія як соціальний феномен за своєю функціональною сутністю 

реагує на різні потреби людини. Однак вона задовольняє такі духовні 

потреби, які не може задовольнити будь-який інший суспільний феномен. 

Така функціональна здатність релігії зумовлена необхідністю ліквідувати 

насамперед брак знань про те, що ми називаємо „вічними питаннями 

життя”. Релігія допомагає віруючій людині осягнути внутрішню сутність 

цього світу в трансцендентних координатах виміру, своє місце в ньому, 

збагнути сенс свого буття. Вона дає відповідь на її трагічні питання і 

водночас постає „нормативно-змістовою квінтесецією досвіду” подолання 

страждань, життєвих негараздів, а також сприяє усвідомленню смислу й 

значення земного життя віруючою особистістю в перспективі „останньої 

реальності”.7 

Релігія (і на цьому слід наголосити) займає свою визначальну нішу 

головно в духовній сфері людського буття. Хоча відзначимо ще раз, релігія 

претендує (а в історичному аспекті реалізує) на свою детермінантну 

присутність у політичній, державній та світоглядній, культурній і освітній 

сферах суспільного життя. Зауважимо, що релігія постає як особливий вид 

світогляду і світовідчуття, як своєрідна й специфічна система поглядів на 

світ в цілому і на місце в ньому людини, а також як певна сукупність ідеалів 

і переконань, як ідеологія, що обумовлює поведінку й спосіб життя людини, 

впливає на буття соціуму. Вона, на слушну думку російського релігієзнавця 

Л.М. Мітрохіна, постає як „...особливий життєвий досвід за своїми 
                                                 
6
 Про проблеми інтервального підходу детально див.: Лазарев Ф.В. Интервальный 

подход как методология многомерного постижения реальности // Лазерев Ф.В., Брюс 

А. Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию. – Симферополь, 

2001. – С. 22-32. 
7
 Див.: Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995. – С. 172. 
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цінностями, уявленнями сповіданнями та настановами, який знаходить своє 

вираження в цілісному світовідчутті, в „науці життя”, яка проникає в усе 

повсякденне буття людини...”,8 а також соціуму, в його різні сфери, 

детермінуючи особливий тип соціальної діяльності, спосіб життя, 

відносини між людьми. 

Розглядаючи релігію як „еволюціонуючу універсалію”, аналізуючи 

причини вибору людиною, групою людей чи значною спільнотою тієї чи 

іншої релігії, приходимо до висновку, що саме специфічна функціональна її 

здатність в конфесійному вимірі, постає нерідко головним мотивом цього 

вибору. При цьому слід взяти до уваги, що прийняття певного 

віросповідання або його неприйняття, відмова від нього – сугубо особисте 

право людини, справа її усвідомленого вибору, право її особистої совісті. 

Варто також зауважити, що функціональність релігії є важливим 

чинником у формуванні й детермінації культурно-цивілізаційних процесів. 

Хоча, як справедливо зауважує М.М. Мойсеєв, „не стільки релігія формує 

цивілізацію, скільки сама цивілізація не тільки „вибирає” ту чи іншу 

релігію, але й адаптує її до своїх духовних і матеріальних потреб”.9  

Релігія може виявляти свою функціональність лише в соціальному 

просторі. Іншими словами, особливості вияву релігії як суспільно- 

функціонуючого феномена, його функціональні можливості можна 

зрозуміти в контексті організованого системного цілого, яким і є 

суспільство. Це є особливо важливим, принциповим положенням. Релігія, 

яка є складовою соціуму, активною ланкою його розвитку та 

функціонування, виконує специфічні соціально і екзистенційно значимі 

функції, здійснює свій вплив на соціум як ціле, а також на його структурні 

елементи. Цей вплив за своїми наслідками може бути позитивним або 

негативним. 

Узагальнюючи можна сказати, що функціональність релігії в її 

філософсько-соціологічному та релігієзнавчому прочитанні постає як 

об’єктивно-суб’єктивна характеристика її суспільної корисності чи 

некорисності. В такому контексті йдеться про амбівалентну сутність 

функціональності в її практичному (реалізаційному) вияві. В одному і тому 

ж суспільстві, як слушно зауважує Р. Мертон, релігійні традиції, вчинки, 

почуття можуть бути функціональними для одних груп і 

дисфункціональними – для інших.10 

Функціональна роль релігії в суспільному житті фіксується в 

результатах, соціальному, особистісному ефекті її функціонального впливу. 

Аналіз багатовікової практики функціонування релігійного комплексу 

свідчить, що соціальний ефект її впливу і на суспільство в цілому, і на його 
                                                 
8
 Митрохин Л.Н. Религия и культура (философские очерки). – М., 2000. – С. 5, 7. 

9
 Див.: Вопросы философии. – 1995. – №1. – С. 8. 

10
 Американская социологическая мысль. – М., 1994. – С. 397. 
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структурні елементи носить амбівалентний характер і значною мірою 

залежить від історичного, соціального й цивілізаційного контексту. 

Розглядаючи питання функціональності релігії в проблемному полі 

практичного релігієзнавства важливо уяснити певні поняття, що невіддільні 

від понять „функціональності”. Перш за все маємо на увазі поняття 

„функціонування релігії (релігійного комплексу)”, „функції релігії”, 

„релігійний фактор”, „поліфункціональність”. У своїй сутності вони 

постають як важливі характеристики релігії як суспільного 

функціонального феномена. Поняття «функціонування релігії» 

характеризує процес, форми вияву буття релігійного комплексу як 

важливого компоненту структури соціуму, «силове поле» його дії в 

соціальному просторі. Він функціонує в інституалізованих формах 

(релігійні організації, центри управління, монастирі, місії, навчальні заклади 

тощо), на рівні реального буття віруючих у сфері суспільної та 

індивідуальної свідомості, специфічної діяльності віруючих, загалом як 

форма життєдіяльності релігійних спільнот. 

Сам процес функціонування релігії та її інститутів у соціумі, їх рівень 

відносин з різними сферами останнього є важливим у функціональній 

присутності релігійного комплексу та впливу його на структурні елементи 

суспільства. Особливим компонентом означеного процесу є цілеспрямована 

у функціональному відношенні діяльність церков, інших релігійних 

організацій. Функціонування релігійного комплексу в соціумі, виконання 

ним своїх функцій, суспільно-екзистенціальної ролі значною мірою 

залежить від свободи релігії, типу державно-конфесійних відносин. Це – 

важливе положення для експлікації в проблемному полі практичного 

релігієзнавства. 

Екстраординарною у площині дослідження функціональності релігії 

постає проблема функцій релігії, їх природи, їх систематизації та 

ранжирування, їх соціальної та екзистенціальної значущості. Відзначимо, 

що саме поняття функція релігії характеризує форми, способи, напрями, 

рівень впливу релігії на соціум, його структурні елементи, людські 

спільноти, віруючу особистість. У площині означеного функції релігії 

можна розглядати як своєрідну систему практичної реалізації її 

функціональності в процесі взаємодії релігії із суспільством, його сферами 

буття й людиною. Дослідження конфесійного різномаїття в його історичній 

ґенезі, його місця і ролі в тому чи іншому соціумі, форм і способів взаємодії 

із різними сферами буття останнього засвідчують наявність складної 

функціональної матриці як діалектичної єдності позитивних і негативних 

функцій в їх оцінці за наслідками їх здійснення. Йдеться про баланс 

функцій і дисфункцій релігії в їх різноманітті, тобто фактично про 

поліфункціональність релігії. Остання у своєму фунціональному вияві 

значною мірою детермінується основними елементами її архітектоніки: 

релігійною свідомістю, релігійними відносинами (вертикального і 
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горизонтального виміру), релігійною діяльністю, релігійними 

організаціями. Кожному із означених структурних елементів притаманні 

певні функціональні потенції, які реалізуються через цілком конкретні 

функції в процесі задоволення духовних та інших потреб віруючих чи їх 

спільнот. Зауважимо, що функціональні можливості структурних 

компонентів релігії перебувають у тісному взаємозв'язку і 

взаємообумовленості. Тому важливим є аналіз функціональної сутності 

кожного структурного компоненту релігійного комплексу, враховуючи при 

цьому те. що в чистому вигляді вона, як правило, не проявляється. 

Такий підхід робить можливим експлікацію природи і сутності 

феномена поліфункціональності релігії. Це поняття, на нашу думку, 

характеризує не просто певну сукупність соціальних, екзистенціальних 

функцій релігії, а й виявляє інтегративну багатоаспектність її 

функціонального впливу на соціум, людину, соціальні групи, інститути. 

Поліфункціональність характеризує сукупну внутрішньоструктуровану 

потенційну і реальну функціональну здатність релігії задовольняти 

різноманітні духовні потреби віруючих людей в їх життєвому і 

трансцендентному вимірах. Ця здатність у практичному вияві реалізується 

через систему функцій: явних і латентних, діючих постійно (з різною 

інтенсивністю і результативністю) чи тільки в певні історичні періоди як 

функціональна реакція на необхідність задоволення тієї чи іншої суспільно 

продукованої духовної потреби. Відтак йдеться про те, що релігія, як 

складна структурна система, має певний тип єдності, який ми можемо 

визначити як «функціональна єдність». 

Рефлексія кожної конкретної функції релігії, скажімо таких, як 

компенсаційна, комунікативна, світоглядна, інтегративна, регулятивна, 

терапевтична, культурозберігаюча, утішна, стимулююча, 

культуроформуюча, сакральна, збереження «моральної архітектури» 

соціуму та ін. в їх діалектичній, поліфункціональній єдності. розкриває суть 

практичного вияву функціональності релігійного комплексу. Осмислення 

змісту окремих основних функцій в їх взаємозв'язку уможливлює 

виокремлення і аналіз окремих аспектів цілісної соціально-функціонуючої 

взаємодії в предметній площині «релігія-соціум», «релігія-індивід», 

«релігія-соціальна спільність», «релігія-культура», «релігія-політика», 

«релігія-право», «релігія-держава». 

Відзначимо, що в концептуальному плані кожна функція релігії є 

своєрідним відображенням однієї або ж сукупності духовних потреб, які з 

необхідністю постають перед індивідом чи людською спільнотою і 

знаходять своє виправдання для певного історичного періоду (епохи), типу 

суспільства, цивілізації і тих умов, яким вони (потреби) зобов'язані своїм 

народженням. У даному аспекті справедливим буде твердження, що функції 

релігії відбивають й відповідні інтереси людей. 
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Поняття, які репрезентують функції релігії, постають як певні 

абстракції, що дають можливість вичленити з системи взаємодії релігії з 

суспільством, ті чи інші напрями цієї взаємодії. Важливо підкреслити, що 

уявлення про релігію як цілісне суспільно-функціонуюче явище, як явище 

немаргінальне (хоча декретована владою маргінальність релігії чи її 

конфесіональних різновидів – відома) дає не окрема функція (незважаючи 

на її соціально-історичну домінантність, важливість), а їх сукупність. Саме 

сукупність функцій релігії в їх діалектичній єдності й розкриває суть 

поняття поліфункціональності релігії, уможливлює розуміння способів, 

напрямів впливу релігійного комплексу на суспільство, на його структурні 

елементи, на людину, конкретну релігійну спільноту, тобто характеризує її 

практичну значущість. 

Однією з найважливіших функцій релігії є компенсаційна. Справді, 

релігія за своєю сутністю виконує роль соціального компенсатора. Релігійна 

компенсаційна функція – явище складне й значною мірою історично стійке. 

Слід погодитися з думкою російського релігієзнавця Д.М. Угріновича, що 

означену функцію релігія виконує у всі часи і в усіх суспільствах. Можна 

сказати, що ця функція є і специфічною, і загальною11. Вона є похідною від 

таких сутнісних особливостей людської свідомості, як переживання 

можливого, бажаного як дійсного. Релігійний світ для віруючої людини 

постає як «доповнення» соціального світу (соціально значимого, який 

включає і відносини до природних факторів). Релігійне «доповнення» 

визначається виникненням особливих систем поглядів, почуттів, вчинків, в 

яких специфічно долаються опозиції, що мають реальне значення в житті 

даного суспільства.12 

Компенсаційна функція (а точніше – функція «виповнення») 

характеризує процес зняття в трансцендентному вимірі життєвоважливих 

суперечностей і проблем людського буття в усіх їх виявах. Іншими словами, 

наявна суперечлива за своєю природою і сутністю дійсність 

«добудовується», «доповнюється» до завершеного цілого: профанне, земне 

– священним; тимчасове – вічним; множинність – єдиним, абсолютним. 

Саме цей «добудований світ», світ ідеалів, світ «виповнення» новим 

змістом сенсу людського буття, в якому зняті реальні значення 

протилежностей, «доповнює», компенсує розриви як у соціальній тканині, 

так і в загальній ціннісній орієнтації людей, забезпечуючи цим «умови для 

граничної інтенсифікації внутрішнього світу» людини, її цілеспрямування, 

впевненості, послідовності»13. З компенсаційною функцією близькі за 

змістом (саме в аспекті психологічної компенсації, зняття життєвих 
                                                 
11

 Угринович Д.М. Введение в теоретическое религиоведение. – М., 1973. – С.99. 
12

 Див.: Левада Ю.А. Социальная природа релігии. – М., 1965 – С. 93. 
13

 Митрохин Л.И. Религия и мы // Квинтэссенция. Философский альманах. – М., 

1990. – С. 338. 
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стресових ситуацій, зокрема на індивідуальному рівні) «терапевтична 

функція» й «утішна функція». 

Важливою функцією релігії, тісно взаємоповязаною з іншими її 

функціями, яка виявляє себе на макрорівні і особливо на мікрорівні, є 

світоглядна. Релігійний світогляд постає як узагальнені, релігійно 

інтерпретовані уявлення про світ, місце людини в ньому, про сенс 

людського буття. Він є системою особистісно інтеріоризованих релігійних 

цінностей, ідеалів, орієнтирів, принципів і значною детермінантою її 

релігійного і життєвого буття. 

Проте світоглядна функція релігії полягає не тільки в тому, щоб 

давати певні уявлення про світ, а насамперед в тому, щоб забезпечити 

адекватність самосвідомості суб'єкта його життєвому світу, його духовне і 

практичне самовизначення і, особливо, самореалізацію. Релігійний 

світогляд постає як важливий духовний регулятор життєдіяльності віруючої 

людини чи релігійної спільноти. Особистість не може активно діяти, якщо в 

її свідомості не буде вибудувана відносно цілісна картина світу, чіткі 

координати її життя. 

Таким чином, світоглядна функція релігії проявляється в тому, що 

остання постає в ролі системи життєвої орієнтації, яка дає можливість 

віруючим пристосовуватись до світу в межах «смислозадаючої рамки». 

Вона несе їм певну «звістку», передає їм певний духовний імпульс, «смак 

до життя»; а також допомагає подолати «життєву ентропію» через 

наділення віруючих надією й шляхом телеологічної організації їхньої 

поведінки та діяльності (теологічна функція) у прагненні до ідеалів. Цим 

забезпечується більш високий ступінь життєвої адаптації віруючого. 

Важливою, соціально значимою є комунікаційна функція релігії. Вона 

проявляється в процесі спілкування віруючих як у межах певного 

релігійного об'єднання, так і поза ним. Відомо, що кожна людина має весь 

час «відтворювати» (але в новій формі) цілісність свого родового і 

суспільного буття, яка піддасться постійній руйнації. Сферою такого 

відтворення для віруючого індивіда якраз і є релігія, а засобом – релігійна 

комунікація. Релігійна комунікація має свою структуру. Вона включає різні 

процеси взаємодії – спілкування, соціалізацію, передачу релігійного 

досвіду, обмін, засвоєння інформації, зміцнення зв'язків та ін. – між 

окремими віруючими, між віруючими і релігійною громадою, релігійною 

інституцією, духовенством, між релігійними організаціями різного 

віросповідання. 

Релігійна комунікація має два зрізи. Перший – «вертикальний», який 

постає у вигляді «богоспілкування» (молитва, інші культові дії). Він 

розглядається віруючими як головне в їх культовій діяльності. Другий зріз –

«горизонтальний». Він охоплює спілкування віруючих під час 

богослужіння, іншої культової діяльності, коли з'являються релігійні 

відносини. У процесі релігійної комунікації відбувається передача 
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релігійної інформації, її оцінка, засвоєння, поглиблюється інтеграція або ж 

дезінтеграція релігійної спільноти, регулюються відносини між членами 

громади чи між громадами, конфесіями. Релігійна комунікація відбувається 

і поза громадою. 

Релігія в суспільстві, в житті віруючих виконує важливу регулятивну 

функцію, постаючи своєрідним регулятором соціальних відносин, 

поведінки, вчинків і дій релігійних індивідів. Саме поняття «регулятивна 

функція релігії» характеризує реальний нормативно-установчий вплив 

релігії на поведінку, діяльність віруючих індивідів та їхніх спільнот. 

В структурі життєвої орієнтації людини вагоме місце посідають 

релігійні приписи, установки, переконання, норми, ціннісні орієнтири. 

Завдячуючи їм, релігія й здійснює свою нормативно-регулятивну функцію, 

реально впливає на всі сфери життя віруючих, регулює, скажімо, їхні 

сімейні стосунки, поведінку, характер споживання ними їжі тощо. Майже 

кожна релігія, більшою чи меншою мірою, містить соціально-гетерономні 

норми поведінки віруючих, тобто такі вимоги, які суворо регламентовані й 

виконання яких підкріплюється певною формою спонукання – заборони, 

табу, санкції. 

Регулятивна функція релігії властива всім її різновидам, а відтак має 

всезагальний характер. Ступінь, форми вияву цієї функції у різних 

віросповіданнях і на різних етапах історичного розвитку людського 

суспільства були і є відмінними. Найбільше вирізняються своїми 

регулятивними можливостями іслам та іудаїзм. 

Важливою за своєю соціальною значимістю в системі функцій релігії 

постає інтегративна функція. Саме поняття «інтегративна функція релігії» 

характеризує ідеологічну, організуючу здатність релігії (через релігійні 

інституції) забезпечувати безконфліктний зв'язок, певну злагоду, 

солідарність, згуртованість суспільства, окремих суспільних утворень, 

стійку рівновагу суспільних відносин, гармонію цих відносин і процесів у 

соціальних групах будь-якого масштабу. Відтак це поняття відображає 

потенційну здатність релігії за певних умов бути об’єднуючим, 

інтегративним чинником у суспільстві. Відзначимо, що практична 

реалізація цієї функціональної здатності релігії має свої соціальні та 

історичні межі. Скажімо, в соціально-історичному аспекті вона з різним 

ступенем результативності виявляє себе на трьох рівнях – суспільство; 

певна конфесія (католицизм, православ'я, протестантизм, іудаїзм, іслам та 

ін.); окремі релігійні об'єднання віруючих (церква, секта, деномінація). 

Ведучи мову про функції релігії, оцінюючи і/або характеризуючи їх за 

наслідками практичного вияву, доцільно враховувати факт їх 

амбівалентності. Скажімо, в історичному минулому і сьогодні релігія (в 

конкретному конфесійному прочитанні) відігравала й відіграє не лише 

інтегративну роль у суспільстві, а й дезінтегративну, постаючи джерелом 

напруження й конфліктів. Прикладів цього є чимало, зокрема в історії й 
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сьогоденні України. Зауважимо, що коли релігійні ідеали, «самі 

ірраціональні орієнтації» поділяє значна частина людей, то це дає індивіду 

почуття єдності, повної безпеки й стабільності»14 його належності до 

«неподільної спільноти».  

Перелік функцій, їх характеристику можна продовжити. Їх кількість є 

дуже великою. Функції, в їх практичному вимірі, одержали значне 

теоретичне висвітлення в релігієзнавчій літературі15 

В процесі історичного розвитку соціуму змінюється зміст (гострота 

потреби) «соціального замовлення» на релігійні функції. Дана тенденція 

наочно простежується на функціональній ролі релігії в сучасних 

постіндустріальних суспільствах, де, скажімо, інтеграційна функція релігії 

практично непомітна. Зауважимо, що найбільш сильно інтеграційна 

функція релігії виявляє себе тоді, коли система релігійних цінностей 

збігається з фундаментальними потребами суспільства. 

Сутність релігії як суспільно-функціонуючого феномена 

розкривається також і через осмислення соціальних функцій і ролі 

релігійних організацій як інституалізованої форми її вияву. Підкреслимо, 

що поняття «функції і роль релігії» і «функції і роль церкви» є близькими за 

змістом, але не тотожними. 

Релігійні організації – один з важливих компонентів релігійного 

комплексу. Їх буття нерозривно пов'язане з виконанням специфічних 

релігійних функцій. В цьому контексті вони постають як своєрідні 

«провідники», «ініціатори» функціональної дії релігії на суспільство, 

компоненти його структури, а також на людину. З іншого боку – релігійні 

організації виконують функції, які далеко виходять за межі чисто 

релігійних, хоч і тісно між собою повязані. 

Релігійні організації в процесі свого історичного розвитку ніколи не 

стояли осторонь гострих питань життя суспільства. Більшість церков 

активно втручалася у справи «світу цього» і прагнула, щоб їхнє слово було 

вирішальним. Скажімо, християнська Церква, починаючи з IV ст., була 

безпосередню пов'язана з усією соціальною і державною структурою. А в 

добу середньовіччя католицька церковна організація не тільки була повним 

монополістом в ідеологічній сфері життя суспільства, здійснювала в ній 

свою «духовну диктатуру», а й виконувала ще й виховні, політичні, правові 

функції. Все життя людини було під опікою церкви, яка виступала 

головним арбітром, скажемо так, і в «небесних», і в земних справах. 
                                                 
14

 Див.: Фромм Э. Психоанализ и религия //Сумерки богов. – М., 1990. - С. 165 
15

 Див., наприклад: Виговський П.А. Функціональність релігії: природа і вияви – 

Київ– Хмельницький, 2004; Колодний А.М. Феномен релігії. – К., 1999; Бабій М.Ю. 

Функціональність як сутнісна характеристика релігії // Академічне релігієзнавство. – 

К., 2000. 
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Історія релігійних організацій різних конфесій засвідчує, що вони 

нерідко спричиняли зміну старих суспільних структур, забезпечення 

людських прав національної незалежності. Винятковим багатством впливу 

церковного чинника на суспільно-політичне життя вирізняється українська 

церковна історія. 

Як показує проведений аналіз означених функцій релігії – 

інтенсивність, рівень, ступінь функціонального впливу, роль релігійного 

комплексу в суспільстві, в тому числі й в Україні, зумовлені історично, 

соціально та конфесійно. Оцінка функціональної ролі релігії в суспільстві 

має бути об'єктивною і повинна проводитися в співвідносності з 

конкретними історичними умовами. 

Оцінюючи функціональну роль релігії, зокрема, з'ясовуючи міру, 

ступінь результат впливу її на суспільство, «мирські» справи, людину, її 

здатність задовольнити назрілі духовні, життєві потреби, потрібно 

обов'язково враховувати соціальні, історичні, конфесійні, національні, 

об'єктивні, суб'єктивні аспекти функціонально-рольового впливу 

релігійного комплексу. Іншими словами, функціональна роль релігії, її 

місце в суспільстві значною мірою залежать від історичної обстановки, 

особливостей даної епохи, традиції країни, розвитку цивілізації, соціального 

прогресу. 

Відтак при характеристиці практичного вияву функціональності 

релігії правомірним буде визначення рівнів цього вияву. Умовно їх можна 

виділити три: 

– історичний, що характеризує ступінь інтенсивності впливу релігії в 

сукупності її функціональних можливостей на суспільство, його структурні 

компоненти, індивіда чи групу людей протягом історії розвитку соціуму. 

Зрозуміло, що ця інтенсивність вияву функціональної ролі релігії в різні 

періоди історії тих чи інших країн була величиною змінною. Вона 

зумовлювалась тими чи іншими потребами суспільства і насамперед, 

духовними.  

В різних країнах, на різних етапах їх історичного розвитку 

інтенсивність цих потреб обумовлювала також ступінь її релігійно-

функціонального задоволення, значущість релігійної компоненти в бутті 

соціуму. В процесі розвитку і диференціації суспільства, релігія посідала 

помітне місце в його житті. Вона інституалізувалася і, поряд із виконанням 

своєї первинної функції соціалізації індивіда, вирішувала завдання 

легітимації державного ладу, моралі, права. Будучи тісно пов'язаною з 

суспільно-політичною і економічною системою, поставала «загальною 

санкцією» всього сущого, була функціонально важливим інтегративним 

фактором у масштабах всього суспільства: 

– макрорівень – це сукупність елементів, що характеризують ступінь 

практичного вияву функціональності релігії в межах конкретного 
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суспільства, держави, географічного регіону, значних людських 

спільнот (нації, етносу); 

– мікрорівень характеризує сукупний функціональний вплив релігії 

на особистість, малі соціальні групи. 

Означені тут рівні функціональності релігії взаємопов'язані між 

собою, взаємообумовлені. Аналізуючи їх, слід співвідносити їх з 

конкретними конфесійними напрямами – християнство, іслам, іудаїзм, 

буддизм, неорелігійні течії тощо, з конкретними соціальними політичними 

умовами. 

Резюмуючи, слід сказати, що рівень, ступінь позитивні чи негативні 

наслідки вияву функціональності релігійного комплексу в тій чи іншій 

країні залежать від багатьох чинників, зокрема від його місця й ролі, які він 

посідає в суспільстві в різні історичні епохи. 

Зрозуміло, що ступінь, характер звязків релігії і таких важливих 

складових архітектоніки соціуму, як держава, етнос, нація, сім'я, їх 

інтенсивність були різними на різних етапах його історичного розвитку у 

залежності від різного роду чинниками. Рівень, стан цих причинно-

наслідкових взаємозв'язків і взаємовпливів значною мірою залежав, з 

одного боку, від типу, модифікації релігії (конфесійний вимір), її суспільної 

присутності, стану, розвитку її ідеологічної, ціннісної парадигми, міри 

свободи тощо, а з іншого – від змін сутнісних характеристик самого 

суспільства, зокрема його духовної, культурної складової, що активно 

набувала секуляризованих і світських форм свого вияву. В цьому аспекті 

мова йде також про вплив на суспільство релігійного фактору в його 

функціональності. 

У ході історичного розвитку суспільства, його змін, у тому числі й під 

дією релігійного фактора, вельми помітною є тенденція до звуження 

соціального простору, дії останнього, втрати релігією, її інститутами 

значної частини своїх соціально-регулятивних функцій, в т.ч. і в приватній 

сфері людського буття, які перебрали й перебирають на себе держава, інші 

суспільні інститути. Скажімо, релігійний фактор (за винятком ісламської 

його іпостасі) практично втратив свою, колись домінуючу присутність у 

сфері права, культури, політики. 

У сучасному постмодерному просторі значною мірою 

секуляризованого суспільного і національно-культурного буття людей, в 

ситуації «втрати суспільством релігійних цілей і цінностей, масової іпостасі 

.і фактичної індиферентності до справи Церкви і до перемоги над гріхом»16, 

релігійний фактор, в його, так званому традиційному вияві, став менш 

відчутним і функціонально результативним. 
                                                 
16

 Див.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Избранные 

главы // Русская Церковь на рубеже веков. – СПб., 2001. – С. 85. 
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Однак релігія, попри означені тенденції, функціонально присутня у 

постмодерному суспільстві, й в першу чергу через його головний 

компонент – людину, бо має справу з вічним у людині, дає відповідь на 

питання про сенс її земного буття. Зауважимо в цьому аспекті, що є сфери, 

де релігія (особливо в її християнському, ісламському прочитанні) зберегла 

і сьогодні продовжує примножувати свою аргументуючу силу для 

життєдіяльності значної частини суспільства, віруючої людини. Маємо тут 

на увазі сферу моралі, а також національно-культурний та конфесійний 

ідентифікаційний код. Відомо, що релігійні еталони морального розвитку 

людини, суспільства, принципи моральних повчань церкви (релігійних 

організацій), зокрема християнської, в кожну історичну епоху були і 

сьогодні є своєрідними віхами, орієнтирами, на які рівняється соціально-

культурний, цивілізаційний процес. Релігійна етика (зокрема християнська) 

постає як символічний код соціальних цінностей, які виступають основною 

поведінки, діяльності віруючої людини, її орієнтацій і впливають на 

конкретну організацію соціального життя. 

У цьому ракурсі привертає увагу те, що значний духовний авторитет, 

історичний досвід, факт укорінення релігійних етичних норм у 

національних традиціях, потаємний зв'язок з «добрим і вічним» дають 

церкві (релігійним організаціям) значну перевагу перед іншими 

суспільними інституціями не тільки у справі трансляції моральних 

цінностей, а й у справі формування, утвердження їх у суспільному бутті. 

Тим більше, що це постає і як своєрідне замовлення соціуму. Його 

апеляція у даному аспекті значною мірою адресована церкві (релігійним 

організаціям). Зрозуміло, що розрахунок тут не лише на наявний досвід, 

"професіоналізм", функціонально-організаційний потенціал релігійних 

організацій, інститутів у справі морального виховання людей, а й на їх 

здатність допомогти в «розпізнанні й утвердженні нових цінностей, в 

інтенсивному розвитку етичного дискурсу в суспільстві». Моральне 

оздоровлення останнього, зокрема християнські церкви розглядають як 

свою найважливішу місію в сучасному світі. 

Український соціум (як і багато інших країн пострадянського 

простору) певною мірою довіряє церкві (релігійним організаціям – хоча 

далеко не всім), сприймає її стурбованість і ті духовно-моральні імпульси, 

які вона подає, акцентуючи увагу суспільства на екстраординарності 

етичної праці. Зі свого боку, релігійні організації (в першу чергу 

християнські) прагнуть зайняти пішу головної духовно-моральної інстанції 

в суспільному житті. 

Кроки, які здійснюють, зокрема православна, греко-католицька, 

окремі протестантські церкви, ісламські релігійні організації, заходи, яких 

вони вживають, спрямовані на пошук ефективних шляхів, методів, 

інструментарію посилення своєї «соціальної компетентності», присутності 

та ролі в сучасному соціумі, свого впливу на важливі сфери його буття. При 
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цьому вони прагнуть дати адекватні відповіді на виклики часу, духовні 

запити і потреби людей. 

Свідченням цього є активна розробка і прийняття церквами 

(релігійними організаціями) соціальних доктрин, концепцій чи вчень, у 

яких чіткими є спроби осмислити «знаки часу», окреслити свою позицію, 

дати богословську (теологічну) інтерпретацію проблем постмодерного 

суспільства, визначити свою участь в їх розв'язанні, актуалізувати 

прагнення, гармонізувати «традицію і сучасність», позбутися «старих 

ментальних комплексів». 

Значне місце в такого роду документах відводиться соціальній ролі 

церкви, релігійним цінностям у сучасному світі, акцентується увага на 

необхідності посилення присутності релігійного чинника в соціальних 

процесах. Іншими словами, церкви прагнуть у свій спосіб «виробити мову, 

на якій можна розмовляти із сучасним суспільством і виконувати в ньому 

свою місію»17, допомагати людям у їхніх земних справах. 

Скажімо, в «Основах соціальної концепції Російської Православної 

Церкви» (2000р.) відображено офіційну позицію щодо її взаємовідносин, 

взаємозв'язків зі світським суспільством, державою, політикою, культурою; 

вирішенням соціально-етичних проблем (біоетики, економічної, сімейної, 

журналістської етики тощо). Концепція постає як своєрідна програма 

суспільного служіння Російської Православної Церкви, що базується на 

богословському осмисленні її стану, ролі, функціональних можливостей, 

місії в сучасному плюралістичному, секулярному соціумі. Характерним є 

те, що саме суспільство, світська держава, інші важливі складові 

соціального організму виділяються як базові об'єкти впливу православного 

фактора. Зрозуміло, що основні положення означеної «концепції РПЦ» вже 

трансформовані в соціальний контекст діяльності в Україні УПЦ МП, хоча 

із певними корективами. Свою доктрину активної соціальної присутності 

розробила і УПЦ Київського Патріархату. 

Вагомим підсилювачем дії католицького фактора, його чітко 

визначеної векторності в суспільному просторі людського буття слугує 

детально розроблена і продумана соціальна доктрина Римо-Католицької 

Церкви, головна суть якої викладена в папських енцикліках. Зокрема, в 

енцикліці папи Лева ХІІІ «Rerum novarum» («Нові речі») 1891 року, що 

започаткувала розвиток соціального вчення, соціальних настанов РКЦ. 

Вони знайшли своє логічне продовження в ряді інших енциклік пап та 

документах Католицької Церкви, зокрема в енцикліках «Quadragesimo 

anno» (1931), «Mater et Magistra» (1961), «Pacem in terrіs» (1963), «Populorum 

proqressio» (1967), «Laborem exercens» (1981), а також в Душпастирській 

Конституції «Про Церкву в сучасному світі» («Gaudium et spes»), прийнятій 
                                                 
17

 Див.: Костюк К.Н. Русская Православная Церковь и общество: нравственное 

сотрудничество или этический конфликт? // Полис – М., 2001. – №1. – С. 116. 
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Другим Ватиканським Собором, та в енцикліці 1991 року «Centesimus 

annus» («Сотий рік») папи Івана Павла II, присвяченій столітньому ювілею 

«Rerum novarum». На думку вчених, теологів, які аналізують соціальне 

вчення РКЦ, це є одна з найвагоміших соціальних енциклік. Важливим є те, 

що Римо-Католицька Церква одна з перших (за часом і широтою 

охоплення) вдалася до соціальної визначеності у своєму пастирському 

служінні, знехтувавши віджившими стереотипами і «комплексами». Тому і 

не дивно, що соціальна доктрина Католицької Церкви є однією з найбільш 

ґрунтовно і всебічно опрацьованих її програмних настанов щодо 

взаємозв'язків із суспільством, повноцінного функціонального вияву, 

впливу в контексті всього спектра структури суспільної реальності. 

Соціальна концепція РКЦ – це своєрідна спроба «прочитати знаки часу» 

(«Gaudium et spes»), розглядаючи їх у світлі Євангелія. Це – «складова 

частина християнської концепції життя». Через своє соціальне вчення РКЦ, 

базуючись на християнському вченні про людину, веде мову про широкий 

діапазон сучасних суспільних проблем, вказуючи на те, що справді гуманне 

суспільство можна побудувати виключно на засадах зобов'язуючої етики, 

яка знаходить своє обґрунтування у «трансцендентній правді» про людину. 

Зауважимо, що в центрі уваги і турботи Римо-Католицької Церкви, яка 

визначає «довгочасні (земні) цілі, цінує їх значення в житті людини», якраз і 

є людська особа та її діяльність, що має суспільно-політичний і духовний 

вимір. 

Зауважимо, що католицький фактор у функціональному аспекті був і 

залишається вельми відчутним у соціальних процесах сучасного 

суспільного розвитку у багатьох країнах світу. 

Свої соціальні вчення мають і протестантські церкви. В цьому аспекті 

привертають увагу «Основи соціального вчення Церкви Християн 

Адвентистів Сьомого Дня в Україні» (2002 р.). Цей документ дає чітке 

уявлення про розуміння церквою свого місця, усвідомлення своєї ролі і 

можливостей свого функціонального вияву в суспільному просторі сучасної 

України. В «Основах...», обґрунтована спрямованість зусиль релігійних 

спільнот АСД щодо конкретних сфер суспільного буття людини18. 

Примітним є те, що й інші протестантські церкви, в Україні сущі, 

напрацьовують свої соціальні вчення. 

Аналіз змісту цих соціальних доктрин, концепцій, вчень показує, що в 

них більше поставлених питань, ніж відповідей церков на них. Проте вони є 

серйозною основою, теологічно аргументованими проектами активізації 

функціональної ролі релігійного фактора (в його конфесійному вияві) в 

житті постмодерного суспільства, в контексті тих змін і процесів, які 
                                                 
18

 Див.: Основы социального учения Церкви АСД в Украине // Жукалюк Н., 

Любащенко В. История Церкви Христиан Адвентистов седьмого дня в Украине – К., 

2003. – С. 115-312. 
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відбуваються в ньому, інституційних і функціонально-організаційних 

можливостей кожної з означених конфесій. Головний субєкт спрямованості 

цих доктрин, вчень, концепцій – людина. В цьому контексті метою 

соціальних вчень є гармонізація особистого і суспільного, що постає як 

дериват «засад богословсько-філософського персоналізму». 

У цьому зв'язку варто наголосити, що від того, як кожна церква, 

релігійні організації, які діють в Україні, адекватно, співмірно відреагують 

на соціальні трансформації, процеси в українському суспільстві, на виклики 

часу, визначать своє місце, функціональну роль у сучасній, 

постмодерністській соціальній реальності, буде значною мірою залежати і 

майбутнє кожної з них, як і релігійного комплексу в цілому. 

Враховуючи сказане вище, зауважимо, що релігійний фактор має свої 

особливості функціонального вияву. Коли ми ведемо мову про його вплив 

на певні сфери суспільної реальності, то маємо на увазі не релігію взагалі, а 

конкретну конфесію, її організації, інститути, які постають як суб'єкти 

діяльності, впливу. Тобто релігійний фактор у своїй функціональності 

постає в конкретних ситуаціях як «православний фактор», «ісламський 

фактор», «протестантський фактор», «католицький фактор» тощо. Ці 

поняття є складовими структури поняття «релігійний фактор». Можна 

сказати, що функціональний вияв останнього є результуюча дії 

конфесійних факторів у конкретному соціумі. 

В цілому ряді країн Європи, Азії, Америки вплив «православного 

фактора» (Росія, Греція), «католицького фактора» (Іспанія, Італія, Польща. 

Бразилія), «протестантського фактора» (Німеччина, Скандинавські країни), 

«мусульманського фактора» (Саудівська Аравія, Іран), «іудейського 

фактора» (Ізраїль) на сучасне суспільне життя, суспільні процеси є значним, 

нерідко - переважаючим. Церкви, релігійні організації помітно впливають 

на політичні, соціально-економічні погляди значної частини населення 

названих країн, на їхнє відношення до суспільних ідеалів, ідей, їхні 

політичні пристрасті, морально-ціннісні орієнтації. І це зрозуміло, адже 

церква, релігійні організації мають великий досвід впливу на суспільну 

свідомість, органи влади, особливо в регіональному їх вияві, на промислові, 

фінансові кола, окремі політичні партії і політиків, громадські організації. 

Ці тенденції певною мірою мають місце і в Україні, зокрема в просторі дії 

«православного», «греко-католицького» факторів. 

Характерно, що вектор функціонального впливу релігійного фактора 

має чітку спрямованість. У своїй основі (і це засвідчує структура соціальних 

доктрин, зокрема християнських церков) він зорієнтований на так звані 

суспільні «зони особливої уваги» (сім'я, школа, армія, пенітенціарна 

системи, сфера культури тощо). Разом з тим, церкви (зокрема в 

постмодерному секуляризованому світі), визнаючи межу своєї 

компетентності у суспільних справах, безпосередньо не втручаються в 

економічну, політичну сферу, предметне поле діяльності держави, її 
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інститутів (хоча такі спроби є), акцентують увагу переважно на якійсь своїй 

особливій місії. 

Аналіз показує, що функції, роль церкви (релігійних організацій) як 

фактора впливу на соціум, його основні структурні компоненти, її 

соціальний простір дії в історичному аспекті є величинами змінними. 

Тенденція звуження сфери дії релігійного фактора тією чи іншою мірою 

властива для всіх релігій, за винятком хіба що ісламу (про що вже йшлося). 

Ця тенденція характеризується через поняття "секуляризація", що вказує на 

історично і суспільно - об'єктивно чи суб'єктивно - обумовлений процес 

звільнення окремих сфер життєдіяльності соціуму від активного впливу 

релігійного фактора. 

Наголосимо ще раз, що вияв релігійного фактора в суспільній 

реальності – це фактично суспільний вияв діалектичної взаємодії складових 

структури релігійного комплексу, при можливій (в певних ситуаціях) 

актуалізації однієї з них. 

Таким чином, осмислення релігії як суспільно-функціонуючого 

явища, суті причинно-наслідкових взаємозв'язків, взаємодії релігійного 

фактора (в його конфесійному вимірі) і суспільної реальності дає 

можливість з'ясувати її місце, роль у житті соціуму, особистості, розкрити 

сутність її функціональності, історичну і соціальну зумовленість активності, 

спрямованості, рівня результативності її дії в суспільно-екзистенціальному 

просторі. Саме в цьому контексті проблема функціональності є однією з 

актуальних у проблемному полі практичного релігієзнавства. 

 

 

 

 

1.2. Практичний аспект розуміння сутності і природи релігії 
 

На найзагальнішому рівні розуміння термін релігієзнавство означає 

“знання про релігію” або “знання релігії”. Відтак об’єктом дослідження 

цієї гуманітарної галузі знання має бути релігія.  

Релігія є складним духовно-історично-соціальним феноменом 

людства, до якого можливо застосувати різні підходи. Очевидним є лише 

те, що релігія, якою ми її можемо спостерігати, притаманна власне 

людському способу життя і не належить до природної сфери дійсності. 

Останнє і визначає гносеологічну цінність релігії та релігієзнавства: 

заглиблюючись у релігію чи пізнаючи її основи, ми збільшуємо своє 

розуміння людини та людства загалом, осмислюємо власне людський 

спосіб освоєння світу.  

Різноманітність форм та проявів релігії (в історичній ретроспективі, 

культурній варіантності та сучасному багатоманітті) значно ускладнює 

визначення об’єкту та розуміння предмету релігієзнавства. Цілий ряд 
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сучасних дослідників наголошує на тому, що під релігією ми часто 

розуміємо найрізноманітніші форми та прояви соціального й культурного 

життя людини. Багатоманітність та неоднорідність сучасних 

дослідницьких підходів до релігії є похідною від принципової 

невизначеності самого предмету нашого дослідження. У 

щонайзагальнішому осмисленні ми помічаємо принаймні два протилежні 

підходи: уніфікаційний, який спирається на переконання в наявності 

деякого культурно-соціального феномену, що ми називаємо релігією, 

який, однак, може існувати у різних формах та трансформуватися залежно 

від контексту; констатативний, який фіксує наявність безлічі 

різноманітних феноменів або ж культурно-суспільних варіацій, які ми 

умовно позначаємо збірним поняттям «релігія». Водночас і в цих двох 

підходах також спостерігаються поляризаційні тенденції суспільно-

світоглядних пошуків сучасності.  

У будь-якій аудиторії запитання: “Що таке релігія?” викликає 

активну дискусію між прихильниками різних підходів до її розуміння. 

Індивідуальний життєвий шлях людини, її особистісний досвід, 

особливості соціалізації, культурний контекст, у якому сформувався 

світогляд особистості, визначатимуть і спосіб її зацікавлення релігією. 

Крім того, ті чи інші історично-соціальні реалії актуалізуватимуть різні 

питання, відповіді на які відшуковуватимуться у релігії. Тож недаремно на 

думку російського релігієзнавця Л.Мітрохіна релігія – це загальне збірне 

поняття. Справді, не можемо не погодитися, що не існувало і не існує ні 

релігії взагалі, ні віруючого взагалі, а натомість в історії діяли і діють 

окремі релігійні спільноти, що сповідують конкретні погляди, 

практикують конкретні обряди і свята. Тож релігії суттєво відрізняються 

між собою19.  

Однак є і сутнісні ознаки релігії, які дають нам право говорити про 

релігію взагалі як культурно-історично-соціальний феномен, що 

супроводжував людство з моменту виділення людини з природного 

середовища, тобто з моменту постання людини як саме людини, істоти, 

якій притаманний практично-перетворювальний спосіб освоєння 

дійсності. Подібна наявність різнополярних підходів до об’єкту 

дослідження видається залежною й від неоднозначного становища релігії у 

сучасному світі, від її самоневизначеності, якщо про таку можна говорити. 

З одного боку, релігія претендує на деякий винятковий статус у житті 

людства, визначає свою пріоритетність у керуванні духовною сферою 

суспільного буття, з іншого ж - ми спостерігаємо те, що вона (в особі 

певної частини релігійних діячів та інституцій) схильна намагатися 

перебрати на себе усі важелі керування суспільством, прагне утвердитись 

як єдиноістинний і єдиноможливий поводир людства у світле майбутнє.  
                                                 
19

 Митрохин Л.Н. Понятие религии. М., 2003. – 294 с. 
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Неоднозначне становище релігії посилюється в сучасну добу 

поліваріативності підходів до дійсності, пошуку суб’єктами суспільного 

співжиття сенсолегітимізуючих основ у хаосі безсистемного 

нагромадження беззмістовної інформації та повідомлень про 

«розчакловані» певності та спростовані «істини». І релігія, природно, за 

цих умов намагається виконати свою світоглядну функцію. При цьому 

вона зазнає очевидних чи завуальованих трансформацій, переорієнтовує 

свою місійність із духовної у всі наявні сфери суспільного буття. 

Коли ми спостерігаємо за цим ефектом вибуху і наступного 

розпорошення того, що називаємо «релігія», то нас не полишає відчуття, 

що предмет нашого дослідження розмивається, втрачає свою 

відособленість від предметів дослідження інших гуманітарних наук, чим 

нам і дорікають. І хоча це виглядає як сучасний реванш релігії після доби 

системної секуляризації, так звана «постсекуляризація», хочеться 

наголосити на тому, що при ближчому осягненні видається, ніби сама 

релігія втрачає свою релігійність, секуляризується у своїй основі, 

відмовляється від власної духовності та зв’язку із Богом заради керування 

і впливу на суспільство.  

Українській релігієзнавчій думці традиційно притаманний 

прагматично-гуманістичний підхід до релігії. Ще від часу виділення 

релігієзнавчої проблематики у працях видатних українських мислителів 

ХІХ ст. релігія розглядається здебільшого як духовно-соціальний 

феномен. І в цьому контексті слід зазначити, що українські мислителі 

завжди відрізняли власне релігію від її конфесійних та інституалізованих 

виявів. У першому випадку релігія на індивідуальному та 

загальнолюдському рівні неодмінно сприяла або була показником 

культурно-духовного поступу людства, у другому – відігравала певну 

соціальну роль (позитивну чи негативну) у конкретних історично-

культурних умовах.  

Так, скажімо, І.Франко вважав ідею особистісного бога продуктом та 

мірилом людської духовності. Ідея Бога є для людини виразом прагнення 

до абсолюту, волі, справедливості, добра, вкрай необхідним взірцем на 

шляху культурного становлення людства. Вона не є сталою і еволюціонує 

разом із людським суспільством: “Історія всіх релігій показує нам 

наглядно, як чоловік на кожному ступені свого культурного життя творить 

собі богів на образ і подобу своїх власних ідеалів. З часом, коли культурне 

життя підіймається на вищий ступінь, коли дух людський міцніє і бере 

перевагу над тілесною, матеріального стороною, також поняття про Бога 

робиться вище, більш духове. Тоді старі, грубі оповідання про бога-теслю, 

бога-гончара або бога-коваля перетлумачуються інкаше або забуваються, а 

їх місце займають інші, про бога-войовника, бога-царя, бога-праводавця, а 
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далі доходить і до найвищого – бога-чоловіколюбця, бога-спасителя”20. 

Реальний же зміст релігійного віровчення, на думку видатного 

українського філософа, не лише був відповідним культурно-

інтетектуальному рівню того соціально-історичного середовища, у якому 

воно створювалося, але і залежав від світоглядних та політичних прагнень 

тих, у чиїй силі було його сформулювати: “політика грала значну ролю... у 

творенні небесних богів”21.  

Наголосимо, що, за нашим переконанням, релігія не просто є 

“продуктом” духовно-історично-соціального поступу людства, а, 

швидше, постає як дієвий чинник останнього. Адже релігія не лише 

супроводжувала людину з моменту виділення останньої з природного 

середовища, а безпосередньо сприяла цьому процесові, створюючи 

можливість людині ідентифікувати себе відносно сил, які керують і 

управляють природою. Так, на думку українського релігієзнавця 

А.Колодного, призначенням релігії є не пізнання світу, навіть людини, а 

служіння орієнтиром останній в її поєднанні із Всесвітом через 

віднайдення в собі того, що підносить людину до Абсолюту, 

Всезагального22. 

Релігію можна розглядати як історичний, духовний, культурний і 

соціальний феномен. Як історичний феномен, вона осмислюється через 

сукупність різноманітних, послідовно змінюваних своїх форм, що 

відрізняються ступенем складності системної організації, функціональною 

зорієнтованістю. Як духовний феномен, релігія виражає не лише віру 

людини в існування надприродного Начала, що є джерелом буття всього 

існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в 

його світ, що, очевидно, сприяє і зростанню духовно-інтелектуального 

рівня людства. Як культурний феномен, релігія не лише впливає на 

формування певного типу культури, стає способом (виробляє символічні 

засоби) її вираження, а й визначає напрямки зростання духовно-

культурного рівня суспільства, продукуючи цінності та орієнтири, що 

сприймаються як істинні сенси. Як соціальний феномен, релігія забезпечує 

поступову соціальну інтеграцію на основі уявлень про наявність спільного 

для колективу людей предка, долі, історичної перспективи або єдиного 

Бога. 

Визначенням природи і сутності релігії має займатися найменш 

практична галузь релігієзнавства - філософія релігії23, адже саме остання 

здатна усвідомити (й інтелектуально змоделювати) релігію в усій її 
                                                 
20

 Франко Іван. Сотворення світу. – К., 2004. – С.129-130. 
21

 Там само. – С. 135. 
22

 Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – 

К., 1999. – 52 с. 
23

 Черній А. До поняття та проблемної сфери філософії релігії // Українське 

релігієзнавство. – №11. – К., 1999. – С. 43-51. 
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функціональній багатогранності, системній складності та 

багатоелементній влаштованості, багатоманітті форм та різнорідності 

проявів як цілісність, як єдиний предмет для осмислення. З появи перших 

уявлень про надприродні сили і до сьогоднішніх розвинених релігійних 

систем релігія, як історичне явище, пройшла певні етапи розвитку ідей, 

уявлень, культу, організаційної структури. Це був складний і 

суперечливий шлях від перших примітивних уявлень про надприродних 

істот до перетворення її в пануючу ідеологію в суспільстві, а зрештою - і 

до духовного сегменту сучасної культури людства. Але й сьогодні релігія 

має значний вплив на ідеологію, політику, право, мораль, мистецтво.  

Витоки релігії по-різному тлумачаться дослідниками різних 

світоглядних орієнтацій. Для матеріалістів, наприклад, вона є продуктом 

фантазії, що виник із прагнення людини з’ясувати ті зовнішні сили -- 

природні чи соціальні, які панують над нею в її повсякденному житті. 

Розвивалася вона від фетишистських й анімістичних уявлень до 

демонологічних вірувань, політеїзму і монотеїзму24. Для релігійних людей, 

вона постає істинним зв’язком з Творцем світу, який поступово через різні 

форми релігії розкриває людині справжній сенс її життя та дійсні 

перспективи.  

Етимологічно поняття релігія означає “зв’язок”, що своєрідно 

відображає зв’язок людини зі світом (через відчуття причетності людини 

до Надприродного його начала) та з іншими людьми (через відчуття 

співпричетності до дії Вищого Начала). За твердженням проф. 

А.Колодного, “релігія - це духовний феномен, який виражає не лише віру 

людини в існування надприродного Начала, що є джерелом буття всього 

існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в 

його світ”25. Будь-яку релігійну систему характеризує віра в 

трансцендентне і система зв’язків із ним. Релігія виступає засобом 

позалогічного освоєння людиною світу через відчуття своєї причетності до 

його надприродного джерела, творця, автора, символічним способом 

самоутвердження людини як істоти надприродного рівня. Людина 

усвідомлює своє ставлення до світу насамперед через відношення до 

певних граничних основ особистого буття. В релігії, як символічній 

системі, природні та історичні об’єкти отримують роль знаків 

життєвозначущих для людини орієнтирів. Віра в надприродне є 

універсальною характеристикою всіх ранніх форм суспільного життя, що 

зберігається й сьогодні. Саме тому віра в надприродне постає сутнісною 

ознакою релігії у її визначенні сучасним академічним українським 

релігієзнавством. 
                                                 
24

 Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій.- К.-Дрогобич: Коло, 2006. – С. 

18-21. 
25

 Там само. 
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Визначальним у тлумаченні предмету релігієзнавства є характер 

підходу до релігії та загальне розуміння її природи, цінності та функцій, 

що переважають у певній культурній свідомості. Сьогодні також можливі 

різні підходи до дослідження релігії, які ґрунтуватимуться на відмінних 

принципах. Так, скажімо, богословське релігієзнавство оцінює релігію з 

внутрішньої перспективи і змальовує панорамне її бачення крізь призму 

переконання у істинності лише однієї релігійної моделі дійсності й 

хибності або недосконалості всіх інших. Натомість академічне (світське 

наукове) релігієзнавство є зовнішнім стосовно будь-якої релігійної 

традиції і ґрунтується на принципах об’єктивності, науковості, 

світоглядної незаангажованості, плюральності, актуальності, дуальності, 

історизму та діалектичності.  

Релігія дається для наукового дослідження через сукупність своїх 

функціональних виявів у суспільно-історичному бутті людства. Саме тому 

академічне релігієзнавство спирається на системний підхід у дослідженні 

релігії, внаслідок чого особливістю академічного релігієзнавства та його 

окремих дисциплін є те, що в них релігія вивчається у поєднанні всіх її 

структурних компонентів і всієї системи релігійної функціональності, а 

різноманітність суспільних і духовних процесів розглядається у 

підпорядкуванні саме розвитку релігії та її функціонування. Предметом 

дослідження академічного релігієзнавства є релігія в єдності її структури, 

функціональності та закономірностей, адже релігія не може 

ототожнюватися лише з окремими формами її зовнішнього вираження 

(ідеями, інституціями, ритуалами тощо).  

Таким чином, предмет даної галузі гуманітарного знання значно 

ширше за об’єкт її дослідження. Адже релігія тепер постає як релігійний 

комплекс, цілісна система, що трансформується під дією внутрішніх та 

зовнішніх чинників й містить у собі різні, взаємопов’язані та 

взаємозалежні структурні елементи. 

Із усього вищезазначеного стає очевидним, що найбільш актуальною 

проблемою академічного релігієзнавства є визначення самого поняття 

“релігія” та встановлення чітких параметрів предмету дослідження. 

Особлива складність полягає у тому, що предмет академічного 

релігієзнавства не просто виходить за межі природної сфери дійсності, що 

знеможливлює його повноцінне дослідження та отримання 

верифіковуваних раціональними засобами результатів, але й стосується 

тієї інтимної сфери життя людини, яку неможливо вповні виміряти 

жодними доступними науковими методами. Більше того, спроба 

втрутитися у цю сферу з дослідницькою метою може спричинити до її 

небажаних деформацій. Це спричинено тим, що сама релігія, з одного 

боку, вкорінена у сутності соціального та культурного життя людства, а з 

іншого – спрямована до найвищої точки його горизонту (Бог, 

Трансцендентне джерело, Всезагальний закон).  
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Саме тому академічне релігієзнавство покликане аналізувати ті 

вияви релігії, які знаходяться у межах наукової компетенції, констатувати 

наявні релігійні факти у соціально-духовно-історично-культурній 

дійсності та оцінювати релігію лише з точки зору її загальнолюдської 

корисності та власнелюдської цінності.  

У вітчизняному релігієзнавстві визначенням предмету дослідження 

займалось чимало видатних філософів релігії. Незважаючи на 

варіативність методологічних підходів, конкретних дослідницьких завдань 

та буттєвого контексту, в якому здійснювалось дослідження релігії, 

поступово сформувалось загальноприйнятне розуміння природи і сутності 

релігії. Природа - ознаки, що є родовими для релігії, ставлять її в один ряд 

із іншими феноменами чи явищами буття, фіксують уявлення про 

особливий “матеріал”, з якого формується явище релігії, яким 

оформлюється її феномен, без чого релігія не могла б проявитися чи 

з’явитися у людському бутті. Сутність – притаманна специфікація релігії, 

що виносить її за перелік одноприродних явищ, є критерієм 

самототожності.  

Варто звернути увагу на поступову зміну акцентів у розумінні 

природи релігії українськими релігієзнавцями-філософами. Це зумовлено 

також і об’єктивними обставинами розвитку вітчизняного релігієзнавства. 

Та все ж таки ми відслідковуємо логічну послідовність формування 

уявлень про природу релігії, що засвідчує можливість досягнути 

об’єктивного й позитивного результату, незважаючи на ідеологічні 

заангажованості в постановці завдань: від захисту та необхідності 

відживлення релігії (в конкретній її формі), до боротьби з релігійною 

свідомістю як застарілою світоглядною формою.  

У цьому ракурсі вітчизняний філософ релігії початку ХХ століття 

М.Боголюбов (слідом за Г.Гегелем) висловив своє переконання в тому, що 

релігії, в якій проявляється істина, жодним чином не може нашкодити її 

раціональне дослідження, тобто окрема релігійна форма може більшою чи 

меншою мірою бути відповідною істині26. І хоча дійсною причиною свого 

дослідження він вважає необхідність зрозуміти причини та віднайти 

способи подолання кризової ситуації із християнською релігією, філософ 

релігії не сумнівається в об’єктивності власної праці. Коли ж 

релігієзнавець (за переконанням М.Боголюбова), незважаючи на 

декларування “науково-безпристрасного” відношення до всіх історичних 

релігій, продукує суб’єктивне, заангажоване дослідження, то “це – вина не 

самої науки філософії релігії, як науки критичної, не самого критичного 

дослідження релігії, а вчених представників науки, що не здатні 

відсторонитися від тенденції, яка природно з’явилася в науці протягом 
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самого процесу її виникнення, і піднестись до справді науково-

безпристрасного дослідження релігії”27. Натомість, як поступово 

обґрунтовує і доводить сторіччя тому професор богослов’я Університету 

святого Володимира, убезпечитись від суб’єктивізму та апології певної 

світоглядної заангажованості в ході дослідження релігії можна, лише 

дотримуючись чітких методологічних процедур. І, за переконанням 

М.Боголюбова, науковому дослідженню релігії недостатньо лише методів 

позитивних наук, воно потребує комплексного підходу до релігії, що 

передбачає теоретичне розуміння релігії, забезпечене філософією релігії.  

Саме філософія релігії прагне осягнути смисл релігії і віднайти її 

значення в людському житті. Розуміння ж сутнісних характеристик релігії 

неможливе без розуміння релігійної свідомості, а остання є спеціальним 

предметом дослідження власне філософії релігії. Тож для М.Боголюбова 

природа релігії є найперше свідомісною. 

І якщо згідно із особистими світоглядними переконаннями у 

визнанні істинності чи неістинності (джерелі та творчого потенціалу для 

розвитку людства) того, що схоплюється релігійною свідомістю, 

відображається в релігійному світогляді й висловлюється в релігійному 

віровченні, представники різних підходів до релігії очевидно й 

розходяться, то у визначенні предмету дослідження й найоптимальніших 

методологічних прийомів виявляються солідарними у разі, якщо справді 

бажають досліджувати релігію (а не продукувати релігійні переконання чи 

відстоювати й обґрунтовувати власні світоглядні позиції). Релігійний 

світогляд (в якому містяться релігійні ідеї та переконання) й релігійна 

свідомість (як локус його процесуальної артикуляції) постають 

спеціальним предметом дослідження філософії релігії. Саме тут варто 

розпочинати пошуки природи та сутності релігії. “Тож, хоча філософ 

релігії в цілях ґрунтовності свого дослідження і повинен за можливістю 

мати на увазі всі т.зв. релігійні факти й не ігнорувати жодного фактичного 

матеріалу, однак його переважна увага повинна зосереджуватись на 

релігійному віровченні. Лише звідси ми можемо дізнатися, як людина 

уявляє собі свій зв’язок із божеством; це й же релігійний світогляд є… 

головним елементом релігії”28. На цьому предметі здебільшого й 

зосереджують увагу філософи релігії.  

Отже, однозначно позитивні й корисні для наступного дослідження 

релігії результати отримуються тоді, коли філософ релігії концентрує свою 

увагу на виявленні тих параметрів релігії (та їх аналізі), що фіксуються 

релігійною свідомістю і розкривають зміст релігійного світогляду. 

Простіше кажучи – зосереджує свою увагу на аналізі вимірюваних 

людськими засобами параметрах релігії, що знаходяться в межах досяжної 
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для дослідження людиною дійсності (соціальної, культурної, історичної). 

Відмінність полягає у різних акцентах. 

Так, намагаючись дати ефективну класифікацію релігій з метою 

позитивного аналізу тих процесів, що відбуваються з релігією в соціально-

історичних перипетіях і призводять до трансформації релігійних форм, 

М.Боголюбов вважає, що підставою таких класифікацій мають бути 

найсутнісніші властивості та ознаки релігії, ті, від яких залежними є всі 

інші, в тому числі й зовнішні вияви та різні форми релігії29. І тут, за його 

переконанням, саме зв’язок людини з божеством визначає той чи 

інший характер релігії, специфікує конкретний її варіант оформлення. 

“Справді ж сутнісна ознака” її, це “така ознака, яка є основою для багатьох 

інших ознак”30. Ми ж помічаємо, що запропонована цим філософом релігії 

сутнісна специфічна ознака релігії - зв’язок між людиною і Богом - 

виявляється легітимною і з боку людини, і з боку Бога31.  

Саме характер зв’язку людини з Богом дає підставу поділити 

М.Боголюбовим релігії на натуралістичні та супранатуралістичні. Згідно 

його класифікації, натуралістичні релігії – це релігії, в яких зв’язок 

людини з божеством розуміється натуралістично, як зв’язок природний; 

супранатуралістичні ж є ті, в яких природний зв’язок замінюється на 

духовний чи етичний. В останніх відбувається подолання чуттєвого 

сприйняття зв’язку людини з божеством, вивищення над таким32. Для 

натуралістичних релігій характерно, що людина пов’язана з богом 

природним чином, зазвичай – внаслідок свого походження. Для 

супранатуралістичних характерним є передування свідомості та 

здійснення вольового вибору з боку людини для встановлення зв’язку із 

Богом. Очевидно й інші характерні ознаки релігії будуть залежати від 

особливостей найсуттєвішої її риси – способу зв’язку людини з Богом: в 

натуралістичних та супранатуралістичних релігіях різними будуть 

містичні переживання, культ, співвідношення індивідуального та 

соціального виміру свідомості, віровчення, релігійні почуття.  

Таким чином, М.Боголюбов обґрунтовує відмінність між релігіями 

тим, що в їх основі знаходяться різні уявлення про зв’язок людини із 

божеством. Від характеру цього зв’язку залежать усі інші елементи релігії. 

Як бачимо, релігія, за М.Боголюбовим, очевидно має природу свідомості, 

яка сутнісно специфікується уявленням про зв’язок людини з Богом, що і є 

джерелом для потенційного морального зростання людських колективів.  
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З інших дослідницьких позицій до осмислення релігії підходить 

Б.Лобовик33. Він аналізує “механізм” гносеологічної можливості з’яви 

релігійних уявлень та прослідковує реалізацію цієї можливості в ході 

історичної еволюції типів уявлень про надприродне. Особливу увагу з 

цією метою видатний український релігієзнавець приділяє аналізу 

буденного й теоретичного в релігійній свідомості, замислюється над 

специфікою прояву на цих рівнях богословського і “практичного” 

модернізму й консерватизму, розмірковує щодо взаємовідношення між 

ілюзорним і реалістичним в свідомості віруючого. Б.Лобовик слушно 

зазначає, що центральну ідею будь-якої релігійної свідомості утворює 

уявлення про надприродне й особливі зв’язки людини з ним. Але для 

професора (як представника радянської доби розвитку вітчизняного 

релігієзнавства) особливість релігії як форми суспільної свідомості 

полягає в тому, що в ній фантастично відображаються сили, які 

владарюють над людиною й визначають її існування.  

Звичайно, уявлення, ідеї про надприродне властиві не лише 

релігійній свідомості, і самі собою ці ідеї чи уявлення ще не дають 

релігійного феномену. Специфіка останнього полягає у вірі в 

надприродне, в його реальність і субстанційність. Це – головна 

визначальна риса релігійної свідомості34. Визначаючи надприродне в 

його релігійному розумінні релігієзнавець наголошує: “Під надприродним 

ми розуміємо той зміст поняття і уявлень, який, будучи фантастичним 

відображенням, не має собі аналогу в дійсності, але мислиться 

субстанційним, представляється існуючим реально. Надприродному 

можна дати лише гносеологічну оцінку, співвідносячи його з дійсністю, але 

співвідносячи в негативному плані, оскільки сама дійсність не містить 

надприродної субстанції”35. В реальність надприродного в релігійній 

свідомості вірять. Тож саме віра в надприродне є головною ознакою в 

монотеїстичних релігійних віруваннях. Із опертя ось на цю ідею 

надприродного в релігійній свідомості і здійснюється витлумачення будь-

яких феноменів світу і людини. Певне уявлення про надприродне є 

найсталішим параметром релігійної свідомості.  

На нашу думку, хоча проф. Б.Лобовик й не припускає, що в ідеї про 

надприродне відображається дещо, що виходить за межі об’єктивно 

наявної матеріальної та соціальної дійсності, визнання ним цієї “увіруваної 

позиції” як центральної і фундаментальної для релігійної свідомості й 

релігійного світогляду є продуктивним для наступних релігієзнавчих 

досліджень. Абсолютно правильно, на нашу думку, цей видатний філософ 

релігії говорить про те, що “релігійна аргументація Бога виходить із самої 
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віри в нього: спочатку Бог, а потім аргументація. Шлях не від знання, а від 

фантастичного світорозуміння, аргументація надприродного виявляється 

не доказом його існуванням, а виправданням самої віри в нього”36. І тут 

міркування професора співголосні із міркуваннями сучасних богословів, 

які теж розуміють, що інтерпретація фактів дійсності спирається у 

свідомості віруючого на конкретні уявлення про надприродне.  

Отже, як ми бачили, Б.Лобовик вважає релігію складним 

соціально-історичним явищем, витвором людського незнання і розуму, 

почуттєвості й фантазії, свободи й неволі, “її компоненти становлять 

внутрішню єдність, цілісність, в автономних частинах якої живе 

всезагальність. Саме структурованість і цільність цього феномену й дає 

підстави розглядати його як релігійний комплекс”37. Головною і 

обов’язковою рисою релігійних поглядів є віра в надприродне. 

Надприродне – гносеологічна ознака богів духів, душ тощо, а також 

сакральних зв’язків між особою і природними та суспільними явищами.  

Звичайно, надприродне присутнє і в багатьох філософських вченнях, 

у міфології, чарівних казках тощо, але в релігії воно є увірваним і 

уявлюваним у культовій практиці, уособлюваним, наділеним рисами 

субстанційності та розумінням предмета віри як такого, що чинить 

визначальний вплив на людину і світ38. Як ми бачимо, тут природа релігії 

також є свідомісною. Релігія для Б.Лобовика - це суспільно-історично 

реалізоване гносеологічне відношення людини до світу, в основі якого 

лежить віра в надприродну його основу, опертя на уявлення про яку 

компенсує людське незнання, чим за певних обставин вмотивовує 

освоєння дійсності.  

Слід наголосити, що в попередню добу розвитку нашої галузі 

гуманітарного знання релігію тлумачили саме як соціально-історичний 

феномен. У такому аспекті вважалося, що релігія розкриває свою суть і 

специфіку в цілому, а розуміння особливостей релігії як соціально-

історичного феномена дає можливість правильно зрозуміти її конкретні 

форми та прояви39. Цей підхід залишається продуктивним як для глибшого 

розуміння самого предмета, так і для з’ясування ускладнень в 

дослідженнях сучасних релігієзнавців. Так, український релігієзнавець 

Є.Дулуман наголошує, що релігія – складний соціально-історичний 

феномен, внаслідок чого той чи інший дослідник може видавати за весь 

феномен той чи інший вигідний йому з певних міркувань аспект релігії40.  
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Беручи за основу марксистське вчення, Є.Дулуман вважає, що 

релігія, як і будь-яка інша форма суспільної свідомості, є вторинною щодо 

суспільного буття, яке вона відображає і від якого залежить. Зі змінами 

суспільного буття неодмінно настають зміни і в релігії. Та, як і будь-яка 

інша форма суспільної свідомості, релігія чинить і зворотній вплив на 

суспільне буття. Цей вплив може або сприяти прискоренню певних змін в 

суспільстві, або ж гальмувати їх. Проте зміни, які відбуваються в релігії, 

залежать від суспільного буття лише в кінцевому підсумку. В конкретних 

історичних умовах вони відбуваються під значним впливом інших форм 

суспільної свідомості41.  

З-поміж інших форм суспільної свідомості релігію виділяє те, що 

вона є найширшою за охопленням відображеного, тому вона набуває 

характеру світоглядної форми суспільної свідомості. Саме завдяки своїм 

світоглядним функціям релігія пов’язана із всіма іншими формами 

суспільної свідомості та, водночас, намагається отримати над ними 

зверхність. Продовжуючи міркування в дусі діалектичного матеріалізму, 

Є.Дулуман звертає увагу й на те, що фактичний вплив релігії на інші 

форми суспільної свідомості зумовлений конкретно-історичними умовами 

суспільного буття, а саме: “Низький економічний розвиток та низький 

рівень духовної культури мас завжди створюють сприятливий ґрунт для 

розквіту релігії. Якщо цьому сприяє ще й політичне становище (як, 

наприклад, було в період феодалізму), то релігія намагається підім’яти під 

себе всі інші форми суспільної свідомості, перетворивши їх на своїх 

служниць”42. Задля цього релігія абсолютизує свої ідеологічні утворення, 

приписує їм характер одвічно незмінних істин, в такий спосіб 

намагаючись піднести до ступеня абсолютного історично обмежені та 

перехідні істини знання43.  

Як форма суспільної свідомості, релігія набуває свого змісту 

переважно від того суспільного буття, яке вона відображає. “Джерела”, які 

надають змісту релігії як формі суспільної свідомості, прийнято називати 

об’єктом (предметом) релігійного відображення44. Провідним в релігії є 

відображення тих сфер суспільного життя, перед якими дана конкретна 

людина (люди, суспільство) безпосередньо відчуває своє безсилля в 

найширшому розумінні цього слова. Тож об’єктом релігійного 

відображення насамперед ставали ті явища, які примушували людину 

відчути своє безсилля перед певними силами природи, безпорадність перед 

“злими” діями законів суспільного життя, духовна обмеженість в 

усвідомленні їх справжньої суті. Де ж людина пізнає закономірність, 
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підкорює собі явища навколишнього світу, позбавляється залежності від 

стихійних сил, - там релігія не знаходить собі місця. 

Та сили, що викликають відчуття безсилля й безпорадності людини, 

можуть бути об’єктом відображення різних форм суспільної свідомості. 

Уява ж про надприродне і є тією формою, за допомогою якої релігія 

відображає дійсність45. Але в галузі релігійного відображення має місце не 

лише уява про надприродне, а й віра в його реальне, незалежне від 

людської свідомості існування46. Тож специфіку релігійної форми 

відображення можна в основному звести до розкриття специфіки уявлень 

про надприродні істоти, оскільки всі інші уявлення про надприродне або 

ототожнюються, або випливають з них47.  

Процес історичного розвитку людства, за переконанням Є.Дулумана, 

був процесом поступового і невпинного вивільнення людства з-під 

рабства злих і чужих сил, що панували над ним, та водночас й процесом 

невпинного звуження предмета релігійного відображення. Відразу 

зауважимо – у цьому пункті ми б поправили дослідника й говорили не так 

про звуження предмету релігійного відображення, а швидше – про 

віддалення його у перспективі, віднаходження за межами осягнутого й 

керованого внаслідок віднесення далі горизонту досяжного людиною. Тож 

якщо діалектичний матеріалізм та проф. Є.Дулуман говорять про те, що 

історія релігії – це історія вмирання богів, віри в надприродне, то ми 

схильні тут вбачати не вмирання й зникання, а трансформації уявлень про 

надприродне, їх знематеріалізовлення, підняття у вищі духовні сфери. Про 

це зокрема говорять Б.Лобовик та А.Колодний. Але безумовно 

справедливим лишається думка Є.Дулумана про те, що коли зникає 

безпорадність людини перед тим чи іншим явищем, то зникає і віра в 

наявність в ньому богів чи духів48. 

Як бачимо, і за переконанням Є.Дулумана, релігія має свідомісну 

(відображальну) природу; специфікується ж уявленням про “увіруване 

надприродне” (у якому відображені дійсні соціальні та природні злі 

сили, що панують над людиною). 

Та, як ми пересвідчуємось (аналізуючи ширший емпіричний 

матеріал та виходячи за межі парадигмальних настанов попередньої доби), 

надприродні істоти не вмирають: вони вислизають із освоєних людиною 

явищ, мандрують у сфери непідкореного, поступово переселяючись із 

поля, лугу та лісу на гору, з гори – на видимий небосхил, із небосхилу – на 

всеохопне небо, а з неба – у трансцендентну даль та найпотаємніший 

закуток людського серця. Вони віддаляються від осяжного людиною аби, 
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як нам видається, могти й надалі служити їй дороговказом. Вони 

змінюють середовище мешкання та пріоритетність застосування 

надприродної сили: із природи – в суспільство, в історію, в людську 

свідомість. У Є.Дулумана цей процес постає як анігіляція ідеї Бога. 

Плідною (хоча й неоднозначно інтерпретованою) також для наших 

наступних міркувань виявляється думка цього професора щодо поступової 

секуляризації релігійної поведінки віруючих внаслідок зникнення 

предмету релігійного відображення з найбільш важливої для релігії сфери 

– з їх буденного життя49. Але ж насправді ми бачимо те, як сьогодні 

людина у релігії шукає рятунку не так від конкретних уособлень злих сил 

(про що й міркує цей релігієзнавець), як від абсурдності й безвиході 

щоденних життєвих ситуацій. Сенсостворююча, сенсонадаюча, 

сенсолегітимізуюча, сенсозберігаюча функція релігії стає пріоритетною та 

набуває практичного застосування й у буденному житті. Тому безумовно 

справедливим є твердження Є.Дулумана про поступове зростання 

вибагливості віруючих щодо запитань, відповіді на які вони шукатимуть у 

релігії50. Це пов’язано з об’єктивними параметрами світоглядних запитів, 

що залежить від міри освоєння та контролювання (наукового, 

технологічного і т.д.) дійсності та від щоденних нагальних потреб, від того 

виду діяльності, який займає увесь життєвий час людини, водночас будучи 

способом забезпечення її життєвого комфорту чи виживання.  

Ніяким чином ми не можемо оминути ще одну сутнісну 

характеристику релігії, що пов’язана з вищеназваними, та специфікує 

релігію (у їх поєднанні) з-поміж інших форм суспільної свідомості. Ще 

проф. Б.Лобовик наголошував: “Людиномірність притаманна релігії в 

цілому, всім її складникам і функціям”51. Особливу ж увагу 

обґрунтуванню цієї характеристики релігії приділив проф. А.Колодний52. 

За його переконанням, особливістю релігії є те, що в ній 

відображаються не якісь зовнішні щодо людини природні чи суспільні 

сили, як донещодавна твердилося, а такий стан, який можна назвати 

самовизначенням у світі, пошуком і здобуттям людиною самої себе. 

Будь-яку релігійну систему характеризує віра в трансцендентне. Суть же 

релігії полягає саме у відчутті людиною наявності в собі 

понадлюдського, того, що підносить її над самою собою, утворюючи з 

неї щось нове, вселенське. Релігія є засобом самовизначення людини в 

світі, усвідомлення людиною своєї богоподібності. Тож релігія, за 

переконанням цього релігієзнавця, є не формою вираження безсилля 
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людини перед пануючими над нею зовнішніми силами (як то ми 

спостерігали в судженнях попередників), а специфічним засобом її 

самоутвердження у світі, здобуття нею самої себе, самоусвідомленням. 

При цьому об’єктом відображення релігії є не щось зовнішнє щодо 

людини, а саме процес людського самовизначення в світі через віру в свою 

причетність до світу надприродного, ірраціонального. Вона орієнтує 

людину на вироблення практичних рецептів, які дають можливість 

пом’якшити, компенсувати негативні наслідки ірраціональних впливів 

іннатурального щодо активно діючої людини. А.Колодний наголошує: 

релігія “не забирає, а стверджує в людині людське”. Визнаючи, що 

“екзистеціалістська гіпертрофія проблем індивідуального існування є саме 

тим, що характеризує релігієзнавче вирішення питань відношення 

“людина-світ”, професор водночас нагадує, що релігієзнавство має свій, 

належний лише йому предмет дослідження, що виокремлює його в 

структурі гуманітарного знання. Цим предметом є релігія в усій єдності її 

структури, функціональності й закономірностей53. І відтворюючи “все 

різноманіття форм буття релігійної людини і релігійних спільнот у їх 

відношенні з надприродним і окремими сферами довкілля”, де “тією чи 

іншою мірою задіяні всі елементи структури релігійного комплексу”, 

сучасне академічне релігієзнавство “характеризує релігію чи релігійність 

насамперед з боку її людського елементу – різноманіття спроб людини 

ввійти у відносини з надприродним, а чи ж скористатися релігією в 

широкому розмаїтті своїх відносин зі світом, різними його сферами, у 

своїй життєдіяльності”54.  

І хоча така антропологічно-екзистенційна характеристика предмету 

дослідження релігієзнавства й піддається іноді критиці як “радикальний 

редукціонізм у формі антропоцентризму”55, нам вона імпонує завдяки 

своїй послідовній актуальнісності та прагматичному потенціалу. Адже 

саме людські запити провокують ті чи інші божественні відповіді й 

продукують ті чи інші уявлення про зв’язок із надприродним як і, з іншого 

боку,- визначають актуальний акцент розуміння предмету дослідження 

релігієзнавчою спільнотою у той чи інший соціально-історичний момент 

існування галузі. Позитивізм спровокував схоплення позитивного боку 

релігії для наукового аналізу; раціоналізм сприяв критичному осмисленню 

релігії, обмеженню її як об’єкта; поглиблений інтерес до соціально-

історичних практик і суспільної дійсності з її закономірностями й планами 

розвитку та просування в майбутнє допоміг виділити суспільний бік 
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релігії, подивитись на неї як на явище історичне; модернізм спричинив 

усвідомлення релігійної свідомості як однієї із стратегій світоопанування; 

екзистенціалізм і попередня криза великих системних проектів 

спричинили до повернення зацікавлення індивідуальним виміром та 

викликали інтерес до глибинно-суб’єктивних пластів релігії; як і сучасні 

проблеми конкретного суспільства провокують конкретні запити науково-

релігієзнавчої спільноти. Однак це не змінює уже віднайдену й визнану 

науковою спільнотою природу і сутність релігії.  

Справді, єдиноістинне визначення релігії є справою надзвичайно 

складною (а ми б сказали – доволі сумнівною) для сучасного академічного 

релігієзнавства як завдяки особливостям предметів дослідження усіх 

гуманітарних наук, так і внаслідок непопулярності сьогодні 

монометодологічних підходів. Визначаючи релігію, українські 

релігієзнавці дійсно намагаються схопити і субстанційний, і 

праксеологічний і функціональний компоненти предмету дослідження56, 

але отримана цілісність виявляється умовною, конвенційновизнаною 

науковою спільнотою. Та, за нашим переконанням, це відбувається 

найперше завдяки немонолітності самого предмету дослідження, його 

багатогранності й схильності до трансформацій. Натомість нові спроби 

підійти нестандартно до визначення релігії можуть спричинити до втрати 

набутого завдяки попередникам розуміння природи та сутності релігії. З 

іншого ж боку, нестандартні нові визначення релігії є також продуктами 

конкретних дослідницьких інтересів та ситуативно встановлених завдань.  

Природа ж релігії не може бути такою, яку не здатна схопити 

людська свідомість у багатьох варіаціях її кваліфікованого осмислення, 

адже релігія – людський феномен. Сутність релігії не може бути іншою, 

ніж вона була помітна попередникам, адже сутність релігії не змінюється 

(змінюватися можуть лише конкретні дослідницькі завдання й підходи до 

неї, що впливає на усвідомлення того чи іншого варіанту її виявлення), і 

саме завдяки цьому релігія залишається самототожною як багатопроявне 

явище чи варіативно оформлений феномен. 

Ми, звичайно ж, можемо відмовитися від спроб робити непопулярні 

сьогодні субстанційно-праксеологічно-функціональні (чи “парадиг-

мальні”) визначення релігії. Та це очевидно не сприятиме інтелектуальній 

фіксації предмета дослідження, а в ширшому ракурсі – свідчитиме про 

відсутність самого феномену релігії, його розмивання чи руйнування. Та з 

такими тенденціями не погодяться не лише більшість сучасних 

релігієзнавців чи гуманітаріїв, з цим не погодяться ні секуляризоване 

сучасне суспільство, ні релігія в її інституалізованих формах. Адже, 

незважаючи на усі принагідні прагнення релігії підмінити (покрити, 

скерувати) собою інші форми суспільної свідомості та суспільної 
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організації, вона водночас намагається зберегти власну автономність як 

духовно-практичного способу керування дійсністю, який отримує 

легітимність з потойбічної перспективи. Натомість визначення релігії, які 

враховують “потойбічну перспективу” не лише як гіпотетичну необхідну 

складову предмета, а як дійсно наявний план бачення об’єкта, роблять 

позицію дослідника-релігієзнавця ще більш хисткою. Інтелектуальна 

акробатика задля балансування між перед- і поза-дзеркаллям у прагненні 

схопити свідомістю предмет у його цілісності й сутнісній цільності, є 

справою хоча й перспективною, але невдячною й оманливою в остаточних 

результатах.  

Філософ релігії в межах академічного релігієзнавства аналізує лише 

відображення, бо ж воно фіксоване, тією чи іншою мірою дане нам у 

схопленому свідомістю (індивідуальною чи суспільною) вигляді чи 

проявлене у дійсності, історії, культурі, а відтак може піддаватися 

досліджувальним операціям. Цього не можна стверджувати про 

позадзеркальний вимір релігії. Врахування точки зору трансцендентного 

суб’єкта автоматично переносить дослідника релігії в категорію носіїв 

досліджуваного феномена, що надзвичайно ускладнює аналіз релігії, адже 

остання перестає бути “предметом” дослідження й стає “способом” 

світорозуміння, світовідчуття, життя.  

Натомість, за нашим переконанням, саме антропологічний підхід у 

розумінні релігії дає можливість виділити її сутнісні характеристики. 

Він є найбільш сприятливим для знаходження практичного 

потенціалу досліджень із релігієзнавства. Коли дослідник не вдається до 

врахування дійсності задзеркальних перспектив (які принципово не 

можуть бути перевіреними), релігія постає явищем людським (з 

можливістю адекватно досліджуватись спеціальною гуманітарною 

дисципліною – релігієзнавством): вона існує від людини, до людини, заради 

людини, для людини, в ім’я людини, з метою людини. Віра в надприродне 

джерело та зв’язок людини із ним (а відтак – і з Всесвітом) є 

стрижневою основою поглиблення світоглядних перспектив людини, 

що забезпечує її додатковими механізмами (ілюзорними, дійсними, 

хибними, істинними, фіктивними, ефективними – залежить від переконань 

дослідника) виживання (екзистенційний вектор: Бог або ж надприродна 

реальність вічні, непохитні, зв’язок із ним створює можливість спасіння 

людини як особистості і світу загалом) й осягнення (гносеологічний 

вектор: всезнання Бога та правомірність знання людини про світ й 

самоусвідомлення), освоєння (онтологічний вектор: субстанційно-буттєві 

характеристики та скрізьприсутність Бога), перетворення (креативний 

потенціал само- та світобудівництва) дійсності. 

Відтак природу й сутнісні характеристики релігії можна встановити 

шляхом її поступового наукового аналізу та послідовного 

інтелектуального осмислення. Звичайно ж, на визначення природи й 
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сутності впливатимуть й загальні настанови конкретного парадигмального 

підходу (до якого належить дослідник), що ми й спостерігали вище. Саме 

ідеологічні засади певного парадигмального підходу встановлюють 

уявлення про “джерело” релігії, “об’єкт”, що відображається у релігії, 

“істинність” інформації, що фіксується релігійною свідомістю, тобто - 

гіпотетичну складову предмету дослідження академічного релігієзнавства. 

Натомість у визначенні природи і сутності релігії вітчизняні релігієзнавці 

були послідовно взаємодоповнюючими. 

Тобто, як ми бачили, усі вони сходяться в тому, що природа релігії є 

свідомісною, можна сказати, що релігія найперше є специфічною 

світоглядною формою свідомості. Опертя (через віру) на уявлення про 

метарівень буття (надприродне) є сутнісною ознакою світоглядної форми 

релігія і визначає її найхарактернішу відмінність від будь-яких інших 

світоглядних форм, убезпечує релігію від перетворення на них, від 

розмивання, від втрати самототожності. Оскільки ж релігія є формою 

свідомості, то необхідно має бути суб’єкт її сприйняття, носій, що 

конкретизується індивідуальною свідомістю. Та зміст, який заповнює цю 

світоглядну форму свідомості (релігію), є безумовно суспільно 

спродукованим, колективно визнаним, він складається в результаті 

тривалого кодування суспільно вироблених уявлень у символічно-

значеннєву систему, декодування й усвідомлення змісту якої 

передбачається можливим для віруючих. Тож релігія постає водночас і як 

форма суспільної свідомості (як диференційований потік суспільно 

вироблених значень, цінностей і сенсів). 

Найхарактернішою ж ознакою релігії як суспільної світоглядної 

форми є опертя на віру в надприродну реальність, яка є визначною щодо 

дійсності. Така надприродна реальність, віра в яку може спонукатися 

індивідуальним (зокрема містичним) досвідом окремого суб’єкта 

(людини), необхідно набуває колективно-визнане значеннєве вираження в 

результаті ж колективної інтерпретації.  

Природа релігії відображальна. Це природа свідомості, у якій 

відображається і через яку пізнається й освоюється, а зрештою – й 

перетворюється людина та світ. Тобто це свідомість дієва і діяльна, 

спрямована на практичну користь, на задоволення конкретних життєвих 

потреб її носіїв. Найхарактернішою ознакою такої свідомості є те, що на 

індивідуальному рівні (індивідуальна свідомість є вихідною і остаточно 

запитаною) вона оперує суспільно (колективно) виробленими значеннями, 

найголовніше з яких – уявлення про надприродне, про той аспект буття, 

який визначає, формує, творить, контролює, осмислює дійсність 

повноцінно, не фрагментарно, а комплексно й безумовно та істинно, чи то 

як суб’єкт, чи ж то як внутрішньо притаманна буттю визначеність. За 

рахунок перспективи реальності метапорядку релігійний світогляд 

виповнюється й охоплює дійсність у щонайширших масштабах як 
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певну цілісність. Саме віра у зв’язок людської свідомості із цим 

метапорядком (щонайбільше - його уособленням свідомістю бога) є 

сутнісною специфічною рисою релігії. Вона є гарантом істинності 

релігійного світогляду, правильності стратегії життєдіяльності індивіда, 

підтвердженням його присутності у бутті, в тому числі і як окремішнього 

суб’єкта. 

Завдяки врахуванню релігієзнавчих досягнень попередників 

(зокрема їхнього розуміння природи і сутності релігії) ми сьогодні можемо 

помічати, як сучасний рівень та спосіб суспільного виробництва (з одного 

боку) дає можливість віруючим піднятися до антропологічно-

гуманістично-екзистенційних проблем і потреб. Але, з іншого боку, 

інтенсифікація інформаційно-подійнісного перебігу життя сучасної 

людини унеможливлює її зупинку для заглиблення у фундаментальні 

сенси, спричиняє до вимушеного прагматизму й поверхневості у підході й 

до світоглядних основ. Виповнювальна функція релігії (задля ефективного 

її суспільного функціонування) спрямовується на виповнення нестачі там, 

де вона зараз вбачається суспільством загалом та конкретними суб’єктами 

суспільного співжиття зокрема (певними групами та індивідами). 

Виповнювальний потенціал релігії як такої форми свідомості, що 

прагне до побудови цілісного й збалансованого світогляду, поетапно 

добудовує то природні, то історичні, то суспільні сили, реалізовується на 

локальному, глобальному чи індивідуальному рівнях. Священним же є те, 

що життєво необхідне та найбільш уразливе в даному життєвому 

контексті, на що покладається надія у справі виправлення дійсності на 

належне, та що ідолізується як неперехідна цінність (вказівний ідеал) 

певною групою.  

З іншого ж боку, бачимо, що сучасна релігія в її конкретних формах 

за певних сприятливих обставин та при ймовірності такої можливості 

намагається посилити контроль над суспільним буттям (зокрема через 

владу, ЗМІ, освіту), зробити очевидною свою провідну роль найперше у 

таких сферах суспільного життя (а також і в формах суспільної 

свідомості), як політика і право. Це може бути пов’язано і з тим, що ці 

форми суспільної свідомості внаслідок поступової історично-соціальної 

секуляризації відділилися найпізніше від релігії, нещодавно позбулися її 

легітимізуючих обіймів. Тож унаслідок нерозвиненості громадянського 

суспільства та нестачі раціональних та ідейних (позарелігійних) 

легітимізуючих аргументів ці форми суспільної свідомості та організації 

також схильні вдаватися до рятівного кола сакрально-ціннісно-традиційної 

підтримки, тим більше, що такий метод аргументації переносить 

відповідальність за наслідки спровокованих способів мислення та дій із 

конкретних суб’єктів, що їх продукують задля обґрунтування власних 

зисків, у замежові, трансцендентні обрії раціонально несхоплюваних 

сенсів.  
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Та наразі успішному функціонуванню релігії в не суто їй 

притаманних сферах суспільного життя (політичній, правовій, 

економічній) сприяють наслідки й внутрішньо-секуляризаційних процесів 

у самій релігії. Завдяки останнім притаманність релігії саме духовного 

вектору функціональності (піднесеності усіх осмислень, прагнень та діянь 

до можливості бути сприйнятими абсолютно-трансцендентним суб’єктом 

– Богом, або ж виміряними ціннісною шкалою загальновизнаних ідеалів) 

стирається, стає непомітною, підміняється певними прагматичними 

інтересами. З іншого ж боку, саме в політичній, правовій та економічній 

сферах суспільного життя виявляються сьогодні щонайбільше ті 

незрозумілі, непідвладні та неконтрольовані загалом злі сили, в руках яких 

зосереджується конкретне земне життя кожного окремого індивіда. Саме 

вони наповнюють повсякдення та загрожують поглинути усі думки, дії та 

мрії, а відтак – і всю людину загалом. 

Нерідко сьогодні спостерігаємо, як (унаслідок же внутрішньої 

секуляризації) релігія в її інституалізованих формах замість (як то було б 

логічно припустити) створювання духовної альтернативи поцейбічним 

збоченням, починає насичувати їх фантомами сенсів, примарами 

доцільностей – намагається містифікувати суто поцейбічні за метою та 

механізмами процеси видимістю потойбічних перспектив. Це трапляється 

ще й завдяки інтелектуальній невибагливості загалу віруючих та 

релігієзнавчій недоосвіченості церковнослужителів. Це видається 

можливим тоді, коли сутнісна внутрішньо-притаманна специфіка релігії як 

духовно-практичного феномену суспільного життя забувається.  

Але в такому разі реальною стає небезпека втрати релігією її 

сутнісних особливостей, а зрештою - й відмінностей від інших форм 

суспільної свідомості та стратегій суспільної поведінки, настає небезпека 

остаточного розчинення релігії у поцейбічно-мирському (незважаючи на 

те, що останньому й надаватиметься статус сакрального). Специфіка 

релігійної свідомості полягає в тому, що людина бачить себе і світ із 

врахуванням перспективи бачення трансцендентного суб’єкта – Бога, 

віднаходить і перетворює світ й себе на підставі уявлень про ті абсолютні 

цінності, що є такими на рівні трансцендентної (або ж загальнозначимої) 

свідомості. Остання є в релігії дійсним суб’єктом суспільного співжиття.  

Визначаємо ми релігію як соціально-історичний феномен (картина 

суспільної дійсності), духовний феномен (картина духовного – ідеального, 

ідейного - світу) чи як прояв антропо-гуманістичного буття (картина 

людини) – ми вказуємо цим на її гносеологічні характеристики та 

практичну спрямованість. Звідси й постає розуміння релігії як духовно-

практичного феномену. Адже, з одного боку, в релігійних парадигмах 

моделюється уявлення про належний стан буття, а з іншого – це уявлення 

провокує певний тип поведінки віруючих (індивідів та суспільних груп), 

що, зрештою, впливає і на загальний перебіг суспільно-історичних 
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процесів людства. Тож релігія є духовно-практичним засобом освоєння 

людиною дійсності, перетворення останньої на цілісний (гармонійно-

влаштований чи, в усякому випадку, комфортний для виживання) світ, в 

основі якого лежить його ідеальна модель або ж уявлення про 

належний стан речей (визначений надприродними силами, існування та 

істинність яких є увіруваними), що й провокує вектор та специфіку 

діяльності віруючих (індивідів та релігійних груп) і, таким чином, 

організовує їх суспільне буття, супроводжуючи людство в його 

історичному поступі.  

Як бачимо, в сучасному вітчизняному академічному релігієзнавстві 

пріоритетним є антропоцентричне зосередження на предметі дослідження, 

що водночас підкреслює практичний його аспект. Релігія – це така форма 

суспільної свідомості, яка ґрунтується на трансцендентній 

перспективності розуміння дійсності. В її основі лежить віра в 

надприродне джерело буття, яке і є остаточною інстанцією надання сенсу 

конкретним життєвим обставинам. Розширюючи світоглядний горизонт 

особистості абсолютними ціннісними орієнтирами, що продукуються 

колективом співвірців протягом тривалого історичного періоду, релігія 

вкорінює індивідуальну свідомість в загальновизнану значимість, чим 

провокує належний спосіб поведінки, внаслідок чого суспільна діяльність 

набуває відносно-контрольованого (скорегованого абсолютними цілями) 

характеру. 

 

 

 

 

1.3. Ціннісна природа релігії, 

її значимість для особи, спільнот і соціуму 
 

Розгляд факторів, які спонукають людину практично до усіх видів 

її діяльності, переконливо свідчить, що мотивом такої діяльності є 

цінності. Цінності, у тому числі й релігійні, виступають у житті особи, 

людських спільнот і соціуму значимими орієнтирами, певною системою 

координат життєдіяльності, життєвого вибору.  

В науковій та богословській літературі існує строката типологія 

релігійних цінностей. Зокрема, християнська теологія поділяє цінності 

на власне-релігійні, духовні, які відносяться до потойбічного світу і 

мають вічний характер, і мирські, скороминущі, необхідні лише для 

земного життя57. Науковці, розглядаючи систему релігійних цінностей, 

типологізують їх по-своєму. Першу групу благ представляє Божество, 
                                                 
57

 Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. К.-Хмельницький, 
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яке виступає в ролі ідеалу та постає для віруючого раціонально 

недосяжною та абсолютною цінністю. Другу групу складають 

„потойбічні цінності” – Царство Боже, рай безсмертя душі, які 

виступають для віруючого як мета, ідеал. Третя група цінностей, які 

функціонують у земному житті і є засобом досягнення „Царства 

небесного”. Такими, зокрема, є Церква, віра в надприродне, цінності 

релігійних обрядів тощо. Четверта група – це цінності життя як такого, 

життєві цінності58.  

Зосередимо нашу увагу на розгляді функціонування релігійних 

цінностей з точки зору їх суспільного характеру, тобто таких, що 

зумовлюють саме людський (соціальний) спосіб буття та рівень 

виокремлення індивіда з природи. Наголосимо, що цінності носять 

суспільний характер, оскільки зумовлені способом життя людини, 

існуванням соціальних потреб.  

Загалом ціннісні орієнтації визначаються ставленням індивіда до 

найбільш важливих цілей та смислів людської життєдіяльності та до 

способів досягнення цих цілей59. Основними маркерами, базовими 

ціннісними складовими суспільного життя, у різних модифікаціях та 

пріоритетах постають: сім’я, робота, ведення власного бізнесу, 

спілкування з друзями та знайомими, наповненість вільного часу, 

зацікавленість та участь в культурному й політичному житті, а також 

релігія як сенсоутворюючий феномен. З точки зору суспільного 

розвитку, система цінностей, що визначає світосприйняття більшості 

людей того чи іншого соціуму, може виступати, з одного боку, як 

фактор, який сприятиме процесу розвитку суспільства, а з іншого - як 

деструктивний елемент, як сила протидії тим змінам, що відбуваються.  

Релігія як соціальний феномен тісно вплетена в „тканину” 

суспільного організму; її зв’язки із соціумом, зокрема, різними його 

підсистемами, є не статичними, а динамічними, такими, що постійно 

видозмінюються як у часовому, так і просторовому масштабі60. На 

думку французького соціолога релігії Ж.-П. Віллема, „за час 

постмодерну індивіди на практиці відокремлюються від влади релігії та 

від усіх всеохоплюючих символічних систем, що претендують вказати 

на сенс буття”61. Відтак спостерігається подвійний рух: з одного боку, 

це індивідуальний пошук сенсу та суспільних зв’язків, а з другого – 
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колективні дії, скеровані на віднайдення загальнолюдського чи 

спільнотного смислу життя.  

Згідно результатів соціологічних досліджень, що проводив Центр 

Разумкова протягом 2000-2010 років, Церква* незмінно займала першу 

позицію за рівнем довіри серед усіх суспільних інститутів. Так, за 

результатами останнього за часом дослідження (2010 р.), довіру до 

Церкви засвідчили 72,5% опитаних (повністю довіряють – 29,1%; 

скоріше довіряють – 43,4%), не довіряють – лише 20,4% (повністю – 

10,1%, скоріше не довіряють – 10,3%)62.  

Оцінюючи роль релігії в житті суспільства, простежуємо 

позитивну динаміку змін світоглядних орієнтацій українців, зокрема: у 

2000 р. лише 13% опитаних погодилися із твердженням про те, що 

„релігія підвищує моральність і духовність людей”, а у 2010р. таких 

нараховується вже 79%63. 

Беручи до уваги результати соціологічного дослідження, що 

проводилось Українським центром економічних і політичних 

досліджень імені О.Разумкова (УЦЕПД) у січні-лютому 2000 р., релігія 

посіла 16 місце серед переліку 18 цінностей, важливість яких було 

запропоновано визначити за п’ятибальною шкалою 2010 респондентам 

(меншу важливість зайняли кар’єра і політика). Релігія також посіла 

передостаннє місце серед якостей, які опитані вважають за необхідне 

прищепити своїм дітям64. За результатами іншого опитування, котре 

проводилось серед молодіжного контингенту (УкрНДІмолодь, 1996), 

релігія за своєю значимістю поступається сім’ї, цікавій і добре 

оплачуваній роботі, коханню, друзям, прагненню мати власний бізнес, 

вільному часові, хобі, але випереджає політику, а також відвідини 

вечірок, дискотек і, в межах можливої похибки, соціальний статус. У 

ціннісних перевагах всіх вікових груп, старших 18 років, релігія йде 

попереду прагнення мати власний бізнес, розвагам, політичній 

активності й знаходиться на одному рівні за важливістю з хобі (EVS, 

1999)65.  

Цінність релігії респонденти вбачають в її здатності підтримати у 

важку хвилину. Ми припускаємо, що частіше звернення до релігії 

відбувається саме тоді, коли людина не може самотужки справитися з 

життєвими проблемами чи негараздами. В даному випадку набуває 

значення компенсаторно-терапевтична функція релігії. 
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Цінність релігії виявляється і в її культурозберігаючій функції, 

адже релігія виступає в ролі ретранслятора культурних та історичних 

традицій, а також такої системи, що здатна згуртовувати людей навколо 

спільних інтересів та вподобань. В час приватизації релігії особливої 

актуальності набуває особистісне значення релігії, її антропологізація. 

Не випадково для багатьох людей релігія ототожнюється із совістю, 

милосердністю, доброчинністю, досягненням злагоди між людьми, а 

також засобом, що допомагає розкрити наявний особистісний потенціал. 

Зважаючи на значну долю суб’єктивізму у відповідях респондентів 

нас охоплюють сумніви щодо того аспекту, чи подібні міркування 

виступають моделлю бажаної поведінки, а чи ж навпаки – вони мають 

під собою реальне підґрунтя. В контексті зазначеного наведемо дані 

Центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова. Серед 

громадян віком 18-29 років лише 19,3% респондентів вважають, що їхні 

релігійні переконання сильно впливають на повсякденну поведінку, а 

39,6% – засвідчили відсутність такого впливу66. 

Базуючись на висловлених під час різних опитувань думках 

українців щодо широкого спектру питань, покликаних з’ясувати 

ціннісну складову релігії, її місце в житті особи, людських спільнот і 

соціуму ми констатуємо стан релігії та релігійності як такий, що в 

цілому не випадає із загальносвітових закономірностей розвитку та 

функціонування духовних феноменів. Інша ситуація, що ці 

закономірності викликають певний песимізм і розчарування у експертів, 

науковців, релігійних і громадських діячів, які відзначають, що 

внаслідок глобальної кризи людини та культури нівелюються традиційні 

духовні цінності, зокрема деформується ціннісно-орієнтаційна 

структура свідомості. В реальності сучасна людина дотримується 

етикету релігії, а не її етичних настанов, а, виконуючи обряди, вона 

досить часто не розуміє їх суті та змісту. Церкву, таїнства, обряд 

сучасна людина сприймає естетично, а не містично. Інакше кажучи, 

сакральне для сучасної людини є швидше предметом захоплення, ніж 

поклоніння. Релігійні моральні приписи постають не як норми, що 

обов’язкові для дотримання, а як об’єкт бажань/небажань вірних їх 

використовувати, як засіб, дотримуючись якого можна засвідчити 

громадськості свою певну конфесійну належність, вірність традиції 

батьків. Відтак, такі виміри релігії, як „спасіння душі, шлях до вічного 

життя”, допомога у „відчутті зв’язку з надприродним”, „формування 

уявлення про Бога, світ…”, є значимими (за самодекларацією) для 

доволі обмеженого кола респондентів. Адже релігія потрібна все-таки 
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не для того, щоб люди добре жили, і не тому, що допомагає людині 

пережити стресові ситуації – горе, смерть близької людини. Головна 

функція релігії – забезпечувати людям зв’язок із трансцендентною 

сферою, зокрема з Богом, бути для людини засобом спілкування з ним і 

входження в його світ, допомогти людині усвідомити свою причетність 

до Всесвіту, а відтак і самовизначитися у тому світі на основі відчуття 

наявності в собі якогось надприродного начала і віри в можливість свого 

прилучення до Вищої Сутності. 

Відзначимо, що саме релігійна віра, зведена в ранг цінності, 

виступає тим універсальним індикатором, що дозволяє відрізнити 

релігійну (віруючу) людину від людини арелігійної (невіруючої). Більше 

того, у сучасній соціології релігії розрізняють низку параметрів, за 

якими можна оцінювати рівень релігійності індивіда. Одним із 

важливих критеріїв при цьому постає самооцінка респондентом цінності 

(важливості) релігії в його житті67, поруч з іншими позиціями, зокрема 

такими, як самооцінка рівня релігійності, самоідентифікація з певною 

релігією, релігійні вірування, дотримання релігійних практик тощо. Це 

означає, що цінність релігійної віри має для людини термінальний 

(смисложиттєвий) характер: вона не відчуває себе такою, що досягнула 

належного стану віри, але прагне до неї як до важливої, якщо не 

найважливішої мети свого життя. Така тяга до віри – це та константа 

релігійної свідомості, що одночасно припускає той мінімум належності 

до релігійної культури, що характеризують людину як „уже належну” до 

релігії68. Зауважимо, що такий підхід працює лише у межах 

християнської традиції. 

Як певна система, цінності мають свою структуровану ієрархію. 

На практиці кожній особі притаманне своє розуміння такої ієрархії 

цінностей, які постають зв’язуючим елементом індивідуального і 

суспільного життя. В цій ієрархії найвищою постає цінність, яка 

визначає сенс життя особистості, оскільки вона зумовлює всю 

мотивацію її існування. Адже потреба в сенсі життя – це потреба в 

інтегральному розумінні світу, в універсальному пояснювальному 

принципі. Без цього людина не може відчути, усвідомити власні 

цінності, не може займатись творенням самої себе як особистості69. 
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Найвищою цінністю релігійної системи, її системоутворюючим 

фактором є Бог (в іудаїзмі, християнстві, ісламі), який постає як 

абсолютна цінність. У ньому втілені всі вищі цінності, тому він має 

атрибути всемогутності, всемилості, всезначущості і т.д. Людина, яка 

створена за образом і подобою Божою, шляхом реалізації релігійних 

цінностей має можливість наближатися до Творця.  

Більш нижчого рівня є цінності, які постають для віруючої людини 

як цінності-цілі, оскільки визначають те, до чого вони повинні прагнути. 

Такі цінності мають характер кінцевої мети, оскільки можуть бути 

досягнуті лише після фізичної смерті віруючих, в потойбічному світі. До 

них слід віднести безсмертя душі людини, рай, Царство Боже та ін. 

Досягнути їх можна лише за умови праведного життя на Землі.  

Наступний рівень складають цінності-засоби, що постають як 

цінності, яких необхідно дотримуватись у земному житті. Саме 

дотримання їх створює можливість переходу до вищих цінностей, 

щоправда вже в потойбічному житті. Через те такими цінностями є 

„богонатхненні книги” (Біблія, Коран та ін.), релігії, релігійні інституції 

та організації, релігійні обряди та ритуали. Віруючі у повсякденному 

житті зобов’язані власні думки і вчинки узгоджувати з ними, брати 

активну участь у релігійних дійствах. 

Останній рівень означеної підсистеми функціональності релігії 

складають цінності самого земного життя, які, зрозуміло, конфесійно 

інтерпретуються. До них належать: праця, шлюб, сім’я, міжособисті 

відносини, складові здорового способу життя, держава тощо70. 

Отже, враховуючи результати соціологічних досліджень, ми 

стверджуємо, що у свідомості основної маси сучасних людей 

актуалізуються питання не стільки на поясненні релігією картини світу, 

скільки на задоволенні духовно-моральних потреб індивіда, спілкуванні 

людей на особистісному рівні, відволіканні від буденних турбот і 

життєвих негараздів, знятті стресового стану людини, поясненні їхнього 

призначення і сенсу життя, а для декого релігія виступає стимулом 

дотримання національних, сімейно-побутових традицій, можливістю 

емоційного виходу почуттів. У зв’язку з цим український релігієзнавець 

В. Титаренко зауважує: „Відбувається зміщення питань, що стосуються 

класичної (біблійної) релігійної картини світу (хоча й вони цілком не 

ігноруються), на питання сенсожиттєві”71. Проте сучасна людина 

продовжує перебувати у сфері впливу системи релігійних цінностей. 

Але ступінь такого впливу поступово зменшується. Під впливом реалій 
                                                 
70

 Виговський Л.А. Система та рівні функціонування релігійних цінностей. – С. 137-

143.  
71

 Титаренко В.В. Харизматизація релігійної свідомості як вияв нової релігійності // 

Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Л., 2005. – Кн. ІІ. – С. 304-310. 



52 
 

сучасного життя у середовищі віруючих відбувається перегляд, 

переосмислення змісту і значення релігійних цінностей, їх важливості 

для життєдіяльності людини. Все більшу роль у середовищі віруючих 

відіграють цінності найнижчого рівня (цінності сім’ї, шлюбу, праці, 

суспільно-політичної активності тощо), які в ієрархії релігійних 

цінностей починають заміщувати, витісняти цінності вищого рівня. 

 

 

 

 

1.4. Релігія – морально функціонуючий феномен 

  

У суспільному житті релігія виступає своєрідним регулятором 

соціальних відносин, поведінки, уявлень та цінностей віруючих людей, бо 

ж кожна з її течій має власну систему цінностей, які впливають на 

моральний вибір її послідовників та адептів. Цінності та набір моральних 

правил формулюються у вигляді загальних принципів, на яких повинен 

базуватися спосіб життя індивіда, і схвалюється тією чи іншою конфесією. 

На нашу думку, у суспільстві немає сильнішого регулятора моральних 

установок, аніж релігійний. Насамперед це тому, що неможливо 

проголосити те чи інше положення як цінність, норму поведінки та 

одночасно норму моралі й моральності, зіславшись при цьому на якийсь 

вищий авторитет, ніж Бог, що заповідав людині як поводити себе, 

вказавши їй куди спрямувати свої думки, помисли, дії. Божественним 

авторитетом підкріплене поняття гріха, недозволенності, покарання, яке 

може накликати на себе людина, що противиться Божій волі. Для людини, 

що знаходиться у межах релігійного світорозуміння, подібна аргументація 

має силу закону, який вона не можна порівняти із жодним соціальним чи 

правовим законом. Соціальні закони, право, мораль охоплюють тільки 

зовнішні дії людини і не створюють морального імперативу, а 

залишаються виключно зовнішнім примусом, що регулює соціальні 

відносини, життєву поведінку, різні вчинки.  

Відтак, формування внутрішнього імперативу в релігії пов’язано не 

із зовнішнім примусом, а насамперед із засвоєною у культурі певною 

релігійно санкційованою традицією, звичаями. Релігійні моральні норми 

перетворюються у внутрішній імператив у тому випадку, коли людина 

добровільно приймає як основну цінність свого життя встановлення 

відносин з Богом, визнає нібито ним визначені релігійні приписи.  

Сила релігійного морального імперативу зростає, будучи 

підтриманою у соціумі звичаями, державною ідеологією, мистецтвом та 

церквою як суспільно-релігійною організацією. Немає жодної функції 

релігії, яка б у суспільному житті не реалізовувалася і не підтримувалася 

всіма доступними засобами та способами. Це відбувається в силу 
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важливості тієї чи іншої функції релігійної системи як для окремої особи, 

так і для суспільства в цілому.  

Коли ми розглядаємо релігійну свідомість, то тут до доступних 

засобів впливу соціуму на людину додається її власна віра в Бога, його 

авторитет, бажання вірянина уникнути покарання і знайти безсмертя душі. 

Відбувається злиття декількох мотивів – внутрішня мотивація 

(врятуватися й уникнути гріха), зовнішнє підкріплення (релігійні сюжети в 

мистецтві, релігійна картина світу в суспільстві, релігійні цінності в 

ідеології тощо), авторитет джерела інформації (Бог), приклад інших, що 

також прийняли ці цінності (члени релігійної громади, служителі культу) 

тощо. 

Жоден соціальний інститут, окрім релігійного, не має такого 

комплексу аргументів і засобів впливу на людину, її моральний світ. 

Жоден мораліст не може мати такої широкої популярності, яку мають 

релігійні істини. Ідеологія не може дати людині почуття захищеності, не 

може примирити її із смертю, не дає того психологічного захисту, 

розуміння, які вона віднаходить у Богові. У цьому, на наш погляд, сила 

релігійного морального імперативу, а також причина його прийняття 

людиною72. 

В релігійній свідомості мораль завжди має божественне походження, 

а Бог виступає мірилом добра і доброти. Саме тому будь-яка дія вірянина 

повинна знайти своє обґрунтування в ньому. Тільки Бог у релігійній 

свідомості володіє категоріальними функціями для життя людини. Бог 

визнається фундаментальним першопринципом та першоосновою 

порядку. Що ж стосується соціального порядку, то Бог постає тут, на 

думку вірянина, як законодавче начало, від якого похідні всі інші норми та 

цінності людського буття. Як верховний регулюючий принцип, саме він не 

дозволяє соціальному життю втратити гармонійні форми. Встановлюючи, 

на думку віруючих, духовно-моральний порядок, Бог є вищою, 

абсолютною досконалістю, втіленням того морального ідеалу, до якого 

повинна прагнути кожна людина. Тобто, як абсолютна особистість, Бог 

для вірянина є втіленням абсолютного ступеня моральності. Люди не 

мають права змінювати Богом визначені моральні закони чи 

пристосовувати їх по-своєму до своїх інтересів, тому що це є сфера, над 

якою вони не підвладні. Бог вказує закон поведінки і цей закон має 

всезагальний, об’єктивний та абсолютний характер.  

Набуваючи форми закону, релігійна мораль заперечує свободу всіх 

воль, окрім тієї, яка її засновує і формує, тобто волі Бога. Зневажання 

божественних законів призводить до розплати – або в цьому, або в 

потойбічному світі. Таким чином, Богом, згідно релігійного 
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світорозуміння, закладаються основи етики, котрі людиною, як його 

творінням, не можуть піддаватися сумніву. Відтак для релігійної 

свідомості неможливою є ситуація зневажання заповітів Бога, їх 

дотримання є сприянням для існування космічного порядку, який 

встановлений Творцем. 

Використання моральної складової релігії в суспільному житті 

полягає в пропагуванні ідей вищого порядку та акцентації уваги не на 

тому як людина себе поводить в тій чи іншій ситуації, а на тому аспекті, як 

людина повинна чинити; не на тому, яку думку вона відстоює зараз, а на 

тому, які цінності вона повинна відстоювати. Відповідно увага суспільства 

звернута до моральних цінностей релігійних доктрин в площині виміру 

належного, того, що має бути: як належить чинити, поводитися, 

спілкуватися, які цінності слід втілювати в життя, в якому напрямі 

вибудовувати власну особистість. Адже мораль, як зазначає С. Кримський, 

– це не лише правила поведінки, але й спосіб самозбереження людини, 

відповідальністю перед собою та самим буттям73.  

Зауважимо, що для релігійної свідомості дотримання моральних 

принципів – не є самоціллю, а лише засобом для досягнення духовної 

досконалості та шлях до Богопізнання. 

В кожному соціумі існує певна сума етичних суджень, 

обов’язковість яких визнана усіма членами суспільства. Г.Геффдінг 

виділяє позитивну моральність, яка, як і позитивна релігія і позитивне 

право, має історичний характер. Вона розвивалася і розвивається під 

впливом долі та життєвих обставин суспільства. Окремий індивід 

схиляється перед ними ще й із-за того, що вони підтримані авторитетами. 

Етичні вчення говорять про те, як повинно бути, а не про те, що є74.  

Загалом, у науковій літературі вирізняють два види моралі: 

оптативну та імперативну (бажальну та наказову). Для етичної думки 

останніх століть більш притаманна імперативна мораль, в основі якої 

лежить те чи інше веління, вимога або заборона щось чинити. Без сумніву, 

релігійну мораль теж можна охарактеризувати як імперативно-

регламентуючу. Імперативність моральних релігійних норм - це 

обов’язковість втіленого в них веління. Моральні релігійні норми мають 

категоричних характер – людина повинна їх виконувати незалежно від 

сторонніх міркувань. Відтак, моральна норма – це не правило зовнішньої 

доцільності (щоб досягти якогось результату, потрібно чинити так чи 

інакше), а імперативна вимога, повинність, якої людина дотримується 

беззаперечно.  
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Відзначимо, що мораль за своєю суттю завжди постає як феномен не 

особистий, а соціальний. Важко уявити людський світ поза спільністю і 

спільнотами, як повністю зраціоналізовану у своїх витоках моральність 

особистості. Відкритість світоглядна й соціальна полягає в зміщенні 

акценту з того, „що” є світ і в „що я вірю”, на те „як” може наш спільний 

світ існувати і „як мені бути з моєю вірою”75. Самі ж моральні цінності 

залишаються у царині переконань особистості. Мораль як вольове 

відношення є сфера вчинків, практично-діяльних позицій людини. А 

вчинки об’єктивують внутрішні мотиви і думки індивіда, ставлять його в 

певне відношення до інших людей. Мораль немов би пов’язує людей до 

всіх зв’язків, окреслює той ідеальний універсум, в межах якого тільки і 

може розгортатися людське буття як власне людське.  

Релігійні уявлення людини впливають на акти її морального вибору, 

а суспільство зазвичай відображає цінності переважаючої в ньому релігії, 

навіть якщо вони не отримують експліцитного (явного) вияву в кожному 

акті індивідуального морального вибору і в кожному акті законодавства76. 

Майже всі суспільства мають визнані стандарти етичної поведінки, що 

забороняють одні дії й дозволяють інші. Кожна соціальна верства 

виробляє свої правила й норми моралі, кожна культура трансформує їх, 

кожен історичний період їх змінює, бо ці норми глибоко вплетені в 

соціальну структуру.  

Жодна значна суспільна зміна не відбувається без змін у сфері 

моралі. У переважній більшості, етика релігії формувалася за певних 

історичних умов для конкретного народу, тому для іншої нації її принципи 

та норми можуть виявитися непридатними. Про моральність або 

аморальність релігійної людини, як, втім, і будь-якої іншої, правомірно 

говорити тільки з позицій певної, конкретної системи моральних 

цінностей (мораль християнина багато в чому аморальна з позиції 

послідовника ісламу й навпаки). У протилежному випадку всі розмови про 

моральність або аморальність носять лише схоластичний характер. 

Релігія і мораль – важливі сторони суспільного життя, що формують 

людину й регулюють її поведінку (відношення до світу) на основі 

специфічних почуттів, переконань, санкцій тощо. Релігія конституює 

відношення людини до надлюдських, надприродних, потойбічних сил; 

мораль – до інших людей та до самої себе. Підставою співвіднесення цих 

феноменів виступає їх функціональна спільність і споріднення 

використовуваних регулятивних засобів: релігія визначає життєдіяльність 

людей через ціннісне протиставлення священного й гріховного, мораль – 

добра й зла.  
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У моралі й релігії є загальні точки дотику. Так, наприклад, для них 

двох (і тільки для них) актуальною є специфічна проблема сенсу 

людського життя. Проте відзначимо, що як на рівні буденної, так і 

теоретичної свідомості існують досить спрощені уявлення про характер 

взаємодії релігії і моралі, про сутність цих явищ. Нерідко трапляються 

спроби фактичного ототожнення релігії та моралі. Моральний елемент 

релігії все більше посилюється й висувається на перший план і зрештою 

релігія постає як система санкціонування моральних вчинків, а не як засіб 

спасіння душі в потойбіччі, рух до Бога. Відбувається антропологізація та 

гуманізація релігії. Головними в сучасних релігіях постають „людські” 

проблеми: яка специфіка людського буття? яке місце людини в світі? які її 

перспективи? який найвищий сенс людського буття? як людині слід жити, 

щоб здійснити своє призначення? тощо. 

Подібність і відмінність моралі й релігії проявляється і у характері 

реалізації ними своїх функцій в суспільному житті: регулятивної, 

інтегративної, світоглядної, виховної та інших. Спільність багатьох 

функцій говорить про близькість цих явищ. Але в той же час варто 

пам’ятати, що реалізуються ці функції не в однаковій мірі. Наприклад, 

релігія досить активно використає культ, свої організації. У моралі таких 

можливостей немає. Релігія об’єднує переважно представників певної 

конфесії, а відношення до представників інших віросповідань часто 

бувають досить напруженими. Тому історії відомі численні кровопролитні 

релігійні війни. Інтегративна функція моралі носить універсальний 

характер, поширюючись на все людство без винятку, тому що принципи 

моралі носять загальнолюдський характер (за винятком ранніх етапів 

людської історії, коли під ближнім розумівся або одноплем’янник, або 

представник тієї ж народності). Нарешті, релігія має, як правило, свою 

(нерідко досить складну, авторитарну) організацію, що породжує певну 

специфіку у відносинах між віруючими, особливо між мирянами і 

священнослужителями. Часом відзначають серед останніх кар’єризм, 

уявлення про свою якусь богообраність, а то й месійність. Ці явища не 

сприяють моральному вдосконаленню особистості. У міру демократизації 

громадського життя вони всі частіше викликають дорікання з боку 

пересічних віруючих. 

У зв’язку з цим доречним є питання: „Чи є сьогодні Церква як 

релігійна організація моральним авторитетом у сучасному українському 

суспільстві?”. Наведемо дані соціологічного опитування, проведеного 

Центром Разумкова. На сьогодні рівень суспільного визнання Церкви як 

морального авторитету є нижчим, ніж рівень маніфестованої релігійності 

суспільства (71%) і становить 56%. Дещо більше чверті (27%) громадян не 

вважають Церкву моральним авторитетом; 17% – не змогли визначитися з 
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цього питання77. Масове посилення релігійності, що зараз спостерігається 

в нашому суспільстві, може також свідчити про незадоволення людей 

навколишньою дійсністю, про їхні спроби захиститися від суспільного 

прагматизму, байдужості й жорстокості і в релігії, в її моральній частині 

віднайти фундамент своєї життєвої позиції.  

Відомий американський дослідник у галузі релігієзнавства М.Їінгер 

пропонує чотири основних підходи до проблеми співвідношення моралі та 

релігії, хоча зазначає, що вони рідко зустрічаються в чистих формах та 

проявах78.  

Перший підхід розглядає мораль як невід’ємну частину релігії. 

Релігія зосереджує увагу на індивідуальному спасінні, залишаючи за 

межами свого впливу інші соціальні сфери та примус моральної 

проблематики. В цьому зв’язку важливим є питання впливу морального 

компоненту на релігійний комплекс. Проте в історії християнства 

твердження, що мораль є лише другорядною частиною релігії часто 

призводить до реакції проти втручання церкви у світські справи. Мораль і 

релігія постають, як абстрактні ідеологічні рівні.  

Другий підхід – це моністичний підхід до моралі і релігії, в якому ці 

два концепти розглядаються, як неподільні та ідентичні. Відтак, виходячи 

із цієї концепції, спроба описати відмінність між моральним життям і 

релігійним життям є помилковою. 

Третій підхід розуміє релігію і мораль як дві сепаровані 

(відокремлені) системи, що жодним чином не пов’язані між собою. 

Відомий соціолог релігії Е.Гіденс аргументує цю точку зору, 

наголошуючи на наступному: „Релігію не слід ототожнювати з 

моральними настановами, які керують поведінкою віруючих, наприклад, 

заповідями, що їх, як вважають, Мойсей одержав від Бога. Ідея про те, що 

боги небайдужі до нашої поведінки на цій землі, чужа для багатьох 

релігій. Наприклад, стародавні греки вважали, що боги значною мірою 

були байдужі до діяльності людства”79. 

Четвертий підхід стверджує, що релігія виступає як агент моралі. Ця 

позиція узгоджується із позицією, коли релігія постає як фундамент 

взаємин Людина–Бог, і якщо моральна поведінка вірна – взаємовідносини 

Людина–Людина постають символічним релігійним підґрунтям до 

взаємовідносин Людина–Бог. 

Різні релігії неоднаковою мірою впливали і впливають на моральне 

життя людей. Проте і самі люди ставляться до релігій по-різному. Спектр 

цих відносин досить широкий: від високої духовності до суто 

прагматичного підходу до релігії.  
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Нормативна структура релігійної моралі визначається характером і 

змістом норм, з яких вона складається. Ці норми мають наступні ознаки: 

– Виходять з вищого, абсолютного релігійного авторитету, яким є 

Бог, Вчитель, ідея надприродного. 

– Мають характер абсолютних, всезагальних, безапеляційних 

вимог, правил та заборон для людей. 

– Диктують певний внутрішній стан душі (віру), а також відповідну 

зовнішню поведінку. 

– Поширюються тільки на представників певної конфесії. 

– Мають своєю передумовою „страх Божий” у віруючого, якщо він 

не виконує їх, а також „суд Божий” як кару за їх порушення. 

У свою чергу, релігійна мораль складається з таких основних блоків: 

відносини до Бога (з боку індивіда та Церкви як соціального інституту); 

ставлення людини (віруючого) до себе самої як образу Божого (особиста 

мораль); ставлення до інших людей (мораль суспільна)80. 

Сьогодні карта диверсифікацій суспільства додатково 

ускладнюється тим, що сучасна суспільна мораль реалізує себе в умовах 

культурно й конфесійно неоднорідного середовища. З історичної точки 

зору очевидно, що етичні дискусії багато в чому (свідомо чи несвідомо) є 

гетерономними: вони спираються на цінності задані швидше релігією, а не 

розумом. При цьому для мультирелігійного суспільства, яке стає все більш 

секуляризованим, дуже важливо, щоб етичні рішення, що впливають на 

всіх і кожного, приймалися на раціональній основі, певним чином 

виходили за рамки цінностей будь-якої конкретної релігії81. 

В наш час глобалізація ставить під сумнів традиційні цінності, 

моральні норми, етичні та релігійні ідеали. Пропозиція вироблення 

всеосяжної, вічної, позачасової, абсолютної, незмінної моралі – утопічна 

та авторитарна. Сучасна цивілізація пропонує дещо модифіковане, 

відмінне від традиційного розуміння моральної компоненти релігійних 

традицій. Так, наприклад, спасіння від вічної смерті перетворюється в 

„самореалізацію”, віра – в почуття безпеки, гріх – в справу індивідуальної 

психологічної установки, а етика поступово зводиться виключно до 

етикету, тобто до виконання певних правил суспільно корисної гри. 

Взявши до уваги той факт, що традиційна мораль виявилися неспроможна 

відповісти на всі питання сучасної людини, дослідники констатують кризу 

моралі.  

Зауважимо при цьому, що криза християнської моралі не 

пояснюється лише впливом сучасного гуманізму свободи чи філософією 

постмодерну. Вона має свої внутрішні причини. Протягом кількох століть 
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християнська мораль за своєю суттю була індивідуалістичною, коли все 

зводилося лише до визначення межі між дозволеним і недозволеним. 

Мораль не враховувала соціального фактора людських проблем. Загалом 

ми звикли до того, що якість моральності чи аморальності приписується, 

як правило, стосункам між людьми, а до сфери компетенції моралі входять 

лише відносини особи з особою (у більшості міжстатеві стосунки), особи з 

групою, до якої вона належить (сім’я, друзі, трудовий колектив). Але 

зауважимо, що загалом мораль не замкнута на якусь особливу сферу чи 

особливий аспект людського чи суспільного життя – скажімо на 

сексуальні взаємини, на трудові відносини чи на межові життєві стани 

буття тощо. Вона охоплює усе багатоманіття людського потенціалу. 

Мораль всюдисуща – має право голосу всюди, де людина діє як людина, 

як вільне розумне створіння. Тому сфери компетенції релігійної моралі 

повинні виходити на рівень взаємовідносин Людина-Людина, Людина-

суспільство, Людина – представники природного світу, Людина-праця, 

Людина-побут, Людина-політика, Людина-наука тощо. 

Всі ці зміни в сучасних підходах до моральних проблем спонукають 

до перегляду домінуючої антропоцентричної парадигми (тобто однобічної 

орієнтації на людину та її потреби) і повернення на новий рівень 

розуміння моралі як певного модусу відношення до соціальної дійсності, 

до світу загалом, до конкретних людей та до соціальних груп, до 

представників світу природи і цінностей культури, до Космосу, до 

абстрактно-загальних категорій буття, зокрема таких, як радість, 

страждання, смерть, любов тощо.  

Загальносвітоглядний контекст інформаційного суспільства 

актуалізує перед релігією необхідність вироблення нових морально-

етичних норм, які б більшою мірою сприяли вирішенню глобальних 

проблем людства {зокрема – виживання разом із цією (єдинодосяжною 

людині) світовою системою в усій її цілісності}. Сучасні релігієтворчі 

процеси якраз і засвідчують, що згідно з пропонованими ними морально-

етичними нормами зростає вимога відповідальності людини не лише за 

особистісне, групове чи загальнолюдське спасіння (самозбереження), але і 

за спасіння природи, світу та й, зрештою, Бога, творчий потенціал якого 

сьогодні багатьма усвідомлюється залежним від людини82. Проте 

природним є і те, що й за цих умов людина залишається для людини 

найближчим і найцікавішим предметом. Тому є всі підстави вважати, що 

міжлюдські стосунки й надалі збережуть свою роль якщо не єдиної, то, 

принаймні, провідної, найдинамічнішої галузі етичного освоєння 

дійсності. 
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Отже, моральний потенціал релігії виявляє себе в фундаментальних, 

розумних і осмислених діях людей, суспільних груп та соціуму загалом. 

Центральною проблемою тут є обґрунтування висунутих етичних 

принципів, які, з одного боку, повинні бути загальнозначущими і 

правильними для представників різних релігійних традицій, а з іншого – 

завжди є відносними, зумовлюючись етно-релігійними, культурними та 

часовими обставинами. 

 

 

 

 

1.5. Громадська думка щодо релігійних феноменів 

і шляхи її коригування 

 

Громадська думка, як один із виявів суспільної свідомості, завжди 

відігравала важливу роль в розвитку соціуму. Вона є, на думку Світової 

Асоціації дослідження громадської думки (World Association for Public 

Opinion Research (WAPOR), «критичною силою у формуванні та 

трансформації суспільства»83. Постаючи як колективна точка зору на 

якусь проблему, що підтримується і виражається більшістю певної 

спільноти людей, громадська думка складається на основі багатьох 

артефактів, об’єктивних і суб’єктивних, позитивних і негативних. Тут 

можуть бути і достовірні дані (історичні, статистичні, аналітичні), і 

авторитетне судження, і колективні переконання, й політичні ідеології, 

але й чутки з плітками. Основою будь-якої громадської думки є 

інформація, яку сьогодні члени суспільства отримують з різноманітних 

джерел: засобів масової комунікації – ТБ, радіо, преса, соціальні сіті, і-

форумів, блогів, ЖЖ тощо; реклами; офіційних документів; 

різноманітних матеріалів наукових досліджень. Як бачимо, каналів 

впливу на громадську думку останнім часом побільшало, а інструменти 

їх стали більш різноманітні. Якщо раніше головними інструментами 

впливу на громадську думку в нашій країні була державна 

(однопартійна) пропаганда і цензура, які прагнули підпорядкувати 

свідомість людей своїм класово-партійним інтересам, то тепер, крім 

збереження старих, активно формуються нові структури, які 

використовуються для ефективного просування бізнесових і політичних 

проектів, добиваючись в цьому підтримки більшості суспільства. 

В радянські часи держава часто зверталася до громадської думки 

як до аргументу у впровадженні якогось рішення. І зараз зацікавлені 

особи, інституції посилаються на думку більшості, часто маніпулюючи 
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отриманими даними, фабрикуючи потрібні їм відношення і ставлення. 

Посилання та брання до уваги думки громади – ознака не тільки 

демократичних суспільств. І раніше існували відповідні форми виразу 

колективної позиції (віче, собори, ради, збори тощо), на яку спиралися 

можновладці для прийняття остаточних рішень. Інформаційні і дорадчі 

функції таких структур з часом доповнювалися експертними оцінками, 

колективними схваленнями чи засудженнями. Громадська думка 

висловлювалася в різних формах, але її призначення було однаковим: 

отримання узагальненої (усередненої) точки зору на якусь подію чи 

особу всієї спільноти. Чим більше громадян скористаються своїм 

правом висловитися з того чи іншого приводу, тим достовірнішою буде 

позиція суспільства. 

Сучасне суспільство навчилося акумулювати і вимірювати 

громадську думку. Щоб якісно і кількісно визначити її, проводять 

контент-аналізи різних матеріалів, інтерв’ю з експертами, опитування та 

ін. Правильно проведене і розповсюджене обстеження надає 

громадськості інструмент для вимірювання думок і позицій, з тим щоб її 

голоси були почуті. 

Закордонні дослідники усвідомили необхідність уніфікації і 

загальних правил про обстеженні громадської думки, тому створена ще 

у 40-ві роки минулого століття Міжнародна асоціація дбає про те, щоб в 

кожній країні світу були умови та існувало право проводити і 

публікувати наукові дослідження про те, що люди і групи думають, які 

фактори впливають на їхнє мислення. Важливо знати і застосовувати 

наукові методи, проводячи заміри громадської думки, робити 

результати опитувань доступними по всьому світу, спираючись на 

міжнародне співробітництво та обмін між дослідниками, журналістами і 

політичними діячами. Наукове співтовариство напрацювало спеціальні 

вимоги до проведення опитувань, які надзвичайно стандартизовані, і 

щороку їх оновлює. Так, проведення дослідження громадської думки в 

США можливе тільки при використанні рекомендацій американської 

асоціації дослідників громадської думки, так званих «Стандартних 

визначень» (The American Association for Public Opinion Research. 2011. 

Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates 

for Surveys. 7th edition. AAPOR)84. Тільки в такому випадку заміри 

громадської думки будуть вважатися прийнятними для наукової 

спільноти.  

Крім того, наукові опитування відрізняються від ненаукових 

пошуком респондентів за спеціальною методикою (випадкові номери 

або вибірка) для опитування. У ненаукових опитуваннях беруть участь, 
                                                 
84

 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://wapor.unl.edu/wp-content/uploads/ 

2011/02/StandardDefinitions2011.pdf 



62 
 

як правило, волонтери. Результати правильно організованого наукового 

опитування можуть відображати думку дійсно великої кількості людей 

або навіть думку всіх. Результати ненаукового опитування дають 

інформацію тільки про думку опитаних. Відтак, інститути громадської 

думки є чи не найінформативнішими щодо настроїв більшості громадян 

країни з того чи іншого приводу. При цьому часто виникають сумніви 

щодо об’єктивності громадської думки, проте вона і досі є цікавим 

індикатором різноманітних трансформацій в суспільстві. 

Вимірювати і вивчати громадську думку почали порівняно 

недавно, з ХІХ ст. за кордоном, а у нас – з середини цього століття. Нині 

найсоліднішу репутацію в міжнародних професійних колах має 

Американський інститут громадської думки, заснований у 1935 році Дж. 

Геллапом. Авторитетними центрами є «Бен Геффін і компанія», «Льюс 

Харріс і компанія», Інформаційне агентство США, Роуперівський центр 

вивчення громадської думки, Центр вивчення громадської думки 

Даніела Янкеловіча (США), Центр вивчення громадської думки при 

Чиказькому університеті (США), Дослідницький центр при 

Мічіганському університеті (США), Інститут громадської думки 

Великобританії, Служба вивчення громадської думки БІ-БІ-СІ 

(Великобританія), Інститут Демоскопії в Алленсбаху (Німеччина), 

Центр вивчення громадської думки у Білефельді (Німеччина), Інститут 

прикладних соціальних досліджень у Бад-Годесбергу (Німеччина), 

Французький інститут громадської думки та ін.85. В США навіть існує 

Національна рада опитування громадської думки, яка акумулює 

проведення і результати різноманітних опитувань. 

Щодо опитувань на релігійні теми, то вони численні, якісні, цікаві. 

Найбільш інформативним тут є Pew Forum on Religion & Public Life, 

який досліджує роль релігії у світових та локальних справах, базуючись 

на масштабних опитуваннях громадської думки [pewforum.org]. 

Переважна більшість досліджень релігійних явищ відбувається за 

ініціативии і підтримки Вашингтонського Pew Research Center, який 

опитує з різних проблем сучасного американського життя. Крім цього, 

цей центр відомий в світі дослідженням глобальної громадської думки – 

паблік опініон, досліджуючи тенденції змін в 55 країніх світу 

[pewglobal.org]. На його сторінках зібрані унікальні дані, якими можуть 

користуватися есперти, вчені, досліджуючи ситуації не тільки в 

Америці, а й співставляючи дані своїх країн із світовими тенденціями 

змін громадської думки. 

Громадська думка як елемент демократичного суспільства 

настільки розвинута за кордоном, що важко навіть уявити про що 
                                                 
85

 [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_ 

sotsiologiya/part3/3504.htm 

http://maps.google.com/maps/place?cid=6913807397210892136&q=public+opinion+on+religion&ved=0CGQQ-gswAA&sa=X&ei=XuCJTrW1MMT3_Ab9rqWCDA
http://maps.google.com/maps/place?cid=18067556517715365655&q=public+opinion+on+religion&ved=0CGwQ-gswAQ&sa=X&ei=XuCJTrW1MMT3_Ab9rqWCDA


63 
 

детально опитують американців, з’ясовуючи їхню думку щодо проблем, 

пов’язаних із релігією. Звернемося до даних PewResearchCenter, які 

присутні в І-неті86. 

За підрахунками цього центру, з 2005 року до н.ч. було 

опубліковано понад 70 звітів на тему «Релігія і публічне життя», які 

базувалися на опитуванні громадської думки щодо різних тем – від 

з’ясування динаміки змін у громадській думці американців (в т.ч. 

мусульман) щодо ісламського тероризму та екстремізму до ставлення 

представників різних релігійних груп до одностатевих шлюбів. 

Соціологічні центри готові з’ясовувати думку американців про рішення 

Верховного Суду щодо випадків звільнення духовенства та інших осіб 

за релігійними мотивами; про державні і суспільні обмеження за 

релігійною ознакою, які щороку зростають, завдяки чому майже третина 

від загальної чисельності населення в світі живуть у країнах релігійної 

несвободи. Соціологи дізнаються про зв’язок релігійних переконань і 

політичної орієнтації американців, про склад американського 

парламенту за релігійною ознакою і про багато інших речей. Тобто, 

коло проблем в релігійній сфері, які обговорюються американцями, є 

надто широким.  

На основі наймасштабнішого опитування 2007 р., проведеного в 

Америці, коли на питання анкет відповіло 35 тис. американців, вдалося 

з’ясувати, якою є релігійна Америка, як американці уявляють себе в 

релігійних координатах. В результаті проведеного опитування вдалося 

уточнити релігійний ландшафт сучасної Америки (U.S. Religious 

Landscape Survey)87. Дослідники підтвердили, що віросповідна 

належність громадян країни свідчить про те, що США – переважно 

протестантська країна: 51,3% вважають себе протестантами, 24% – 

католиками, 1,7% – мормонами, 0,7% – Свідками Єгови, 0,6% – 

православними, 1,7% – іудеями, 0,6% – мусульманами, іншими – 

індуїсти, буддисти тощо – менше 3%, не належать до жодної конфесії – 

16,1%88. Проведено вражаюче картографування конфесій по штатах за 

двома показниками – за релігійною традицією (від католиків до 

буддистів) і за конкретними питаннями (віра в Бога, важливість релігії в 

житті особи, частота відвідування храму, молитви, читання священних 

писань, погляд на своє віросповідання як єдиноістинне тощо). На сайті 

миттєво можна отримати карту, на якій покажуть в кольорі відсоток тих, 

хто належить до якої релігійної традиції по країні взагалі і по кожному 
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штату зокрема. Наприклад, найбільш мормонським є штат Юта, де 

мормонів нараховується 58% при майже двохвідсотковому 

загальноамериканському показнику. В штаті Айдахо мормонів – 23%, 

Неваді – 11%, по 5% в Монтані та Орегоні, 4% – в Аризоні. 

Картографованими по штатах і традиціях є відповіді щодо 

віросповідання та релігійної практики. Визначаючись щодо: 

1. віри в Бога чи Вселенського духу: абсолютно впевнені в 

існуванні Бога 71%, переважно впевнені – 17%, не вірять в Бога 

– 5% (більшість в західних штатах); 

2. важливості релігії в житті людини: 56% опитаних заявили, що 

релігія для них «дуже важлива» і 26% – «іноді важлива». Для 

мешканців переважно західних штатів і Нью-Йорку релігія 

виявилася «не дуже важливою або зовсім не важливою» (16%); 

3. частоти відвідин релігійних служб: 39% оптаних (в південних 

штатах і Юті таких понад 80%) бувають на службі раз на 

тиждень, ще 33% – раз-два на місяць, 33% – пару раз на рік. 

Чесно визналися, що рідко або ніколи не бувають на службі 

27% респондентів, переважна частина яких проживає на заході 

Америки (крім штатів Айдахо та Юта) та в її північно-східних 

штатах; 

4. частоти молитви: 58% американців моляться раз в день, ще 17% 

– пару раз на тиждень; 

5. частоти отримання відповідей на молитву: 82% американців не 

певні, що, молячись, отримують відповідь на свою молитву; 

6. пояснення релігійного вчення: таких, хто впевнений, що існує 

тільки один істинний шлях пояснення вчення, нараховується 

27%, але більшість – 68% – вважає, що існує більше, ніж один 

шлях; 

7. бачення релігії як єдино істинної віри: ще менш категоричними 

виявилися американці, відповідаючи на це запитання. Лише 

24% вважає свою релігію єдиною правдивою вірою, яка веде до 

вічного життя, 70% американців допускає, що до вічного життя 

ведуть багато інших релігій. Найменша частина тих, хто 

переконаний в цьому, проживає в штаті Юта – не більше 40%. 

Думаємо, що отримані дані можуть свідчити про високий рівень 

релігійності американців фактично всіх штатів, крім західних і деяких 

мегаполісів. 

Надто детальним є портрет сучасного американського віруючого 

за традицією (географія поширення, за віком, за гендером, за етно-

расовою ознакою, за освітою, за доходами, за сімейним станом – 

одружений чи неодружений і кількість дітей в родині). Так, скажімо, 

можна з упевненістю прогнозувати занепад православ’я в США, 

виходячи з того, що 70% православних родин не мають дітей, тільки 9% 



65 
 

– по одній і 14% по двоє 5% – по 3 і 1% – 4 (на відміну від найбагатших 

на дітей родин мормонів, де 14% мають по одній дитині, 14% – по 2, 

12% – по 3 і 9% – по 4 дитини). Матеріали цього розділу надзвичайно 

інформативні, оскільки і церкви, і суспільство мають об’єктивну 

куртину соціально-демографічного стану Америки. Цими даними варто 

скористатися при плануванні розвитку країни, як в стратегічному, так і в 

найближчому часі. 

Американці виявилися надто практичними людьми, тому релігія, 

на їхню думку, має приносити певну користь, зокрема сприяти росту 

моральності суспільства. В Америці і досі популярною є тема: чи 

потрібно вірити в Бога, щоб бути моральним. Рівень усвідомлення 

важливості релігії в особистому житті дуже високий. Для 3/4 населення 

США це є очевидним, оскільки кількість людей, які саме так думають, 

майже не змінюється: 70-75% опитаних заявляють, що релігія є надто 

важливою частиною персонального життя індивіда. Якісний стрибок у 

збільшенні тих, хто відчуває зростання ролі релігії в житті країни та 

особистому житті, американці пов’язують із подіями 11 вересня 2001 р. 

Ще у березні 2001 року тільки 37% помітили таке зростання, а в 

листопаді 2001 р. так думало вже 78%89. 

Ще донедавна віра в Бога визнавалася єдиною необхідною умовою 

особистої моральності. Зараз лише третина випускників вузів (35%) 

говорять, що людина повинна вірити в Бога для того, щоб бути 

моральним, в той час як більш ніж дві третини (68%) з тих, хто не має 

вищої освіти, відчувають таку залежність релігійності і моральності 90. 

Найцікавішим, певно, є розділ про політичні і соціальні 

преференції американців, зокрема віруючих різних конфесій. 

З’ясовуючи партійні симпатії американців91, вдалося виділити стійку 

залежність між належністю до традиційних релігій більшості і 

підтримкою республіканської партії. Протестантські церкви і мормони 

переважно є республіканцами. Релігійні і етноконфесійні меншини 

(іудеї, мусульмани, індуси, буддисти, чорні протестанти) є 

прихильниками демократів. Католики і православні – 50 на 50 відсотків, 

а Свідки Єгови, як завжди, не мають жодних партійних преференцій. 
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National Total: 26% 10% 10% 15% 32% 8% 35556 

Evangelical 

Churches 

38% 12% 9% 10% 24% 7% 9472 

Mainline Churches 31% 10% 10% 14% 29% 6% 7470 

Historically Black 

Churches 

7% 3% 6% 12% 66% 6% 1995 

Catholics 23% 10% 10% 15% 33% 9% 8054 

Mormons 52% 13% 8% 7% 15% 5% 581 

Orthodox 27% 8% 8% 18% 32% 7% 363 

Jehovah's 

Witnesses 

4% 6% 14% 7% 8% 61% 215 

Other Christians 16% 9% 14% 25% 30% 5% 129 

Jews 17% 6% 8% 18% 47% 3% 682 

Muslims 7% 4% 10% 26% 37% 16% 1050 

Buddhists 10% 8% 9% 30% 37% 6% 411 

Hindus 6% 7% 13% 22% 41% 11% 257 

Other Faiths 7% 6% 15% 29% 37% 5% 449 

Unaffiliated 13% 10% 15% 24% 31% 8% 5048 

 

Звернемо увагу на відповіді тих, хто не належить до жодної релігії: 

серед них прихильників демократів вдвічі більше, ніж республіканців. 

Відповідаючи на питання: «Як би ви загалом описали ваші політичні 

погляди як надто консервативні і консервативні, середні, ліберальні і надто 

ліберальні», представники різних релігій за своїми ідеологічними 

вподобаннями розподілилися таким чином: 

 

U
.S

. R
el

ig
io

u
s 

T
ra

d
it

io
n
s 

C
o
n
se

rv
at

iv
e 

M
o
d
er

at
e 

L
ib

er
al

 

D
o
n
't 

K
n
o
w

 

S
am

p
le

 S
iz

e 

National Total: 37% 36% 20% 7% 35556 

Evangelical Churches 52% 30% 11% 7% 9472 

Mainline Churches 36% 41% 18% 5% 7470 

Historically Black 35% 36% 21% 8% 1995 
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Churches 

Catholics 36% 38% 18% 8% 8054 

Mormons 60% 27% 10% 3% 581 

Orthodox 30% 45% 20% 6% 363 

Jehovah's Witnesses 21% 12% 17% 50% 215 

Other Christians 20% 35% 40% 5% 129 

Jews 21% 39% 38% 3% 682 

Muslims 19% 38% 24% 19% 1050 

Buddhists 12% 32% 50% 6% 411 

Hindus 12% 44% 35% 10% 257 

Other Faiths 12% 33% 47% 8% 449 

Unaffiliated 20% 39% 34% 8% 5048 

 

Найконсервативнішими виявилися мормони – 60%, послідовники 

євангельських церков – 52% при загальнонаціональному показнику 

консерваторів у 37%. Найліберальнішими є буддисти, іудеї, індуси. 

Переважна більшість віруючих американців (30-45%) притримуються 

серединних поглядів. 

Опитуванням з’ясували громадську думку віруючих американців 

щодо абортів (найбільше противників серед мормонів, Свідків Єгови, 

євангелістів і мусульман), гомосексуалізму (не слід заохочувати в 

суспільстві – Свідки Єгови, мормони, євангелісти, мусульмани), на роль 

уряду в захисті моральності. Не задоволені моральним станом суспільства 

понад загальнонаціональний показник 40% – всі, крім Свідків Єгови, 

іудеїв, буддистів, інших християнських груп. Переважна більшість 

американців вважає, що уряд має робити більше в цій сфері. 

За посилення контролю над екологічною ситуацією виступають 

прихильники всіх конфесій (від 52% у чорних протестантів до понад 75% 

у іудеїв і буддистів). 

Визначаючись у питанні щодо підвищення ролі США у 

міжнародних справах або концентрації на внутрішніх проблемах, 

переважна більшість американців виступає за зміцнення внутрішньої 

політики держави. Тільки мормони та іудеї мають негативне сальдо на 

користь втручання в міжнародні справи (51/37, 53/37). 

Завдяки цим дослідженням експерти отримали неоціненний матеріал 

про громадську думку громадян США щодо актуальних проблем 

сучасного соціального і духовного життя Америки, який можна 

використовувати для моніторингу змін, що відбуваються в релігійному 

середовищі взагалі. 

Цією проблемою – змінами ролі релігії в американському суспільстві 

з 60-х років ХХ ст. до наших днів – зацікавилися ініціатори іншого 

дослідження громадської думки щодо релігії. За його результатами у 2010 
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році видана книжка «Американська благодать: як релігія розділяє і 

об’єднує нас»92, яка у 2011 отримала премію Фонда Вудро Вільсона як 

краще дослідження з політології і міжнародних справ. На думку 

рецензентів цієї книги, автори змінили наше уявлення про те, що і як 

думають американці про релігію і своє релігійне життя93. 

Авторів Девіда Кемпбела (Dеvid Campbell) і Боба Патнема (Bob 

Putnam) вразило, що релігія, незважаючи на існуючі відмінності між 

різними конфесіями, здатна об’єднувати людей. Дослідники прагнули 

пояснити це, виходячи з наступного: США насправді є дуже незвичайним 

середовищем для релігії в тому, що воно одночасно поєднує в собі три 

речі. Перш за все, американці відзначаються релігійною побожністю. Крім 

того, Америка є надзвичайно релігійно різноманітною. І все ж, 

незважаючи на ці дві речі, вона є релігійно терпимою. Американці 

достатньо миролюбиві щодо представників іншої віри. І це при тому, що 

самі є глибоко релігійними людьми і дуже серйозно ставляться до своєї 

релігії. Вони, як правило, належать до якоїсь конкретної релігійної 

організації, відвідують релігійні служби, жертвують багато грошей на свої 

релігійні згромадження, тобто не є номінальними віруючими. Але, 

незважаючи на це, американське суспільство вирізняється високим 

ступенем прийняття іновірного.  

Порівнюючи релігійність населення різних країн (на основі частоти 

відвідувань релігійних служб), дослідники з’ясували, що серед економічно 

розвинутих націй (Канада, деякі країни Європа) США займає середню 

позицію, близьку до іранської, де людей, які заявляють про щонедільні 

відвідування храмів, нараховується біля 40%. На фоні майже 100-

відсоткового відвідування релігійних служб йорданцями, 80-90-

відсоткових показників серед індонезійців, поляків, єгиптян, бразильців та 

індусів, американці виглядають не такими вже й активними в релігійному 

житті. Однак всі решта розвинутих народів (італійці, канадійці, німці, 

французи) поступаються американцям за своєю релігійністю. З’ясувалося, 

що американці навіть більш побожні, ніж іранці94. 

Вдаючись до історії, дослідники виявили декілька «землетрусів», які 

пережила релігійність сучасної Америки, а отже і ставлення американців 

до релігії95.  

Визнаючи, що 50-ті роки ХХ ст. були найбільш релігійними, перший 

шок, який пережила громадська думка, дізнавшись, що з середини 60-х 

років ХХ ст., періоду радикальних соціальних трансформацій, відбулося 
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катастрофічне падіння релігійності американського суспільства, був 

викликаний питанням-висновком «Бог мертвий»? Ще у 50-х роках м. ст. 

американці заявляли про величезний вплив релігії на суспільство, а в 60-х 

– такі оцінки різко падають. Розчарування народу досягнуло своєї 

критичної межі, молодь вдалася до радикалізму в його активній і пасивній 

формі, пішовши в різні політичні або асоціальні культурні і 

псевдокультурні рухи. На такий безлад в релігійному житті природною 

виявилася консервативна реакція в суспільстві, члени якого прагнули за 

допомогою релігії відновити моральність і традиційні цінності. Ці настрої 

виявилися у значному зростанні від 70-х до середини 90-х років м. ст. 

євангельського протестантизму, що на фоні загального зменшення 

прихильників інших конфесій було надто помітним явищем.  

90-ті роки ХХ ст. позначилися іншим шоком, коли драматично зріс 

відсоток американців, які заявили про відсутність у них будь-якої 

релігійної належності. Американці почали відмовлятися від організованої 

релігії. До того про це заявляло лише 5-7% американського населення і 

раптом наприкінці 80-початку 90-х рр. швидкими темпами додавалися ті, 

які не мали ніякої релігії, так звані «nones» (ніхто, ніякі, жодні)96. Зараз 

таких нараховується біля 17%, але серед молоді – їх частка сягає від чверті 

аж до третини всіх молодих людей, що значно вище від відсотків в їхній 

батьківській генерації, не кажучи вже про дідів. Надто синхронними 

виявилися рух до євангельства і маніфестації безрелігійності: чим більше 

євангелістів, тим менше тих, хто не має жодних релігійних преференцій. І 

навпаки – зменшення серед молоді першої групи доповнюється 

зростанням другої (про що свідчать графіки, наведені в книзі97).  

Зростання «ніяких» або «нічиїх», на думку дослідників, - це пряма 

реакція на змішання релігії і політики в Сполучених Штатах. Знак 

рівності, який почали виставляти між певною конфесією і конкретною 

партією, є причиною і наслідком поляризації суспільства. Середовище ж 

поміркованих віруючих, які не пристали до жодної політичної партії, така 

жорстка прив’язка церковно-партійного членства вимусила відмовитися і 

від політичної, і від конфесійної визначеності.  

Своїм дослідженням Кемпбел і Патнем підтвердили зв’язок між 

традиційним типом релігійності і політичним консерватизмом, зокрема 

республіканством. Очевидним стало й те, що релігійні меншини схильні 

до демократизму. В результаті цих ідентифікаційних процесів 

американське релігійне середовище активно поляризується за 
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політичними преференціями. В той же час зазнає змін і політичне 

середовище, де спостерігається релігійна поляризація. 

Завдяки простому запитанню: «Чи читаєте і як часто ви молитву 

перед вживанням їжі?», яке виявилось індикатором не тільки справжньої 

релігійності, але й конкретної політичної орієнтації, з’явилась можливість 

спрогнозувати, як ця людина буде голосувати, де вона опиниться в 

партійному спектрі. Саме це запитання поділило американське суспільство 

навпіл: 44% – моляться щоденно, тобто є реально віруючими, а 46% – час 

від часу, ситуативно або ніколи, тобто є номінальними або невіруючими 

взагалі98. 

Незважаючи на такий очевидний факт поділу Америки на релігійну і 

нерелігійну, саме життя свідчить про те, що релігія, на думку Кемпбела і 

Патнема, об'єднує американців, які є єдиними, незважаючи на їхні 

релігійні відмінності. Такий висновок грунтується на наступному. 

Американцям в цілому дуже комфортно з людьми, які мають іншу 

релігію, а в багатьох випадках навіть з тими, хто не має ніякої релігії. Дані 

опитування свідчать, що, з точки зору американців, можна бути добрим 

американцем і не будучи віруючою особою, не маючи релігійну віру. Так 

вважають як віруючі люди з низьким рівнем релігійності (98%), так і дуже 

релігійні особи (таких 82%)99. Більше того, американці припускають, що 

навіть іновірці попадуть на небеса: так вважають 98% мормонів, 93% 

католиків, навіть 83% євангелістів, причому така благодать поширюється і 

на нехристиян100.  

З’ясовуючи, чи всі релігії правдиві, американці поблажливо 

ставляться до тих, хто не належить до їхньої віросповідної групи. 

Встановлена градусна система вимірювання (своєрідний термометр) 

позитивного ставлення до іновірців. Найтепліше (57-58 градусів) 

американці ставляться до іудеїв, католиків і традиційних протестантів. 

Прохолодніше американці сприймають євангельських протестантів – 53, 

нерелігійних – 52, мормонів – 48, буддистів – 47, мусульман – 45 

градусів101. Останні три групи ще не мають свого місця в пантеоні 

американських релігій. Хоча ще 100 років ставлення до іудеїв і католиків 

було ще менш толерантним. 

Як американці ухитряються поєднувати відданість, різноманітність і 

терпимість? Якщо американцю треба буде вибрати між холодними 

теологічними конструктами своєї віри та живою участю в своєму житті 

іновірця, що став другом, то він обере друге. При цьому маємо таку 
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закономірність: якщо ви додали до своїх друзів іновірця, то стаєте 

теплішими до його віри. Більше того, ваше тепле відношення 

поширюється не тільки на цю групу, звідки ваш друг, але й на інші групи. 

Якщо серед ваших друзів є євангеліст, то ви тепліше ставитиметесь до 

мормона чи навіть до невіруючого. 

Сьогодні від третини до 40% американців знаходяться в релігії, яка 

відрізняється від тієї, в якій вони зростали. Саме тому американці 

дозволяють всі ці конфесійні перемішування і церковні змішування. 

Американське суспільство має розвинуті соціальні мережі, де вже ніхто не 

звертає уваги на різниці релігійні, етнічні, расові, мовні, гендерні, вікові чи 

соціальні. І це є американською благодаттю! Хоча історично всім цим 

індивідуальним та спільнотним різноманітностям було важко вжитися, але 

ж американцям вдалося побудувати мости між ними, в т.ч. і між різними 

релігіями. 

Описуючи релігійне середовище Америки, акумулюючи спільнотну 

думку її громадян щодо ролі релігії в суспільстві, вчені свідомі того, що їх 

дослідження впливають на зміну цієї думки, на спосіб, в який люди 

осмислюють реалії духовного життя. Не будучи впевненими, що саме така 

комбінація складових громадської думки сучасної Америки щодо ролі 

релігії в суспільстві є остаточною та ідеальною, дослідники допускають, 

що громадська думка неодноразово може істотно змінитися. 

Світові тенденції змін громадської думки, в т.ч. і щодо релігії, 

вивчаються також в межах двох відомих проектів – European Values Study 

(Європейське дослідження цінностей)102 та World Values Survey (Світове 

дослідження цінностей)103. Розпочаті наприкінці 70-х рр. м.ст., ці проекти 

перетворилися на наймасштабніші серед дослідницьких програм стосовно 

базових людських цінностей. Ініціатори програми дослідницька група 

European Values Systems Study Group поставила собі за мету з’ясувати, які 

моральні та соціальні цінності лежать в основі європейських соціальних і 

політичних інститутів, в діяльності урядів. На основі відповідей на 250 

питань був підготовлений Атлас європейських цінностей104, в якому 

представлені результати опитувань 1999–2002 рр. із 44 країн, серед яких 

10 країн колишнього Радянського Союзу: Азербайджан, Білорусь, 

Вірменія, Грузія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Росія та Україна. 

Україна увійшла до складу країн – учасниць опитування щодо цінностей у 

1996 р. і на сьогодні має чотири хвилі опитування (національні 

репрезентативні опитування дорослого населення від 18 років і старше). 
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Результати опитування обговорювалися в наукових колах105, але, власне 

релігійний аспект, залишився поза увагою навіть з боку релігієзнавців. 

Тільки окремі дослідники звернулися до цікавих результатів опитування, 

порівнюючи релігійність України та інших європейських країн106. 

Починаючи від 1981 р., коли почалося обстеження, кількість країн, 

які долучаються до проекту, щодев’ять років збільшується: у першій хвилі 

дослідження (1981 р.) взяли участь 16 країн, у другій хвилі (1990 р.) – 29; у 

третій хвилі (1999 р.) – 33, а четверта хвиля (2008 р.) охопила 45 

європейських країн107. Україна долучилася до дослідження під час третьої 

хвилі (1999 р.). В останній хвилі дослідження було опитано близько 70 

тисяч людей, із яких в Україні – 1507 осіб. 

Панорама громадської думки громадян Європи утримує сотні 

позицій про життя взагалі, про дозвілля і роботу, про сім’ю і шлюб, про 

суспільство, національну ідентичність та навколишнє середовище. Серед 

них релігійній тематиці в анкеті дослідження присвячено понад двох 

десятків питань. Вони висвітлюють індивідуальні та загальні настанови 

про добро і зло; належність до релігійних деномінацій, як у теперішньому, 

так і в минулому; відвідування церков, як нинішнє, так і у віці 12 років; 

важливість релігійного освячення народження, шлюбу та поховання; 

самовизначення своєї релігійності; адекватність відповідей церков на 
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моральні питання, проблеми сімейного життя, духовні потреби і соціальні 

проблеми країни; самовизначення віри в Бога, життя після смерті, пекло, 

рай, гріх, реінкарнацію; розуміння Бога; власний шлях зв’язку з 

божественним; зацікавленість у священному чи надприродному; 

настанови щодо істинності однієї правильної релігії; важливість Бога у 

власному житті (за 10-ти бальною шкалою); важливість молитви і 

медитації; частота молитов; віра в чари та талісмани; настанови щодо 

відокремлення церкви від держави. 

В результаті проведеного опитування з’ясовано, що громадська 

думка щодо релігії та її місця в суспільстві загалом позитивна. Багато 

європейців пишаються своєю релігійною вірою, але є й такі, які 

сприймають релігію досить негативно. Тим не менш, всі погоджуються в 

одному: Європа – світський континент. Деякі аналітики говорять про те, 

що європейці стали менше ходити до церкви, менше вірити в Бога і взагалі 

– стали менш релігійними. 

Найкращим засобом перевірки цих припущень може служити 

емпіричне дослідження. Переглянувши результати «Дослідження 

Європейських Цінностей», можна сказати точно, що Європа не така 

світська, як здається. Близько половини всіх європейців моляться або 

медитують, принаймні раз на тиждень. Три з чотирьох європейців 

говорять, що вони релігійні. Звичайно, існує великий розрив між більш 

світськими північно-західними європейськими країнами і більш 

релігійними південно-східними. Проте навіть у такій країні, як Голландія, 

яка відома своїми ліберальними традиціями, один із чотирьох жителів 

відвідує церкву. Очевидно, що переважна більшість всіх європейців 

ідентифікують себе як релігійних, за винятком хіба що Франції, де майже 

15% кажуть, що вони – атеїсти. 

Дослідження також вказало на те, що людей, які відносять себе до 

якось релігії більше, ніж тих, хто відвідує церкву. Це свого роду «віра без 

належності». Люди обирають релігійні вірування, доктрини і практики, 

при цьому змішуючи і зіставляючи їх так, ніби вони обирають їжу в 

кафетерії. Соціологи називають цю тенденцію «релігійний кафетерій» або 

«безцерковна духовність». Європейці залишаються релігійними, але їх 

підхід є еклектичним: вони запозичують ідеї з кількох традицій. Тим часом 

багато інституціоналізованих церков, особливо на європейському Заході, 

залишаються порожніми. Тривале співжиття багатьох релігійних традицій 

на території Європи, яке не завжди було мирним. Масова міграція 

мусульманського населення в традиційно християнські країни, державна 

політика мультикультуралізму та інше призводить до радикалізації 

громадської думки в Європі. Враховуючи рівень розвитку громадянського 

суспільства, можна очікувати збільшення числа і нарощення потужності 

недавно посталих асоціацій за збереження традиційних цінностей, під 

якими Європа має на увазі християнство. Релігія все більше стає тим 
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водорозділом, який вказує на культурні розбіжності людей Сходу і Заходу. 

Саме релігійна ідентифікація, поряд із культом рідної мови, постає 

механізмом, який дозволяє не розчинитися в західному суспільстві, а 

зберегти свою ідентичність мільйонам емігрантів. В зв’язку з цим стають 

зрозумілими результати опитувань щодо ролі релігії у суспільному житті. 

Відомий американський Інститут Ґеллапа, що вивчає світові 

тенденції громадської думки, вкотре провів у 2009 році опитування у 

понад ста країнах світу. Глобальна середня пропорція, коли понад 80 

відсотків дорослих громадян вважають релігію важливою складовою 

їхнього повсякдення, ніяк не змінилася у порівнянні з опитуваннями 

Ґеллапа у попередні роки. У десяти країнах і регіонах фактично майже сто 

відсотків населення заявляють про надзвичайну роль релігії у їхньому 

житті108.  

Порівнюючи з Європою та Америкою, де традиція вивчення 

громадської думки стала і тривала, моніторити ставлення українців до тих 

чи інших проблем почали відносно недавно. Перші спроби узагальнити 

настрої українців з’явилися ще в сер. ХІХ ст., але це вивчення не 

стосувалося релігії. Різні літературні журнали прагнули з’ясувати читацькі 

уподобання через опитування думки читачів. На початку XX ст. за 

допомогою опитувань населення були здійснені спроби досліджень умов 

праці, життя, побуту робітників, селян, службовців. У цей час окреслилися 

різноманітні методи одержання соціологічної інформації, статистичні 

прийоми її обробки та аналізу, теорія вибіркового методу тощо. 

За останні два десятиліття інтерес до громадської думки в Україні 

помітно пожвавішав, що зумовлено демократизацією політичного, 

соціально-економічного, духовного життя. Сформувалося кілька напрямів 

його дослідження. Один із них пов'язаний зі спробами українських вчених 

переосмислити сутність громадської думки, інтерпретувати її з позицій 

сучасного соціологічного знання, показати її значення як соціальної 

інституції, визначити механізми її формування та функціонування (праці 

В.Осовського, І.Попової, О.Якуби, В.Матусевича, В.Полторака, 

Ю.Сурміна). Інший напрям націлений на дослідження громадської думки 

у різних сферах людської життєдіяльності — політиці, економіці, освіті, 

соціальному управлінні, вивченні електоральної, споживчої поведінки 

людей тощо (праці В.Бебіка, Є.Головахи, М.Міщенка, Н.Паніної, 

М.Чурилова).  

Почали діяти опитувальні центри на базі Інституту соціології НАН 

України, Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Неабиякий авторитет мають дослідження вітчизняних реалій, здійснені 

Центром «Соціальний моніторинг», Українським інститутом соціальних 
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досліджень, «СОЦІС — Геллап» (Соціологічна служба в Україні «Геллап 

— Міжнародний»), Фонду «Демократичні ініціативи», Фонду громадська 

думка, соціологічних лабораторій Київського, Дніпропетровського, 

Харківського, Одеського, Львівського національних університетів. 

Дослідженням проблем ринку та маркетинговими дослідженнями 

займаються USM (Українські опитування та дослідження ринку), УМГ 

(Українська маркетингова група), приватні опитувальні центри.  

Враховуючи затратність соціологічних досліджень, вивченням 

громадської думки щодо релігії на науковому рівні займається не багато 

наукових інституцій. Найвідоміший – Український центр економічних і 

політичних досліджень імені Олександра Разумкова, який з 1996 р. 

періодично друкує результати моніторингу стану і тенденцій розвитку 

церквно-релігійної ситуації, державо-конфесійних і міжконфесійних 

відносин, рівня забезпечення свободи совісті в Україні в журналі 

«Національна безпека і оборона». Останні дані109 були обговорені під час 

Круглого столу «Релігія і влада» у лютому 2011 р. Даючи широку 

панораму релігійного життя в Україні за останні 10 років, аналітична 

доповідь утримує в собі надто інформаційний матеріал про зміни в 

громадській думці України щодо релігії. Найбільш промовисто про це 

свідчить факт росту кількості тих, хто визнає себе віруючим. Якщо у 2000 

р. 58% громадян вважали себе людьми релігійними, то у 2010 р. таких 

було вже 71% 110. 

Важливе питання, яке завжди виникає у споживачів інформації про 

стан громадської думки щодо того чи іншого предмету, явища, події, - це 

достовірність тієї інформації, яка представлена. У пострадянського 

споживача подвійна недовіра, оскільки відомо про різні фальсифікації, які 

зафіксовані під час політичних опитувань, напередодні виборів тощо. Але 

дані, з якими ми будемо працювати, отримані в результаті опитувань, які 

проведені на науковій основі, за визнаними в соціології методиками. 

Ненаукові опитування, які доволі часто наводяться в ЗМІ 

(опитування по телефону, опитування прохожих на вулиці, опитування в 

інтернет-мережі або на шпальтах газет) не вважаються репрезентативними 

і нагадують скоріше дилетантський рейтинг. 

Базовим джерелом для нас буде моніторинг церковно-релігійної 

ситуації і державно-конфесійних відносин в Україні, який здійснюється 

Українським центром економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова, що публікується в журналі «Національна безпека і 

оборона». 
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Як вже зазначалося, найкращим показником зміни ставлення 

людини до релігії є визнання нею себе віруючою. Якщо кількість віруючих 

людей за 10 років збільшилася з 58% до 71%, то можемо сказати, що й 

ступінь популярності релігії в українському суспільстві за цей час зросла 

на 13%. Зростання числа віруючих (людей, які назвали себе такими) 

відбувся за рахунок Півдня, де їх кількість збільшилася з 49% в 2000 р. до 

70% в 2010 р., а також – Сходу (з 48% до 66%, відповідно) і Центру (з 55% 

до 67%, відповідно). На Заході рівень релігійності залишається стабільно 

високим (у 2000 р. – 88%, в 2010 р . – 89%)111. 

За самим фактом віднесення себе до віруючих, українці 

продемонстрували, що релігія є цінністю в їхньому житті, що вона відіграє 

велику роль і загалом має високий рейтинг серед традиційних для 

українців вартостей. Конфесійна самовизначеність українців свідчить про 

цінність певних церков і релігій серед українців. Так, відсоток віруючих 

УПЦ МП серед дорослого населення Україні у 2010 р. у порівнянні з 2000 

р. виріс з 9,2% до 23,6% (тобто в 2,6 рази), а віруючих УПЦ КП – з 12,1 % 

до 15,1%. Це відбулося в основному за рахунок зниження частки тих, хто 

вважає себе православним, але не відносить себе до якоїсь Церкви (з 38,6% 

до 25,9%)112. В результаті опитування з’ясувалося, що на Західній Україні 

46% респондентів назвалися православними і 37% – греко-католиками, що 

свідчить про високий авторитет православ’я в, як вважалося, суцільно 

греко-католицькому регіоні. 

З’ясувати серйозність і надійність громадської думки щодо релігії 

покликані опитування, які стосуються характеру релігійності суспільства і 

віруючого. За даними на 2010 р. в Бога вірують 95% українців, які 

відносять себе до УПЦ МП чи до УПЦ КП. Цей відсоток серед "інших 

православних" складає 87%. Серед українців взагалі – 83%113. Для 

порівняння: за даними досліджень Інституту соціології РАН, зробленим в 

2009-2010 рр., тільки 72% росіян, які називають себе православними, 

вірують в Бога. Серед тих, які назвалися мусульманами – 84%114. 

Ступінь релігійності вимірюється не тільки вірою в Бога, але й 

зовнішніми проявами цієї віри, зокрема відвідуванням храмів, здійсненням 

молитви та ін. Найбільшою в Україні є частка тих, хто відвідує служби 

щонеділі, серед віруючих УГКЦ (36%), серед вірних УПЦ МП таких 16%, 

серед віруючих УПЦ КП – 12%. Примітно, що серед віруючих обох 

православних Церков більшість (і майже однакові частки – 54-55%) 

становлять ті, хто відвідує служби тільки на релігійні свята. 
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Крім таких опосередкованих показників високого поцінування 

релігії, як конфесійне самовизначення громадян, якість їхньої віри або 

ступінь їх довіри до церкви, дослідження Центру Разумкова утримувало і 

пряме запитання про ставлення людей до релігії («Наскільки важливою у 

вашому житті є релігія?»). За експертними оцінками, ступінь важливості 

релігії в житті громадян зріс упродовж десятиліття з 3,37 у 2000 р. до 3,87 

у 2010 р. (за п’ятибальною шкалою від 1 до 5)115. Однак, у загальному 

переліку життєвих цінностей, релігія посідає одну з останніх позицій: 

2002р. – 17 позиція з 19; 2010р. – 16 позиція з 19 (після цінності здоров’я, 

сім’ї, добробуту, культури, роботи, самореалізації тощо). Поступається 

релігії хобі, громадська і політична діяльність. 

Із кількістю віруючих по регіонах корелюються і регіональні 

показники ступені важливості релігії для мешканців областей. За даними 

опитувань, найвищим цей ступінь є для жителів Заходу країни (4,310 

найнижчим – для жителів Сходу (3,63). Відповідно, на Заході в рейтингу 

життєвих цінностей, релігія посідає 9-ту позицію, на Сході – 17-ту з 19, 

представлених в списку116.  

Дослідники помітили, що важливість релігії зростає з підвищенням 

віку респондентів – від 3,63 у наймолодшій віковій групі до 4,09 – у 

найстаршій. Релігія є більш важливою для жінок, ніж для чоловіків; для 

жителів села, ніж для жителів міста; для осіб з неповною середньою 

освітою, ніж для групи осіб з вищою освітою. 

Впродовж останніх десяти років Церква незмінно займала першу 

позицію за рівнем довіри серед усіх суспільних інститутів. Так, за 

результатами останнього за часом дослідження (2010р.), довіру до Церкви 

засвідчили 72,5% опитаних (повністю – 29,1%; швидше довіряють – 

43,4%), не довіряють – лише 20,4% (повністю – 10,1% , швидше не 

довіряють –10,3%). Для порівняння: у 2000р. довіряли – 63,1% (повністю – 

33,7%; швидше довіряли 29,4%), не довіряли – 29,2% (повністю – 14,9%, 

скоріше не довіряли –14,3%)117. Про високий ступінь довіри до Церкви в 

Україні свідчать й інші дослідження, зокрема, у відповідності до 

опитування за програмою European Values Study, Церкві в Україні 

довіряють (повністю та частково) 66,9% і не довіряють (повністю та 

частково) – 33,2% 118. 

Результати опитування, яке провели Фонд «Демократичні 

ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова 5-

10 червня 2010 року, також підтвердили више наведені дані. Найвищий 
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рівень довіри серед усіх соціальних інституцій стабільно має Церква 

(баланс довіри-недовіри становить +52%), високий рівень довіри також в 

українських ЗМІ (+35%), далі за рівнем довіри йдуть: Збройні сили 

України (+17%), Президент Віктор Янукович (+22%), уряд України (+9%), 

СБУ (+9%119). 

Порівняно з 2000 р. відчутно підвищилася оцінка ролі релігії, 

релігійних організацій та релігійних діячів в житті суспільства. Якщо у 

2000 р. тільки 13% опитаних погодилися з твердженням, що «релігія 

підвищує моральність і духовність людей», то у 2010 р. – вже 79%. 

Зменшилася кількість тих, які вважають, що релігійні організації беруть 

слабку участь у соціальній роботі (з 52% до 36%), що «релігійні діячі 

стоять осторонь соціальних проблем» (87% і 26%)120. 

Зменшилася і кількість тих, хто вважає, що релігія мало 

пристосована до потреб сучасної людини. У 2010 р. таких було 21% 121. За 

даними European Values Study, тих, хто вважає, що церкви дають відповіді 

на духовні потреби людини – 83,1%; дають відповіді з проблем моралі та 

моральності – 80,9%; дають відповіді з проблем сімейного життя – 64,3%; 

дають відповіді на соціальні проблеми – 31,7%; впливають на національну 

політику – 41%122 . 

Сильні позиції Церкви в громадській думці як морального 

авторитету в сучасному суспільстві. На думку експертів з центру 

Разумкова, рівень суспільного визнання Церкви як морального авторитету 

нижчий за рівень маніфестованої релігійності (71%) і довіри до Церкви 

(73%) й складає 56%. Значна частина громадян України (27%) не вважає 

Церкву моральним авторитетом. Громадська думка щодо морального 

авторитету Церкви залежить від: 1) самовизначення громадян у 

параметрах релігійної віри: так, серед віруючих визнають Церкву 

моральним авторитетом 70%; серед тих, хто вагається, – 36%; серед 

невіруючих – 9%. Відповідно, не визнають Церкву в такій якості: серед 

віруючих – 15%, серед тих, хто вагається, – 40%, серед невіруючих – 74%; 

2) конфесійно-церковного самовизначення: найвищим є рівень визнання 

Церкви як морального авторитету серед вірних УГКЦ (82% проти 7% тих, 

хто має протилежну думку), УПЦ МП(75% проти 12%) та УПЦ КП (61% 

проти 20%), відчутно нижчим – серед “інших православних” (51% проти 

20%), відчутно нижчим – серед “інших православних” (51% проти 28%) і 

критично низьким – серед “просто християн” (35% проти 43%)123. 
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Рівень визнання Церкви як морального авторитету підвищується з 

віком (із 46% серед молодшої вікової групи до 67% серед найстаршої) і 

знижується з підвищенням рівня освіти (з 74% серед осіб з неповною 

середньою освітою до 50% серед тих, хто має вищу освіту); так само воно 

властиве жінкам більшою мірою, ніж чоловікам (63% проти 48%, 

відповідно), жителям села – більшою мірою, ніж жителям міста (62% 

проти 53%, відповідно). 

При цьому, моральний авторитет Церкви як інституту не 

ототожнюється в суспільній свідомості з моральним авторитетом 

священнослужителів. Так, за даними опитування, моральний авторитет 

священнослужителів визнають 26% опитаних, вважають їх “такими 

самими, як більшість із нас” – 44%, а 17% опитаних упевнені, що 

“більшість священнослужителів думають насамперед про гроші, а не про 

духовне”. 

Характерно, що лише серед прихильників УПЦ МП відносна 

більшість (42%) погодилися з тезою про те, що “більшість 

священнослужителів – глибоко моральні й духовні особи”. Серед інших 

груп відносна більшість опитаних обрали тезу “священнослужителі – такі 

самі, як більшість із нас…”: серед прихильників УГКЦ – 52%, УПЦ КП – 

43%, серед “інших православних” – 51%, “просто християн” – 45%. І лише 

у групі тих, хто не відносить себе до жодної релігії, голоси розділилися 

майже порівну між цією тезою (35%) і твердженням, що “більшість 

священнослужителів думають насамперед про гроші…” (34%). 

Позитивна громадська думка щодо релігії впливає на зростання 

публічного визнання релігії, що виражається, зокрема, у зростанні 

рейтингів духовних лідерів серед найвпливовіших українців року. Мода на 

рейтинги прийшла до нас із Заходу. При всій її неприродності українським 

традиціям, за якими релігійні і церковні лідери наділялися вагою 

моральних авторитетів, духівників нації, місце, яке відводиться в цих 

рейтингах духовним пастирям народу, наводить на думку, про 

домінування в свідомості українців цінностей не духовного, а 

матеріального світу, де авторитет людини залежить не від її особистих 

якостей, соціального статусу в суспільстві, не від загальнонаціональної 

користі від її діяльності, а від багатства і владно-впливового статусу. 

Український журнал Фокус вже декілька років визначає список 200 

найвпливовіших українців. Розуміючи, що запропонований список подає 

надто суб’єктивну картину, складену редакцією за підсумками 

спостережень по країні, спілкування з експертами та самими фігурантами 

рейтингу і не завжди відповідає дійсності, найвпливовішими серед 

релігійних лідерів у 2011 році виявилися митрополит Володимир 

(Сабодан) – 101-а позиція, патріарх Філарет (Денисенко) – 102, кардинал 

Любомир Гузар –103, Голова Конференції Римсько-католицьких єпископів 

України архиєпископ Мечіслав Мокшицький – 104, Голова Української 
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Греко-Католицької Церкви архиєпископ Святослав Шевчук – 105, Муфтій 

мусульман Криму Еміралі Аблаєв – 106124. Порівнюючи список 2011року 

із списком 2009 року, релігійні лідери посунулися в рейтингу вниз, бо ще 

два роки тому вони займали більш високі сходинки: 91 – Патріарх Філарет, 

Предстоятель УПЦ КП; 92 – митрополит Володимир, Предстоятель УПЦ; 

93 – Предстоятель УГКЦ Патріарх Любомир; 94 місці у рейтингу — 

муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв125. Переважна більшість в 

списках – це представники бізнесу, державних структур, нардепи, 

політичні діячі. 

Подібне опитування проводить також редакція журналу 

«Корреспондент». Це видання публікує список 100 найвпливовіших людей 

України, яке виявляється більш гуманним до релігійний лідерів країни. У 

рейтингу "Корреспондента" найвпливовішим релігійним діячем 2010 року 

був названий Предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет, який посів 30 

сходинку. У першу сотню також потрапили митрополит Володимир 

(Сабодан) – 32 місце, Патріарх Любомир (Гузар) – 54 місце і рабин Яків 

Дов Блайх – 59 місце. За рейтингом 2011 року 27 місце за митрополитом 

Володимиром, 44 – за патріархом Філаретом, 61 – за предстоятелейм 

церкви Святославом Шевчуком і 81 – за кардиналом Любомиром 

Гузарем126. 

Як бачимо, не надто високі рейтинги, але все таки вони є, що 

говорить про присутність цих осіб в суспільній свідомості. Треба 

враховувати, що релігійні діячі нічого не роблять для того, щоб піднімати 

собі рейтинг, але чи це відповідає реальному впливу цих осіб на ситуацію 

в Україні, важко сказати. Влада нібито прислуховується до них, але не 

видно, щоб вона враховувала думку предстоятелів ісчторичних церков, 

Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій. 

Про зростання ролі Церкви в житті українського суспільства 

свідчить поява різноманітних Громадських рад при міністерствах з питань 

співпраці з конфесіями, підписання договорів співпраці між 

міністерствами і різними Церквами. 

Налагоджена співпраця силових міністерств з окремими Церквами, 

хоча по-різному можна інтерпретувати таку співпрацю. Так, 14 травня 

2010 р. підписана Угода про співробітництво між Українською 

Православною Церквою Московського Патріархату та Міністерством 

внутрішніх справ України для, як написано в угоді, координації зусиль 

щодо реалізації завдань, спрямованих на відродження духовності, 

заснованої на традиційних моральних цінностях, для боротьби з 
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тероризмом, екстремізмом, корупцією, наркоманією, аморальністю, для 

подолання спрямованої проти особистості діяльності тоталітарних, 

деструктивних сект, сатанинських культів, а також інших негативних 

тенденцій, які базуються на помилковому розумінні волі й прав людини як 

уседозволеності й розбещеності. Співробітництво МВС з УПЦ МП, на 

думку підписантів, дозволить використовувати потужний духовний 

потенціал, яким володіє Православ'я, для захисту культурної, духовно-

моральної спадщини, історичних традицій, що, безсумнівно, буде сприяти 

зміцненню стабільності, подоланню погрози духовної деградації народу, 

зниженню рівня злочинності в країні 127. 

Міністерство оборони ініціювало створення Ради у справах 

душпастирської опіки, до складу якої входять представники традиційних 

Церков. Підписані угоди з різними Церквами, віруючі яких складають 

немалий відсоток серед солдат та офіцерів Збройних сил України, за 

якими створюються умови для відправ церковних служб, проведення 

молитов, душпастирської опіки тощо. З 2005-2008 рр. фактично на 

офіційній основі починається співробітництво між Церквами та 

державними струкурами (Департамент з питань виконання покарань, ВМС 

ЗСУ та ін.). 10 листопада 2008 р. був підписаний Меморандум про 

співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців ЗСУ між 

Міністерством оборони і представниками семи релігійних інституцій 

(УПЦ МП, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, УАПЦ, ВСОЄХБ, ДУМУ). При інших 

міністерствах також створили Громадські ради з питань співробітництва з 

Церквами, наприклад при МОН, при МОЗ, Мінкульті та ін., з якими 

Церкви підписують прямі угоди. Позитивним кроком, на думку відомого 

експерта державно-конфесійних відносин С.Здіорука, стало підписання 

угод про співпрацю між державними структурами та ВРЦіРО як 

представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що 

діє на громадських засадах128. 

Активне політичне життя в Україні поставило питання про роль 

Церкви у політичних переконаннях людей. Опитування дає нам підстави 

говорити, що рівень впливу релігійних організацій на політичні 

переконання громадян, за їх оцінками, порівняно з 2000р., практично не 

змінився (відповідь “зовсім не впливає” як у 2000р., так і у 2010р. обрали 

по 12% опитаних; відповідь “частково впливає” – 3% і 4%, відповідно). 

Серед віруючих, які відносять себе до певної релігійної організації, 

засвідчили ту чи іншу міру впливу релігійної організації на їх політичні 

переконання лише близько 9%; серед тих, хто вагається, – 5%. 12% 
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віруючих повідомили, що в їх релігійних організаціях політичні питання 

не порушуються129. 

Таким чином, попри високий рівень маніфестованої релігійності, 

попри заяви про релігію як цінність, релігія ще не стала домінуючою в 

системі життєвих цінностей українських громадян, відповідно і 

громадська думка щодо важливості релігії в житті українського 

суспільства та особи не є надто високою.  

Можна навести факти, які знижують громадську оцінку важливості 

релігії в суспільному житті. Перш за все, ними є: існуючий поділ людей за 

віросповідною ознакою; внутріправославний конфлікт; негаразди 

всередині тієї чи іншої церкви; втручання церкви в політичне життя 

країни; «дружба» її очільників із фінансовими і політичними олігархами і 

байдужість до актуальних соціальних проблем народу; дистанціювання від 

суспільно значущих подій тощо.  

Найбільш критичними щодо церкви і релігії, церковних лідерів та їх 

політики є саме невіруючі люди. Почути їх думку сьогодні важко, не 

прийнято в суспільстві висловлюватися щодо церкви негативно. Ми не 

беремо до уваги вузько конфесійні оцінки діяльності інших релігій чи 

організацій, які, як правило, є надто радикальними. Загалом же громадська 

думка не є абсолютно позитивною щодо релігії. 

Громадська думка формує і утримує в собі багато стереотипів, що 

само по собі не є фактом позитивним чи негативним. Вона дає можливість 

виявити ці стереотипи, які призводять до ускладнень у функціонуванні 

різних спільнот. Стереотипи, будучи своєрідним способом уявлення про 

інших людей та їх оцінки у фіксованих і негнучких термінах, базуються на 

певних характеристиках тих чи інших груп людей, певним чином 

сприйнятих особливостей останніх, виходячи з вузьких припущень про 

їхнє походження, національність, расу, темперамент, здатність до 

мислення чи праці тощо130.  

Стереотип – це форма спрощення чи перебільшення якихось ознак 

групи людей, що подається стисло, небагатослівно, у вигляді короткого 

умовисновку. Саме тому частіше всього стереотипи розуміються як 

узагальнена перцепція перших вражень про якусь групу, яка вирізняється 

своєрідною, незвичною, іншою поведінкою, думками, мовою. Саме в такій 

якості вони можуть спровокувати упередження, фальшиві припущення 

щодо національних або релігійних ознак певної групи людей. Стереотип 

може існувати у вигляді спрощеної концепції, вульгаризованої думки або 
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уяви, невідповідного дійсності зображення про якісь спільні для певної 

групи ознаки. Стереотипи частіше всього мають негативну конотацію, але 

є багато і позитивних стереотипів стосовно тих чи інших груп людей. Є 

стереотипи, які притаманні тільки якійсь одній культурі, циркулюють 

серед якогось одного народу чи групи людей, а є й такі, які присутні в 

багатьох культурах, переходячи з культури в культуру. Про сучасні 

українські релігійні стереотипи вже писалося131. 

Виокремлені релігійні стереотипи яскраво проявилися в ставленні 

українців до окремих релігій і течій, що було зафіксовано опитуваннями 

Центру Разумкова.  

На фоні загалом позитивного ставлення до православ’я, в цілому по 

країні українці засвідчили байдужість до всіх інших релігійних течій. При 

цьому, стосовно більшості релігій і релігійних течій частка тих, хто 

ставиться до них позитивно, перевищує частку тих, чиє ставлення є 

негативним. Лише стосовно ісламу ці частки статистично значимо не 

відрізняються, а стосовно євангелічних і харизматичних Церков негативне 

ставлення дещо перевищує позитивне. Не останню роль тут грають ЗМІ, 

які час від часу піднімають істерію щодо небезпек, які несуть в собі нові 

релігії часто іменовані ними сектами. Як з’ясувалося, такі компанії 

цілеспрямовано періодично роздуваються в Україні, як на нас, з однією 

метою – завадити формуванню толерантних відносин між релігіями.  

Центром Разумкова зроблені детальні і глибинні заміри громадської 

думки щодо ставлення українців до різних релігій. Наведені ним таблиці132 

потребують вдумливого і уважного прочитання, оскільки утримують в 

собі безцінну інформацію, яка свідчить про різні динаміки у 

міжконфесійних відносинах. Так, наприклад, порівняно з 2000р., 

ставлення до греко-католицизму дещо покращилося (частка тих, хто 

ставиться до нього позитивно, зросла з 31% до 34%, тоді як частка тих, чиє 

ставлення є негативним, знизилася з 7% до 4%). Зазначене покращення 

відбулося переважно за рахунок Центрального регіону (зростання з 28% 

до 34%), а зниження негативного ставлення – за рахунок Центрального 

(зниження з 6% до 3%) і Південного регіонів. Загалом, ставлення до греко-

католицизму істотно вирізняється на Заході: тут 68% опитаних ставляться 

до нього позитивно, тоді як в інших регіонах – від 21% до 34%, а 

переважним є байдуже ставлення. 

Ставлення представників православних церков до греко-

католицизму більш стримане, ніж ставлення греко-католиків до 

православ’я. При цьому, вірні УПЦ КП частіше висловлюють позитивне 
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ставлення до цієї конфесії, ніж вірні УПЦ МП(44% і 34%, відповідно). 

Добрі міжцерковні відносини не сподобалися Російській ПЦ, і тепер вона 

погрожує УГКЦ офіційним листом, де попереджає: якщо УГКЦ буде 

позитивно ставиться до УПЦ КП, то РПЦ почне підтримувати так звану 

«Правовірну ГКЦ». 

Примітно, що серед вірних УПЦ МП, незважаючи на установку з 

Москви, спостерігаються суттєві відмінності у ставленні до греко-

католицизму. Але ці зміни залежать від етнічної належності та регіону 

проживання вірних УПЦ МП: чим ближче до Москви, тим вищим є градус 

несприйняття. Проаналізувавши відповіді респондентів, експерти 

вважають, що вагомим чинником, який формує ставлення представників 

різних Церков один до одного, є етнічні та регіональні стереотипи133.  

Не зупиняючись на аналізі змін у ставленні до християнських 

конфесій, які не викликають особливої тривоги, зауважимо, що ставлення 

до ісламу за 10 років покращилося лише в Західному регіоні. Вірні УГКЦ і 

УПЦ КП частіше, ніж вірні УПЦ МП, висловлюють позитивне ставлення 

до цієї конфесії. При цьому позитивне ставлення до ісламу серед греко-

католиків зросло з 14% до 23%. Серед вірних УПЦ МП (так само, як і 

серед тих, хто назвав себе “просто християнином”) частка тих, хто 

ставиться до ісламу позитивно, статистично не відрізняється від частки 

тих, хто засвідчив негативне ставлення. Однак, рівень негативного 

ставлення до ісламу серед вірних УПЦ МП знизився, порівняно з 2000р., з 

20% до 13%.134  

Це саме стосується й іудаїзму, ставлення до якого покращилося 

лише в Західному регіоні. Зокрема, серед греко-католиків стало більше 

тих, хто позитивно ставиться до іудаїзму (відповідно, 11% і 21%), і менше 

тих, хто ставиться негативно (19% та 11%, відповідно). Водночас, і серед 

вірних УПЦ МП негативне ставлення до іудаїзму зменшилося (з 18% до 

9%) 135.  

Зміст претензій, які висуває суспільство чи окремі релігії, 

викладений в низці досліджень, які потрібно продовжувати, щоб подолати 

і самі стереотипи, і їх наслідки. 

Поза пильною увагою дослідників залишилося чимало цікавих 

аспектів в дослідженні громадської думки щодо ролі релігії в житті особи 

та суспільства. Зокрема, не з’ясована специфіка громадської думки про 

духовні й релігійні феномени, чи вирізняється її хід від рефлексій стосовно 

економічних, соціальних і політичних питань; чи здатна громадська думка 

бути об’єктивною, без упереджень, глибоко проникнути в суть явища, в 

даному разі – в суть релігії? Що впливає на її формування – зовнішні або 
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внутрішні чинники? Чи залежить вона від домінуючої в суспільстві, в 

спільноті точки зору? Чиї і які інтереси лежать в основі громадської 

думки? Опитуючи громадян щодо релігії, як ми формулюємо запитання, 

чи не утримують вони в собі якогось маніпулювання суспільною 

свідомістю? 

Існує небезпека викривлення громадської думки щодо релігії, якщо 

береться до уваги точка зору тільки релігійних людей, які схильні 

абсолютизувати роль релігії, оскільки переконані, що сучасні проблеми – 

наслідок послаблення ролі релігії в суспільстві, брак релігійної віри, 

наслідок секуляризації, яка привела до зміни релігійних функцій церков, 

до зменшення кількості прихожан. 

Якщо переважна більшість людей оцінює роль релігії позитивно (як 

служіння вищим силам), то в конкретних сферах виявляємо 

проблематичне ставлення, зокрема у визначенні ролі релігії в політичному 

житті, у виборах, у суспільно-політичних подіях. Навіть віруючі люди 

неоднаково ставляться до ролі релігії в освіті та вихованні. Є розбіжності в 

громадській думці щодо релігійних обрядів, необхідності їх виконання та 

участі в них, до релігійних передач на радіо і ТБ тощо.  

Певно, вченим ще належить визначитися щодо структури 

громадської думки про релігію, її історію і етапи розвитку, з’ясувати 

залежності від нерелігійних обставин життя. Але все ж треба визнати, що 

громадська думка – це більш-менш адекватний зріз настроїв суспільства з 

цілого ряду проблем, які потрібно акумулювати й аналізувати, щоб бути в 

курсі того, чим живуть і про що думають громадяни країни. 
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РОЗДІЛ 2 
 

РЕЛІГІЯ В УМОВАХ СВОБОДИ ЇЇ БУТТЯ 
 

 

 

 

2.1. Свобода совісті як умова сутнісного функціонування релігії 

 

Проблеми свободи совісті та свободи релігії були й залишаються в 

XXI столітті одними з центральних і глобальних. Від їх розв’язання 

значною мірою залежить і вирішення інших загальнолюдських проблем, 

зокрема прав і свобод людини. Дані проблеми були в темпорально-

історичному вимірі й сьогодні є вельми актуальними й практично 

затребуваними в соціально-політичному й науковому дискурсах. Ця 

актуалізація постала екстраординарною в Європі, в тому числі й в Україні 

на початку ХХІ століття. 

Зауважимо, що свобода совісті конституйована нині в більш ніж 120 

державах світу136. Створена система міжнародно-правових й державно-

правових актів, а також організацій, які покликані сприяли захисту й 

реалізації свободи релігії та свободи совісті, ліквідації всіх форм 

нетерпимості та дискримінації на підставі релігії або переконань. При 

цьому береться до уваги, що релігія чи інші світоглядні переконання є для 

кожної людини, яка їх дотримується, одними з основних елементів 

розуміння нею свого життя та його смислу. Ці процеси в т.ч. й розвиток 

міжнародних і національних інститутів прав людини, зокрема й на свободу 

совісті та релігії, значною мірою сприяють зміцненню й поглибленню 

глобальної універсалізації цих прав, їх стандартизації. 

В загальному аксіологічному контексті ці свободи розглядаються як 

фундаментальні, найвищі цінності, що складають основу інших прав і 

свобод людини, її гідності, духовного суверенітету і є, як наголошував Папа 

Іван Павло ІІ, їх «наріжним каменем». Рівень практичної реалізації свободи 

совісті й віросповідання в аспекті міжнародних правових стандартів постає 

як своєрідний тест на перевірку гуманістичної сутності тієї чи іншої 

держави, її демократичності. 

Свобода совісті знаходиться у нерозривному зв'язку із світоглядними 

параметрами буття людини і є одним із екстраординарних компонентів 

структури життєдіяльності особистості. В цьому аспекті вона постає не як 

особливий дар держави, влади, а як природне, невідчужуване право кожної 

людини – право на вільний, завізований власною совістю вибір певних 
                                                 
136

 Див.: Цепкова И. Власть и религия: от тоталитаризма к гражданскому обществу // 

Религия и право. – 2008. – № 1. – С. 26. 
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світоглядних цінностей, орієнтирів, в тому числі й релігійних, та вільної 

самореалізації її на основі свого самовизначення. При цьому слід взяти до 

уваги, що вибір особистістю певної світоглядної чи віросповідної парадигм 

або ж їх ігнорування – сугубо її особисте право, справа її вільної совісті, 

розуму та волі. Процес вільного вибору – світогляду, в т.ч. й релігійного, з 

множини можливих альтернатив - постає, як самовизначення особистості. 

Відтак самовизначення останньої, зокрема у світоглядній сфері – це не 

лише процес пошуку нею певних засад, сенсу свого життя, його ціннісних 

координат, а передовсім – її вибір. Він – один з найважливіших структурних 

елементів категорії «свобода совісті». Свобода совісті як особистісна 

внутрішня інтенція проявляється лише тоді, коли індивід здатний вибирати 

у сфері світогляду, моралі, релігії. Можна стверджувати, що поза вибором 

немає свободи совісті й особистості. Відомий датський релігійний філософ, 

предтеча екзистенціалізму С. Кьеркегор писав у цьому зв’язку: «Людина 

лише тоді стає особистістю, коли вона здійснює вибір, перестає пливти за 

течією»137. 

Вибір (самовизначення) має особистісно-формуючу і життєво творчу 

функцію за умови, що він здійснюється вільно. Зауважимо, що можливість 

вільного вибору (самовизначення) передбачає наявність певних передумов 

зовнішнього і внутрішнього спрямування, а головне – відсутність будь-

якого зовнішнього тиску, примусу або, користуючись терміном М. Бахтіна, 

«авторитетного слова»138, яке нав'язується людині зовні. 

В понятійному вимірі самовизначення характеризує вільний, 

усвідомлений особистістю, санкціонований її совістю вибір світоглядних, в 

т.ч. й релігійних, ціннісно-смислових засад, орієнтирів, життєвої концепції 

та визначення на цій основі координат власного буття. Відзначимо, що 

самовизначення – це надзвичайно складний, розгорнутий у часовому 

просторі процес, пов'язаний з «тяжкою роботою» (Г.Гегель), «томлінням 

душі», всебічною рефлексією, що суттєво змінює внутрішній світ 

особистості. Це є акт глибоко інтимний. 

Отже, свобода совісті (як і її структурна складова свобода 

віросповідання) проявляє себе через самовизначення, вибір у 

«альтернативно-буттєвому полі можливостей»139 світоглядного, в т.ч. й 

релігійного виміру. 

Автономія, суверенітет особистості в духовному самовизначенні, 

вільний, за велінням власної совісті, вибір тих чи інших світоглядних 

парадигм є найважливішими чинниками справжньої свободи совісті. У 

результаті вільного вибору світоглядні цінності, зокрема релігійні 
                                                 
137

 Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – СПб, 1994 – С. 231. 
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 Див.: Бахтін М.М. Вопросы литератури и эстетики. – М., 1975. – С. 15. 
139

 Див.: Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. – М., 1991. – С. 

16. 
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орієнтири, завізовані совістю, набувають «суб'єктивно-особистісного 

змісту», функціонують як своєрідний «живий орган» власного «я». На це 

свого часу звертав увагу Л. Фейєрбах, підкреслюючи, що в процесі вибору 

«те, що раніше було тільки предметом думки, чимось опосередкованим, 

простою думкою, стає об'єктом безпосередньої чуттєвої впевненості, а 

потім й істиною»140. Процес набуття цінностями, орієнтирами статусу 

актуального буття особистості, індивідуалізація їх передбачають «глибоку 

перебудову внутрішнього світу індивіда, взятого в його цілісності, єдності 

всіх компонентів: інтелектуальних, емоційних вольових, моральних, 

соціально-психологічних»141 

Світоглядні ідеї, погляди, ціннісні орієнтири входять у психологічні 

глибини самомотивації, зливаються із самосвідомістю, стають 

переконаннями особистості, якщо так можна висловитись, творять 

серцевину її характеру і як такі належать до потаємних «регіонів» її 

духовного світу. Дякуючи переконанням, світогляд, як феномен духовного 

життя особистості, за наявності повноцінної свободи совісті 

перетворюється в явище духовно-практичне. 

Переконання, в т.ч. й релігійні, стають невід'ємною внутрішньою 

характеристикою суб'єкта, приналежністю його власного «я». Суттєва риса 

переконань – їхня стійкість, яка ґрунтується на впевненості в істинності 

вибраних орієнтацій, цінностей, ідеалів. Ціннісні орієнтації, які набули 

"суб'єктивно-особистісного змісту", є основною формою функціонування 

цінностей і, що особливо важливо, сходинкою їх переходу в діяльність 

індивіда. Саме в системі світоглядних ціннісних орієнтацій виявляється 

ставлення особистості до основних цілей своєї життєдіяльності, шляхів і 

засобів досягнення їх, тобто до таких обставин життя людини, які 

формують її особистість, визначають перспективні лінії розвитку і 

принципи взаємодії із зовнішнім світом. 

У кожному акті світоглядного вибору, як внутрішньої інтенції, 

закладена потенція зовнішньої демонстрації своєї «самості», самореалізації 

особистості на основі вибраних орієнтацій, які, набувши «особистісного 

змісту», спонукають її до діяльності, творчості, самоствердження. Світогляд 

детермінує розвиток життєдіяльності особистості є в практичному сенсі 

умовою цього розвитку. Людська об'єктивність, яка відбита у світогляді, 

визначає характер, мету і мотиви діяльності. Світоглядні орієнтації, в т.ч. й 

релігійні, певною мірою функціонують як суб’єктивні гаранти 

послідовності й ефективності життєдіяльності особистості, її 
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самоствердження. Важливою умовою їхнього функціонування є свобода 

совісті та свобода релігії. 

Особистість реалізує себе у діяльності за рахунок підключення 

широкого спектра духовної «енергії» – світогляду, знань, традицій, звичаїв, 

культури, тобто йдеться про діяльнісний, зовнішній аспект свободи совісті. 

Тільки в процесі діяльності, публічного вияву своєї «самості» індивід може 

продемонструвати особливості своєї особистості, напрям своїх дій, вчинків, 

їх відповідність вибраним світоглядним цінностям, орієнтирам та ідеям. 

Свобода совісті набуває свого актуального буття в момент її 

самореалізації. Остання постає екстраординарною іпостассю, у своєму 

практичному функціональному вияві важливою умовою сутнісного 

функціонування як світогляду в цілому, так і релігійного світогляду й 

переконань зокрема. У даному контексті варто нагадати слова німецького 

дослідника проблем історії свободи релігії і релігійної самореалізації 

Л.Шмідта, який писав: «Свобода віри, як і свобода думки, проявляє себе не 

у безсловесності: вона полягає у свободі виявляти себе, а засіб цього вияву 

суть слово, культ, письмо».142 Відтак зовнішня (публічна) маніфестація 

особистістю зокрема своїх релігійних переконань і узгодження з їхньою 

суттю своїх вчинків, дій, життєдіяльності є одними із найважливіших 

аспектів свободи релігії – релігійної самореалізації. 

Підкорення вільно вибраним і усвідомленим світоглядним, зокрема 

релігійним цінностям, ідеалам, які набули суб'єктивно-особистісного 

змісту, статусу віри, їх активний зовнішній вияв: участь в релігійних 

обрядах, культових діях, публічна пропаганда, поширення релігійного 

світогляду, основ віри, побудова своєї життєдіяльності на релігійних 

принципах, є головними складовими структури самореалізації віруючої 

людини. 

Як і в процесі світоглядного самовизначення індивіда, так і під час 

його творчої самореалізації, обов'язковими структурними елементами 

останньої є мотив, воля, релігійні ціннісні орієнтації, настанови, ідеї. Вибір 

тут за своєю суттю спрямований на форму дії, активного вияву власних 

переконань, віри 

Самореалізація також потребує вольового акту. Причому він значно 

сильніший, ніж, скажімо, в процесі самовизначення. Чим сильнішою є воля 

людини, тим краще для самореалізації її. Зауважимо, що «релігійна 

самореалізація» індивіда як поняття в релігієзнавчому вимірі розкриває 

сутність зовнішнього прояву свободи релігії і постає як складний феномен 

людського буття. Прагнення, порив особистості (зокрема віруючої) до 

самореалізації лежать в основі її життя. Вона - його видиме втілення. В 

широкому розумінні самореалізація – це одночасно спосіб формування 

життєвої мети, засіб досягнення її і результат. 
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Таким чином, релігійна самореалізація, зокрема в її кінцевому вимірі,

 це результат вільного процесу, що проходить на міцному ґрунті 

усвідомлених сакралізованих цінностей, ідей, інтересів, які людина втілює, 

опредмечує у практичній життєдіяльності. Самореалізація індивіда у 

релігійній сфері людського буття потребує і «особистісної здатності», тобто 

сукупності таких якостей, як знання, досвід, витримка, самовладання, 

рішучість, гідність. До речі, останнє тісно пов'язане з свободою совісті і з 

таким її важливим аспектом, як самореалізація. Адже саме в процесі 

самоутвердження особистості усвідомлюється власна самоцінність. Гідність 

є результатом цього самоусвідомлення. Це – фундамент формування 

особистості, а також своєрідне відображення її глибокої віри і 

переконаності у вірності свого світоглядного і життєвого вибору, а 

водночас у тому, що жодним своїм вчинком вона не піде проти своєї 

совісті. 

Узагальнюючи можна сказати що, релігійна самореалізація – це 

вільна, без будь якого примусу публічна маніфестація особистістю своїх 

віросповідних переконань і узгодження з їх суттю своїх вчинків, дій, 

життєдіяльності. Це один з важливих структурних компонентів свободи 

релігії. Остання набуває свого актуального (суспільного) буття саме в 

контексті релігійної самореалізації. 

Активна і вільна світоглядна, в т.ч. й релігійна, самореалізація 

особистості - це важливе свідчення того, що свобода совісті й свобода 

віросповідань набувають свого актуального буття. Разом з тим, означені 

свободи постають умовою та засобом, можливістю особистісного 

самоствердження, саморозвитку, самовдосконалення індивіда. Знаходячись 

під впливом внутрішньої потреби реалізувати самого себе на основі 

світоглядного, релігійного чи, скажімо, морального вибору, він діє, творить, 

публічно демонструє свої світоглядні переконання, ціннісні орієнтири і тим 

самим «долає себе як деяку замкнену, самодостатню, самоцінну 

суб'єктивність»143 Долаючи свою суб’єктивність, він пізнає, що його 

цінність – не стільки в ньому самому, у сфері його автономного «я», скільки 

в самоздійсненні. «Самореалізація» і «самоздійснення» як поняття 

розкривають сутність зовнішнього прояву свободи совісті особистості й 

водночас постають як складний феномен людського буття. 

Зауважимо ще раз, що одним з важливих моментів у процесі 

самореалізації є подолання зовнішнього примусу, впливу «авторитарного 

слова», звільнення від нього, солідаризація із «словом, внутрішньо 

переконливим», тобто цінностями, переконаннями, набутими в процесі 

вільного самовизначення. Адже немає нічого більш суперечливого свободі 

совісті, як мислити інакше, ніж діяти, і діяти інакше, ніж мислити. Це – 
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 Див.: Мисливченко А.Г. Феномен внутренней свободы // О человеческом в 

человеке. – М., 1991. – С. 212. 
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екстраординарне положення в аспекті вільного функціонування світогляду 

в практичній площині людського буття. Згадаймо у цьому зв’язку слова 

відомого російського філософа І.О. Ільїна про те, що «продиктоване 

мислення є ілюзія мислення, симуляція думки. Нав'язана молитва, яка 

виголошується без участі вільного серця, є жалюгідна видимість молитви, 

лицемірство, яке прагне обманути людей і Бога. Людина, позбавлена 

свободи, духовно мертвіє... Приневолення ні в чому не може замінити 

вільного інтересу і творчості»144 

Людину можна змусити діяти певним чином, однак не можна змусити 

реалізуватися, змінити внутрішньо усталені, інтеріоризовані світоглядні 

переконання. Тим більше, що вільно вибраний індивідом світогляд, який 

визначає унікальність його як особистості, може повноцінно функціонувати 

лише в площині свободи. Особливо це стосується релігійного світогляду в 

його реалізаційному вимірі. В цьому аспекті ми можемо вести мову про те, 

що свобода совісті, як і її важлива структурна іпостась - свобода 

віросповідання, постає важливою детермінантою того процесу, в якому 

світогляд, в т.ч. і релігійний, формує передумови духовного 

самоствердження людини. Саме світогляд особистості є необхідністю для 

здійснення її самобуття. Можна погодитися в цьому з російським 

філософом В. Фіногентовим стосовно важливості в означених вище 

процесах буття людини «світоглядної детермінації». За допомогою цього 

поняття «фіксуються ті обставини, що спосіб життя як індивідуального, так 

і соціального суб’єкта значною мірою, а нерідко й повністю залежить від 

світогляду даного суб’єкта»145. 

Життя підтверджує цей висновок масою фактів. Однак маємо взяти 

до уваги й те, що повноцінний світоглядний, зокрема й релігійний, 

детерміналізм у площині людського буття, у своєму функціональному вияві 

діє тоді ефективно, коли він цю дію виявляє в умовах свободи совісті та 

свободи віросповідань. Світогляд (світський чи релігійний), якщо він 

функціонує в умовах свободи совісті й свободи віросповідань – це ядро 

духовного буття особистості, це базис її самості, її способу життя. 

Це особливо рельєфно виявляється в житті віруючої людини. 

Остання, якщо вона живе в умовах справжньої, а не декларованої свободи 

совісті (свободи світогляду) й релігії, вибудовує своє буття, свою 

життєдіяльність у відповідності з релігійним світоглядом у координатах 

своєї віросповідної парадигми, вибраної нею вільно, без примусу. Разом з 

тим зауважимо, що прямий детермінаційний вплив світогляду у всіх його 

іпостасях на особистість, її духовне життя не є самоочевидним. Однак його 
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рівень прямопропорційний рівню й ступеню забезпечення свободи совісті й 

свободи віросповідань в суспільстві. 

Вважаємо за необхідне у рамках нашого дослідження зупинитися на 

змісті понять «свобода совісті» та «свобода релігії». Зауважимо, що коли ми 

ведемо мову про свободу совісті, то маємо на увазі перш за все 

філософсько-етичну категорію, яка у своїй сутності перебуває в 

нерозривному зв'язку із сенсом, світоглядними, морально-етичними 

координатами буття людини. Це – духовна цінність, атрибутивна ознака 

особистості. Цілком логічно, що феномен свободи совісті розглядається як 

"первісна свобода", що лежить в основі всіх інших свобод. 

Як поняття "свобода совісті" характеризує внутрішню здатність 

людини осмислювати, оцінювати різні моральні, світоглядні, в тому числі й 

релігійні парадигми, вільно, без будь-якого зовнішнього примусу робити 

завізований власною совістю вибір, переводити їх ціннісно-смислові 

параметри в площину своїх переконань, життєвих орієнтирів, а також 

можливість безперешкодної її самореалізації на основі свого 

самовизначення. 

В даному контексті категорія "свобода совісті" охоплює своїм змістом 

широку сферу духовного, світоглядного буття людини, в якій вона вільно 

самовизначається і самоактуалізується. Тобто, коротко кажучи, свобода 

совісті – це умова і можливість вільного духовного самовизначення 

особистості її самореалізації в межах свого світоглядного вибору. 

Очевидним є той факт, що релігія в просторі означеної сфери постає 

лише "як" одна з важливих її структурних елементів, однак не покриває її. 

Тому, коли ми ведемо мову про проблеми вільного самовизначення і 

самореалізації людини в релігійній площині, то цей процес ми 

характеризуємо через поняття "свобода релігії". Це дає можливість 

стверджувати, що поняття "свобода совісті" і "свобода релігії" тісно 

взаємопов'язані, однак не є тотожними. Вони співвідносяться як ціле 

(свобода совісті) і частина (свобода релігії). Свобода віросповідання постає 

як свобода релігійної совісті. Варто ще раз підкреслити, що свобода 

віросповідання, будучи однією з важливих структурних складових свободи 

совісті, стосується того, що є "благом людського духу", всього того, що має 

відношення до вільного функціонування релігії в суспільстві. 

Відзначимо, що у самому визначенні поняття "свобода релігії" чітко 

проглядається її внутрішній і зовнішній аспекти. Суть її внутрішнього 

аспекту – це свобода самовизначення особистості в площині релігійних 

орієнтирів, цінностей. В даному контексті свобода постає як "феномен 

повного внутрішнього самовизначення", як його умова і можливість. Ми 

його експлікуємо як свободу віросповідання. 

Відмітимо, що важливим, визначальним є те, що коли ми розглядаємо 

свободу релігії, то маємо передовсім на увазі проблеми, пов'язані не тільки з 

віруючою людиною, яка вже здійснила свій вибір і самостверджується в 



93 
 

системі конкретних релігійних координат приватно чи у певній релігійній 

спільноті, а із особистістю, яка ще не є віруючою (або ж знаходиться в 

ситуації заміни віросповідання) й лише шукає істину у царині "вічних 

питань", сенс свого життя в релігії, свій шлях до Бога. Тобто йдеться про 

індивіда, який самовизначається в релігійній площині. 

Проблеми, які вирішує людина в ході цього складного 

інтропсихологічного, інтелектуального процесу, питання, які вона ставить 

сама собі, своєму життєвому, духовно-ціннісному досвіду, аналіз і оцінка 

наявних альтернатив свідчать про свободу її розуму, волі, совісті, про їх 

узгоджену здатність вільно шукати такі вирішення проблеми, "які могли б 

надати життю повного сенсу". Відзначимо, що такого роду пошук є для неї 

іманентною, глибоко духовною спонукою. Цей пошук постає як своєрідний 

"пробуджений запит духу", як потреба "все своє існування оперти на істині, 

визнаній остаточно, що дає впевненість і не підлягає ніяким сумнівам". Для 

багатьох людей такою Істиною стає конкретне релігійне вчення, як вияв 

вільної реалізації "запиту духу", що відбувається через їхнє 

самовизначення, через вибір, який є його вузловим моментом. Отже, 

свобода релігії – це вільне, без будь-якого (світського чи релігійного 

примусу), завізоване власною совістю самовизначення особистості щодо 

певних релігійних цінностей, орієнтирів та самореалізація, життєве 

самоствердження на їх основі. Тобто, це є вільний вибір людиною 

релігійних координат смислу свого буття і його реалізація. 

Ще одне зауваження у цьому зв'язку. Складовою структури свободи 

релігії є свобода церкви. Поняття «свобода церкви» характеризує соціально-

правові можливості діяльності релігійних спільнот, їх інституцій, вільного 

виконання ними своїх функцій і ролі, їх автономію і незалежність. Воно 

охоплює широкий спектр проблем як сугубо релігійної, культової 

діяльності віросповідної громади, так і позакультової – господарської, 

економічної, фінансової, суспільно-корисної тощо. 

Свобода церкви структурно охоплює і свободу створення релігійних 

спільнот, інституцій, свободу її діяльності та управління. Зауважимо, що 

специфіка загальнометодологічного підходу до розкриття сутності даної 

проблеми полягає не в простому механічному перерахуванні набору 

структурних елементів явища, що піддається релігієзнавчій рефлексії, а 

осмислення їх складної діалектичної взаємодії, взаємозалежності. 

Поняття «свобода церкви» характеризує певний вид суспільної 

свободи, який тісно пов'язаний з публічним виявом свободи віросповідання 

особистості. На концептуальному рівні свобода церкви постає як дериват 

віросповідної свободи індивідів. Ці всі зауваги термінологічного плану 

надзвичайно важливі для подальшої експлікації запропонованої проблеми.  

Потреба в життєвосмислових основах буття є визначальною рисою 

духовного ладу особи. Найбільш відчутно це проявляється у сфері 

релігійного самовизначення, пошуку власного шляху до Бога. І в цьому 
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аспекті однією з важливих умов віднайдення сенсу життя, його 

світоглядного, ціннісного оформлення є «свобода як людська форма 

самодетермінації буття»146. У кожному акті релігійного вибору, як 

внутрішньої інтенції, закладена потенція зовнішньої демонстрації 

«самості», самореалізації індивіда на основі вибраних релігійних орієнтацій, 

цінностей. Коли ми ведемо мову про функціонування релігійного 

світогляду й переконань, то маємо взяти до уваги таку важливу умову 

(обставини) як свобода буття релігії в суспільстві. Адже остання: 

– це характер взаємовідносин держави та релігійних організацій. її 

ставлення до релігії; 

– це її місце і функціональна роль у суспільстві, правовий статус 

релігії і церкви, нормативний простір діяльності тих чи інших 

релігійних організацій, рівень можливості реалізувати свої 

функціональні потенції в конкретному соціумі; 

– це, по суті, й комплекс проблем, пов'язаних з правами і свободами 

людини в аспекті її ставлення до релігії та церкви, умовами і 

можливостями її вільної самореалізації в системі релігійних чи 

арелігійних координат; 

– це і питання міжцерковних, міжконфесійних, внутрішньо-

церковних відносин. Сутність свободи буття релігії в суспільстві 

розкривається через співвідносність понять: "свобода совісті", 

"свобода релігії!, "свобода церкви", "свобода в релігії". 

Духовне життя індивідів, соціуму, суперечливі процеси розвитку 

релігійної і секуляризованої свідомості, відносин між державою і церквою, 

міжконфесійних взаємин ставлять проблему свободи совісті, свободи 

релігії, передусім як "людиномірну". "Людиномірність", скажімо, свободи 

релігії, совісті виявляється в тому, що вона відображає законодавчо 

оформлене і реалізоване практично визнання державою, іншими людьми, 

громадськими, політичними чи релігійними організаціями людської 

особистості як вищої цінності, повагу до її духовного суверенітету, свободи 

самовизначення і самореалізації, зокрема в релігійній сфері свого буття. 

В цьому контексті не є випадковим те, що рівень практичної 

реалізації свободи совісті, свободи релігії в їх суб'єктивно-

екзистенціальному і суспільно-інституалізованому вимірах розглядається в 

аспекті міжнародних правових стандартів як важливий критерій оцінки 

гуманістичної сутності тієї чи іншої держави, її демократичності. 

Маємо також взяти до уваги, що в дуалізмі держави й релігійного 

комплексу (в його конфесійному, інституційному виявах) чітким є "вододіл 

між релігійною істиною і політичною ідеологією", який у своєму 

історичному розвитку виявляє себе в нейтральності держави щодо релігії і в 
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свободі віри для громадян. Відтак, принцип розділення політичного і 

релігійного можна розглядати як реальну можливість для індивіда, всупереч 

усім детермінантам, виявляти свою суб’єктивність, свою свободу совісті147. 

Отже, діалектика взаємовідносин держави й релігійних організацій 

безпосередньо корелюються з рівнем і ступенем, якісними параметрами 

практичної реалізації свободи совісті, свободи буття релігії. 

Це дає нам право вести мову про пряму кореляцію принципів 

державної політики у сфері свободи совісті, свободи віросповідання із 

ступенем і рівнем реалізації останніх. Це підтверджує історія розвитку 

такого типу суспільних відносин і утвердження принципів свободи совісті. 

Характер і зміст означених відносин були і залишаються динамічними, 

узалежненими від цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних чинників. Тобто, 

йдеться про їх контекстуальну визначеність. Тому в процесі свого 

становлення вони (ці відносини) в площині політики держави щодо релігії й 

церкви (релігійних організацій) набували різноманітних форм, видів, 

моделей, тобто стійкої суми певних якостей, характеристик. Маємо також 

взяти до уваги, що державно-конфесійні відносини постають у своїй 

сутності як дериват державної політики щодо релігії і церкви (релігійних 

організацій), як важливий структурний компонент цієї політики. Остання є 

одним із суспільно значущих сегментів внутрішньої і зовнішньої політики 

держави. 

Трансформаційні процеси, новації, наявні проблеми, а також кризові 

явища, які притаманні сьогодні українському соціуму, мають місце бути і в 

релігійному середовищі. Вони впливають на стан, характер відносин 

держави й релігійних організацій в ній сущих, рівень реалізації свободи 

совісті, віросповідання в Україні, а тому потребують релігієзнавчного 

осмислення саме в контексті експлікацій концептуальних засад державної 

політики щодо релігії і церкви (релігійних організацій). Тим більше, що 

дискусія в науковому, громадському вимірах стосовно означеної проблеми 

останніми роками набула певної актуальності. Позиції в контексті цих 

дискусій – різні. Однак у своїй сукупності, неоднозначності й 

контрадикторності вони уможливлюють осмислення змісту, 

концептуальної суті цього виду політики держави з урахуванням сучасних 

потреб і викликів. 

Важливими у цьому дискурсі постають питання коректності щодо 

використання методологічного інструментарію, понятійно-концептуального 

апарату, уточнення змісту основних понять. Відзначимо, що використання в 

релігієзнавчому й правовому дискурсах некоректних понять, термінів при 

експлікації проблеми державної політики у сфері свободи совісті негативно 
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впливає як на якість їх теоретичного осмислення, так і практичного 

розв'язання. 

Означену нами галузь державної політики в понятійному аспекті 

пропонується описувати через термінологічний конструкт «державна 

політика щодо релігій і церкви (релігійних організацій)» або більш 

розширено у сутнісному вияві – «державна політика у сфері свободи 

совісті, свободи буття релігій». Зауважимо, що в науковій (релігієзнавчій і 

юридичній) літературі означена політика держави нерідко експлікується 

через терміни «віросповідна політика держави», «релігійна політика 

держави», а також «державно-церковна політика». Зрозуміло, що ці 

понятійні конструкти (внутрішня логіка побудови її використання яких не 

контамінує із сутнісними характеристиками реальності) надають такій 

політиці релігійного забарвлення.  

 Вживання поняття «релігійна політика держави» визначає однозначно 

релігійний зміст, характер цієї політики. Такого типу поняття були б 

коректними при характеристиці політики конфесійно орієнтованої держави, 

держави з панівною церквою. Адже світська держава не повинна проводити 

"релігійну політику". В цьому аспекті для багатьох авторів, які визнають 

такий термін, спрацьовує так званий галузевій підхід, на кшталт – 

економічна політика держави, соціальна політика тощо. 

Щодо самого поняття "державна політика у сфері свободи совісті, 

свободи буття релігій", то воно у своїй сутності характеризує 

концептуально оформлену систему ідей, принципів, стратегічних напрямів, 

підходів, мети, організаційно-практичних заходів та дій держави, 

спрямованих на планомірне регулювання суспільних відносин, які пов'язані 

зі світоглядною, передусім релігійною самореалізацією громадян, 

створенням нормальних суспільно-політичних, правових умов для 

забезпечення права на свободу совісті й віросповідання, діяльності 

релігійних організацій, гармонізацію їх відносин з державою, утвердження 

демократичних форм їх співіснування та співпраці. 

Держава є організатором і провідником такої політики. Тому 

сутнісний акцент у характеристиці останньої слід робити на терміні 

"державна політика у сфері свободи совісті, свободи буття релігій", а не на 

терміні "віросповідна політика" чи "релігійна політика". При цьому слід 

врахувати, що в понятійному аспекті "держава постає як організована за 

принципами верховної влади і верховенства сфера соціальної системи, яка 

приймає обов’язкові й дійсні для всіх і кожного законодавчі регулятивні 

норми (без втручання у внутрішній простір суб'єктів) і володіє привілеєм на 

узаконений примус". Такого типу функціональна характеристика держави 

дозволяє виділити її із всіх складових підсистем суспільства і співвіднести 
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домінантне положення з ієрархією взаємозв’язків і взаємодії з іншими 

підсистемами148. 

Зауважимо, що коли ми ведемо мову про державну політику щодо 

релігії і церкви та релігійних організацій, то при цьому передусім 

акцентуємо свою увагу на проблемах, пов'язаних із забезпеченням права на 

свободу релігії. 

Варто підкреслити, що в основі означеної політики (і це дуже 

важливо) має бути покладено чітке осмислення на державному рівні місця і 

ролі релігій, релігійних організацій в суспільстві, житті віруючої людини. 

Це, якщо так можна висловитися, своєрідна світоглядна база цієї політики. 

Ця політика є динамічною, вона узагальнена суспільно-політичним 

контекстом. У практичній площині за роки незалежності Українська 

держава виробила базові принципи, засади цієї політики, які значною мірою 

відповідають вимогам часу, демократичним процесам, запитам релігійних 

спільнот. Відзначимо також, що цей процес був складним, болісним і 

суперечливим. На жаль, політика держави у сфері свободи совісті, свободи 

буття релігій не одержала ще свого концептуального оформлення. 

Що стосується критеріїв та основних принципів цієї політики, то 

вона: 

– побудована на засадах законності і справедливості, є легітимною; 

– корегується з основними положеннями Конституції України, 

комплексу законодавчих і нормативних актів щодо свободи 

совісті, свободи релігії, які, у свою чергу, постають як юридичне 

оформлення принципових основ цієї політики; 

– відображає інтереси людини, громадянина (віруючої чи 

невіруючої особистості), визнає непорушність їхнього права на 

свободу совісті, свободу віросповідання, необхідність його 

повноцінної реалізації; 

– відповідає визнаним нашою державою нормам, вимогам, 

міжнародного права в цій сфері; 

– спрямована на забезпечення єдності й однаковості правових 

підходів, принципів у їх практичному вияві (відносини владних 

структур і релігійних спільнот) як на загальнодержавному, так і 

регіональному рівнях; 

– адекватна потребам держави, суспільства, релігійних організацій, 

викликам часу, базується на глибокому аналізі релігійної ситуації в 

країні, враховує позитивні й негативні тенденції, внутрішню логіку 

їх розвитку, прогнозовану перспективу; 
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– враховує той факт, що релігія і церква (релігійні організації) 

історично імплантовані у структуру українського соціуму, є його 

невід’ємною частиною, 

– їх роль і функціональну значущість и суспільному житті, морально 

виховний потенціал, рівень довіри людей до релігійних інститутів 

(перш за все. традиційних для України конфесій), а також те, що 

наша країна є поліконфесійною; 

– орієнтована на відродження, розвиток духовного життя 

суспільства, його оздоровлення, створення умов для оптимального 

задоволення релігійних запитів віруючих громадян, вільної (в 

межах закону) діяльності релігійних, організацій в їх конфесійному 

розмаїтті, забезпечення стабільності, миру, спокою, атмосфери 

толерантності як у релігійному середовищі, так і соціумі в цілому. 

Аналіз показує, що в реалізаційному аспекті державна політика у 

сфері свободи совісті, релігій включає також і певні види діяльності 

держави зокрема, нормотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну, 

контрольну, наукову та освітню. Узагальнюючи, варто наголосити, що 

державна політика щодо релігії і церкви чітко окреслює пріоритети, роль, 

стратегію й тактику, методологію практичної діяльності всіх гілок 

державної влади для забезпечення свободи релігії, релігійних спільнот, 

можливостей для самореалізації віруючої особистості та виконання 

притаманних релігійним інститутам функцій, правовий захист цієї свободи. 

Політика Української держави у сфері свободи совісті, релігії 

базується на системі чітких визначальних принципів: 

– світський, конфесійно безсторонній (нейтральний) характер 

держави. її структурних підрозділів; 

– рівність кожного (людини і громадянина) у правах і свободах 

перед законом, незалежно від їхнього ставлення до релігії, 

приналежності до тих чи інших конфесійних спільнот; 

– рівність усіх релігійних організацій перед законом; 

– допустимість у сфері свободи совісті, релігії, релігійних 

організацій лише тих обмежень, що встановлюються законом і є 

необхідними в контексті охорони суспільної безпеки громадського 

порядку, здоров'я і моралі або захисту прав і свобод інших людей; 

– цілеспрямоване формування (на рівні суспільства) засад гуманізму, 

толерантності, поваги до гідності людини. її релігійних почуттів, 

культурно-національних, релігійних традицій. 

Ці та інші положення, на яких, власне, й побудовані відносини 

держави і церкви (релігійних організацій), закріплені в Конституції 

України, в Законі "Про свободу совісті та релігійні організації", який є 

базовим і регулює відносини у сфері права людини і громадянина на 

свободу совісті, окреслює правовий статус релігійних організацій, а також 

обов'язки суб'єктів державно-конфесійних відносин. Своє трактування, 
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конкретизацію ці положення знайшли в цілому ряді інших нормативно-

правових актів, котрі визначають юридичні засоби, механізм практичної 

реалізації свободи релігії, її охорони і захисту, врегульовують окремі галузі 

державно-церковних відносин, питання діяльності релігійних організацій, 

їхньої власності, трудових правовідносин у них тощо. 

Законодавство про свободу совісті та релігійні організації в 

означеному контексті постає як цілісна система, є юридичним виразом 

державної політики щодо релігії і церкви (релігійних організацій) і складає 

нормативну основу відносин держави і релігійних організацій. Стаття 35 

Конституції України закріплює право кожної людини, яка проживає на 

території України ( а не тільки її громадян) на "свободу світогляду і 

віросповідання''. Це "право включає свободу сповідувати будь-яку релігію 

або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 

колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність". 

Як бачимо, в Основному Законі не вживається поняття "свобода совісті". 

Проте воно сутнісно і структурно подано через термінологічний конструкт 

"свобода світогляду і віросповідань". А це фактично і є свобода совісті в її 

філософсько-правовому прочитанні. 

В правовому вимірі функціонування свободи совісті та свободи 

релігії є чимало проблем, а в законодавстві чимало лакун, які ще 

потребують заповнення. Практична матриця свободи совісті та релігії, 

зокрема в нашій державі, має бути чітко зорієнтованою на підняття рівня 

поваги до гідності кожного в Україні сущого, пам’ятаючи, що ця свобода 

має бути повноцінною, працюючою. 

 

 

 

 

2.2. Засоби масової інформації та Інтернет – 

оперативні інформатори про релігійні феномени 

 

В сучасному світі, а в Україні зокрема, левова частка різноманітної 

інформації про явища релігійного життя приходить до громадян не 

безпосередньо. Адже воцерковлених українців, котрі добре знають життя 

принаймні своєї Церкви, менше за тих, хто спостерігає його спорадично, 

вибірково, а то й знайомий з ним переважно заочно, вже не кажучи про 

знайомство з іншими, окрім своєї, релігійно-церковними традиціями. 

«Посередниками» виступають переважно школа, де у складі різних 

предметів містяться згадки про релігійні феномени, художня література та 

засоби масової інформації.  

Проблематика місця й ролі ЗМІ в інформуванні про релігійне життя 

виправдано входить в поле уваги низки релігієзнавців, які здійснювали 

аналітичний огляд українських засобів масової інформації на предмет 
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наявності в них релігійно толерантних та нетолерантних матеріалів, в тому 

числі таких, що розпалюють міжрелігійну та міжконфесійну ворожнечу.  

Науковці виявили чимало проблем у подачі релігійної або ж 

релігієзнавчої інформації в мас-медіа, у чому, як у дзеркалі, відбиваються 

всі складнощі релігійно-церковного і духовно-культурного розвитку 

українського суспільства. Разом з тим досі бракує комплексного фахового 

осмислення можливостей ЗМІ в плані релігієзнавчого інформування, 

порівняльного аналізу опосередкованого та особистого ознайомлення з 

виявами релігійного життя, досліджень особливостей засвоєння 

дистанційно переданої інформації про нього для різних верств віруючих та 

невіруючих споживачів медійного продукту, відповідного впливу на їхнє 

світоглядне, духовне й культурно-цивілізаційне орієнтування широко 

доступного релігієзнавчого матеріалу різного змісту, якості та 

спрямованості тощо.  

А між тим в сучасній інформаційній добі саме ЗМІ стають для дедалі 

більшої кількості людей посередниками в їхньому знайомстві з явищами 

релігійного життя. І така ситуація має свої відповідні можливі та вже наявні 

плюси та мінуси, котрі варто аналізувати в контексті актуальних потреб 

оптимізації міжконфесійного і міжсвітоглядного діалогу, що особливо 

актуально для України.  

Як це не парадоксально на перший погляд, відповідні плюси і мінуси 

часто є «двома боками однієї медалі», двома «полюсами» функціональних 

та інших особливостей роботи ЗМІ в плюралістичному поліконфесійному й 

полісвітоглядному, ідеологічно неструктурованому, дезорієнтованому 

суспільстві. Негативні ж «полюси» мають властивість взаємно підсилювати 

свою дію, до того ж доповнюючись збитками діяльності мас-медіа як 

засобів масової культури, що, за влучним висловом С.Кримського, 

посилено креолізується. 

Розглянемо це докладніше, акцентуючи на релігієзнавчих зрізах 

проблем, які відтак виникають. 

1. Доступність та реальна востребуваність релігієзнавчої інформації 

ЗМІ. З одного боку, завдяки ЗМІ для великої кількості сьогоднішніх землян 

став доступніший величезний масив різноманітної інформації про релігійні 

феномени: новинної та аналітичної, документальної та художньої, 

історичної та гостро злободенної. Це - інформація про релігійно-церковне 

життя у традиціях предків та сучасників: від знайомого з реального життя 

та особистого досвіду до баченого в ближніх і дальших сусідів та аж до 

найекзотичніших культів далеких земель або древніх часів. Трансляції 

релігійних служб та найрізноманітніших інших видів релігійних практик 

різних релігійних груп та Церков, слово проповідників, міжцерковні 

зустрічі та міжрелігійні й міжцерковні конфлікти постають перед 

споживачами інформації ЗМІ щодня. Було б лише бажання все те дивитися, 

слухати й читати. До послуг – ціла енциклопедія знань про релігії, їхні 
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різноманітні інтерпретації й оцінки, весь величезний «супермаркет релігій» 

«з доставкою» в зручне місце й у зручний час.  

З іншого боку постає питання: скільки людей реально користуються 

цією доступною інформацією, скільки вибирають з її нескінченого потоку 

якісні частини? Колись, щоб вибратися на прощу, до святих відпустових 

місць чи на проповідь видатного проповідника, треба було прикласти 

чимало зусиль. Про це мріяли, цього добивалися, навіть рискуючи життям. 

Це ставало великою подією в біографії, про яку потім нескінченно 

розповідали зацікавленим родичам, сусідам та нащадкам. Тепер легка 

доступність споглядання (слухання, читання) таких та багатьох інших явищ 

релігійного життя може знецінювати їх, тим паче, що відповідна інформація 

пропонується поряд з іншою інформацією із різних сфер й мусить 

витримувати досить жорстку конкуренцію за увагу споживача (а це далеко 

не завжди вдається).  

Таким чином, доступність релігійної та релігієзнавчої інформації 

через ЗМІ не завжди прямо пропорційна її запитаності. Для оптимізації 

міжконфесійного і міжсвітоглядного діалогу, здавалося б, поінформованість 

про різні релігійні феномени та духовні явища є початком кращого 

порозуміння. Але можливості такої поінформованості через посередництво 

ЗМІ значною мірою залишаються потенцією, а не осягненою реальністю.  

2. Різноманітна релігієзнавча інформація в ЗМІ та проблеми 

персональної і спільнотної інформаційно-світоглядної безпеки. Сучасний 

інформпотік (в тому числі й подача релігійної й релігієзнавчої інформації) 

характеризується плюралістичністю, багатоальтернативністю та 

світоглядною різновекторністю. Така ситуація може, і мала б, розширювати 

кругозір, спонукати до самостійного порівняльного аналізу, надавати 

широкі можливості особистої орієнтації й вибору. Однак на практиці так 

буває далеко не завжди. Великий різнобарвний потік інформації - не лише 

через ЗМІ, але й звідусіль в оточенні сучасної людини - не лише, бува, 

притуплює гостроту сприйняття, викликаючи перенасичення і втому, але й 

може завдати іншої шкоди.  

Якщо це стосується інформації про різні релігії й релігійні практики, 

то для людей, котрі втратили родинні традиції, духовно-культурні традиції 

середовища свого походження, не успадкували чи не виробили чіткої 

системи поглядів на себе і на світ (що може стосуватися не лише дітей і 

молоді, спраглих до нового та незвичайного), можливі й інші негативні 

наслідки. Питання інформаційної безпеки релігієзнавчих матеріалів ЗМІ 

правомірно наголошуються колегами149. І йдеться не лише про страшилки 
                                                 
149

 Зокрема див.: Климов В. Питання свободи совісті в координатах національного 

законодавства про інформацію та засоби масової інформації // Релігійна свобода: 

мас-медіа, школа і церква як суспільні фактори утвердження: науковий щорічник. – 

2001. – № 5. – С. 76. 
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від так званих деструктивних сект (ними можуть виявитися цілком лояльні 

неорелігійні течії), але і про різні екстремістські вияви позавіросповідної 

містики, сумнівні ритуали нечистоплотних «пророків», відверто комерційні 

пропозиції шарлатанів. Більш того, якщо говорити не тільки про 

індивідуальний рівень, але і про суспільний, то безкритичне засвоєння 

деяких настанов, навіть традиційних Церков, робота котрих 

небезпроблемна для духовного й культурного розвитку тієї чи іншої країни, 

також може виливатися в ту чи іншу об’єктивно деструктивну діяльність 

для місцевої громади та цілої держави і не сприяти цивілізованому 

міжконфесійному діалогові. Яскравий приклад тому приклад – пропаганда 

кирилівського «русского мира» в Україні, котру частина 

священнослужителів УПЦ МП та мирян цієї Церкви втілюють в 

українофобські акції. 

3. Дистанційність подання релігійної й релігієзнавчої інформації в 

ЗМІ та ступінь глибини і адекватності її сприйняття. На перший погляд, 

легка доступність інформації про релігії через ЗМІ робить її споживання 

комфортним, а відтак і заохочувальним – читати газету чи Інтернет, слухати 

радіо чи дивитися телевізор можна в будь-який зручний час і в зручних 

обставинах: у транспорті, вдома за кавою після роботи, на ходу, виконуючи 

якусь домашню чи іншу механічну працю тощо. Водночас можна 

«побувати» на церковній службі, дізнатися релігійні новини з усіх усюд, 

послухати екуменічні дискусії та навіть побачити відзняте диво.  

Зрозуміло, що для людини віруючої, практикуючої свою віру, 

воцерковленої, яка має свій особистий досвід релігійного пережиття в реалі, 

заочне споживання релігієзнавчої інформації буде справді зручним 

доповненням, а для допитливого пошуковця смисложиттєвих цінностей та 

для науковця-дослідника – нагодою розширити їхні знання. Однак для 

більшості сучасних людей дистанційна релігієзнавча інформація, не будучи 

пріоритетно важливою, не «лягає» на їх особистий досвід і не підпадає 

цілеспрямованому критичному співставленню (а, слід мати на увазі, в ЗМІ 

сусідує релігієзнавча інформація дуже різного ґатунку). На прикладі саме 

релігієзнавчої інформації, яка апелює і до розуму, і до серця, особливо явно  

видно: можливість навіть докладно продемонструвати й компетентно 

пояснити не гарантує адекватного її сприйняття без особистої участі та 

включеності, навіть якщо йдеться про трансляцію в техніці 4Д (із запахами 

ладану та повівами від кадила), адже особливу ауру священнодійства чи 

диво зцілення вповні не передати «заочно».  

Взагалі, слід відзначити, що кількість хаотично споживаної 

інформації через ЗМІ про високе й вічне не обов’язково переростає у якість 

духовного розвитку проінформованого, якщо ця інформація й не залишила 

його байдужим, а відтак – не конче служить надійним матеріалом для 

конструювання плідного міжконфесійного і міжсвітоглядного діалогу, хоч 

може лягати у його фундамент.  
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Також варто мати на увазі, що дистанційність подання релігієзнавчої, 

як і будь-якої іншої інформації, як правило призводить до її спрощення 

(міру цього спрощення перевірити споживачеві складно, коли при цьому 

він не спостерігає за описуваними чи демонстрованими явищами 

релігійного життя в реалі і не може верифікувати інформацію особисто). 

Справді, сказати чи написати про все, що відбувається і зафільмувати все, 

що діється в рамках розповіді чи спостереження за тим чи іншим 

релігійним феноменом практично не є можливим. А це також впливає і на 

відповідне, спрощене його сприйняття.  

Таке об’єктивно обумовлене (самим методом трансляції) спрощення 

резонансно «накладається» на агресивно розповсюджувану в мас-медіа 

тенденцію подачі інформації: внаслідок орієнтації на «середнього» 

масового читача, слухача та глядача, в ЗМІ відбувається свідоме 

«полегшення» інформації для її споживання. Це досягається низкою 

професійних технологічних прийомів та відтворює відповідний 

«полегшений» попит. «Легкість» – це другий, після доступності, аргумент 

мас-медійників у їхній гонитві за клієнтами. Продукт пропонується у 

«розжованому вигляді», без «зайвих» деталей, навіть якщо йдеться, 

скажімо, про інтерв’ю з першоієрархами чи провідними релігієзнавцями: 

тих і других чемно втискують у прості чи й примітивні, недалекі й 

поверхові питання і спонукають до однозначних відповідей (що вихолощує 

розмову), до того ж у стислий час чи у дискусії з не завжди адекватними та 

компетентними візаві.  

Легкість також досягається й мусуванням тем, котрі найуразливіше 

привертають невибагливу увагу: скандали, сенсації, плітки (наприклад, 

священики-гомосексуалісти, вбивство у секті, народження двоголового 

«втілення бога» і т.д.), а це, особливо у делікатній релігійній проблематиці, 

у складній царині духу, призводить до спопсування навіть потенційно 

змістовних сюжетів. Всім цим не лише виявляється неповага до вдумливих 

читачів, слухачів і глядачів, до людей віруючих, але й відбувається 

сприяння зменшенню кількості таких споживачів та збільшенню любителів 

сурогатного, примітивного медіа-продукту. 

Таким чином, спрощення, полегшення релігійної й релігієзнавчої 

інформації у ЗМІ призводить до відповідного викривленого її сприйняття, 

що, у свою чергу, не сприяє адекватному знайомству з різними релігійними 

феноменами, а відтак – й адекватному розумінню та порозумінню, в тому 

числі й міжконфесійному діалогові. Окремі журналісти, як, наприклад, 

світлої пам’яті Клара Ґудзик та наша сучасниця Катерина Щоткіна, 

намагалися й намагаються протистояти такій «моді» подачею власного 

якісного матеріалу. Виходять зі своїми фаховими статтями й виступами у 

ЗМІ окремі науковці-релігієзнавці, проте поки що це – невелика кількість 

колег, котрі фізично неспроможні встигати писати і розповідати стільки, 

щоб «витискати» з медіа-простору профанну релігієзнавчу інформацію.  
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Частково компенсують проаналізовані недоліки подачі мас-медіа 

релігійної й релігієзнавчої інформації релігійно-церковні ЗМІ (серед них 

переважають електронні – сайти, журнали та ін. Церков, релігійних 

організацій, товариств тощо, яких нараховується десь біля 600150, та 

друковані, яких в Україні офіційно видається біля 400151), однак роблять це 

вони, зрозуміло, конфесійно заангажовано. І, не рахуючи спеціалізованих 

наукових релігієзнавчих періодичних видань, лише поодинокі 

інформаційно-аналітичні ресурси (переважно інтернетні), як от «Релігійно-

інформаційна служба України», «Релігія в Україні» та електронне видання 

Інституту релігійної свободи, підбирають свій ґрунтовний контент більш-

менш збалансовано. 

Доступність інформування через ЗМІ спокушує журналістів, а надто 

їх замовників, господарів ЗМІ, до свідомого маніпулювання споживачами 

інформації. Релігійна й релігієзнавча царина – не виняток, радше навпаки: 

як пов’язана з питаннями світоглядно-ідеологічними, вона і в мас-медіа стає 

ареною жорсткого змагання, тонких чи не дуже підтасовок та небезпечних 

ігор з масовою свідомістю. Маніпулювання стосуються як підбору, так і 

обробки й коментування документального матеріалу та всілякої іншої 

дотичної інформації: від історичної до найсучаснішої.  

Відбувається цілеспрямоване обидлення масового споживача, якому і 

в інформації з релігійного життя пропонуються здебільшого «гарячі 

фактики» зі скандалами та «суничкою», гороскопи та ворожки, на чому 

виправдано наголошують релігієзнавці152. Цим особливо грішать друковані 

«бульварні» видання, але і в «глянцевих» журналах для «серйозних людей» 

релігійна й релігієзнавча інформація, якщо і подається, то в дуже 

«полегшеному» форматі, який по суті небагато відрізняється у кращий бік 

своєю якістю. На радіо й телебаченні, крім нечастих принагідних запросин 

на інтерв’ю в час свят чи резонансних суспільних подій 

священнослужителів та релігієзнавців, тих та других інколи можна почути 

серед гостей якихось соціальних шоу, де їм рідко випадає нагода встигнути 

сказати щось довше кількох хвилин. Якусь кількість ефірних годин 

купують ті чи інші проповідники, але їхня аудиторія є досить обмеженою. 

Якщо ж і трапляються змістовні передачі про релігію з участю науковців, з 

документальними зйомками, цікаві художні стрічки на релігієзнавчу 

тематику, то вони подаються, як правило, в непопулярний час.  
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Непропорційно перебільшену (і не рівну відносно різних конфесій) 

увагу приділяють ЗМІ різним подіям, пов’язаним з приїздами 

першоієрархів Церков. Наприклад, здійсненим за кілька останніх років 

візитам Патріарха Московського Кирила віддавалося безпрецедентно 

багато часу в прайм-тайм на українських державних телеканалах, що 

перетворилися фактично з погодинних хронікарів цих візитів, з тенденційно 

підібраним супроводом коментаріату. Водночас, «незручні» для 

можновладних замовників медіа-продукту події релігійного життя 

замовчуються або подаються надто лаконічно та коментуються негативно-

заангажовано. 

Через подання дотичної релігії інформації в ЗМІ, як це слушно 

відзначають дослідники153, незрідка відтворюються старі міфи та творяться 

нові: зокрема, посередництвом безкінечних повторів у телепрограмах 

старих радянських фільмів про історичні події різної давності (де або 

засуджується церковне мракобісся взагалі, або як вороги подаються західні 

християни), трансляції шовіністичних російських серіалів про доблесних 

православних воїнів, які громлять підступних мусульман, вже не кажучи 

про тиражування сучасних лекцій адепта «русского мира» для українців – 

Патріарха Московського Кирила. Щодо стосується державних українських 

каналів, то постає правомірне питання: чи замовляли такий продукт 

українці – платники податків? Питання щодо всіх ЗМІ, кому це вигідно, 

виглядає за таких умов не лише риторичним, але й безнадійно наївним. 

Зрозуміло, що такі вади подачі релігійного й релігієзнавчого 

матеріалу в мас-медіа не сприяють ані об’єктивному інформуванню 

українців про різні явища релігійного життя, ані оптимізації 

міжконфесійного й міжсвітоглядного діалогу, оскільки підживлюють 

неадекватні, неконструктивні в сучасності стереотипи взаємосприйняття 

віруючих різних Церков та прихильників різних церковних традицій, 

компрометують віруючих в очах їхніх невіруючих співгромадян. 

Очевидно, що проаналізовані «мінуси» подачі релігієзнавчої 

інформації в ЗМІ частково зумовлені їхніми функціональними 

особливостями і є неуникними. Однак пропорція всіх «плюсів» та «мінусів» 

залежить як від постачальників, так і від отримувачів цієї інформації. Всім в 

Україні сущим, кому не байдуже міжконфесійне порозуміння і співпраця, 

вартувало б не лише здійснювати зусилля з оптимізації міжконфесійного 

діалогу, але й піклуватися про те, як він висвітлюється в мас-медіа, як 

сприяють (чи не сприяють) ЗМІ його налагодженню й успішному перебігу.  

Загалом, місце ЗМІ в інформуванні про релігійне життя реально не 

таке велике, як воно потенційно могло би бути, а його роль – неоднозначна, 
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не завжди очікувана й конструктивна. Об’єктивне і збалансоване 

представлення релігійних традицій, явищ релігійного життя, зокрема й 

міжконфесійного спілкування, та відповідний фаховий коментаріат 

залишаються надзавданням і потенцією. Нагальна потреба актуалізації не 

лише духовних запитів, але й звичайних людських цінностей в Україні 

запитує більш відповідальне ставлення громадян як до свого особистого 

споживання релігієзнавчої інформації через ЗМІ, так і до суспільного 

замовлення на таку інформацію від мас-медіа. Вивчення змістовної 

наповненості, культурно-цивілізаційної спрямованості потоку релігійної й 

релігієзнавчої інформації в мас-медіа та реакції на це споживачів їхньої 

продукції є для науковців цікавим професійним, суспільно значущим 

викликом.  

Особливої дослідницької уваги потребує Інтернет як засіб не лише 

масової інформації, але й масової комунікації. Він є відносно новим явищем 

для вивчення науковцями і має принципову відмінність від усіх інших 

інформаційних засобів, бо ж відкриває небачені раніше можливості для 

науковців. Адже Інтернет, будучи колосальним масивом інформації, що 

містить набуті й «канонізовані» знання і нові розвідки та стрімко 

поповнюється, є водночас майстернею осмислення досвіду й генерації 

нових ідей. Це не просто архів та бібліотека, а й сучасна «Агора», де 

шукаються, формулюються й переформульовуються, дискутуються старі й 

нові знання, шляхи їхнього застосування (зрозуміло, йдеться про 

інтелектуальний, суспільно значущий сектор Інтернету). Інтернет швидко 

освоюють і Церкви, і віруючі: він стає важливим засобом євангелізації та 

засобом комунікації визнавців і прихильників різних конфесійних і 

світоглядних орієнтацій. 

Таке унікальне поле дослідження й діяльності для науковців (та всіх 

бажаючих поповнити свої знання про світ та вплинути на його розвиток) 

стає щороку доступнішим для дедалі більшої їх кількості та привертає увагу 

науковців-освітян154. Що особливо цінно для суспільствознавців, то це те, 

що в Інтернеті можна не лише здобувати й аналізувати інформацію, але й 

апробували ті чи інші ідеї, оперативно перевіряти власні припущення 

шляхом адресних «ін’єкцій» мислестимулів та вивчення відповідної 

зворотної реакції. Для релігієзнавців, котрі студіюють релігійні феномени 

не лише на власних вітчизняних теренах й потребують як архівних, так і 

живих сучасних матеріалів для порівняльного аналізу місцевих та 

інорегіональних проявів релігійного життя, це також є надто важливим. 
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Такі дослідження можливі на багатьох сайтах, зокрема і в інтерактивних 

формах спілкування (коментарях під статтями та новинами), в блогосфері 

та на форумах, в соціальних мережах.  

З огляду на бажаність об’єктивного інформування про релігійно-

духовні процеси, зрозуміло, науковців турбують відповідні можливості 

Інтернету. Вони в цьому плані, з одного боку, начебто мало відрізняються 

від потенціалу паперових та інших візуальних джерел інформації (ЗМІ, 

зокрема радіо й телебачення). Однак, з іншого боку, спираючись на свою 

інтерактивність та більшу відкритість, Інтернет виграє завдяки наявності 

значно потужніших можливостей критично-порівняльної перевірки 

інформації. 

Перевагою такого джерела як інтернет-контент, де збирається не 

лише інформація, але й думки про неї та її оцінки громадянами, є його 

відносна або й цілковита непідцензурність (це стосується і церковних та 

прицерковних сайтів і форумів – тією чи іншою мірою, а громадські 

модеруються, як правило, тільки на предмет дотримання етики 

спілкування), тоді як недоліком є не завжди стабільний доступ та 

функціонування.  

Зрозуміло, інтернет-аудиторії в різних державах та в різних 

середовищах являють собою поки що не репрезентативні, а скоріше фокус-

групи, принаймні в Україні (а в розвинутих країнах пенсіонери стають не 

менш активними користувачами Інтернету, ніж підлітки та молодь). Однак 

дослідження позицій користувачів інтернет-мережі гадаємо є не менш 

правомірним і доцільним, ніж вивчення позицій інших фокус-груп 

(віруючих певних Церков, студентства, учнів, тощо), позаяк кількість 

сучасної української інтернет-аудиторії не лише співмірна, а вже й 

переважно більша названих. Адже за офіційними даними Державної 

адміністрації Міністерства зв’язку і транспорту України, українська 

інтернет-аудиторія на 2010 рік склала понад 15,3 мільйона учасників 

(унікальних користувачів) – третину населення держави155.  

Варто наголосити: інформація з окремих інтернет-ресурсів може 

зникати, як, трапляється, горять чи зникають паперові її носії. Проте, як і у 

випадку з останніми, тиражованими як правило в багатьох примірниках, 

інформація в електронному вигляді передруковується численними 

електронними ЗМІ, а відтак її легко можна віднайти через Інтернетні 

пошукові системи. 

Стосовно частки релігійно-духовного контенту у світовій інтернет-

мережі: уявлення про неї може дати той факт, що в рейтингах міжнародних 

пошукових інтернет-систем слово «релігія» та похідні стабільно входять в 

топ десяти найбільш популярних. Лише український сектор Інтернету 
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налічує понад вісімсот релігійних сайтів. Найбільш повний веб-каталог 

«Релігійно-інформаційної служби України»156 представляє 568 сайтів 

Церков, релігійних громад та груп в Україні та 233 релігійних сайтів 

діаспори. З них 342 православних (155 – Української Православної Церкви 

Московського Патріархату, 60 – Української Православної Церкви 

Київського Патріархату, 18 – Української Автокефальної Православної 

Церкви та 16 – інших православних Церков і громад на вітчизняних 

теренах, а 93 – створені в українській діаспорі), 308 католицьких (127 – 

Української Греко-Католицької Церкви, 41 – Римсько-Католицької Церкви, 

140 – греко-католицьких діаспорних громад), 141 – протестантських та 85 

сайтів нехристиянських релігійних громад (язичницьких, мусульманських, 

юдейських, східних релігій та ін.). 

Церкви, як правило, мають свої офіційні сайти (починаючи від сайту 

Ватикану та східнохристиянських патріархатів і до новітніх релігійних 

течій та малих екзотичних груп), а також і офіційні сайти окремих своїх 

структур, парафій та храмів. Представлені в Інтернеті ордени й монастирі, 

церковні навчальні та благодійні заклади, видавництва та окремі видання, 

мирянські прицерковні організації та паломницькі центри. Такі сайти 

оперативно надають як для дослідників, так і для всіх, хто цікавиться 

релігійно-церковним життям, відповідну розлогу й різноманітну 

інформацію - від офіційних прес-релізів, документів Соборів та Синодів, 

матеріалів конференцій, звернень Предстоятелів і до поточних новин 

діяльності на місцях, в різних адресних аудиторіях. Зрозуміло, що такий 

колосальний масив інформації фізично неможливо зібрати в одному місці 

на паперових носіях, а в індивідуальному робочому «інтернет-кабінеті» на 

власному комп’ютері чи ноутбуці необхідну інформацію можна зручно 

структурувати та зберігати вибірково в потрібному обсязі.  

Більш того, інформацію можна не лише вибирати з наявної на 

церковних сайтах, але й запитувати в компетентних речників, згідно 

власних зацікавлень. Так, особливо «просунуті» Церкви навіть створили на 

своїх сайтах дуже зручну рубрику «Запитання священику», як це є, зокрема, 

на офіційному сайті УГКЦ.157 Не бракує також церковних форумів та 

форумів різних релігійних груп.  

Цікаво, що різні Церкви опановують Інтернет з огляду на різні адресні 

категорії. І тут наявна різниця досить промовиста для уважного науковця. 

Так, РПЦ створила спеціальний сайт158 візитів в Україну її Патріарха, де 

широко висвітлюються принагідні події та його проповіді, зокрема, 

апологетика кирилівського «русского мира». Натомість католики відкрили 
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свою конфесійну соціальну мережу «Католицькі знайомства»159, де 

залишили поле творчості в наповненні сайту як за рядовими священиками 

та братами й сестрами різних богопосвячених згромаджень, так і за 

пересічними віруючими, передусім молодими. Увага саме до молоді, її 

потреб та інтересів, а також і проблем, з якими вона зустрічаються, є досить 

характерним для Католицької Церкви, зокрема і в контексті користування 

ЗМІ160. В РКЦ навіть визначено святого для спеціальної опіки Інтернетом і 

його користувачами – це св. Ісидор Севільський, енциклопедист.  

Відзначимо, що віртуальні «Католицькі знайомства» є першою в 

Укрнеті конфесійною соціальною мережею, що набирає популярності як 

серед греко-, так і серед римо-католиків України (і не тільки). Контент 

цього сайту складається з блогів учасників, їх творів та фотоальбомів, 

музики й відео. Існує також розділ «Архів» та навіть «Ігри». На сайті є 

можливість утворювати опитування і групи за інтересами, чим учасники 

активно і користуються. Відкриті різні молитовні, «літургійні» та 

паломницькі групи, «Християнська родина» та «Українська молодь – 

Христові», групи симпатиків різних орденів та святих, любителів 

християнської музики та фільмів, група обміну такими дисками, а також 

групи «Вишивка» та «Усмішка», парафіяльні групи і земляцтва. Форум 

«Католицьких знайомств» включає рубрики з питань життя католицької та 

інших Церков, з питань політики й ідеології, науки і освіти, роботи та 

працевлаштування, моралі й поведінки, культури й мистецтва, спорту та 

здоров’я, а також «запитання до священика», «прохання про молитву» та 

оголошення. В більшості з них точаться жваві обговорення. 

Подібні сайти можуть бути особливо «вдячними» як для дослідників, 

так і для всіх пошуковців, що цікавляться релігійно-церковними 

феноменами. Адже перші там можуть, в активному спілкуванні з 

віруючими, перевіряти, як на практиці втілюються настанови тих чи інших 

Церков, «обкатувати» свої гіпотези та припущення стосовно тих чи інших 

аспектів їхньої діяльності. Що ж стосується других, то вони мають зручну 

можливість знайомитися з життям Церков «зсередини», налагоджувати 

контакти та вправлятися у мистецтві пізнання й діалогу.  

Зростає активність Церков, релігійних діячів та активних мирян і в 

цілком світському секторі Інтернету, зокрема – у блогосфері та соціальних 

мережах. Найбільш відповідно опанованими є наразі міжнародні мережі 

Лайвджорнал та Фейсбук. Там містяться тисячі блогів священиків, 

активних мирян і «пошуковців», реєструються як окремі Церкви, так і їх 

підрозділи. Особливо активною з-посеред українських Церков є УГКЦ: 

кілька її структурних підрозділів, а також і її Глава, мають свої сторінки на 
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Фейсбуці. Там само зареєстровані й єпископ Євстратій (УПЦ КП) та 

архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор (УАПЦ). Між учасниками 

мережевого спілкування точаться активні віртуальні дискусії, вони 

співтворять й реальні події, дотичні до релігійно-церковного та духовного 

життя. 

Відтак, Інтернет є полем співпраці та зацікавленої полеміки всіх 

охочих щодо актуальних проблем цього життя. І якщо церковні чи 

біляцерковні інтернет-ресурси не обходяться увагою дослідників (в першу 

чергу – релігієзнавців), то набагато більший інтернет-простір нецерковних 

сайтів, форумів, блогплатформ та соціальних мереж – громадських, 

громадсько-політичних, культурно-просвітницьких, фахових тощо – 

аналізується науковцями куди рідше. А дарма, адже на них також точаться 

запеклі дискусії з приводу різноманітних подій, дотичних діяльності Церков 

чи взагалі – пов’язаних з духовним світом людини.  

Явище таке, власне, не є оригінальним для України; радше останнім 

часом воно стає тут помітнішим, зі збільшенням вітчизняних інтернет-

користувачів. Відповідно, інтерес науковців до нього є цілком виправданий 

та корисний, оскільки в науковий обіг таким чином потрапляє предметний 

матеріал, що стосується реакцій пересічних українців – віруючих та 

невіруючих, членів певної Церкви чи невоцерковлених – на ту чи іншу 

діяльність Церков, їх участь в суспільному житті країни. Також можна 

предметно вивчати зростаючий інтерес громадян вже не до формально-

звичаєвого спадку, а до реальних духовно-виховних можливостей різних 

Церков і відповідної особистої перспективи, до різних проблем пізнання й 

реалізації власної релігійно-духовної ідентичності. Такі дослідження вже 

з’являються161, однак аналіз обговорення релігійно-духовних факторів в 

суспільному житті серед інтернет-аудиторії – досить активної і вже помітно 

масової на українських теренах – тільки починається. 

Наразі бодай означимо основні частини цього анклаву, характерні не 

лише для Укрнету. Перша з них – це відвідувачі церковних сайтів. Другу 

групу складають любителі віртуальних зустрічей віруючих різних Церков 

та тих, хто цікавляться церковним життям: це відвідувачі тематичних 

інформаційних сайтів, таких, як, наприклад, «Релігійно-інформаційна 

служба України»162 та «Релігія в Україні»163. Третя, досить велика за 

кількістю учасників та відвідувань група – це активісти громадських сайтів 
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з їх форумами, як-от, наприклад, «Майдану»164 - незалежний сайт 

громадських активістів), «Української правди»165 - дітище світлої пам’яті 

Георгія Гонгадзе), сайтів культурно-просвітницьких організацій, рухів та 

діячів, сайтів національно-демократичних суспільно-політичних сил. На 

таких сайтах (зокрема і на їхніх форумах) часто висвітлюються й жваво 

обговорюються віруючими різних конфесій та невіруючими проблеми, 

пов’язані з участю церковних чинників у різних подіях суспільного життя, 

різноманітні аспекти дії релігійно-духовного фактору в повсякденні та у 

визначних моментах вітчизняної історії, в тому числі й сучасної.  

Звичайно, опрацювання всього масиву зазначеної інформації є 

реальним лише для численного загону науковців (в силу фізичних та 

часових можливостей), однак і те, що можливо для розгляду кожним 

зацікавленим дослідником, являє собою надзвичайно багатий матеріал, 

який може й має бути використаний в аналізі еволюції уявлень і оцінок 

громадян місця й ролі релігійно-церковних чинників у суспільному й 

особистому житті.  

Цікаво, що релігійно-духовна тематика присутня практично щодня на 

згаданих сайтах всіх трьох груп зацікавлення (тобто, не лише на церковних 

та релігійно-інформаційних сайтах) – у новинах, статтях, замітках, дописах 

на форумах. На громадських сайтах ця тематика займає друге місце після 

суспільно-політичної, випереджаючи економічну та всі решту. Особливо 

показовий матеріал для дослідження акумулюють саме інтерактивні форми 

спілкування як місця міжконфесійного та полісвітоглядного спілкування, де 

обговорюються тематичні повідомлення і статті сайтів та інших ЗМІ, а 

також і найрізноманітніші запропоновані читачами питання, так чи інакше 

пов’язані з релігійно-духовними проблемами.  

Парадоксально, але найактивнішими у таких обговореннях є читачі й 

дописувачі не суто церковних або «біля церковних» сайтів (хоч і на 

форумах останніх – греко-католицьких, протестантських, зокрема – 

харизматичних, не бракує дискусій). Так, на двох найрейтинговіших 

вітчизняних громадсько-політичних сайтах «Українська правда» та 

«Майдан» фактично щодня полемізується релігійно-церковна тематика, 

тоді як на сайтах церковних «суспільна проблематика» дискутується 

порівняно менш активно. 

Обговорення на церковних форумах, зрозуміло, містить більше суто 

релігійних тем, і його пожвавлення прямо пропорційне до конфесійної 

різноманітності учасників. Особливо цікавими, втім, є дискусії з актуальних 

життєвих питань, в яких «обкатуються» точки зору визнавців різних 

конфесій, відточується цивілізований діалог між ними. А те, що частіше 

обговорюється на форумах нецерковних, можна звести до двох основних 
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категорій з приблизно рівною зацікавленістю учасників: дії Церков як 

інституцій включно з їх місцевими служителями під час тих чи інших 

ключових подій в суспільстві, та ті чи інші характеристики і вчинки 

переважно світських учасників суспільних перепитій, пов’язані з релігійно-

церковною сферою (також і сферою духовності, моралі). За рідкісним 

винятком, участь «нецерковних» відрізняється щирим зацікавленням, 

великою активністю – і недостатньою, поверховою обізнаністю стосовно 

Церков та релігійних питань взагалі. Диспутанти зауважують дії різних 

Церков у порівнянні, запитують та обговорюють відповідну інформацію, 

що виявляється надто корисним і для віруючих певних Церков – вони 

вчаться враховувати (чи хоча б мусять дізнаватися) точку зору 

іноконфесійних та неконфесійних опонентів.  

Прикметно, що в Інтернеті навколо тих чи інших конкретних справ 

захисту релігійно-духовної ідентичності об’єднуються різноконфесійні та 

вільнодумні учасники. Це стає останнім часом більш характерним саме для 

європейців, мешканців «старої» Європи, де високі державні чиновники 

протягом поточного року один за одним, від Німеччини до Великобританії і 

Франції, заявили про крах у своїх державах політики мультикультурності. 

Випадки християнофобії збираються, для належного реагування, на 

тематичному міжнародному сайті www.christianophobia.eu, а в мережі 

Фейсбук нещодавно утворено відповідну групу (за ініціативи хорватських 

учасників мережі). В українській блогосфері проблемою конфлікту в 

полірелігійному і полісвітоглядному суспільстві свободи совісті для всіх та 

свободи виявів власної, національної, духовної ідентичності займаються 

представники наукової та творчої інтелігенції166. В такий спосіб 

відбувається активізація впливу громадян на релігійно-духовні процеси як в 

мікро-, так і в макрооточенні.  

Показово також, що зацікавленість роллю Церков в суспільному 

житті України є досить високою навіть у невіруючих, а активність та 

позиція віруючих різних Церков, як громадян України, проявляється в 

інтернет-дискусіях дуже яскраво. В подібних випадках віруючі учасники 

обговорень не лише захищають свою Церкву, але й знайомляться з думкою 

інших віруючих та невіруючих. Практика ширшого спілкування дозволяє 
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побачити проблему очима іншого ближнього, задуматися над нею з 

урахуванням нової інформації та осмислення іншими людьми. А це може 

ставати шляхом до більшого порозуміння – міжконфесійного та 

міжлюдського взагалі.  

Звичайно, вивчення впливу Інтернету, зокрема й інтернет-

спілкування, на розширення поінформованості у пізнанні релігійно-

духовних феноменів, на відточення власних світоглядних позицій і на 

конструктивність розгортання діалогу з іноконфесійними та 

іносвітоглядними його учасниками – лише починається. Але вже зараз 

можна констатувати, що в цілому удоступнення такого потужного засобу 

масової інформації та комунікації суттєво впливає на релігійно-духовні 

процеси у світовому та, зокрема, європейському масштабі.  

Це – справжній виклик для Церков та віруючих, джерело спокус та 

небачено потужний інструмент в побожних руках. Тепер будь-яку 

діяльність – як позитивну, так і деструктивну, практично не приховати, 

«супермаркет релігій» відкрився всьому світові, й у школу конкуренції 

переконань, чия привабливіша, всім оголошено «ласкаво просимо!» 

Відповідна участь чи неучасть кожного стає все більше справою власної 

совісті та бажання. Кожен тепер може спілкуватися із собі подібними та 

інакшими, позбуватися упереджених чи застарілих стереотипів, 

утверджувати своє та з’ясовувати незнайоме, вчитися спілкуванню з 

найгостріших питань з представниками інших конфесій чи прихильниками 

інших духовних шляхів.  

Важливо, щоб дана проблематика була в полі прискіпливої 

професійної уваги релігієзнавців. 

 

 

 

 

2.3. Релігієзнавча освіта 

в контексті засобів формування міжконфесійної злагоди 

 

На початок ХХІ століття, коли людство зіткнулося із стійкими 

заблудженнями, непорозуміннями та протиріччями у сфері релігії та 

культури, актуальності набувають питання щодо терпимості та 

недискримінації, свободи релігії та переконань, місця релігії та освітніх 

технологій в формуванні міжконфесійної злагоди. Відзначимо, що головну 

роль в переданні із покоління в покоління та закріплення історично стійких 

культурно-релігійних цінностей, у підготовці людини до успішного 

функціонування у відповідному суспільстві й культурі завжди відігравала 

освіта.  

Відтак метою цього параграфу є з’ясування реального місця 

релігієзнавчої освіти в формуванні толерантних міжконфесійних відносин 
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та її вплив на ведення міжрелігійного та міжкультурного діалогу й 

впровадження релігійного плюралізму в освітню сферу при дотриманні 

вимог міжнародних і європейських принципів прав людини. Адже, як 

декларує пункт 10 Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 

№13965 (1999) „Релігія і демократія”, „Освіта – це головний спосіб 

боротьби з незнанням і стереотипами. Навчальні програми в школах та 

університетах мають бути негайно переглянуті з метою сприяння кращому 

порозумінню різних релігій. Під час уроків про релігії як важливу частину 

історії, культури і філософії людства не має здійснюватися релігійне 

навчання”.  

В сучасній Україні, як і в ряді інших європейських країн, 

взаємовідносини між державою та релігійними організаціями знайшли своє 

відображення в освітній сфері. Українська політика у сфері освіти 

відображає перехід від однорідного суспільства з єдиною домінуючою 

ідеологією до демократичного суспільства, що створює простір для 

співіснування різних ідеологічних цінностей та віросповідних систем. Адже 

плюралізм та єдність у багатоманітті повинні виступати базовими 

моментами при реалізації політики в гуманітарній сфері. Проте зауважимо, 

що проголошення ідеї плюралізму в освітянській сфері та її адекватне 

впровадження – це різні речі. 

Спілкування між релігіями існувало завжди. Тільки раніше, коли були 

більш-менш визначені кордони релігій, мінімальна міграція населення, то 

комунікація релігійних традицій не була такою інтенсивною. Це 

спілкування носило природний характер й виникало лише при необхідності. 

В добу Середньовіччя релігії спілкувалися між собою не завжди мирно, 

особливо в епоху релігійних воєн. До ХІХ століття потреба у 

міжрелігійному діалозі як умові збереження людської культури від кризи і 

знищення не усвідомлювалася167. Нині проблема міжконфесійного діалогу 

та міжрелігійної злагоди постає надто гостро. Міжконфесійний діалог 

вирізняється своєю унікальністю, його учасники шукають те, що їх 

об’єднує (мета, кінцевий результат, взаємний інтерес тощо), а віруючі вже 

мають це об’єднуюче ядро – віру в Бога. 

І це не випадково, адже потужні релігійні системи дали культурний, 

ціннісний матеріал для формування відповідних цивілізацій. Релігійна 

традиція об’єднувала великі групи людей у єдине ціле. Навіть у випадках 

загибелі держав, релігійні інститути сприяли збереженню великих 

людських масивів у єдиний цивілізаційний простір. За сучасних умов релігії 

є ядром цивілізацій. Незважаючи на розвиток секуляризаційних та 

глобалізаційних процесів у світі, більша частина людства все таки 

перебуває під впливом релігійних традицій, а значний сегмент нерелігійної 
                                                 
167

 Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз / 
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частини населення планети ідентифікує свою культурну приналежність із 

тією конфесією, що виступає традиційною для їх етносу. 

На нашу думку, одним із критеріїв ведення й реалізації успішного 

міжконфесійного діалогу є кількість освічених людей в світовому масштабі 

та схильність до освіти і набуття знань. Наведемо світову статистику: на 

сьогодні уже 80% усіх дітей світу проживають в Африці та Азії, а з них 72 

мільйони не охоплені системою шкільної освіти, тільки 10 із 100 дітей 

закінчать середню школу, з них лише 1% вступить до коледжу; за 

прогнозами до 2015 року 56 мільйонів дітей молодшого шкільного віку не 

зможуть відвідувати загальноосвітню школу168. Відтак прагнення до різного 

роду діалогів (у тому числі й міжрелігійного) викликає певне занепокоєння 

в контексті обмеження освітніх можливостей молодого покоління.  

Освіта – це процес навчально-виховний, де особистість вчителя 

займає ключове місце. Зазвичай в процесі шкільної освіти викладач постає 

як носій абсолютного знання. Учні ж, в силу свого соціального статусу та 

рівня індивідуального досвіду, сприймають таке знання як єдиноістинне. 

Якщо донедавна класичним уявленням про те, чим є освіта, було те, що це 

сума знань, котрі людина повинна сприйняти, засвоїти і в подальшому 

застосувати на практиці. То зараз просте одержання знань втрачає 

актуальність. Адже сучасні комунікації сприяють отриманню великої 

кількості відомостей, в тому числі й з релігійної проблематики.  

Безсумнівно, знання релігії є важливою складовою якісної системи 

освіти, що сприяє побудові громадянського суспільства, взаємній повазі, 

посилює підтримку релігійної свободи і сприяє розумінню 

соціокультурного розмаїття та міжконфесійній злагоді. Знання про релігію 

має цінний потенціал для зменшення міжрелігійних конфліктів, що часто 

відбуваються від недостатнього знання інших релігій. Хоча рішення щодо 

питань віри повинно бути захищене як особистий вибір, система освіти не 

може дозволити собі ігнорувати роль релігії й переконань в історії та 

культурі. Адже нехтування цим питанням ймовірно спричинить 

розгортання релігійної нетерпимості та дискримінації, що, в свою чергу, 

призведе до формування та закріплення негативних міжрелігійних 

стереотипів. Викладання релігійно-орієнтованих дисциплін є важливим 

елементом освітньої системи, котра готує молодих людей до життя в 

культурно плюральному суспільстві. Таке знання сприяє кращому 

розуміння більшої частини всесвітньої історії, літератури та мистецтва, а 

також є корисним у справі розширення культурного горизонту і 

поглиблення розуміння проблем минулого та сучасного. Обґрунтуванням 

для заохочення набуття знань про релігійні традиції може слугувати те, що 
                                                 
168
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сам факт незнання нерідко стає причиною ворожого та упередженого 

ставлення до релігії як такої. 

Наведемо конкретний приклад: уроки зарубіжної літератури в 

загальноосвітній школі у своїй більшості обмежені лише світом західної 

традиції, яка є іудео-християнською за своїм характером (хоч, правда, 

наявні і поодинокі згадування про китайську та японську літературу). 

Проте, ми схильні думати, що хоча б мінімальне включення в програму 

шкільної освіти літературних пам’яток важливих для сучасного світу 

цивілізацій, зокрема таких, як індійська та мусульманська (наприклад, 

Бхагавадгіти з епосу „Махабхарата” і „Маснаві” Джалал ад-Діна Румі), 

сприяло б не лише ознайомленню з жанровими і образними літературними 

особливостями, а й з специфікою індійського і мусульманського 

світосприйняття в цілому. Важливо, щоб молоді люди набували більш 

глибокого розуміння тієї ролі, яку релігійно-культурна традиція відіграє в 

сучасному плюралістичному світі. Потреба саме в такій освіті буде 

продовжувати зростати, оскільки різні культури та ідентичності 

взаємодіють між собою через подорожі, торгівлю, засоби масової 

інформації й міграційні процеси.  
„Декларація про сприяння діалогу й взаєморозумінню між релігіями 

і цивілізаціями” проголошує цінність освіти як базовий момент 

продуктивного міжконфесійного діалогу: «Повага прав різних етнічних і 

релігійних громад має першочергове значення для сприяння взаємному 

діалогу між різними конфесіями, цивілізаціями й культурами. Освіта, як 

важлива основа формування сильної етичної особистості, є головним 

елементом сприяння терпимості, діалогу й взаєморозумінню між релігіями 

й цивілізаціями, шанобливого ставлення до відмінностей, прав людини й 

традиційних моральних цінностей. Належна освіта слугує основним 

засобом для подолання стереотипів і боротьби із спотвореним 

сприйняттям різних культур, релігій і цивілізацій»169. 

Політика і програми в галузі освіти повинні сприяти покращенню 

взаємопорозуміння у спілкуванні як між окремими особами, так і між 

етнічними, соціальними, культурними, релігійними і мовними групами та 

націями. Проте зробимо застереження, що більш глибоке розуміння 

релігій автоматично не приведе до більшої терпимості і поваги. 

Як зазначає шеф-редактор газети „НГ-Религий” (обіймав зазначену 

посаду з 2002 по 2010 роки) М.Смірнов: «Спеціаліст-релігієзнавець - це 

той спеціаліст, який безпосередньо працює з релігійними організаціями, 
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знає їх проблеми, історію, перебуває у діалозі з ними. Сьогодні, коли 

релігія все більше входить в наше життя, охоплює і співробітників ЗМІ, і 

викладачів ВНЗ, і представників владних структур, прокуратури, 

правоохоронних органів, і військовослужбовців, повсюдно потрібні 

спеціалісти у сфері релігії. Потрібні спеціалісти, які знають історію й 

розуміють природу релігійних та національних конфліктів»170. 

Принципи міжконфесійного діалогу – це той мінімум вихідних 

положень, прийнятих його учасниками, не дотримуючись яких неможливо 

приступати до самого діалогу. Найперший принцип це – толерантність. 

Толерантність означає повагу та сприйняття різноманіття культур нашого 

світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. 

Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та 

свобода думки, совісті й переконань171. У даному контексті толерантність - 

це є терпиме відношення послідовників однієї релігійно-конфесійної 

спільноти до послідовників інших релігійно-конфесійних спільнот. Кожна 

особа дотримується своїх релігійних переконань і визнає таке ж право за 

іншими. Терпимість у взаємовідносинах між представникам різних 

релігійних спільнот є необхідною умовою організації плідного діалогу між 

релігіями. Виняткове значення для організації міжрелігійного діалогу має 

принцип рівноправності його учасників. Адже добровільно домовляються 

лише рівні. Будь-яка спроба поставити одного з партнерів діалогу в 

привілейоване становище є перешкодою для плину діалогу. 

Ще одним важливим принципом міжрелігійного діалогу є 

відкритість. Відкритість – це неприховане від інших щире вираження своєї 

позиції, що поєднується із прагненням слухати й чути інших, об’єктивно 

сприймаючи й оцінюючи їх точку зору. Зауважимо, що відкритість зовсім 

не тотожна вимозі відмови учасників діалогу від своїх переконань або 

поступки чужим переконанням. Її цінність у тому, що вона допомагає 

суб’єктам діалогу краще усвідомити погляди один одного, сприяє 

зіставленню різних думок, вияву спільних інтересів та виробленню 

узгоджених заходів для їх реалізації172. 

Зважаючи на той факт, що Україна є багатоконфесійною державою з 

постійно розширюваним конфесійним спектром, вважаємо недоцільним 

введення як загальнообов’язкових дисциплін до програми середньої 
                                                 
170

 Максутов И. «Воцерковление» светской прессы Интервью с Марком Смирновым 

о событиях 90-х годов, религиоведах и будущем журналистики в России: [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: http://religo.ru/journal/8382 
171

 Декларація принципів толерантності // Свобода совісті та віросповідань у 

контексті міжнародних й українських правових актів та релігійних документів 

(витяги)./ Упорядник, автор передмови і приміток к.філос.н. М.Ю.Бабій. – К., 2006. – 

С. 31-36. 
172

 Нуруллаев A.A., Нуруллаев Ал.А. Религия и политика. Учебное пособие. – М., 

2006 – C. 153-174. 



118 
 

загальноосвітньої школи релігійно-орієнтованих дисциплін, зокрема таких 

як „Християнська етика”, „Православна етика”, „Основи ісламської 

культури” тощо. Проте, враховуючи рівень розвитку світської освіти 

більш ефективним є, на нашу думку, включення в освітню програму 

середньої школи таких релігієзнавчих дисциплін, як „Релігії світу” або 

„Історія релігії”. Аргументами на користь такої точки зору є наявність 

міжконфесійних суперечностей в українському суспільстві та необхідність 

донесення знань про основи світових релігій, які сприятимуть 

формуванню моральної культури особистості. Ознайомлення учнів з 

історією релігії, акцентуючи увагу при цьому на морально-етичних 

концепціях їхніх доктрин, які самі по собі мають виховне значення. Адже, 

саме в них втілені загальнолюдські цінності, розглядаються проблеми 

добра і зла, морального і аморального. Зауважимо, що викладання цих 

цінностей в загальноосвітній школі повинно відбуватися без ангажування, 

підтримки чи критики будь-якої релігії, без протиставлення однієї релігії 

іншій. 

На нашу думку, важливим є вивчення релігії на науковій основі, 

оскільки знання релігії сприяє підвищенню освіченості людини і більш 

глибокому пізнанню надбань національної та світової культури. Школа, в 

даному випадку, бере на себе функцію каталізатора міжконфесійного 

компромісу і плідної співпраці працівників усіх релігійних організацій, що 

представлені в Україні. Релігієзнавчі дисципліни повинні викладатися в 

такий спосіб, щоб жоден учень, незалежно від його особистісних 

релігійних переконань, ніколи не відчував себе скривдженим чи 

ображеним. Погляди особистості, а не погляди більшості чи меншості, 

мають бути справжньою цінністю. Якщо такі принципи діють, то 

результатом буде міцна громадянська та національна єдність. Нація 

особистостей, які поважають всіх, незалежно від їх релігійних поглядів, 

найменше підвладна ризику розділення за будь-якими, а надто 

релігійними, принципами.  

Показовим в зазначеному контексті є досвід рекомендацій ОБСЄ у 

сфері вивчення релігії, зокрема, документу „Принципи Толедо, навчання 

релігії та віруванням в публічних школах”, щодо розвитку освітніх 

програм, яка також відображає сучасний культурний плюралізм. Толедські 

принципи розробляють навчальні плани на основі зняття тих відмінностей, 

які наявні між державною, освітньою та релігійною владою та 

наголошують, що необхідно розвивати мультирелігійну освіту, якої не 

вистачає в багатьох країнах Європи173. 
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Важливо, щоб учні отримували інформацію про різні релігійні 

традиції, а також про власну конфесію, оскільки багато проблем виникає 

не тільки із-за нерозуміння інших релігії, а, в першу чергу, із причини 

нерозуміння навіть власної релігії. Толедські принципи презентують те, як 

можна перемогти консервативне, етноцентричне і догматичне навчання 

релігії, яке, на жаль, на сьогодні все ще існує у багатьох країнах, в 

ситуаціях, коли основні моральні цінності окремої релігії розглядаються як 

виняткові і при цьому не звертається увага на міжрелігійні відносини з 

точки зору етичного, теологічного чи практичного смислу174. 

Діалог релігій має сприяти усуненню (або хоча б згладжуванню) 

міжрелігійних протиріч, введенню ідеологічного змагання між релігіями й 

конфесіями в цивілізовані рамки, що позитивно позначиться на етно-

національних відносинах і соціально-політичній стабільності. 

Діалог релігій – це, насамперед, взаєморозуміння. А у 

взаєморозумінні передбачається єдність, подібність, тотожність. 

Наголосимо, що діалог релігій можливий лише на основі цінності 

індивідуального в кожній культурі. Діалог релігій завжди об’єднує 

багатьох учасників і реалізується на декількох рівнях: внутрішньому і 

міжетнічному, внутрішньому і міжконфесійному, внутрішньому і 

міжособистому.  

Для ведення діалогу потрібна крос-культурна грамотність, 

освіченість та обізнаність з специфікою культур інших народів, що 

включає в себе: усвідомлення відмінностей в ідеях, звичаях, культурних 

традиціях, які притаманні різним народам, можливість побачити спільне і 

відмінне між різноманітними культурами і подивитися на культуру 

власного співтовариства очима інших народів. 

Зауважимо, що на світові релігії в концепції „діалогу цивілізацій” 

досить часто покладається роль посередника. Але чи так воно насправді? 

Адже діалог – це завжди вимушений крок та необхідність, але ніколи не 

добровільний акт. І будь-яка самодостатня релігія ніколи не відчуває в 

ньому внутрішньої потреби. Проілюструємо, цю тезу думкою професора 

соціології Єльського університету Е. Валлерштайна: „Діалог вірогідний 

лише між рівними, у протилежному випадку він перетворюються на 

монолог. Аналогічним чином і партнерство можливе тільки між рівними, в 

іншому разі воно всього лиш маска, що приховує панування однієї із 

сторін. Без досягнення рівності пошук взаємопорозуміння між культурами 

буде безнадійною утопією”175. В цьому зв’язку російський науковець 

Ю.Зобнін справедливо зауважує, що воля до діалогу зовсім не притаманна 
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ані людству, ані етносу іманентно. Значно більш органічною на рівні 

„побутовому”, „загальнозрозумілому” є воля до монологу, який 

тлумачиться як „нав’язування своєї точки зору, реалізації своєї 

„програми”, що ніяк не узгоджується з міркуваннями і бажаннями тих, 

серед кого подібна „програма” здійснюється”. Ю. Зобнін особливо 

наголошує на очевидному дефіциті свідомої волі до діалогу та констатує 

існуючий варіант – це „монологічність”176. 

Неможна обійти увагою й протилежну до теорії „діалогу” – теорію 

„зіткнення цивілізацій” С. Ханктінгтона, що також будується на 

релігійному фундаменті. В її основі лежить теза про принципову 

неможливість різних цивілізацій домовитися. С. Ханктінгтон вважає, що 

максимально близькі відносини, які можливі між різними цивілізаціями – 

це відносини холодної війни. Так відбувається, головним чином, тому, що 

кожна релігійна система вважає, що саме вона – єдиноістинна та 

єдиноможлива. Християнство стверджує, що спастись в ісламі неможливо. 

А це значить, що воно сприймає іслам як хибну релігію. Іслам із свого 

боку вважає християнство заблудженням. Пророк неодноразово говорив, 

що християни володіли істиною, але втратили її. Він же посланий 

Аллахом саме для того, щоб відновити істину. Звідси випливає, що істина 

притаманна ісламу, а в християнстві вона відсутня. Ось ця глибинна, 

догматична основа, спираючись на яку, релігії протистоять одна одній.  

Виходячи звідси, етико-гуманітарний конфлікт християнської та 

мусульманської цивілізацій полягає не у протиріччі універсальних 

моральних цінностей, а в їх антропологічній інтерпретації. В кожному 

суспільстві існує чітка демаркація простору між добром і злом, кожен 

народ витворив власні уявлення про межі добра і зла, втілені у традиціях, 

міфах, народній творчості тощо. На рівні цивілізацій також спостерігаємо 

розбіжності у розумінні, сприйнятті та інтерпретації універсальних 

моральних норм. Іншими словами, даний конфлікт спричинений різними 

векторами розвитку соціумів у рамках тієї чи іншої цивілізації. 

Християнство та іслам – це дві найбільш поширені та впливові 

світові релігії, які в якості базисної основи проголошують універсалізм – 

відомі засади: „немає ані елліна, ані юдея” в християнстві та „всі 

мусульмани – брати” в ісламі. Цей фактор, одночасно, як полегшує, так і 

ускладнює діалог релігій. Адже обидві релігії завдяки універсалізму мають 

великий потенціал, а тому як християнський прозелітизм так і да’ва 

(заклик до ісламу) мають помітні успіхи. Проте, очевидно, це викликає 

незадоволення обох релігій, що ускладнює діалог. 

У свою чергу, універсалізм полегшує діалог тому, що дозволяє 

уникнути багатьох перешкод, пов’язаних із національними та 
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культурними чинниками, хоча останні також не можна ігнорувати, 

враховуючи той факт, що, наприклад, мусульманська діаспора в країнах 

Західної Європи структурується скоріше за національним, ніж за 

релігійним принципом. 

Разом з тим учасники діалогу релігії говорять про необхідність 

шукати спільні риси в релігіях. Така позиція має право на існування, але 

при більш глибокому розгляді релігійних вчень можна побачити, що 

навіть моральні установки, які на перший погляд здаються 

універсальними, часто відрізняються один від одного, не говорячи уже про 

релігійну антропологію і богослов’я. Поверхові релігійні концепти навряд 

чи можуть просунути діалог дальше звичайних слів. В цьому випадку, 

говорячи словами С. Ханктінгтона, відносини між цивілізаціями будуть 

залишатися „холодними”.  

Відтак аналіз провідних релігії сучасності, виділення із них 

спільного змісту – морального, гуманістичного, освітнього та звернення 

уваги на витлумачення цінності людини буде слугувати як можливий засіб 

зниження рівня конфліктності та налагодження конструктивного діалогу. 

На думку А. Гусейнова, для того, щоб взаємодія культур розвивалася 

в режимі діалогу, треба заблокувати шляхи конфронтації між ними й 

утвердити загальне правило – „три взаємопов’язані заборони, які є 

безсумнівними і мають безумовний категоричний смисл. Заборона перша 

– на конфронтацію на культурній основі. Це означає, що культурні 

особливості й відмінності не можуть бути виправданням для якихось 

насильницьких дій. Заборона друга – на слова, дії, будь-які інші 

символічно-знакові прояви, котрі можуть сприйматися якоюсь із культур 

як образливі. Заборона третя – на абсолютистські претензії якоїсь із 

культур, на проголошення своєї культури втіленням „вищих істин, цілей 

та смислів”177. 

На думку авторів параграфу, роль основної цінності, визначального 

ресурсу розвитку людства за сучасних умов відіграють інформація і 

знання. Освіта і наука є тим механізмом забезпечення прогресивного 

розвитку людства, які утворюючи єдиний світовий освітньо-науковий 

простір, дають інтегративний імпульс для діалогу релігії, забезпечуючи 

тим самим зустріч релігійних груп. В сучасному суспільстві інформація 

стає рушійною силою трансформаційних змін, де освіта виконує не лише 

просвітницьку, але й креативну функцію щодо масової релігійної 

свідомості. Освіта постмодернізму моделюється як діалог/зустріч культур, 

виступаючи умовою успішної життєдіяльності соціальних суб’єктів, що 

ідентифікують себе з певними релігіями – учасниками зустрічі. 

Міжрелігійний діалог – це комунікація між адептами як мінімум 

двох релігій, коли проявляється взаємоповага до відмінностей і 
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зберігається вірність власній традиції, з метою взаємообміну духовним 

досвідом у пошуку істинного знання. А спільність розуміння критеріїв 

істинності знання є (і залишатиметься) ключовою передумовою 

конструктивності діалогу релігії, запорукою його хоча б відносної 

правдивості, а відтак і продуктивності. Тому створення сприятливих умов 

для вільного поширення особливостей та характерних рис тієї чи іншої 

релігії, наголошення на її базових цінностях безумовно стимулюватиме 

міжконфесійний діалог у цілому. Проблема діалогу релігій у становленні 

сучасного культурного буття, на нашу думку, є одна з найважливіших. 

Кожна з цивілізацій, виробляючи власну систему релігійних 

символів, впливає і на самовизначення особистості не лише у межах своєї 

спільноти, але й на носіїв іноцивілізаційних цінностей (звісно, меншою 

мірою). Зауважимо, що найбільшим комунікативним потенціалом 

володіють релігійні системи, що перебувають на перетині двох і більше 

цивілізацій та одночасно відчувають їх вплив. Україна належить саме до 

таких цивілізаційних парадоксів і володіє усім необхідним освітнім 

потенціалом для ефективного комунікування у релігійній площині.  

Отже, епоха глобалізації диктує необхідність внесення відповідних 

коректив, що вимагаються часом і в тому числі у сфері освіти. Останнє не 

може залишатися обмеженим винятково рамками національної культури. 

Моральним імперативом часу стає освіта, що враховує культурно-

релігійне багатоманіття людського співтовариства, саме виживання якого 

залежить від здатності формувати міжконфесійну злагоду, налагоджувати 

діалог культур і цивілізацій. 

 

 

 

 

2.4. Релігієзнавчий туризм –  

шлях толерантного взаємосприйняття конфесій  

 

Паломництво (прочанство, пілігримство) з давніх-давен було 

звичаєвим для всіх епох і народів, мандрівкою до незвіданого і 

привабливого, духовно величного і морально очищуваного, подорожжю за 

новим пізнанням світу і новим збагаченням людської сутності, 

устремлінням набути нову основу віри і надії, а відтак – можливістю 

відчути і зрозуміти, що у цьому світі є щось не від цього світу. 

Звершення паломництва традиційно пов'язане з відомим місцем. 

Таких місць – як давніх, так і сучасних – у світі багато. Це можуть бути 

вершини гір і пагорбів, чудернацькі скелі, усамітнені печери, священні гаї, 

загублені в лісових хащах галявини або кам'яні брили з потаємними 

отворами і загадковими візерунками, святі місця – храми і монастирі 

різних релігій, в яких відбувалися священнодійства і чудотворення, 
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зрештою, святі міста різних релігій – Єрусалим, Мекка і Медина, Рим, 

Константинополь та інші. 

Мандрівка у паломників залишає незабутні спогади на все життя. 

Проте на святі місця і святі міста можна дивитися по–різному: як 

віруючий паломник (прочанин, пілігрим) або допитливий турист. Саме 

останні у наш час почали переважати у подорожах до святих місць. 

Розвинулася могутня індустрія релігієзнавчого туризму. Туризм до святих 

місць сприяв розбудові модерної інфраструктури – швидкісних шляхів 

сполучення, готелів, ресторанів, кафе, кемпінгів, закладів зв'язку та 

інформації. Менеджери релігієзнавчого туризму навколо паломництва до 

святих місць розгорнули мережу торгівлі путівниками, рекламними 

буклетами, паломницькими реліквіями, навіть „священною водою з 

цілющих святих джерел". Готуються спеціальні кадри з організації 

релігієзнавчого туризму: менеджери туристських фірм, провідники 

туристських маршрутів, організатори турів, гіди туристських груп, 

озброєні знаннями історії, культури, релігії, місцевих традицій. 

Організація релігієзнавчого туризму, який в системі сучасного 

міжнародного туризму посідає вагоме місце, приносить великі доходи 

туристським фірмам і водночас щедро наповнює державні і місцеві 

бюджети. Так, наприклад, від паломництва і релігієзнавчого туризму в 

Лурді (Франція) та Фатимі (Португалія) до місцевого бюджету щорічно 

вливається до сотні мільйонів доларів. У багатьох країнах доходи від 

туризму переважають статті інших доходів. 

Раніше паломництво до святих місць звершувалося після 

відповідної духовної підготовки прочан (постів, богослужінь). Прочани 

обов'язково йшли пішки до святих місць, що займало багато часу. Нинішні 

ж і паломництво, і релігієзнавчий туризм істотно відрізняються. Сучасні 

комфортабельні повітряні лайнери доставляють мільйони прочан – 

мусульман на хадж до Мекки і Медини під час священного місяця зу-ль-

хіджа, католиків – до Лурду, Фатіми та Риму, православних – до 

Єрусалиму, хасидів–євреїв з усього світу на святкування іудейського 

Нового року – Рош-Га-Шана – до святих місць поклоніння своїм святим–

цадикам, а це Умань, Меджибож, Бердичев. Замовні автобуси привозять 

прочан з України і сусідніх слов'янських православних країн до Києво–

Печерської і Почаївської лавр, інших монастирів України. Таким чином, і 

паломництво і релігієзнавчий туризм набувають зовнішньо подібних 

сучасних модернізованих форм, хоча й відрізняються своїми 

особливостями. 

Спільне і відмінне паломництва та релігієзнавчого туризму. В 

епоху глобалізації й інформаційного суспільства ці види туризму стають 

все більше взаємопереплетеними і взаємодоповнюючими, взаємо-

приваблюючими і взаємозбагачуючими. Віруюча людина може бути і 

паломником до своїх віросповідних святинь, і релігієзнавчим туристом, 
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якого зваблюють місця поклоніння інших релігій як історичні, 

монументальні, архітектурні, культурні, духовні, обрядові об'єкти 

світового значення. Релігієзнавчий турист, який не має сакральної 

мотивації своєї подорожі, з великою цікавістю і пошануванням відвідує 

паломницькі об'єкти інших релігій, щоб осягнути духовно-культурну 

сутність світу паломництва, відкрити для себе таємницю основ буття. 

Відтак, феномен туризму відзначається тим, що його траєкторії 

зворотні, екзистенційно взаємопроникнуті, вони прокладають траси 

культурного і духовного збагачення завдяки знайомству з людьми інших 

націй, звичаїв, релігій. А це створює, зміцнює, поширює вкрай необхідний 

у наш час клімат міжрелігійної толерантності. 

Разом з тим є щось внутрішньо інтимне, потаємне, що відрізняє 

паломницький туризм і екскурсійно-пізнавальний релігієзнавчий туризм. 

Паломницький туризм – це духовно-релігійна подорож послідовників 

різних релігій до їхніх святих місць з метою отримання прощення гріхів, 

зцілення від тілесних і духовних недугів, гріхів, набуття особливих 

„благодатних дарів” (мудрості, віри, надії, любові), вчинення молитовних 

дій за рідних і ближніх, здійснення корисної для місця релігійного 

поклоніння роботи (будівництво, прибирання території монастиря, храму 

тощо). Паломництво може бути обумовленим також прагненням виразити 

подяку вищим силам за отримані життєві блага, виявити відданість віри, 

засвідчити наміри і готовність до подвижництва, набуття сенсу життя.178 

Отже, паломництво обумовлене певним ставленням людини до 

свого життєвого шляху, моральних цінностей. Паломник в більшості 

випадків – глибоко релігійна людина з усталеними духовними і 

моральними цінностями, який готовий поступитися звичайним способом 

життя, колом спілкування, побутовими вигодами для досягнення 

„духовного пробудження і просвітління” . Відтак, ідея паломництва 

ґрунтується на готовності людини пожертвувати тимчасовим і 

скороминучим матеріальним в ім'я вічного, духовного, потойбічного. 

Екскурсійно-пізнавальний релігієзнавчий туризм має на меті 

відвідування релігійних центрів, монастирів і храмів (діючих і 

пам'яткових) особливої історичної, архітектурної, духовної значимості, а 

також музеїв, виставок цієї ж номенклатури. Такі туристи з цікавістю 

можуть навіть відвідувати богослужіння, брати участь в хресних ходах, 

інших релігійних заходах. Проте мотивація до такого релігієзнавчого 

туризму відрізняється від ставлення глибоко віруючої людини до 

паломництва. 

В екскурсійно–пізнавальних релігієзнавчих турах використовуються 

елементи туристської інфраструктури – туристи поселяються в готелях, 

кемпінгах, проводять вільний від екскурсій час у спосіб, який 
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відрізняється від паломництва (відвідують театри, музеї, дискотеки, 

ресторани, кав'ярні та інші світські заходи). 

Таким чином, екскурсійно-пізнавальний релігієзнавчий туризм 

включений в індустрію сучасного туризму – сукупність готелів та інших 

засобів розміщення, транспортування, харчування і відпочинку, які в 

комплексі екскурсійних послуг надаються туристськими організаціями і 

відповідно оплачуються туристами. Відтак, екскурсійно-пізнавальний 

релігійний туризм є складовою індустрії туризму в цілому. 

Індустрія релігієзнавчого туризму, яка розвинена в країнах Західної 

Європи, залежить від стану туристської інфраструктури. А паломницький 

туризм в меншій мірі залежить від неї, ніж екскурсійно-пізнавальний 

релігієзнавчий туризм. Паломники (прочани) готові до можливих 

труднощів, незручностей, оскільки вони є осмисленими в самій мотивації 

паломництва. Як уже зазначалося, в минулі століття мільйони віруючих – 

прочан йшли на прощу пішки, практикуючи строгий піст і молитовне 

неспання, зупиняючись на короткий нічний відпочинок під відкритим 

небом. 

Що ж спонукає людей (незалежно від того, чи є вони релігійними 

паломниками, чи екскурсійно–пізнавальними релігієзнавчими туристами) 

стати на шлях мандрівників, крім духовних почуттів до святих місць і 

потягу до споглядання архітектурної величі давніх пам'яток і діючих 

сакральних об'єктів (храмів, монастирів, часовий), а також красот 

природи? Чи ними рухають лише релігійні мотиви? Що, зрештою, можуть 

дати такі мандрівки для сучасної людини? 

Людині XXI ст. загрожує втрата духовності в глобалізованому світі, 

інформативно-інтернетному павутинні, розрив зі своїм національним, 

культурним, релігійним корінням. І паломники, і релігієзнавчі туристи, 

відправляючись у свої мандрівки, намагаються відчути, що „у цьому світі 

є щось не від цього світу”. Як зазначає відомий історик і культуролог 

туризму Уільям Блейк, туристська мандрівка „може навчити нас бачити 

небеса в польовій квітці” і „вмістити в долоні безкінечність”179. 

Паломники і звичайні, туристи, які йдуть до Лурду, Стонхеджа, Саньяго-

де-Компостели, до Великої Зали Будди, Мекки і Медіни, Риму чи, 

зрештою, до Києво-Печерської лаври, Київської Софії, Святогірського 

монастиря, Почаївської лаври, а також інших святих місць різних релігій в 

Україні, прагнуть відкрити для себе велику таємницю основ буття. 

Здається, найпереконливіше виявив цю „велику таємницю” і паломництва, 

і релігієзнавчого туризму Джордж Тардже: „Настане день – і ви відчуєте 

глибоке душевне хвилювання, побачивши світло неба крізь сіру пелену 

буденності. Будьте відкриті, – щоб бачити, слухати, відчувати, набувати. 
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Не будьте кількаденним туристом, – відкрийте для себе справжній, вічний 

світ паломництва, збагатіться ним на все життя”180. 

Українські вчені – філософи, соціологи, культурологи, релігієзнавці, 

історики – опрацювали філософську теорію сучасного туризму181. Як 

зазначається у цій праці, туризм є ефективним засобом реалізації 

людських цінностей, насамперед таких, як вибір, свобода, гідність, 

зацікавленість, бажання, дружелюбність, самоідентифікація (ким я є і ким 

мені потрібно бути), самореалізація тощо. Адже результатом навіть 

короткотермінових туристських поїздок є поглиблення власних уявлень 

про цінності спілкування, щирість, відкритість, толерантність, 

справедливість тощо. В залежності від наслідків контактів відбувається 

певна корекція ціннісних орієнтацій людини, перегляд власних уявлень 

про переваги чи вади відмінного від твого способу життя. Саме ці ціннісні 

орієнтири закладені як в релігійному паломництві, так і в релігієзнавчому 

туризмі. 

Разом з тим сучасний міжнародний туризм, який є істотним 

чинником економічного розвитку і культурних надбань, не вільний від 

явищ експлуатації і моральної деградації. Сучасна ситуація створює 

особливі можливості, щоб аспекти економічного розвитку і приплив 

грошей та розростання впливових туристичних підприємств поєднувалися 

з культурними аспектами їх діяльності, передусім з пізнавальною, 

морально-виховною спрямованістю. Замість цього, як зазначає Римський 

папа Бенедикт XVI, „міжнародний туризм у багатьох випадках і дуже 

часто перетворюється у явище антивиховне, аморальне як для туристів, 

так і для місцевого населення”182. Папа стурбований таким явищем як 

„сексуальний туризм”, який останнім часом приваблює багатьох охочих 

подорожувати, особливо молодого віку. Папа збентежений тим, що це 

відбувається часто за підтримки місцевої влади, із замовчуванням цього 

ганебного явища владою країн, звідкіля прибувають ці туристи, а також 

завдяки пособницьких послуг організаторів цієї галузі. Крім того, 

міжнародний туризм має напрям споживацький, гедоністичний, 

використовується як своєрідна втеча від проблем, типових для країн його 

походження, для задоволення особистих пристрастей, а відтак не сприяє 

правдивій зустрічі людей різний культур і релігій. 

Католицька Церква пропонує таку модель міжнародного туризму, 

яка б поєднувала взаємне пізнання і зближення різних культур, сприяла 

толерантизації відносин між людьми різних світоглядів в просторі 

відпочинку і захоплюючих подорожей. Йдеться про таку філософію 

туризму, яка дає можливість здійснювати і споживати туристські послуги 
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у гуманістичному, антропологічному, етичному, аксіологічному, 

комунікативному, культурологічному, соціологічному та багатьох інших 

аспектах. Це дозволяє істотно поглибити сутнісне розуміння туризму, 

усвідомити, що поряд з соціально-практичною бізнесовою існує і 

гуманітарна, духовно-культурна складова туристської діяльності. Звідси 

виникає актуальне завдання – розкрити надзвичайно важливу роль 

туризму як засобу комунікативної культури, впливового каналу народної 

дипломатії, що зближує народи та країни, сприяє їхньому 

взаєморозумінню і виробленню спільної загальнолюдської платформи для 

вирішення нагальних глобальних проблем. 

Сучасна туризмологія (теорія туризму) багатовекторна і виходить за 

межі традиційної подорожі, мандрівки, прочанства. Людина, яка 

подорожує (вчений, краєзнавець, прочанин, спортсмен-альпініст чи 

спелеолог, молодий пошукач пригод тощо), не просто „споживач 

туристського продукту”, що пересувається у соціальному просторі й часі, а 

особистість, яка під час мандрівок, походів, екскурсій прилучається до 

світу природи і культурних артефактів, до „ціннісних галактик” інших 

цивілізацій, народів, інших спільнот (В.С. Пазенюк). Народи і цивілізації 

досягли такого ступеня периферійного контакту або економічної 

взаємозалежності чи психічної спільності, що далі вони можуть зростати, 

лише взаємопроникаючи один в одного (Тейяр де Шарден).  

Туризм стимулює формування комунікативної культури 

особистості, тобто культури спілкування, взаємоповаги, взаємодії. 

Визначаючи духовну силу паломництва до святих місць, дослідники 

паломництва зазначають, що для багатьох пілігримів, прочан головним 

була сама подорож, а не факт прибуття до святих місць. Під час 

паломництва у його учасників формувалася культура спільноти. Вони 

здійснювали свої подорожі в гурті однодумців. Багаті й бідні мандрували 

разом, вчилися жити однією общиною, поділяючи труднощі, долаючи 

перешкоди. Часто так бувало, що уроки спільного паломницького шляху 

виявлялися для них набагато ціннішими, довгопам'ятними, ніж проповіді 

про праведне життя183. 

Соціологічні дослідження, проведені серед прочан, які здійснюють 

прощу до святих місць в Україні (Києво-Печерської Лаври, Почаївської 

Лаври, Зарваниці, Манявського скиту, Святогірського монастиря, 

монастирського комплексу Кармелітів босих у Бердичеві, Санктуаріуму 

Божої матері в Лютичеві), дали можливість з'ясувати мету цих 

паломництв, а саме: відмолювати гріхи – 13%, для зцілення хвороб - 53%, 

для приєднання до священних реліквій – 25%, для духовного відродження 

– 7%, для задоволення культових запитів – 2%. 

Відтак, сутнісна природа і мотивація сучасного паломництва в 
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Україні мало чим відрізняється від традиційного ходіння на прощу в 

минулих століттях, оскільки майже 86% прочан (а це здебільшого люди 

похилого віку, більшість з яких жінки) здійснюють паломництво з метою 

зцілення своїх хвороб, відмолювання гріхів, поклоніння чудодійним 

іконам, мощам, останкам святих, придбання священних реліквій. Разом з 

тим є нечисленна кількість прочан, яка все ж постійно зростає (в 

основному середньовікових категорій, молоді), яка свою релігійність 

поєднує з прилученням до української культури і духовності та набуттям 

толерантного ставлення до інших народів, культур і релігій. І саме такий 

сенс паломництва та релігійного туризму сприяє формуванню 

гуманістичної складової цих феноменів – мирного співжиття, 

громадянського миру, взаємоповаги між усіма націями і культурами, 

конфесіями та їх сповідниками у сучасному глобалізованому світі. 

Релігієзнавчий туризм, за даними Всесвітньої туристичної 

організації (ВТО), істотно відрізняється від паломництва, традиційних 

прощ. Так, на питання: «Чим приваблює в першу чергу сучасний 

релігієзнавчий туризм?» отримані такі відповіді: духовним збагаченням – 

17%; поглибленням знань про інші культури і релігії – 25%; незабутніми 

враженнями від побаченого – 45%; задоволенням естетичних потреб – 

23%. Отже, релігієзнавчий туризм (суб'єктами якого є люди різних вікових 

категорій і вірувань) відрізняється від паломництва з його виключно 

релігійним наповненням передусім різними рівнями індивідуальних 

потреб і духовних запитів, а також його результативним духовно-

культурним сенсом. Якщо паломництво задовольняє індивідуальні 

релігійні потреби, то релігієзнавчий туризм розширює обрії 

індивідуального світу, формує широкий пізнавальний, культурний, 

духовний, естетичний спектр цінностей особистості, сприяє гуманізації і 

толерентизації міжнаціональних, міжконфесійних, міжлюдських відносин. 

Загально визнана духовна культура паломництва до святих місць. 

Але не менш вагомим є те, що під час паломництва у його учасників 

формується культура спільноти. Дослідники туризму зазначають, що для 

багатьох пілігримів головним була саме подорож, а не факт прибуття до 

святих місць. Вони здійснювали свої подорожі в гурті однодумців вчилися 

жити однією спільнотою, поділяючи труднощі, долаючи перешкоди. 

Уроки спільного шляху були для них набагато ціннішими, ніж 

відмолювання гріхів.184 

Для туриста, який здійснює мандрівку з культурно-пізнавальною, 

розважальною, оздоровчою метою, головним є незабутні враження від 

зустрічі з історією, культурою, звичаями, релігією, віруваннями інших 

народів і країн. Відтак, туризм стає засобом реалізації людських цінностей, 

передусім таких, як вибір, свобода, гідність, зацікавленість, пізнання, 
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дружелюбність, самоідентифікація, самореалізація. 

У залежності від наслідків побаченого, пізнаного, зрозумілого 

відбувається кореляція ціннісних орієнтацій, перегляд власних уявлень. 

Вагомого філософсько-гуманістичного значення для опанування і 

зрозуміння світоглядної, зокрема релігійної, ідентичності інших народів 

набуває формування комутативної культури спілкування, взаємоповаги, 

взаємодії, чому активно сприяє релігієзнавчий туризм, передусім 

міжнародний туризм 

Саме під цим кутом спробуємо з'ясувати історичні витоки і виявити 

сучасні форми паломництва і релігієзнавчого туризму в Україні, 

змоделювати перспективи їхнього розвитку. 

Україна – традиційна країна паломництва:витоки і сучасний 

стан. В Україні здавна приймали паломників у її святих місцях. І 

українські паломники відвідували святі місця в далеких від неї землях. Це 

не був туризм в сучасному поліфункціональному значенні. Але в ньому 

вже були закладені комунікативні, інформативні, аксіологічні, соціальні та 

інші функції туризму. Доказом цього є паломництво українців до Святої 

землі, одне з яких знайшло свого літописця в особі Данила Паломника у 

творі „Житье и хожденье Данила Руськия земля игумена”185 . Данило 

Паломник не був першим паломником з Русі-України на Святій Землі. У 

„Печерському Патерику" знаходимо інформацію про українських 

паломників ще в XI ст. Однак, Данило Паломник першим описав своє 

паломництво, яке здійснив у 1106-1108 рр. Він був ігуменом заможного 

монастиря, „ішов з великою дружиною". Описи паломництва він збагачує 

не лише сакральною (священною) інформацією, а й надзвичайно цінним і 

цікавим матеріалом історичного, етнографічного, географічного змісту, 

який засвідчує повагу приймаючої сторони до „руських паломників” і 

гордість паломників за „свою Руську землю”. Мабуть саме за цей 

патріотизм та свіжий і різнобарвний паломницький колорит „Хождения 

Данила” було перекладене грецькою, німецькою, французькою мовами186. 

На українській землі, як засвідчують давні літописи і хроніки, 

побувало багато подорожуючих зі Сходу і Заходу. їх приваблювала краса 

української природи, шляхетність душі українського народу, духовна 

величність Києво-Печерської і Почаївської Лавр, Київської Софії, 

Святогірського монастиря (Донецька обл.), культурних і сакральних 

пам'яток інших регіонів України. 

Тисячі греко-католиків, а також православних віруючих традиційно 

відвідують Собор Матері Божої у Зарваниці (Тернопільська обл.). 

Особливо масово проходять так звані всенародні прощі з нагоди 
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посвячення українського народу під покров Пресвятої Богородиці. 

Останніми роками у Зарваниці відбуваються всеукраїнські форуми 

молодіжних християнських об'єднань, паломницькі „роки родин” та 

спеціальні всеукраїнські прощі. Таким чином, фактично відбувається 

злиття релігійного і світського, а зазначені події стали неординарними з 

точки зору їх організації і спрямованості. 

Римо-католики також мають свої святі місця в Україні. Масово 

проходить храмове свято у костелі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 

Марії (монастирський комплекс Кармелітів Босих у м. Бердичів). Кожного 

року на це свято прибуває 5-6 тис. віруючих. Постійними учасниками 

урочистостей є представники дипломатичного корпусу Ватикану, Польщі, 

Австрії, Хорватії, Литви, польського духовенства. У смт. Летичеві 

Хмельницької обл. знаходиться Санктуаріум Матері Божої. У головному 

вівтарі храму зберігається копія чудотворної ікони Матері Божої. Щорічно 

6 липня сюди приходять тисячі паломників з Хмельницької, Вінницької та 

інших областей України. Інколи прибувають паломники з Польщі. 

Об'єктом регіонального паломництва католиків Житомирщини та 

прилеглих районів Хмельниччини є костел Св. Фатими в смт Довбиш 

Баранівського р-ну. 

У різних регіонах України збереглися історично-культурні пам'ятки 

не лише християнства, а й ісламу, іудаїзму, караїзму та інших релігій й 

етносів. Вони є притягальними, надто привабливими культурними і 

сакральними осередками для українців, євреїв, кримських татар, караїмів, 

кримчаків, інших вихідців з України та їхніх нащадків, які проживають 

нині за її межами. Останніми роками, вже в незалежній Україні, ці люди 

здійснюють приватні й неорганізовані паломницькі поїздки до місць, 

пов'язаних з пам'ятними датами, подіями, визначними особистостями 

їхнього етноконфесійного минулого. 

Разом з там, варто зазначити, що тисячі українських греко-католиків 

і римо-католиків щорічно здійснюють паломництво до святих місць за 

межами України – у Рим (Ватикан), до Лурду, Фатими, як і, зрештою, 

православні віруючі – до Святої Землі (Єрусалим). Також мусульмани, 

яких в Україні є близько 1,5 мільйона, щорічно здійснюють паломництво 

до своїх святинь в Мекку і Медину (Саудівська Аравія). 

Ще більше українців, подорожуючи по світу, знайомляться з 

культурою, релігією, звичаями інших народів. Міжнародний туризм став 

майже буденним явищем для мільонів українців. Щоб оцінити історичний, 

культурний, націнальний потенціал релігійно-церковного комплексу і стан 

паломництва в Україні, зосередимося на особливостях паломництва і 

сучасного релігієзнавчого туризму до двох визначних святих місць в 

Україні –Києво-Печерської і Почаївської лавр. 

Майже тисячолітня історія Печерського монастиря засвідчує, що він 

був унікальним центром української культури і духовності. Він дав 
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Вітчизні й світу не тільки талановитих проповідників, а й багатьох 

знаменитих літописців, живописців, зодчих, скульпторів, письменників, 

вчених в ранньосередньовічний період історії Київської Русі187. Зі стін 

Печерського монастиря вийшла ціла плеяда високоосвічених церковних 

ієрархів. Але найбільше ця чернеча обитель прославилася талантами 

рядових постриженців-монахів, людей виключного обдаровання і таланту, 

які стояли у витоках вітчизняної культури. Це були церковні письменники 

Никон Великий, Нестор Літописець, Полікарп, Симон, живописці Аліпій і 

Григорій, лікарі Даміан і Агапіт. З кінця XVI ст. Печерський монастир як 

захисник православної віри, відіграв надзвичайно важливу роль в боротьбі 

проти насильно насаджуваної Річчю Посполитою католицької та 

уніатської віри. Зберігши в умовах жорсткого зовнішнього тиску свою 

духовну місію, Печерський монастир став на чолі культурно-

національного пробудження в епоху українського Відродження XVIII ст. 

Один лише перелік імен видатних діячів національної культури, науки, 

мистецтва, які жили й творили в Печерському монастирі в цей час, займе 

багато місця. 

З середини XVII ст. Київ, а разом з ним і Печерський монастир, 

увійшов до складу Російської імперії. Відтоді інтелектуальна могутність і 

духовний авторитет Печерського монастиря пішли на спад. Чернеча 

громада поступово почала перетворюватися в оплот консервативних, 

імперсько-проросійських сил. У царській грамоті від 31 травня 1720 р. 

Печерський монастир названий „Лаврою, Царською і Патріаршою 

Ставропігією", незалежною від Київського митрополита188. 

XVIII ст. в житті Печерського монастиря – сумна епоха відчуження 

від національних витоків, поступового перетворення у вірну опору 

царизму, соціального і національного пригнічення. Вік Просвітництва став 

для чернечої обителі часом замкнутого існування в собі, задоволення 

корисних потреб. 

Вступаючи у XIX ст., Печерський монастир перетворився у великого 

підприємця і землевласника, крупного церковного феодала в Україні. 

Лавра володіла 5 гутами, 10 скловиробничими заводами, 35 винокурними 

заводами, 23 шинками, сотнями млинів, промислових і торговельних 

підприємств, 300 тисячами десятин орної землі, 400 тис. десятин лісних 

угідь, 76 тисячами підданих, які відпрацьовували панщину в вотчинах 

Лаври. Всією цією господарською діяльністю керував Духовний Собор в 

Лаврі189. 

Після встановлення радянської влади Печерський монастир зазнав 

великих і непоправних втрат. Масово вилучалися дорогоцінності, 
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арештовувалися і виселялися монахи і священики. 1930 р. наступила 

цілковита ліквідація монастиря і заміна його Печерським заповідником, 

який перетворився в центр заіделогізованої атеїстичної пропаганди. 

Необхідно зазначити, що великої шкоди Печерському заповіднику 

завдала війна. Був висаджений у повітря Успенський собор, розграбовано 

багато національних культурних реліквій, унікальних музейних колекцій, 

вивезені численні матеріальні цінності, зруйновані культові й господарські 

приміщення. 

Така велична і трагічна історія цієї національної і духовної святині 

України. Цей екскурс свідомо зроблений для того, щоб відтворити 

історичну, культурну, духовну основу Києво-Печерської лаври як 

унікального об'єкта паломництва і релігійного туризму, щоб об'єктивно і 

правдиво показати і позитивну, і негативну його роль в історії України. 

Що ж можна сказати про сучасне буття Києво-Печерської Лаври як 

Національного заповідника? Тут одночасно діє паломницький відділ 

монастиря і екскурсійне бюро, першим відає Лавра, другим – Києво-

Печерський історико-культурний заповідник. Тобто, по суті, йдеться про 

такий варіант використання об'єктів Києво-Печерської лаври, який 

повинен задовольняти паломників–молільників, які її відвідують, і 

туристів, які бажають скористатися екскурсійно–пізнавальною екскурсією. 

За останні роки змінилася сама природа паломництва. Замість 

„ходіння на прощу” до святих місць, як це практикувалося в минулі 

століття, в наш час літаками доставляють мощі святих, духовні реліквії, 

чудотворні ікони тощо в Україну, насамперед в Києво-Печерську Лавру. 

Колишня форма паломництва з метою поклоніння святим реліквіям у 

далеких святих містах (Єрусалимі, Афоні) є спрощена. Мощі святого 

Пантелеймона з Афін, Андрія Первозванного з Афону, останки Хреста з 

Єрусалиму, на якому нібито був розіп'ятий Ісус Христос, і плащаниця з 

відбитками зображення Ісуса Христа літаками доставляються до Києва та 

інших міст України. Сотні тисяч паломників-молільників без зайвих 

зусиль і затрат часу мають можливість у зручний для них спосіб, майже в 

домашніх умовах звершити паломництво і отримати бажане для них Боже 

благословенство. 

Враховуючи складний майже тисячолітній шлях Києво-Печерського 

монастиря, особливо негативну його роль пособниці імперської 

колоніальної політики російського царизму і перетворення монастиря в 

той час (ХУІІІ –ХІХ ст. ст.) у великого феодального власника і знаряддя 

зросійщення і оказенення Українського православ'я, нинішній Києво-

Печерській лаврі необхідно відродитися як унікальний центр української 

духовності й культури, як патріотичний осередок українського 

православ'я, яким і був Печерський монастир до 1685 р., до його 

підпорядкування Московській Патріархії. 
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Становлення Києво-Печерської Лаври як національно–духовної святині 

українського народу, з одного боку, і сакрального паломницького центру, з 

другого, вимагає взаємодії Церкви і держави, освітніх, академічних 

наукових установ і духовних навчальних закладів. Осторонь цієї справи не 

може стояти українська інтелігенція (письменники, митці, архітектори). 

 Паломництво, як і екскурсійна справа, вимагають вдосконалення, 

упорядкування. Лавра як сакральна установа і Києво-Печерський історико-

культурний заповідник як наукова і просвітницька установа, співіснуючи 

поряд, можуть і повинні, з одного боку, вдосконалювати культуру 

паломництва віруючих, а з другого боку, підвищувати науковий рівень 

екскурсійно-пізнавального туризму. В такий спосіб будуть враховані 

духовні запити віруючих-паломників і пізнавальний інтерес звичайних 

туристів. Відтак, паломництво і релігієзнавчий екскурсійно-пізнавальний 

туризм стануть інструментом культурного діалогу і служитимуть 

встановленню суспільної злагоди і міжконфесійної толерантності. 

Почаївський монастир вважається одним із найдавнішим 

монастирем на українській землі. Заснований на Почаївській горі ще в IX 

ст. учнями слов'янських просвітителів Кирила (бл. 827-968 рр.) і Мефодія 

(бл. 815-885 рр.), цей монастир після монастирів Тавриди (VIII ст.) разом з 

Києво-Печерським монастирем (XI ст.) завершив хрестоносний трикутник, 

перетворився в Центр соборності українського народу, в джерело його 

національної духовності.190 

Уяву нашого народу вразила подія періоду монголо-татарського 

нашестя. Всеперемагаючий Хан Батий у 1240 р. не зміг взяти 

Кременецького Замку і не зруйнував захованого в лісах монастиря на 

Почаївській горі. Руїни Києва та його святинь, жертви і попелища від 

степів Задніпров'я до Сяну, разом з жагучою ненавистю до тих, хто так 

опоганив нашу землю, будили віру у Божу допомогу і здійснення ним 

чудодійства. І тому з'явлення Божої Матері на Почаївській горі в 

тривожному 1261 р. було начебто заздалегідь підготовлене свідомістю 

народу, який вірив у допомогу всевишніх сил. 

Залишений (за народним переданням) відбиток стопи Пречистої з 

чудодійною водою став першою святою реліквією монастиря. Завдяки їй 

ширилися слава про святу обитель та зростало масове паломництво до 

Почаєва – осередку релігійного життя в Західній Україні. 

В умовах польсько-шляхетської колонізації західноукраїнських 

земель Почаївський монастир перетворився в осередок формування 

національно-православної свідомості українців. Як місце поклоніння 

релігійним святиням, органічно пов'язаних з долею українського народу, 

Почаївський монастир в цей історичний період єднав український етнос. 
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Це підтверджує широко освітлене народом в піснях і переказах повторне 

з'явлення Божої Матері над Почаївським монастирем в 1675 р., коли 

відбулося друге, після монголів, чудодійне врятування святої обителі, на 

цей раз, від туристів. Тому молитовне звернення „сохрани і заступи нас” 

на Почаївській горі мало глибоко символічне значення. 

Неоднозначною була роль Почаївського монастиря в наступні 

століття. З 1721 по 1831 р. (сто десять років) господарями Почаївського 

монастиря були монахи-василіани, які належали до Уніатської Церкви. 

Всупереч православно-уніатському протиборству серед василіанських 

монахів Почаївського монастиря було чимало таких, хто прагнув 

підтримати в народі національну свідомість, українські традиції і звичаї. 

Інакше не можна пояснити видавничої діяльності василіан, де переважали 

книги церковнослов'янською та українською мовами порівняно з 

виданням латинською і польською мовами. Саме в цей період книги 

українською мовою з Почаєва надходили до Києва, розповсюджувалися по 

Наддніпрянській Україні, де українська книга була царською владою і 

православним Синодом заборонена. 

У 1831 р. Почаївська святиня була підпорядкована Московському 

православ'ю, а в 1833 р. монастир отримує назву Лаври191. Відтоді 

монастир наповнюється вихідцями з Росії і втрачає свою роль захисника 

національної самобутності православних українців. Як і Києво-Печерська 

Лавра, Почаївська Лавра стає оплотом царизму, знаряддям русифікації. 

В умовах польської влади на західноукраїнських землях (1919-1939 

рр.) Почаївська Лавра залишилася опорою російського православ'я. Саме 

тому антиукраїнська політика польських шовіністів на західноукраїнських 

землях, зокрема на Волині, яким цього разу розчищало дорогу 

проросійське православне духовенство, викликала протести української 

громадськості. 10 вересня 1933 р. в Почаєві відбулася 20–тисячна 

демонстрація проти русифікаторів краю під гаслами: „Геть русифікаторів з 

нашої Церкви”, „Для Волині правлячий єпископ – українець” та ін. 192. 

Зрештою, і в наш час Почаївська Лавра перебуває в підпорядкуванні 

Московської патріархії. До її святинь – відбитка стопи Пречистої з 

чудодійною водою, чудотворної ікони Божої Матері і нетлінних мощей 

Іова – приїжджають не тільки з України, а й з Росії, Білорусі, Молдови та 

інших слов'янських православних країн тисячі паломників. Особливий 

паломницький день – свято Успіння Божої Матері, коли сотні місцевих і 

міжнародних автобусів привозять сюди паломників. 

Але, крім паломників, що приїздять до Почаївської Лаври за святою 

водою, яку з належним менеджерським розмахом розфасовують в різні 
                                                 
191
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ємкості з відповідною ціною монахи Лаври, і щоб помолитися до 

чудотворної ікони Божої Матері, час від часу до Почаєва звершують тури 

звичайні туристи, щоб ознайомитися з цією визначною пам'яткою 

духовної культури. 

І саме в цьому куточку Волинської землі, на наш погляд, є 

можливість для розумного поєднання паломництва і екскурсійно-

пізнавального релігієзнавчого туризму. Про що йдеться? В радіусі 20-40 км 

від Почаєва знаходяться потенційні туристські об'єкти не лише 

внутрішньо-українського, а й міжнародного значення. Це – Кременець, 

Збараж, Вишневець, Острог, Берестечко. 

Над Кременцем височить гора Бона з добре збереженими руїнами 

ранньосередньовічного Замку, який витримав монголо-татарську облогу і 

якого не змогли взяти турецькі завойовники. Ці об'єкти (гора, замок) й 

історичні події з ним пов'язані „обросли” цікавими легендами, оповідями, 

піснями, приповідками. В Кременці збереглися середньовічні будівлі – 

потужний, височенний єзуїтський кляштор (монастир), католицький 

костел, які є історично-архітектурними пам'ятками світового значення. Тут 

же, в Кременці, знаходиться літературно-меморіальний музей відомого 

польського поета Юліуша Словацького, належним чином реставрований в 

2004 р. завдяки зусиллям України і Республіки Польща. Музей відкрито у 

родинному будинку Словацьких (пам'ятка XIX ст.). Поки що музей 

здебільшого відвідують польські туристи. У Збаражі й Вишневці 

збережені середньовічні Замки, які є свідками не лише феодальної епохи, а 

й овіяні славою козацької героїки. 

Чому б не „замкнути” Почаїв, Кременець, Збараж, Вишнець 

(зрештою, недалеко й до Дубна і Берестечка з їхньої історичною 

козацькою славою) в цікавий, привабливий, пізнавальний тур, в якому 

поєднувалися б елементи паломництва і релігієзнавчого туризму з 

історичною романтикою і літературним генієм не лише польської, а й 

світової літератури – Юліушем Словацьким, який народився в Кременці, 

провів раннє дитинство і юність в Україні і зберіг у своєму серці і своїх 

творах її образ. 

Тут є над чим поміркувати українським туристським організаціям, 

зрештою, і місцевим органам влади. Адже від такої організації туризму в 

цьому регіоні не лише значно поповнювався б місцевий бюджет (вже саме 

це не маловажно), а й відбувалися б перетворення його інфраструктури, 

що в свою чергу впливало б на якість туристського сервісу. 

Філософія українського національного туризму повинна практично 

реалізуватися саме в таких, перспективних для розвитку як внутрішнього, 

так і міжнародного туризму, регіонах. А такі перспективні для розвитку 

туризму регіони є і на заході і на сході, в центрі і на півдні України. 

Хасидизм як релігійно–містичний рух виник внаслідок розвитку 

єврейської містики і релігійної філософії у специфічній соціально-
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економічній, політичній і духовній ситуації України XVIII ст. Євреї в 

Україні в цей період опинилися на перехресті гострих соціальних, 

національних і релігійних конфліктів. Відтак Україна безпосередньо 

пов'язана з історією і культом хасидизму. На її теренах, крім могили 

цадика Нахмана в Умані, є поховання інших діячів іудаїзму, які також 

відвідуються приїжджими віруючими–паломниками, хоча і не так масово, 

як в Умані. Це – кладовища з могилами цадиків у м. Гадячі Полтавської 

обл., смт Меджибожі Хмельницької обл., м.Бердичеві Житомирської обл., 

а також поховання у Чернівецькій та Закарпатській областях. 

З року в рік кількість паломників до Умані зростає на кілька тисяч. У 

2011 р. на святкування Рош-Га-Шана за даними реєстрації 

правоохоронних органів, до м. Умані прибуло біля 20 тис. паломників із 26 

країн світу. Найбільш представницькі групи були з Ізраїлю, США та 

Великобританії. 

Цей різновид міжнародного паломницького туризму не 

обслуговується в Україні на належному європейському рівні, спричиняє 

незручності як для паломників-хасидів, так і для місцевих жителів. Ще у 

80-ті роки минулого століття (за радянської влади) були пропозиції 

американських й ізраїльських послідовників хасидизму належним чином 

профінансувати влаштування інфраструктури паломницького туризму 

хасидів до святих місць в Україні (побудувати уманський аеропорт, шляхи 

сполучення, готелі тощо). 

Однак радянська влада проігнорувала цю пропозицію, надавши 

перевагу ідеологічним розрахункам антирелігійної політики. Проте і в 

незалежній Україні проблеми з паломництвом хасидів, яке кількісно 

зростає з року в рік, накопичуються. Про що йдеться? Є необхідність 

подальшого вдосконалення і вирішення окремих проблем, повязаних з 

цим специфічним різновидом туризму. 

По-перше, немає нормативного визначення паломництва, чітко не 

окреслений юридичний статус прочан. Міжнародні правові акти, які 

стосуються паломництва, не відпрацьовані належним чином в 

українському законодавстві. 

По-друге, зарубіжні прочани прибувають, в основному, за 

приватними запрошеннями та туристичними візами і влаштовуються у 

приватних квартирах уманчан. Під час масових заходів це створює 

незручності у їх розселенні, забезпеченні охорони правопорядку, 

санітарно–епідеміологічних норм тощо. 

По-третє, залишається проблемою організація турів прочан, яка 

практично є непідконтрольною державним органам, внаслідок чого до 

бюджету не надходить значна кількість коштів від туризму. Не створено 

законодавчої бази, яка б регулювала діяльність як вітчизняних, так і 

зарубіжних туристичних фірм під час паломництва. 



137 
 

Перспективи розвитку екскурсійно-пізнавального 

релігієзнавчого туризму в Україні. Паломництво (особливо міжнародне) 

є багатогранним явищем, яке знаходить своє відображення в політичній, 

економічній, культурній сферах суспільства. Масові паломництва (як, 

скажімо, приїзд в Україну Римського папи Івана Павла II, який викликав 

переміщення мільйонів паломників по Україні) набувають значного 

міжнародного резонансу. У зв'язку з цим є необхідність наукового 

вивчення паломництва як важливого явища релігійного життя в Україні, а 

також вдосконалення механізму проведення масових паломництв. 

Кожна країна, кожна державна і недержавна туристична організації 

виробляє специфічні концепції розуміння мети туризму й засобів її 

реалізації у межах своєї компетенції. Ці концепції є своєрідними 

„філософіями туризму” країни або туристської організації. У такого рода 

концепціях необхідно враховувати найрізноманітніші фактори: об'єктивні 

умови для туризму (природні, культурні, лікувальні і т.д.); туристський 

сервіс; підготовку туристських кадрів, обізнаних з традиціями, звичаями, 

релігійними віруваннями, національною культурою туристів-паломників; 

фінансова система країни; інфраструктура туризму і туристський бізнес; 

психологічна позиція населення у ставленні до туристів іноземців; 

стабільність політичної ситуації в країні або регіоні; цивілізованість 

мешканців в регіонах і навколо об'єктів туризму; мовна, релігійна, расова 

ситуація в країні, яка приймає туристів (особливо туристів-паломників) з 

різних країн. 

Україні потрібна національна філософія туризму, яка охоплювала б 

пам'ятки Київської Русі, багатоманітну природу країни, лікувальні ресурси 

українських мінеральних вод, національне мистецтво, національну кухню 

(приміром паломники хасиди, дотримуючись строгих правил іудейського 

каршруту, не можуть користуватися деякими стравами української кухні) і 

т.п. 

Філософія українського туризму повинна бути зорієнтована на 

встановлення толерантності та збереження мирного співжиття, злагоди 

між усіма етносами і культурами, конфесіями і віруваннями 

багатонаціональної України. Міжнаціональний і міжконфесійний мир і 

злагода – підґрунтя і запорука успішного розвитку внутрішнього і 

міжнародного паломництва і релігієзнавчого туризму. 

На терені України зустрівся православний Схід і католицький 

Захід. Починаючи зсередини XVI ст., від часів Реформації, Україна стає 

батьківщиною різних протестантських течій – лютеранства, кальвінізму, 

социніанства, згодом – баптизму, адвентизму, п'ятидесятництва, свідків 

Єгови, а сьогодні – різних харизматичних течій, новітніх релігій 

(неорелігій). Ще раніше, починаючи від часів Київської Русі, в Україні 

прижилися іудаїзм та іслам. Отже, нині маємо досить різнобарвну 

конфесійну карту України. Тут пускають коріння, знаходять прихильників 
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і послідовників нові християнські та нехристиянські течії, відгалуження, 

групи, іноді досить екзотичні, далекі від національних традицій та 

української культури. 

Однак, у правовій державі, демократичному суспільстві 

Конституцією України гарантується вільний світоглядний, віросповідний 

вибір, існування будь-якої релігії, якщо це не виходить за межі 

загальнолюдської етики, не перешкоджає розвитку людської особистості, 

моральному становленню людини, цивілізованому співжиттю громадян. 

Національні культури, релігійні відмінності, світоглядний плюралізм не 

повинні спричиняти національної і релігійної ворожнечі. 

Одним із важливих чинників, які сприятимуть утвердженню України 

як цивілізованої, демократичної, толерантної до всіх релігій та їх 

сповідників держави, є міжнародний і водночас всеукраїнський туризм, 

для перспективного розвитку якого є всі можливості в різних регіонах 

України: 

– Крим (тут зосереджені пам'ятки християнства і дохристиянських 

релігій, а також іудаїзму, ісламу, караїзму); 

– Умань, Бердичев, Меджибід, Тараща, інші міста, пов'язані з 

історією хасидизму, захороненням цадиків-святих, глав 

хасидських громад, які відвідують щорічно десятки тисяч прочан-

хасидів з Ізраїля, США та інших країн. Хасидизм – духовний 

феномен українського єврейства, що був своєрідною реакцією на 

трагічні для євреїв події Хмельниччини і коліївщини, може і 

повинен стати новою сторінкою толерантних християнсько-

іудейських, українсько-єврейських взаємовідносин; 

– Галичина, Буковина, Закарпаття – пограниччя латинської і 

православної культури, перехрестя західного і східного 

християнства; регіони, в яких збереглися „святі місця” 

православ'я, католицизму, іудаїзму, протестантизму, Вірменської 

церкви, ознайомлення з якими матиме не лише туристсько-

пізнавальне, а й екуменічно-гуманістичне значення. 

– Низка міст обласного і районного підпорядкування (Вінничина, 

Житомирщина, Волинь) відтворюють національну і сакральну 

культуру княжої доби Русі-України, середньовіччя (українського 

бароко), співжиття католицького і православного світу. 

Відтворенням багатої героїчної, культурної, сакральної 

минувшини українського народу може бути кільцевий 

туристський маршрут Почаїв-Кременець, Острог, Пересопниця-

Берестечко-Кам'янець-Подільський; 

– Новим туристським прочитанням славнозвісного твору Олеся 

Гончара „Собор" може стати туристський маршрут в степову 

Україну до святинь Запорізької Січі. Туристське відтворення 

шляху „від варяг до греків” поверне історичну пам'ять до 
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витоків Київського християнства, до знакових особистостей 

української християнської історії та доленосних подій, пов'язаних 

із запровадженням християнства, першої княгині-християнки 

Ольги і хрестителя Руси-України Володимира Великого; 

– Київ, Чернігів, інші міста Центральної України в перспективі 

розвитку міжнародного (та й внутрішнього) туризму можуть і 

повинні стати, завдяки зосереджених в них історико-культурних і 

церковних пам'яток, своєрідним туристським відображенням 

багатої української дохристиянської і християнської культури і 

духовності. Туристські маршрути могли б мати орієнтовані 

привабливі назви: Витоки християнської України; Монастирі 

України; Перехрестя східного і західного християнства; 

Сакральні пам'ятки Поділля; Звитяжне і духовне Волинського 

краю; Шляхами святинь Запорізької Січі; Історичні культурно-

релігійні пам'ятки Криму; Святі місця хасидизму в Україні. 

Організація паломницького і екскурсійно-пізнавального 

релігієзнавчого туризму в Україні істотно гальмується наявністю 

численних проблем, вирішення яких – справа держави, всіх організацій і 

установ, причетних до туризму. Серед них виокремимо насамперед 

наступні невідкладні завдання: 

– Інвентаризація і реставрація історико-культурних, сакрально-

духовних місць, пам'яток, які приваблюватимуть туристіь. 

Більшість цих пам'яток, на жаль, є в занедбаному стані. 

– Створення сучасної цивілізаційної інфраструктури туризму 

(шляхи сполучення, зв'язок, місця харчування і відпочинку). 

– Підготовка кваліфікованих кадрів (гідів, провідників туристських 

груп, організаторів туристських маршрутів) із знанням історії, 

культури, релігії, традицій, звичаїв, обрядів України і різних 

народів, які в ній проживали, а також знання іноземних мов. 

– З метою більш докладнішого вивчення перспектив розвитку 

паломницького і екскурсійно-пізнавального релігієзнавчого 

туризму, уточнення і вивчення можливих потоків туристів з 

конкретних країн, їхніх інтересів і запитів, необхідно налагодити 

контакти з культур–аташе посольств цих країн в Україні (США, 

Ізраїль, Канада, Німеччина, Ватикан, Польща, Швеція, Болгарія 

та ін.), а також з товариствами, асоціаціями, національно–

культурними фондами, конфесійними центрами національних 

меншин в Україні. 
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2.5. Міжнародне міжрелігійне спілкування 

в його формах та інституціях 

 

Глобалізація та інформатизація сучасного світу врази збільшує 

комунікативні можливості людей, спільнот, суспільства. Це є необхідною 

умовою розширення міжнародних міжрелігійних взаємин, які в останні 

десятиліття ХХ і перше десятиліття ХХІ століть отримали неабиякий 

розвиток. Причини, які визрівали задовго до своєрідного сплеску 

міжрелігійного спілкування, латентно присутні в будь-якому суспільстві, 

але їх критичне накопичення стимулюють соціум до певних солідарних дій. 

В даному разі мовиться про колективну зацікавленість різних релігій одна в 

одній, бажання поділитися інформацією про себе і пізнати іншого, 

відповісти на загальні виклики епохи, які однаковою мірою стосуються всіх 

людей – незалежно від раси, національності, мови, релігії.  

Важливим поштовхом у активному розвитку міжнародного 

міжрелігійного спілкування стало усвідомлення глобальності і 

мультикультуральності світу, який складається з численних і відмінних, але 

взаємопов’язаних культурних традицій і практик, котрі асоціюються з 

різними етнічними, релігійними, мовними компонентами. Попередня 

гомогенність, цілісність (також дещо уявна) суспільства безповоротно 

втрачена, а на їх місце приходить принципово нова конфігурація соціуму, 

яка на перший погляд здається подібною на мозаїку, що хаотично 

складається з різних культур і субкультур. Вражаюче багатоманіття через 

виявлення в ньому спільних однак переростає в специфічну єдність, яка не 

передбачає якесь механічне об’єднання, подібність, нівелювання 

індивідуальних чи групових особливостей. Людство дуже швидко 

відмовилося від ідеї єдиної релігії, єдиної культури, а єдність почало 

осмислювати в єдності не форм, а загальнолюдських смислів, ідеалів, 

цінностей. Переосмислення культурної цілісності суспільства включило 

відмову від спроб інтегрувати різні спільноти у якийсь позанаціональний 

вселюдський конгломерат, в якому б інтегровані частки перетворилися на 

невідрізненну частину загальної культури. Але нова цілісність не 

передбачала й рівнопокладеності різних культур, серед яких є сильні і 

слабкі, домінуючі і недомінуючі, панівні і підпорядковані. Нові підходи до 

нової реальності базувалися як на самоідентифікації і протиставленні себе 

іншим, так і на максимальному врахуванні прав і свобод різноманітних 

автентичностей, наявних в суспільстві. 

Паралельно із ідеями уніфікації різник економік, узгодження 

протилежних політичних систем і пріоритетів, стабілізації різних 

соціальних устроїв, усереднення освітнього рівня і уможливлення доступу і 

користування культурними надбаннями людства визрівали ідеї порозуміння 

і зближення різних релігій.  
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Конкретним церквам важко погодитися з ідеєю істинності, а відтак 

рівності всіх релігій, оскільки кожна з них претендує на ексклюзивне 

сповідання віри в Бога. Тим, хто допустив думку про рівність, прийшлося 

шукати догматичні і канонічні підстави, скликати собори і наради, 

апробувати ці ідеї серед своїх одновірників. Десь люди погоджувалися на 

заклики своїх духовних лідерів поважати іновірців, бачити в них рівних собі 

духовних істот, а десь різко критикували і відмовлялися підтримати заклики 

духовних лідерів. Складним виявився процес прийняття суспільною 

свідомістю теорій мультикультуралізму й полірелігійності, які, з одного 

боку, вимагали практичного підтвердження-втілення, а з іншого – 

узагальнили практику спілкування людей різних віросповідань. 

Важко сказати, хто є родоначальником ідеї зближення різних релігій, 

але з середини ХХ ст. вона захопила своєю привабливістю і християн, і 

буддистів, і мусульман, особливо нові релігії, зокрема віру багаї. Поступово 

ця ідея ставала складовою церковних соціальних концепцій, деяких 

віровчень, навіть в частині їхньої догматики. Важливо було з 

внутрірелігійних огорож ввести цю ідею в суспільну теорію, вростити її у 

внутріполітичні програми, зробити складовою міжнародної політики і 

дипломатії.  

Тут попрацювали і богослови, і світські вчені, релігійні лідери і 

політичні діячі, журналісти і правники. Оскільки, крім панування ідеї 

релігійної єдності в свідомості людей, важливо було продумати і створити 

конкретні механізми дотримання проголошеної ідеї єдності, забезпечити 

умови реалізації живого багатоманіття релігій та віросповідань, гарантувати 

принципи толерантності у відносинах між ними і з суспільством загалом, в 

т.ч. і з державою, різними спільнотами зокрема. Крім усвідомлення 

персональної і колективної відповідальності за визнання буття всіх релігій 

та віросповідань, постала потреба виробити відповідне нормативно-правове 

забезпечення свободи релігій, а відтак полірелігійності і 

мультикультуральності.  

За роки існування міжнародного міжрелігійного спілкування 

виокремилися його види і визначилися форми останнього. І хоча ця 

інформація ще не отримала певного узагальнення, оскільки переважно 

відома за розрізненими відомостями про окремі події у розвитку 

міжрелігійного спілкування, її попередній аналіз і класифікація видаються 

своєчасними і корисними, оскільки нададуть можливість і міжрелігійним 

організаціям, і церквам корелювати свою стратегію й тактику присутності в 

релігійному світі.  

Можна виділити такі види спілкування: 

1. за складом учасників (двосторонні, наприклад – іудео-

християнські, християно-мусульманські, іудео-католицькі; 

тристоронні, наприклад – іудео-християно-мусульманські, цебто 

так званих авраамістичних релігій, далекосхідних релігій; 
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багатосторонні, коли беруть участь представники різних конфесій, 

наявних на планеті); 

2. за метою (екуменічні, молитовні, інформаційні, пропагандистські, 

культурно-освітні, наукові, комунікаційні, пропагандистські, 

антиекстремістські й антитерористичні, соціально-орієнтовані, 

національно-спрямовані, комбіновані тощо); 

3. за категорією учасників або суб’єктами спілкування (мирянські, 

священничі, ієрархічні, внутріконфесійні і позаконфесійні, світські 

і богословські, офіційні й неофіційні); 

4. за ситуацієї спілкування: міжособистісне (особисте) і масове, 

приватне й офіційне. 

Зовнішньо міжрелігійне спілкування проявляється в різних формах: 

спільні богослужіння, засідання, візити, відвідування, конференції, прес-

конференції, походи і ходи, радіо- і телепередачі, наради, товариства, 

асоціації, організації, заяви, звернення, виступи, доповіді, інтерв’ю, 

консультації, аудієнції, дні або тижні толерантності тощо. Не беручись 

класифікувати відомі сьогодні форми міжрелігійного спілкування, багато з 

яких вже втратили свою актуальність, а інші тільки народжуються, подамо 

деякі приклади міжнародного міжрелігійного спілкування. 

Чи не найстарішою ініціативою у сфері міжнародного міжрелігійного 

спілкування є проведення Парламентів світових релігій, перший з яких 

відбувся у 1893 році в Чикаго. З 1993 р. парламент відбувається регулярно 

щоп’яти років: Кейптаун (1999), Барселона (2004), Мельбурн (2009). У 2014 

році захід відбудеться в Барселоні. Передбачається, що в семиденній 

зустрічі візьме участь більше 10 тисяч осіб - представників різних релігій. В 

столиці Європейського Союзу учасники Парламенту світових релігій 

продемонструють зростаючу багатоконфесійність і мультикультурність 

глобального суспільства. З 1 січня 2010 посаду президента ПСР займає 

чиказький імам Абдул Малік Муджахід, який змінив на цьому посту 

пастора Вільяма Е.Лешера. 

Представникам України вдалося взяти участь в роботі Парламенту 

релігій у 2004 р. в Барселоні. Він вразив нас своєю масштабністю задуму і 

якістю його реалізації. Багатовимірність і навіть поліваріантність релігійних 

і духовних досвідів органічно вписались в концепцію міжнародного 

міжрелгійного спілкування. Мета кожного Парламенту - спонукання до 

діалогу, взаємодії різних релігій, духовних традицій, визначення впливу 

релігії на основні інститути суспільства: владу, бізнесові структури, мас-

медіа, мистецтво, науку, освіту, громадянське суспільство тощо. 

Парламент-2004 був продовженням побудови міжрелігійного діалогу в 

світовому вимірі та пошуку шляхів до порозуміння та миру, який 

розпочався ще в XIX ст. Попередні парламенти збирали сотні духовних 

лідерів, науковців, теологів, представників світових релігій разом, щоб 

осмислити місце релігії і духовності в світі. Наслідком таких міжрелігійних 
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діалогів стали напрацювання, обговорення й прийняття важливих 

документів, зокрема “До глобальної етики: початкова декларація” та 

“Звернення до провідних інституцій”, які перекладені більшістю мов і 

подані урядам, неурядовим інституціям, міжнародним організаціям для 

поширення універсальних принципів глобальної етики на різноманіття сфер 

життя всіх народів.  

Парламент-2004 очікував від учасників простих, але ґрунтовних дій, 

які б могли вплинути на глобальну кризу, яку переживає людство. 

Особливу надію у вирішенні проблем Парламент покладав на міжрелігійну 

освіту, продуктивний діалог цивілізацій (зокрема, іслам і Захід в 

утвердженні справедливого і мирного світу), що призведе до практичного 

розв’язання конфліктів. У співпраці релігій і міжнародних інституцій, у 

взаєминах науки і релігії, науки і духовності учасники Парламенту 

побачили той потенціал релігій, який ще не використовується суспільством 

достатньою мірою. 

Окреме засідання було присвячене розгляду питання співвідношення 

релігії і прав людини. Враховуючи міжрелігійну напруженість в 

Близькосхідному регіоні, запропонована була для обговорення ідея 

“авраамістичного реоб’єднання”. Багато секцій презентували конфесійні 

погляди на ту чи іншу проблему. Окремі релігійні спільноти підготували 

цілі сесії. Найбільш активними були католики, мусульмани, сікхи, індуси, 

джайни, буддисти, даоси, язичники, сінтоїсти. Православні організували 

лише одну секцію, присвячену східній іконі. Частина секцій носила чисто 

науковий характер, хоча дослідники релігій явно не домінували на цьому 

форумі. 

Парламент-2004 дав можливість побачити, що в світовому 

релігійному просторі відбуваються суттєві зміни. Навіть одноманітна 

Європа стає більш релігійно гетерогенною, цікавиться Сходом. Вона 

стрімко знайомиться із нехристиянськими релігіями, на фоні яких 

традиційне християнство постає як світоглядна меншина. Парламент-2004 

продемонстрував, що на зміну тоталітарній ієрархієзованій системі 

внутрішньоконфесійних відносин і зв’язків поступово приходить інший тип 

– рівноправних відносин між асоційованими суб’єктами релігійного життя. 

Налагоджуються зв’язки не стільки по вертикалі залежності (наприклад, 

парафіяльний священик (первинна) - благочинний (районний рівень) - 

єпископ (обласний) однієї церкви, а й по горизонталі – первинний 

(вторинний, вищий) рівень різних церков чи навіть конфесій. І це зрозуміло, 

сама об’єктивність життя вимушує священика православної церкви 

спілкуватися з парохом католицької громади, пресвітером протестантської 

спільноти, керівником мусульманського чи іудейського об’єднання. 

Людство, як показав Парламент-2004, дуже болісно ставиться до 

будь-якого своєрідного, унікального випадку в духовній історії, прагне 

зберегти цю унікальність, оскільки саме з такої безлічі конкретних випадків 
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і складається та мозаїчна багатоманітність світу, що надає смислу 

загальнолюдській цивілізації. 

Участь або неучасть в Парламенті, проблеми, які обговорювалися на 

ньому, і конотації, які робилися в ході дискусії, форма, в якій відбувалося 

спілкування, настрої, які панували на Парламенті – все це засвідчило всю 

гаму ставлення до заходів подібного роду. Частина як Західного, так і 

Східного світів все таки розуміє важливість діалогу для толерантизації 

міжкультурного, в тому числі й міжрелігійного, спілкування.  

Але, безумовно, ця частина не надто чисельна. Цікаво, що не тільки 

найбільш оптимістичні і впевнені в собі християнські Церкви підтримали 

ідею комунікації віруючих різних релігій, а й мусульмани, які після подій 

11 вересня у США асоціюються (часто абсолютно безпідставно) із 

творцями й реалізаторами плану розбрату між релігійними людьми, 

зокрема між самими мусульманами та християнами. Вони активно 

утверджували думку, що єдиною можливістю виживання людства в наш 

час є діалог, в якому обов’язково мають брати участь релігійні люди. На їх 

думку, проблему міжрелігійного діалогу можна розглядати в різних її 

аспектах, інтерпретуючи її психологічно, політично, соціологічно, 

філософськи, геополітично, навіть економічно, з точки зору національної 

безпеки, фінансових інтересів тих чи інших суспільних груп і т.п.  

Хоча при цьому йдеться про релігії та їх відносини, але реально 

релігія живе не тільки в своєму, вузько функціонально означеному 

просторі. Вона виявляє себе в інших контекстах. І одним із найбільш 

зрозумілих, оскільки він є прагматично доцільним, є контекст соціальний. 

Війна між релігіями, якщо вона ведеться на рівні теоретичному, як атаки з 

боку різних богословських таборів, загрожує самим релігіям, силі і 

доказовості їхніх доктрин, дієвості моральних вимог, істинності 

пропонованого віруючим шляху спасіння. Але якщо з’ясування відносин 

між релігіями виноситься за межі віросповідності, спускається на буденний 

рівень її звичайних носіїв, які існують в рамках конкретних суспільств, то 

міжрелігійна конфліктність небезпечно зростає до соціального напруження. 

Тому суспільство має бути кровно зацікавлене не в силовому розв’язанні 

міжконфесійного протистояння, а в пошуках форм мирного існування 

релігій, що забезпечить стабільність всьому соціуму. Останнє більшості 

учасників Парламенту релігій бачиться як діалог, який розгортається через 

віротерпимість, взаємопорозуміння, навіть співпрацю і взаємодію в спільно 

означених сферах суспільного буття, як вселюдська цінність. 

Міжрелігійне спілкування знає таку форму, як спільні молитви, які 

увійшли у практику міжконфесійних взаємин відносно недавно. Християни 

щороку, починаючи від 1968, проводять Тиждень молитов за єдність 

християн, який організовує спільна робоча група Всесвітньої Ради Церков 

(майже усі православні та протестантські Церкви світу) та Папська Рада із 

сприяння єдності між християнами. Тема 2012 року Тижня молитов за 
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єдність «Всі ми перемінимось Перемогою Господа нашого Ісуса Христа» 

взята з листа апостола Павла до Коринтян (1 Кор. 15:51-58). 

 Головна ідея Тижня молитов за єдність християн 2012 року 

базувалася на досвіді Церков Польщі, історія яких позначена серією 

поразок та перемог. Християни Польщі переконують, що прагнення єдності 

Церкви залежить виключно від кожного християнина: «Усі ми, християни, 

маємо відкритись один одному, щоб взаємно наділяти себе дарами Святого 

Духа. У такий спосіб, перемінимось в Ісусі Христі, у нашому правдивому та 

єдиному Господі». 

Ініціатива проведення цієї молитви в Україні у 2012 році виходила від 

Глави УГКЦ Патріарха Святослава Шевчука. Екуменічний молебень 

відбувся 22 січня у храмі Святого Василія Великого УГКЦ. Під час спільної 

молитви із своїми зверненнями до молільників виступили Патріарх 

Святослав Шевчук, Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Томас 

Едвард Ґалліксон, архиєпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ Петро 

Мальчук, духовенство православних та протестантських Церков. Крім 

Києва, ініціативу підтримала майже вся Україна. Організована Інститутом 

екуменічних студій УКУ спільна молитва християн Львова об’єднала 

православних, римо- і греко-католиків, Вірменську церкву. Возз’єднання 

християн, яке відбувається під час екуменічної молитви, не означає 

ліквідацію конфесій: «Йдеться про єдність у багатоманітті, у якій 

християнські деномінації можуть ділитися багатством Літургії, 

богословської спадщини, адже Правда є одна».193 

Практикуються екуменічні молитви перед початком і на закінчення 

якихось громадських заходів, наукових конференцій, державних свят, 

політичних подій та ін. Цікавим прикладом міжконфесійного спілкування є 

так званий рух Тезе, ядром якого є спільнота Тезе – християнське 

екуменічне поселення (від назви селища у Франції, де проживає більше ніж 

100 монахів різних національностей і віросповідань). Молоді люди із всіх 

континентів відвідують Тезе протягом цілого року, щоб взяти участь у її 

житті. Молитва Тезе має свій унікальний характер, утворюючи новий стиль 

церковної музики. Зміст текстів пояснюється духовною природою 

спільноти. Вона заснована у 1940 році Братом Роже. До 2005 року він її 

очолював. З 2005 р. очолює спільноту Брат Алоїз.  

Цей досвід міжконфесійного спілкування – надзвичайно цікавий, 

оскільки спільнота не існує як стабільна організація. Це скоріше є дещо 

випадково ситуативно зібрана спільнота молодих людей, яка щороку 

змінюється за своїми учасниками, зберігаючи головну мету – жити у 

молитві та роздумах.  
                                                 
193

 [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ 

culture/religious_ceremonies/46359/ 
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Популярними є так звані Різдвяні зустрічі в містах Європейських 

країн для відзначення Нового року. Такі зустрічі збирають десятки тисяч 

молодих людей між католицьким і православним Різдвом, отримуючи 

досвід міжконфесійного спілкування. Вони почалися з 1978 році з Парижу. 

Потім молодь святкувала Новий рік в Барселоні, в Римі, Лондоні. 

Найчисельніша зустріч, яка зібрала 100 тис. молодих людей, відбулася в 

Мілані у 1998 р. Потім чисельність учасників почала падати до 30-40 тисяч, 

але все одно вражаюче: Париж, Гамбург, Лісабон, Мілан,Загреб, Женева, 

Брюссель, Познань, Роттердам, Берлін – 34-а зустріч у 2011 р. 

Крім європейських зустрічей, рух Тезе організовує Світові зустрічі: I 

– 2005 Джок'якарта (Індонезія), II – 2006 Калькута (Індія), III – 2007 

Кочабамба (Болівія), IV – 2008 Найробі (Кенія), V – 2009 Маніла (Філіппіни). 

Спільнота Тезе не ставила за мету створювати організацію, 

сконцентровану на власне поповнення, а скоріше на відправлення молодих 

людей назад від зустрічей до їхніх місцевих Церков, до парафій, спільнот, 

родин, друзів, знайомих, щоб творити «паломництво довіри на Землі». У 

багатьох куточках світу звучать екуменічні молитви, організовані молодими 

людьми, які використовують пісні та дух Тезе. Мріючи про Тезе-зустріч в 

Україні, багато молодих українців-християн своєю участю в русі 

наближають цей день. 

Україна може стати місцем проведення різних міжнародних 

міжрелігійних зустрічей. Тут вже відбуваються міжнародної ваги заходи. 

Вперше в 2007 році в країні пострадянського простору, в її столиці Києві 

відбулася Генеральна асамблея Конференції європейських Комісій 

«Справедливість і Мир» на тему: «На шляху до примирення та 

порозуміння: навчитися на досвіді України», на яку прибули представники 

30 держав.194 Конференція європейських Комісій «Справедливість і Мир» – 

це мережа 29 національних Комісій «Справедливість і Мир», що охоплює 

Європу від України до Великобританії, від Греції до Швеції. На думку 

директора Комісії «Справедливість і мир» УГКЦ Лесі Коваленко та голови 

Комісії УГКЦ у справах сприяння єдності християн Ігоря Шабана, 

засідання Комісії в Києві засвідчило, що вперше Україна стала предметом 

особливої уваги з боку Європи як особливий випадок примирення і 

порозуміння. 

Київ обраний місцем антиекстремістських і антитерористичних 

зустрічей релігійних лідерів. Проблема, яка надактуальна для багатьох країн 

світу, знаходить в Україні прихисток. Так, в травні 2008 р. в Києві за 

ініціативи Міжнародної громадської організації «Міжнародна 

антитерористична єдність» відбувся V Міжнародний форум «Діалог 

культур і релігій: протидія тероризму та екстремізму». Чи не вперше 

конференцію фокусувала свою увагу на природі тероризму та екстремізму, 
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на суті міжрелігійних конфліктів і механізмах їх попередження і 

відвернення, на ролі церков у формуванні терпимості в суспільстві. 

Ініціативи, які свідомо артикулюються депутатом ВР О.Фельдманом через 

заснований ним Інститут прав людини й запобігання екстремізму та 

ксенофобії, реалізуються в міжнародних конференціях, так званих 

«Релігійних Давосах», куди з’їжджаються «лідери найбільших релігійних 

громад, експерти і політики».195 

Важливим етапом в зміцненні ідеї міжнародного міжрелігійного 

спілкування стало створення відповідних інституцій, які одночасно можна 

вважати і формою спілкування. Виникла велика міжнародна міжрелігійна 

сітка різноманітних організацій. На сьогодні найбільш впливовими є:  

– Рада Парламенту світових релігій (CPWR – Council for the 

Parlament of the World’s Religions, USA);  

– Міжнародна Асоціація за релігійну свободу (IARF – International 

Association for Religious Freedom, UK);  

– Міжнародний міжрелігійний центр (IIC – International Interfaith 

Center, UK);  

– Тисячолітній Світовий Саміт миру релігійних і духовних лідерів 

(MPS – The Millenium World Peace Summit of Religious and Spiritual 

Leaders, USA);  

– Ініціатива об’єднаних релігій (URI – United Religions Initiative);  

– Світова конференція релігії і миру (World Conference on Religion 

and Peace); 

– Світовий конгрес релігій (WCF – World Congress of Faith);  

– Розвиток діалогу релігій світу (WFDD – World Faith Development 

Dialogue);  

– Світова спілка міжрелігійних рад (WFIRC – World Fellowship of 

Inter-religious Councils) та інші.  

У списку, далеко не повному, який вдалося знайти на сайті відомої 

електронної енциклопедії “Wikipedia”, згадується біля 50 таких організацій, 

які сприяють міжрелігійному діалогу і співпраці між релігіями світу. Всі 

вони мають свої веб-сайти, а відтак є в доступі будь-якій людині, в т.ч. і 

віруючій.  

Серед наведених в списку міжрелігійних організацій, які, певно, 

найбільш відомі, значаться:  

– Всесвітня Рада церков (ВРЦ), заснована 1948 р., нинішній її 

генеральний секретар – Семюель Кобіа, об’єднує 349 

християнських спільнот усього світу — протестантських, 

православних й англіканських. 
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– Конференція європейських церков (КЄЦ), заснована в січні 1959 

року, складається з 125 православних, протестантських, 

англіканської та старокатолицьких Церков з різних країн 

європейського континенту, а також 40 асоційованих організацій).  

– Рада єпископських конференцій Європи, до якої належать 33 

Конференції (Синоди) римо-католицьких єпископів Європи, 

представлені своїми предстоятелями, а також архієпископами 

Люксембургу та князівства Монако і єпископом Кишинівським 

(Молдавія). Членом РЄКЄ є також УГКЦ. 

– Папська рада з міжрелігійного діалогу, заснована в 1964 році як 

секретаріат для нехристиян. В 1988 році вона перейменована і 

виступає як департамент Римської курії, яку з 2007 року очолює 

президент кардинал Джон-Луіс Тауран.  

У діяльності Папської ради особливо активним в налагодженні 

міжрелігійного спілкування був Папа Іван Павло ІІ, за ініціативою якого 

організовувалися щорічні зустрічі з Ассізі (Італія), які збирали 

представників найпоширеніших релігій світу. Проблема міжрелігійного 

спілкування стала однією із актуальних на ІІ Ватиканському Соборі. 

Апостольська столиця постійно звертається до цих питань в різних своїх 

посланнях, заявах, документах. Ось і зараз Папська Рада з міжрелігійного 

діалогу готує новий документ, присвячений деяким аспектам і проблемам 

відносин різних релігій. Звертаючись до учасників останньої Пленарної 

асамблеї Папської Ради (травень 2008), папа Бенедикт XVI очікує, що 

новий документ особливо пригодиться РКЦ в тих країнах, де сусідять 

багато релігій і багато культур. На думку Папи, учасники міжрелігійного 

діалогу мають бути добре обізнаними у своїй вірі, але водночас вони мають 

добре знати і віру інших. Голова Папської Ради вважає, що необхідно 

готувати віруючих “ділитися своїми духовними переконаннями, а також 

брати до відома переконання інших”.196 

Крім самих релігійних організацій, важливість міжрелігійного 

спілкування почали усвідомлювати й світські структури. Суспільство 

позитивно поставилося до створення різних організацій, які ініціюють 

діалог, є активними його учасниками. Актуальність діалогу поступово 

усвідомлюється і міжнародними організаціями. Так, в діяльності Ради 

Європи останніми роками тема міжрелігійного спілкування присутня 

постійно, в т.ч. і на її Парламентських асамблеях. Фактично на кожному 

засідання йдеться про міжкультурний і міжрелігійний діалог, а влітку та 

восени 2007 року ця тема стала центральною.197 
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Голова ПАРЄ Рене ван дер Лінден вважає, що ця проблема є не менш 

важливою і актуальною для європейців, ніж проблеми демократії, 

верховенства закону і прав людини. Вперше у 2007 році на Парламентській 

асамблеї виступав Патріарх РПЦ Алексій ІІ. Запропонувавши тему 

«Розвиток міжконфесійного і міжкультурного діалогу в сучасній Європі» і 

маючи унікальний досвід тисячолітнього співіснування різних 

національностей, культур і релігій, Росія устами свого патріарха поділилася 

із всіма європейцями своїм баченням актуальних проблем. Патріарх 

захистив традиційні моральні цінності, що стало викликом на фоні того 

постхристиянського секулярного ліберализму, який зараз став фактично 

релігією Європи. 

Усвідомлюючи неминучість звернення до проблеми міжрелігійного 

діалогу, ООН, будучи єдиною всесвітньою організацією, яка в даний 

момент є найбільш представницьким міжнародним форумом, що 

забезпечує співробітництво 192 своїх держав-членів, нарешті також 

звернулася до цієї теми. На пленарному засіданні 61-й сесії Генеральної 

Асамблеї ООН 20 грудня 2006 року без голосування була прийнята 

резолюція 61/221 «Просування міжрелігійного і міжкультурного діалогу, 

взаєморозуміння і співробітництва на благо миру». В прийнятому тексті 

резолюції відзначається, що Генеральна Асамблея приймає «до відома 

цінний внесок таких різних ініціатив на національному, регіональному і 

міжнародному рівнях, як ініціатива «Альянсу цивілізацій», Балійська 

декларація про налагодження гармонійних міжконфесійних відносин в 

рамках міжнародного співтовариства, З’їзд лідерів світових та традиційних 

релігій, діалог між цивілізаціями і культурами, ісламо-християнський 

діалог, Зустріч на вищому рівні релігійних лідерів в Москві і 

трьохсторонній форум з міжконфесійного співробітництва на благо миру, 

які все враховують і підкріплюють один одного і є взаємопов’язаними». 

У такий спосіб ООН визнала ініціативи Казахстану, який організував 

в 2003 і 2006 роках з’їзди лідерів світових і традиційних релігій (ІІІ-й з’їзд 

відбувся в 2009р., наступний планується в 2012р.), де були прийняті різні 

міжрелігійні Декларації, та Росії, яка 2006 року зібрала І Всесвітній саміт 

релігійних лідерів, що завершився прийняттям спеціального Послання від 

імені релігійних організацій 49 країн світу. За ініціативою Міжрелігійної 

ради Росії такі з’їзди тепер збираються щорічно (2007 — Кьольн, 

Німеччина; 2008 — Саппоро, Японія; 2009 — Рим, Італія; 2010 — Баку, 

Азербайджан; 2011 — Єреван, Вірменія).  

З ініціативи національних міжрелігійних рад збираються й інші 

всесвітні саміти релігійних лідерів (Канада - 2010, Франція - 2011), куди, 

безумовно, приїжджають лідери РПЦ. Ці саміти приурочені до зустрічей 

«великої вісімки» і проходять в контексті актуальних тем, зокрема внесок 

віруючих в охорону навколишнього середовища, боротьбу з бідністю, 

захист миру. 
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Будучи на сьогодні єдиними серед пострадянських держав, які 

заопікувалися проблемами міжрелігійного діалогу, а відтак і перерозподілу 

релігійного простору, ці дві держави у своєму змаганні за провід у ньому 

пішли різними шляхами: якщо Казахстан прагне створити альтернативні 

Оонівським структурам нові міждержавні і міжрелігійні утворення, то 

Москва активно почала нагадувати про свою першість у цій царині 

міжнародної політики, утверджуючись і претендуючи на головування у вже 

існуючих структурах. 

Як засвідчує суспільний досвід, присутність чи неприсутність церкви 

у міжнародному релігійному просторі залежить не тільки від бажання і 

можливостей церкви там бути. На заваді часто стоять канонічні і 

богословські, світоглядні і культурницькі, мовні й фінансові можливості, а 

головне – людські ресурси. Немало шкоди справі просування України в 

духовний простір Європи і світу несуть застарілі стереотипи щодо своєї 

нездатності представляти Україну в Європі, у ВРЦ чи КЄЦ (до речі, 2010 

року УПЦ КП подала заявку на вступ до КЄЦ). 

Присутність України в міжнародному міжрелігійному діалозі 

надзвичайно бажана, а тому треба якомога скоріше звільнятися від рабської 

залежної свідомості і ширше виходити в європейський і світовий релігійний 

простір, оскільки церква, релігійна організація є одним із чи не найкращих 

репрезентантів України в світі, пропагандистом унікальної духовної 

культури українського народу, його історично вироблених рис характеру, 

філософії і стилю життя. Український досвід міжрелігійного спілкування 

представників різних народів, що здавна населяли і тепер населяють 

Україну, може бути цікавим для сучасного світу, який потерпає від 

міжрелігійних конфліктів і протистоянь. 

В наш час досвід міжрелігійного спілкування набувається фактично 

заново, оскільки змінилися обставини, по-новому вимальовується релігійна 

карта України, конфігурація учасників діалогу, хоча, без сумніву, 

збереглися старі зв’язки між релігійними лідерами, спільний досвід 

виживання в атеїстичній державі. На відміну від західно-християнської 

традиції, яка є більш-менш однорідною, унормованою ватиканським 

законодавством і спільною європейською історією, українські церкви, 

зокрема православні, зберігають і виявляють, як і в своєму управлінні, 

певну незалежність водночас і в розумінні та реалізації міжрелігійного й 

міжцерковного діалогу. 

Незважаючи на те, що Українське православ’я, на відміну від 

болгарського, сербського, македонського чи навіть естонського, в цілому не 

є самодостатнім суб’єктом релігійного простору (зокрема українські церкви 

– ні православні чи греко-католицька - відсутні у ВРЦ, там навіть не 
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згадується така країна як Україна198, а відтак і міжнародного міжрелігійного 

спілкування, світове релігійне співтовариство не може не помічати таку 

чисельну православну спільноту. 

Характерною ознакою сучасного міжрелгійного діалогу виступають 

не так богословські чи церковно-організаційні питання, скільки 

обговорення і погодження суспільно значимих проблем. Солідарність 

релігій потрібна в таких сферах, як екологічне забруднення навколишнього 

середовища, проблема питної води, якісні продукти харчування, 

збереження життя людини, заборона ядерної зброї та ядерних 

електростанцій, опір тероризму, подолання бідності і голоду тощо. 

Міжнародні міжрелігійні організації виступають проти тероризму, 

переслідувань за переконання, віросповідання. Вони, будучи афілійованими 

членами чи спостерігачами при різних міжнародних організаціях (ООН, 

ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейський Парламент та ін.) актуалізують 

питання стану моральності суспільства, освіти, виховання, сімейних 

цінностей. Іншими словами, в поле уваги міжнародних міжрелігійних 

організацій попадають як економічні, так і соціальні аспекти життя 

суспільства. Вони ініціюють політичні і культурні, моральні та освітянські 

проекти, розуміючи, що солідарність всіх релігій впливатиме на прийняття 

адміністративних рішень органів влади на локальному (національному) і 

глобальному (всесвітньому) рівнях. Це сприятиме досягненню миру у світі, 

створенню нормальних умов для життя всіх народів і всіх людей.  

Враховуючи зростання ролі релігії в різних країнах, зміни релігійного 

вектору із сфери індивідуального у сферу суспільного життя, постає 

необхідність інтенсифікувати діяльність та ініціативи віруючих людей, 

релігійних організацій, в т.ч. і різноманітних міжрелігійних структур, які б 

виконували функції координаторів спільних міжрелігійних акцій, проектів, 

програм, ініціатив. Україна має включитися в цей процес, щоб бути активно 

присутньою в релігійному просторі світу.  

Є потреба у використанні міжнародного потенціалу релігійних 

організацій в міжнародних відносинах. Церкви напрацювали великий 

досвід міжнародного спілкування із своїми совірниками, мають неабиякий 

ресурс у міжнародній політиці, котрий можна скерувати на покращення 

зовнішнього іміджу країн, налагодження і розширення їхніх зв’язків.  

Не тільки Україна, але й світ, Європа все ще не оцінили значення 

релігії, її силу, авторитет і роль в житті суспільства Досі держави не 

ставляться до релігійних організацій, їх представників як до партнерів у 

вирішенні соціальних, міжнародних і глобальних питань. Світська Європа і 

пост-атеїстична Україна, кожна в свій спосіб, через свої історичні причини 

все ще безвірні, а відтак і пасивні у використанні капіталу, який має церква. 
                                                 
198

 [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.oikoumene.org/en/member-

churches/regions/europe.html 
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І це не тільки матеріальні багатства – земля, будівлі, культові споруди, 

культурні цінності, фінансова міць, а головно – людський ресурс – 

високоосвічені духовні лідери, із знанням іноземних мов, моральні в 

переважній своїй кількості, культурні, сучасні, розвинуті, мудрі, а з іншого 

боку – віряни, які можуть робити все. Шкода, якщо інтелектуальна, 

богословська та організаційна сила церков буде змарнована державами, які 

не використають шанси, які надала історія церквам та релігійним 

організаціям.  

Треба розширювати членство міжнародних міжрелігійних 

організацій, зокрема ВРЦ та КЄЦ, за рахунок не включених туди ще церков 

та міжцерковних об’єднань, екуменічних рад окремих країн. 

Бажано актуалізувати питання присутності церков або їх асоціацій, 

зокрема Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, в 

міжнародних об’єднаннях, перш за все ООН, де існує спеціальний Комітет 

релігійних неурядових організацій, який є однією з трьох сторін Форуму з 

міжрелігійного співробітництва заради миру, що створений для 

налагодження взаємодії ООН з релігійними об’єднаннями і є унікальною 

міжнародною площадкою для діалогу з цивілізаційної тематики. 

І світські, і релігійні, і міждержавні та міжрелігійні організації мають 

підтримувати мир, використовуючи всі доступні і можливі їм способи та 

форми, в т.ч. і міжнародне міжрегійне спілкування. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ПРОЦЕС ОПРИСУТНЕННЯ РЕЛІГІЇ В СОЦІУМІ 
 

 

 

 

3.1. Шляхи і форми оприсутнення релігії в українському соціумі 

 

Для пострадянського періоду функціонування релігійного феномена в 

незалежній Україні властива ціла низка принципово важливих змін, що 

відображають не лише радикальну переорієнтацію держави і суспільства в 

політиці, соціально-економічній сфері, духовних цінностях та пріоритетах, 

а й створення в країні реальних умов для задоволення в межах нового 

конституційного поля свободи совісті, релігійних потреб та інтересів 

віруючих, повноцінної діяльності церков та релігійних організацій. У цьому 

ряді різновекторних суспільних трансформацій: 

– подолання партійного і світоглядного монополізму, створення 

умов для реалізації свободи переконань, релігійної свободи й 

релігійного плюралізму, лібералізація законодавчих і нормативних 

актів щодо державно-церковних відносин, діяльності релігійних 

організацій та віруючих, безперешкодного розвитку релігійної 

мережі, поширення релігійних переконань, участі церков у 

соціальних програмах, добродійній і культурно-освітній 

діяльності;  

– курс держави на повернення церквам культових будівель, іншої 

відчуженої в радянський період власності; 

–  реальний доступ релігійних організацій до ЗМІ, зарубіжного 

досвіду у релігійній сфері, можливість безперешкодних зв’язків із 

закордонними релігійними центрами, одновірцями та ін. 

Як цілком слушно зазначають українські релігієзнавці, «саме у цей 

період відбулися кардинальні зміни світоглядних парадигм в оцінках релігії 

та її функціональності, утвердження свободи буття релігії і релігійних 

структур у суспільстві»199. Державою зняті всі правові й ідеологічні 

перешкоди для обрання, прийняття, зміни релігії або переконання, 

сповідування релігії, відправлення релігійних культів, відкритого 

вираження своїх переконань. Відбулася соціальна легітимізація релігії як 

світогляду, світосприйняття та світорозуміння, що передбачає віру у 

надприродне, солідаризацію осіб і спільнот, об’єднаних однією вірою, 
                                                 
199

 Колодный А.Н., Климов В.В. Введение. Религиоведческая мысль Украины конца 

XX – начала XXI в. / Религиоведение Украины. – Часть 2: Религиоведение Украины 

конца ХХ – начала ХХІ в. – М., 2010. – С. 9. 
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духовними ідеалами, віросповідними обрядами та ритуалами, їхню спільну, 

консолідовану діяльність з утвердження вільно обраного релігійного 

світогляду.  

Завдяки ідеологічно-світоглядній демонополізації, легітимізації 

світоглядного плюралізму, процесу деполітизації правових норм, 

лібералізації регулювання державно-церковних відносин у країні відбувся 

принципово важливий перехід від ідеологічно вмотивованих декларацій 

стосовно релігії до створення для релігії реальних умов її вільного розвитку 

в межах чинного законодавства й новостворених державних та соціальних 

структур. Розпочався процес, з багатьох причин неможливий у 

семидесятилітній радянський період існування релігійного комплексу – 

оприсутнення релігії в українському суспільстві. Під цим поняттям 

розуміється не просто наявність чи функціонування релігії, релігійних 

організацій в соціумі (у такій постановці питання взагалі втрачало б смисл, 

оскільки початки релігійного феномену, як відомо, сягають начал самої 

людської цивілізації). Йдеться про характерні для сучасного українського 

соціуму процеси:  

– по-перше, поглиблення і якісного розширення смислу, значення та 

напрямів реалізації усталених функцій релігії у суспільстві 

(світоглядної, комунікативної, регулятивної, інтегративної та ін.);  

– по-друге, вихід релігії, релігійних організацій за межі традиційної 

їх присутності в соціумі новітньої України, діяльну, 

конструктивну, включену, неформальну присутність релігії в таких 

сферах суспільної діяльності, де вона раніше не діяла, або до яких 

вона раніше з різних міркувань (партійних, ідеологічних, 

світоглядних та ін.) не допускалася.  

Така диверсифікація релігійної присутності безпосередньо співпадає з 

курсом українського суспільства на побудову громадянського суспільства 

як відкритого, цілісного, саморегулюючого комплексу автономних щодо 

держави, юридично незалежних суспільних інституцій, у тому числі 

релігійних, орієнтований на представленість усіх індивідів і спільнот у 

справах держави і суспільства, на забезпечення належної реалізації 

інтересів соціальних інституцій та відносин. Йдеться про втілення в життя 

суспільної моделі, де церкви, релігійні організації як позадержавні суб’єкти 

будуть долучені в межах своєї специфічної компетенції до справ 

українського соціуму як такі, що безпосередньо заінтересовані у 

забезпеченні духовного розвитку суспільства та людини в ньому, 

формуванні в суспільстві клімату свободи, рівноправності, толерантності; у 

забезпеченні прав і свобод особистості у саморегулюючому, 

самоуправному демократичному, правовому, соціальному суспільстві.  
                                                 

 За даними Міністерства юстиції України на травень 2011 р. в Україні офіційно 

зареєстровано і легалізовано понад 4600 громадських та благодійних організацій, 
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Водночас слід відрізняти оприсутнення релігії, з одного боку – як 

об’єктивний процес зайняття нею належного місця в суспільстві, відповідно 

до суспільно значущих цілей, специфічних засобів та потенціалу після 

тривалого періоду «державного атеїзму», а з другого – як ситуативно-

стратегічне, суб’єктивне за суттю корпоративне прагнення релігій будь-що 

розширити свою присутність у суспільстві, представленість у його 

структурах, використати нерелігійні, світські канали для власного 

утвердження, включаючи й ті сфери суспільного життя, де раніше їхня 

діяльність була неможливою чи проблематичною, але в яких церковна 

влада відтепер сподівається на свою присутності. Грань між цими двома 

напрямами оприсутнення релігії, релігійних організацій досить рухома, 

відносна, проте по-своєму принципова, як принципова межа між 

об’єктивним і суб’єктивним.  

І. Якісно нові умови функціонування релігії, релігійних структур в 

Україні після 1991 р. створили можливість більш повної реалізації всього 

кола усталених позитивних функцій релігії: світоглядної (сповідування 

релігійного світобачення, світосприймання та світорозуміння, ідеалів, 

принципів, поглядів, у системі яких життя віруючого наповнюється 

смислом і значенням), комунікативної (спілкування з Богом, одновірцями 

тощо), регулятивної (релігійно вмотивоване дотримання віруючими певної 

системи релігійних цінностей, принципів, норм поведінки та ін.), 

компенсаторної (надолуження людської залежності, обмеженості чи й 

безсилля перед об’єктивними та суб’єктивними обставинами; сподівання на 

посмертну відплату і т. ін.), інтегративної (функції об’єднання індивідів-

одновірців, груп та релігійних спільнот, підтримання, як писав Е. 

Дюркгейм, індивідуальної та колективної релігійної ідентичності), 

культуротранслюючої (участь релігії в передачі культурних здобутків 

наступним поколінням). 

Сучасні дослідники – світські й церковні – виокремлюють також інші 

функції сучасних релігій: адаптаційну, ідентифікаційну, смислопокладаючу, 

ідеологічну, охоронну, соціально-критичну, сакралізації культурних 

цінностей та ін., які, щоправда, при більш детальному розгляді, 

виявляються, здебільшого, лише деталізацією наведених вище основних 

функцій. 

Звичайно, ми при цьому свідомі того факту, що в різних суспільствах 

релігії виконують неоднакові функції і що абсолютно неприйнятним є 
                                                                                                                                                         

частина з яких релігійно зорієнтована; за даними Державного комітету України у 

справах національностей та релігій на 01.01.2011 р. в Україні діяло понад 35,8 тис. 

релігійних організацій: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov. 

ua/0/20120; http://risu.org.ua/index/resourses/statist ics/ukr2011 
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оперування т. зв. універсальним функціоналізмом, тобто наділення релігій 

функціями, універсальними для будь-якого суспільства200.  

Більш повна реалізації кожної із зазначених функцій релігії, зокрема й 

усього їх комплексу в цілому, сприяли створенню в нинішньому 

українському соціумі якісно нової ситуації присутності релігії, коли остання 

розцінюється державою, більшістю суспільства як невід’ємний складовий 

елемент духовної культури етнонаціонального соціуму, а релігійні 

організації – вагомим структурним компонентом суспільства, що так чи 

інакше відображає не лише релігійну, а й суспільну позицію понад 

половини дорослого населення України, не брати до уваги якої було б 

безпідставно і необ’єктивно.  

До прикладу: вільна, безперешкодна, суспільно неосудна, 

багатоканальна, обмежувана лише відомими конституційними нормами201 

реалізація світоглядної функції за останні два десятиліття сприяла тому, що 

в Україні був зламаний тривало нав’язуваний стереотип релігії як ледь 

терпимого, тимчасового, пережиткового явища; утвердилося прописане в 

законі поважливе, толерантне ставленні до релігійного світогляду як до 

такого, що нарівні з іншими має право на безперешкодне існування, 

відкрите сповідування і вільне поширення, заслуговує на неформальне, 

стабільно лояльне ставлення з боку держави та соціуму на усіх рівнях і в 

усіх суспільних сферах. Кардинально змінилася громадська думка щодо 

місця релігійно-світоглядного феномену в суспільстві. З року в рік 

соціологічні моніторинги констатують його високі рейтинги, які, за всієї їх 

умовності, відображають усталену тенденцію лоялізації українського 

суспільства стосовно релігійного світогляду та його носіїв. Релігія з 

функцією виразника, компендіуму специфічного світогляду, що базується 

на центральній ідеї – ідеї надприродного, Бога, богів чи Абсолюту і якому 

чи яким світ завдячує своїм існуванням; де посилання на віру і Одкровення 

– достатні й вичерпні аргументи релігійного світогляду, в умовах 
                                                 
200

 Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996. – С. 118. 

 За даними соціологічного дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН 

України та Центром соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» у 2011 – 2011 р. 

на замовлення Центру системного аналізу і прогнозування віруючі в Україні 

складають 78% опитаних; за даними Центру ім. Разумкова в кінці 2010 р. – 71% // 

Религия в Украине: конфессии, отношения, верующие. – К., 2011. – С. 8; Центр ім. 

Разумкова. Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-

аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в 

Україні, їх особливості і тенденції розвитку». Київ, 8 лютого 2011. – С. 31. 
201

 Конституція України обмежує здійснення права на свободу совісті і 

віросповідання лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я, 

моральності населення або захисту прав і свобод інших людей // Конституція 

України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. 

Офіційне видання. – К., 2006. – Ч. І. – Ст. 35.  
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поліконфесійної України набуває статусу поширеної і затребуваної форми 

світорозуміння, яка вивчається, роз’яснюється, поширюється, сповідається 

не лише в суто релігійному середовищі, а й поза ним: в закладах освіти, 

армії, установах охорони здоров’я, в засобах масової інформації, 

громадських спільнотах, через обряди, публічні церемонії, процесії, 

ритуали, масові заходи тощо. Про нестимульований штучно вибір 

релігійного типу світогляду, світосприйняття і світорозуміння засвідчує і 

триваюче зростання рівня релігійної самоідентифікації, якими б мотивами 

при цьому не керувалися громадяни. У міру ослаблення науково-освітнього 

потенціалу сучасної школи, вищих навчальних закладів, згортання в 

суспільстві наукового просвітительства, популяризації досягнень сучасної 

науки спрощені релігійно-світоглядні версії походження і розвитку землі, 

Всесвіту, людини, суспільства можуть набувати і набувають поширення: 

неодноразові спроби через судові органи демонізувати теорію еволюції 

органічного світу Дарвіна, витіснити її з шкіл креаціонізмом, 

провіденціоналізмом, телеологією, антропоцентризмом – наочний тому 

приклад.  

Поліпшення умов реалізації іншої функції релігії – інтегративної – 

також сприяло помітному розширенню присутності релігії, релігійних 

компонентів, орієнтацій, оцінок, критеріїв в українському суспільстві. 

Релігія здавна виступала чинником інтеграції релігійних та національних 

ідентичностей, сприяючи цементуванню спільнот чи груп на основі єдиного 

віровчення, догматів, канонів, віросповідної практики, обрядів, традицій, 

символіки, релігійної моралі, релігійно мотивованої поведінки, єдиних 

богословських тлумачень питань нації, вітчизни, ставлення до інших 

народів, релігій та ін. Одновірці об’єднуються спільними (реальними чи 

міфічними, містифікованими) переконаннями в істинності свого 

віровчення, власній богообраності, особливому ставленні до них 

надприродного божества, численними перевагами своєї церкви, її 

благодатністю і т. ін. Вони солідарно захищають обрані ідеї, догми, канони, 

інші релігійно-духовні цінності від будь-яких опонентів. Звідси – 

консолідуюча, інтегративна сила і масштабність застосування релігійних 

гасел у боротьбі за національне визволення, у війнах з агресорами, 

мобілізації спільнот на досягнення державно важливих цілей, коли 

присутність релігійного чинника актуальна, дієва, повсюдна і повсякчасна. 

Інтегруюча функція релігії особливо переконливо проявлялася на 

історичному відрізку національної історії, коли українська спільнота була 

переважно моноконфесійною (православною), а етнонаціональна 

ідентичність ототожнювалася з віросповідною.  

В роки незалежності України конфесійно інтегровані спільноти 

перетворилися в потужні об’єднання одновірців, які, з огляду на їхню 

чисельність, інфраструктуру, багатовекторні напрями релігійної і 

позарелігійної діяльності, потенціал суспільного впливу, міжнародний 
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авторитет, стали вагомими чинниками присутності в суспільстві, позицію і 

діяльну участь яких недооцінювати просто неможливо. 

Аргументовані свідчення наростаючої присутності релігії в 

українському суспільстві можна було б привести й стосовно інших функцій 

релігії (релігій). Проте питання не лише в цьому. Двадцятилітній період 

функціонування релігії в українському суспільстві виявився достатнім, щоб 

переконливо виявити й інші, нерідко негативні аспекти реалізації 

зазначених функцій, які об’єктивно впливають на подальший процес 

оприсутнення релігій в нашому суспільстві і які також не можна розглядати 

як щось суб’єктивно-прийдешнє. Вони, на нашу думку, також складова 

частина характеристики функціонування сучасних релігій. Певною мірою, 

цей бік діяльності релігії в суспільстві став очевидним якраз завдяки 

умовам правової свободи, усунення державного адміністрування, 

безперешкодності релігійної діяльності, вільної «конкуренції» релігійних 

спільнот у конфліктах релігійних інтересів. У цьому сенсі для релігії також 

настав час випробування свободою. 

Якщо під таким кутом зору знову повернутися до розгляду змісту 

зазначених вище функцій, то слід констатувати притаманність сучасним 

релігіям, релігійним організаціям, представленим на конфесійній карті 

України, не лише об’єднувальної, інтеграційної діяльності, а й 

роз’єднуючої, дезінтеграційної за результатами діяльності, природного для 

релігій прагнення до самодостатності, зумовленої приналежністю віруючих 

до церков, конфесій, об’єднань або релігійних громад, що мають своє, 

відмінне від інших віровчення, систему догм, цінностей, настанов та 

обрядів і саме в цій відмінності нерідко вбачають ознаки чи вияви 

істинності та благодатності. При досить високому (понад 70%) рівні 

релігійної самоідентифікації лише 11,9% респондентів вважають, що в 

українському суспільстві релігія сьогодні об’єднує людей202. Дійсно 

об’єднуючи одновірців всередині релігійних об’єднань або громад, спільне 

віросповідання водночас мінімізує об’єднавчу функцію (хочеться це 

визнавати релігіям чи ні), оскільки поза межами одновірної спільноти 

зустрічається з прихильниками інших віросповідань і мусить доводити (як 

знаменитому спорі про віри за київського князя Володимира) свої переваги, 

більшу благодатність і т.п., тобто протиставляти себе всім іншим. 

«Кожна релігія, – пишуть російські релігієзнавці, – заявляє про вселенський 

і абсолютний характер власного трансцендентного досвіду і про 

помилковість решти. Визнання рівноцінності і рівнозначущості усіх 

«шляхів до Бога» для справді релігійної людини абсолютно неможливе»203. 

Тому доцільніше і точніше говорити про інтегруючо-дезінтегруючу 
                                                 
202

 Українське суспільство. 1992 – 2009. Соціологічний моніторинг. Додаток: 

Омнібус. – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 507. 
203

 Толерантность / Под общ. ред. М.П. Мчедлова. – М., 2004. – С. 176. 
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функцію сучасних релігій, у якій дезінтегруюча складова, на жаль, має 

численні підтвердження у наростаючому з року в рік рівні міжнародного 

тероризму під релігійними гаслами, масштабних і локальних релігійних 

конфліктах, розколах, переслідуваннях, репресіях на релігійному ґрунті і т. 

п. Таким чином, оприсутнення релігії через її інтегруючо-дезінтегруючу 

функцію на практиці носить доволі обмежений або й відверто негативний 

характер. 

Інша функція релігії – світоглядна – як чинник суспільного 

оприсутнення при більш ґрунтовному розгляді також має свої межі й 

об’єктивно вимагає більш стриманих оцінок, критичного підходу, а не 

механічного занесення релігійно самоідентифікованих респондентів до 

носіїв релігійного світогляду. За вражаючою динамікою релігійної 

орієнтації наших сучасників (за лічені роки Україна ввійшла у п’ятірку 

європейських країн з найбільш високим рівнем релігійної 

самоідентифікації, а відтак і вибору релігійного світогляду) при більш 

детальному аналізі виявляються обставини, що дають підстави досить 

критично поставитися до даних про декларовані світоглядні пріоритети 

опитаних. Йдеться про результати застосування комплексу 

опосередкованих критеріїв реального ставлення респондентів до релігії та 

церкви, які в багатьох випадках ставлять під сумнів їхні релігійні декларації 

(слабкий інтерес до світоглядної проблематики, позацерковність, 

відсутність зв’язків з релігійною громадою, невідвідування чи рідке 

відвідування богослужінь, неучасть в обрядах, матеріальна непідтримка 

своєї церкви, незнання елементарних відомостей щодо своєї релігії; 

недотримання у особистій поведінці релігійних приписів, необізнаність з 

релігійною літературою тощо). За даними соціологічного моніторингу за 

2010 р., проведеного Інститутом соціології НАН України, при декларованій 

релігійності на рівні понад 70 %204 лише 10,4% респондентів вважають, що 

саме долученість до релігії допомагає їм орієнтуватися в житті, розуміти хід 

подій, приймати правильні рішення205. З огляду на це, слід висновувати, що 

в умовах поступового руху країни по шляху індустріалізації, триваючих 

процесів секуляризації та десекуляризації, спроб клерикалізації суспільства, 

нав’язування йому релігійно-церковних орієнтирів за методиками 

ідеологічних стереотипів компартійного періоду (тотальна позитивність, 
                                                 
204
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імперативність, позакритичність, пріоритетність іміджу релігійної людини 

перед невіруючою та ін.) реалізація світоглядної функції релігії буде 

відбуватися переважно в середовищі справді віруючої частини українського 

соціуму (а вона, за різними підрахунками, коливається в межах 5 – 10% 

декларованих віруючих); серед частини традиційно віруючих, в релігійних 

сім’ях, де й на сьогодні ефективною залишається традиція релігійного 

відтворення, та деяких інших групах релігійного впливу. 

Якщо за об’єкт більш детального розгляду брати окремі напрями 

діяльності (добродійництво, милосердя, патронаж, опікування в закладах 

охорони здоров’я, сиротинцях, будинках перестарілих, дитячих будинках, в 

центрах для ВІЧ-інфікованих, реабілітаційних центрах, закладах 

пенітенціарної системи тощо) в процесі реалізації соціальної функції релігії, 

то й тут виявляється, що оцінка процесу оприсутнення релігії в суспільних 

структурах не носить виключно позитивного характеру, а ускладнений 

багатьма чинниками, латентними суб’єктивно-корпоративними релігійними 

цілями та інтересами і може породжувати у суспільстві неоднозначні 

оцінки такої діяльності. В економічних умовах України, коли бюджетне 

фінансування соціальних програм зведено до мінімуму, матеріальна 

допомога соціально незахищеним категоріям громадян хронічно 

недостатня, поява релігійної доброчинності й милосердя була сприйнята 

державними структурами із поспішним схваленням і супроводжувалася 

готовністю центральних і місцевих органів влади, місцевого 

самоврядування прийняти фактично будь-які умови реалізації релігійно-

добродійних проектів та програм щодо одиноких пенсіонерів, важко 

хворих, безпритульних дітей, осіб, які відбували покарання тощо206. 

Невдовзі виявилося, що справді копітка, соціально важлива діяльність 

релігійних місій, братств, релігійно-гуманна за своїм характером, 

супроводжується поширенням, якщо не нав’язуванням серед соціально 

неблагополучних категорій суспільства віровчень, догматів, релігійних 

орієнтирів, доказів істинності віри волонтера чи соціального працівника 

релігійної місії й неістинності інших віросповідань. Прямо чи 

опосередковано працівники релігійних місій, братств, інших організацій 

(нагадаємо, що ці форми найбільш практикуються у католицьких, греко-

католицьких, протестантських, православних церквах) у ході своєї 

опікунської чи добродійної роботи здійснюють і місіонерську роботу в 

інтересах своєї церкви, а хворі, стражденні, забуті суспільством громадяни, 

не маючи альтернативи, змушені цей релігійно-проповідницький супровід 

соціальної допомоги приймати. І хоча релігійні видання переповнені 
                                                 
206

 За даними соціологічного моніторингу за 2009 р. більше половини респондентів 

(55,7%), левову частку яких складають релігійно орієнтовані особи, вважає, що їхні 

інтереси в країні ніхто не захищає / Українське суспільство. 1992 – 2009. 

Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 501. 
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твердженнями про "безкорисливу любов", несумісність милосердної любові 

з прозелітизмом тощо, на практиці під благовидними приводами дати 

людині надію, духовну опору, укріпити людину у вірі в своєму 

майбутньому (а нерідко контакти соціального працівника чи волонтера місії 

з підопічними відбувається один на один) має місце і нав’язування 

релігійних догматів, і прозелітизм і т. п., що є вторгненням у права і 

свободи людини, тим більше вразливої, незахищеної, а інколи – і 

недієздатної. Не кращим чином в цій ситуації виглядає й держава, яка свої 

святі обов’язки соціального захисту громадян передовіряє іншим, нехай і 

поважним релігійним чи громадським організаціям. 

Таким чином, істотне розширення сегменту функцій релігії (релігій) в 

умовах останніх двадцяти років розвитку України в цілому сприяло 

процесу оприсутнення релігії у її різних формовиявленнях і напрямах 

діяльності у суспільстві (як світогляд і світосприймання значної частини 

українського соціуму, як легітимізована суспільна і культурна цінність, як 

духовна інституція, здатна виконувати компенсаторну, регулюючу функції 

для чималої частини суспільства, як повноправний суб’єкт і об’єкт 

суспільних відносин і, зокрема, правовідносин та ін.), хоча при більш 

детальному і критичному аналізі таких процесів оприсутнення на практиці 

виявляється з багатьох причин (позацерковних і внутрішньоцерковних) 

досить суперечливим, нелінійним, непослідовним, суб’єктивно зумовленим, 

обмеженим у масштабах і глибині реалізації.  

ІІ. Однак, на наш погляд, для сучасного українського соціуму більш 

показовими і вагомими є вияви оприсутнення релігійно-церковного 

комплексу, коли він виходить за межі своєї традиційної (тобто суто 

релігійно-церковної) присутності і, зважаючи на свій новий статус у 

суспільстві, якісно інші умови функціонування, починає більш чи менш 

активно діяти у сферах, де він раніше акцентовано не був присутнім, не діяв 

або до яких він раніше не допускався. 

Нинішній вихід релігії (релігій) у позацерковну, світську сферу й 

перетворення в досить помітного учасника суспільних відносин має свої 

об’єктивні і суб’єктивні причини. Серед них: 

– створення державою і суспільством у період незалежності умов 

для безперешкодної, відносно повної, в рамках чинного 

законодавства реалізації свободи совісті, релігійної свободи, 

діяльності церков і релігійних організацій, задоволення релігійних 

потреб віруючих;  

– зрозуміле прагнення релігії (релігій) зайняти у пострадянському 

суспільстві місце, яке, на її думку має належати їй як інституції, 

світогляд, віровчення і цінності якої поділяє більше половини 

дорослого населення України, і де кількісні характеристики 

присутності конфесій у суспільстві – одні з найвищих у Європі; 
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– певною мірою готовність самої релігії (модернізована релігійна 

ідеологія, оновлена чи створена заново соціальна політика, 

переформатовані релігійні структури, поява представницьких 

міжцерковних об’єднань для оприлюднення солідарної позиції 

церков та релігійних організацій, нові акценти у підготовці 

церковних кадрів, власна мережа засобів масової інформації та ін.) 

до легітимної, соціально значущої діяльності в оновленому 

українському суспільстві;  

– наявність у державі, суспільстві політичних сил (партій, блоків, 

політичних груп), релігійно орієнтованих громадських організацій, 

що не лише розраховують на політичну підтримку віруючого 

електорату, а й вбачають у релігійних ідеях, цінностях, оцінках, 

настановах, у акцентованій релігійно-церковній присутності 

перспективні і надійні засоби соціальної інтеграції, стабілізації 

суспільства, його морального здоров’я, суспільної та 

міжконфесійної толерантності, збереження національної культури, 

зрештою – культурно-історичного та етнонаціонального іміджу 

України;  

– сподівання церков, релігійних організацій отримати (за сприяння 

державних чинників) безпроблемний доступ до світських каналів 

виховання, освіти, охорони здоров’я, соціальної допомоги та опіки, 

інших мереж впливу на вже готові аудиторії й спільноти з метою 

поширення свого віровчення, релігійного виховання, інших форм і 

засобів забезпечення майбутнього своєї церкви;  

– історична пам'ять про прецеденти і минулий досвід вагомої 

присутності релігії (православної, греко-католицької, католицької, 

ісламу та ін.) практично у всіх сферах людської діяльності в країні 

(політично-адміністративній, соціальній, економічній, правовій, 

духовній, літературно-мистецькій, побутовій, міжнародній та ін.). 

Особливо широкий діапазон дієвої, конструктивної присутності 

релігії і відповідних їй церковних структур не лише в суспільстві, а 

й у державних органах існував у період спільної російсько-

української історії Російської імперії, коли домінуюча православна 

церква мала статус державної. Церква давала духовну санкцію на 

владу самодержця, брала участь в управлінні державою, 

формуванні соціальних, правових та міжнародних відносин, була 

присутня в армії і на флоті; як один з найбільших у державі 

власників істотно впливала на економічний розвиток країни, 

функціонування законодавчої і судової системи, органи примусу й 

покарання; монопольно відала питаннями виховання, освіти, 

науки, моралі, культури, мистецтва; диктувала релігійно 

вмотивовані правила і встановлювала орієнтири та оцінки 

повсякденного життя і побуту; виконувала ідеологічну функцію 
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захисту і виправдання самодержавної влади та її політики, 

санкціонувала її боговстановленість, благодатність та ін. Реалії 

нинішнього українського життя засвідчують, що історична пам'ять 

про минулий сегмент церковно-релігійної компетенції 

актуалізується в сучасному ієрархічному середовищі кожного разу, 

коли в нашій чи інших країнах відбуваються радикальні соціальні 

зміни і з’являється реальна чи надумана надія відродити церкву в 

статусі державної, посилити вплив сакральних інститутів, 

орієнтирів та цінностей на державу і суспільство, запровадити 

клерикалізовані суспільні відносини; 

– лояльне, в багатьох випадках кон’юнктурне (інколи всупереч 

чинному законодавству) ставлення світської влади (як центральної, 

так і місцевої) до прагнень релігії, релігійно-церковних структур 

утвердити свою присутність у важливих, по-своєму ключових 

ланках українського соціуму; настрої частини представників 

владних структур задовольнити не тільки законні інтереси 

релігійних організацій, а й запити спекулятивного, релігійно-

конкурентного характеру, навіть всупереч думці суспільної 

більшості (бюджетне фінансування культового будівництва207, 

вибірково-суб’єктивні підходи при передачі реконструйованих чи 

відбудованих за державні кошти культових споруд церквам-

фаворитам, неправомірні, всупереч чинному законодавству 

рішення місцевих органів влади на користь певних церков, 

релігійних організацій; латентний тиск представників місцевих 

органів влади на органи правосуддя при вирішенні питань 

релігійної сфери, нереагування місцевих органів влади, місцевого 

самоврядування на численні факти порушення Закону України 

«Про освіту», нехтування в угоду окремим церквам висновками 

науковців щодо недоцільності відтворення колишніх культових 

споруд у історично-заповідних зонах та ін.).  

Оцінюючи зміни, які відбулися на релігійному просторі України за 

роки незалежності, можна стверджувати, що якими б значущими не були 

кількісні ознаки розвитку релігії, мережі релігійних структур, чисельності 

віруючих тощо, вони залишаються лише зовнішніми ознаками більш 

сутнісних, глибинних процесів у самому українському суспільстві – 
                                                 
207

 Сумнівна щодо відповідності чинному законодавству діяльність місцевої влади 

стала навіть предметом звітування Держкомнацрелігій: «за допомогою органів 

місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та залучення 

позабюджетних коштів впродовж 1992-2009 рр. збудовано 5672 культові споруди»; 

Рішенням Київради в грудні 2010 р. виділено 11 млн. гривень на будівництво Свято-

Воскресенського кафедрального собору УПЦ (МП). / Із щорічної доповіді про права 

людини Української Гельсінської спілки з прав людини за 2009-2010 рр.: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http:// helsinki.org.ua/index.php?id=1298305235 
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процесів переосмислення громадською думкою місця церкви в суспільстві, 

визнання за нею реального, недеформованого партійно-державницькими 

міркуваннями значення в історії України; зміни у бік поміркованої, 

ліберальної думки суспільства щодо релігійних цінностей, доцільності 

участі релігійних організацій у соціальних програмах тощо. В аспекті 

задекларованої теми є підстави вважати, що: 

1. Наймасштабнішим і найглибиннішим виявом (реальним і 

декларованим) оприсутнення релігії, церкви, релігійних організацій в 

оновленому українському соціумі є легітимізована присутність релігійного 

чинника в політичному, суспільному та духовному житті, що є особливо 

очевидною на тлі маргінальності релігії й релігійного комплексу в 

радянський період історії України. Певною мірою тональність релігійної 

присутності у новітній історії України була задана апеляцією до Бога ще в 

преамбулі Конституції України 1996 р., загалом-то некоректною як для 

світської держави; офіційними виступами високопосадовців, де Україна 

визначалася як "православна країна"; розмиванням демаркаційної лінії між 

ареалом світської держави і особистими релігійними уподобаннями 

високопоставлених представників влади. Все це відображало тодішні 

настрої частини суспільства, передбачувану на хвилі загальної девальвації 

колишніх орієнтирів і цінностей зворотну реакцію соціуму на нав'язувану в 

радянський час безрелігійність, відкидання (здебільшого емоційне, тобто 

неаргументоване) всього, що нагадувало про політичні, ідеологічні та 

світоглядні стереотипи соціалістичного суспільства.  

Згодом таке первісно ситуативне, архіреволюційне реагування 

змінилося більш зваженими, обґрунтованими оцінками реального місця 

релігії, церкви в українському суспільстві, визначеностями щодо кола їх 

функцій та компетенцій, свободи діяльності та можливостей включення 

релігії, релігійних структур у загальносуспільні програми й проекти. 

Певною мірою це нове бачення присутності релігійного комплексу в 

суспільстві і державі знайшло своє відображення в проекті Концепції 

державно-конфесійних (державно-церковних) відносин в Україні (2003 р.), 

підготовленому групою вітчизняних фахівців і пізніше істотно оновленому 
208. Одним із базових принципів проекту стало положення, що 

відокремлення церкви від держави не означає відокремлення церкви від 

суспільства, заборону її участі в суспільному житті; релігія, церква, 
                                                 

 Нагадаємо, що відображаючи емоційно-романтичні настрої більшості тогочасного 

складу Верховної Ради України, в преамбулі Основного Закону записано, що Рада 

приймає Конституцію України, «усвідомлюючи відповідальність перед Богом» / 

Конституція України. Преамбула. – К.: Міністерство юстиції України, 2006. 
208

 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналітичні 

матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-церковні відносини в Україні, їх 
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релігійні організації як інститути громадянського суспільства, що не 

ототожнюються з державними, задовольняють суспільні потреби (вірніше, 

потреби частини суспільства), діють в її інтересах209. Це неможливе в 

радянський період утвердження нового місця релігії і церкви в суспільстві 

могло б залишитися пустою декларацією, якби не почало запроваджуватися 

практично – спочатку майже стихійно, а згодом – цілеспрямовано і по 

наростаючій. У такому практичному оприсутненні релігії й релігійно-

структурного чинника по-своєму знакову роль грали і здавалось би 

малозначущі події чи процеси (наприклад, побудова одним з колишніх 

Президентів України церкви за власні кошти на історичній батьківщині, 

участь президентських родин у релігійних святах та церемоніях); і 

оприлюднення суспільно резонансних, хоча й очікуваних документів 

(зокрема, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики 

колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав 

церков і релігійних організацій" від 21 березня 2002 р.); і зовсім непересічні 

акції Української держави – організації візитів в Україну папи Римського 

Івана-Павла ІІ (2001 р.), інших високопоставлених церковних діячів 

світового рівня.  

Подібні суспільно резонансні прецеденти оприсутнення релігії 

породили на всіх рівнях – від урядового до місцевого – цілу лавину форм 

присутності релігії і релігійних організацій: щирих і демонстративних, 

конструктивних і формальних, справді необхідних і як данина моді на 

«релігійний антураж» (при відзначенні загальнодержавних свят, пам’ятних 

дат, участі в урочистих церемоніях, на партійних з’їздах, при освяченні 

пам’ятників, новобудов і т.п.). Первісна готовність представників церков 

бути присутніми на всіх заходах подібного роду (аж до освячення доріг, 

міліцейських дільниць та басейнів) з часом, уловивши скептичне ставлення 

у суспільстві до подібної участі, змінилася критично-вибірковою 

присутністю на них представників церков та релігійних організацій. 

Значущими наслідками цих та багатьох інших різномасштабних та 

різновекторних подій і процесів сучасної вітчизняної історії було 

формування на усіх рівнях українського соціуму нових парадигм щодо 

місця церкви, визнання її як законного суб’єкта суспільних відносин, чия 

позиція має безумовно враховуватися у внутрішній та зовнішній політиці; 

зміни громадської думки, соціальної психології у ставленні до релігійно-

церковного інституту як до суверенного суспільного суб’єкта – 

потенційного партнера держави у розв’язанні багатьох суспільно значущих 

проблем (консолідації українського суспільства, забезпечення прав і свобод 

людини, утвердження в суспільстві загальнолюдських цінностей, 

толерантних відносин, збереження національних та культурних надбань, 
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етнокультурної ідентичності та ін.). Мова йде про реальний здвиг 

суспільної свідомості у бік розуміння органічної і конструктивної 

присутності релігії, релігійних організацій при вирішенні суспільно 

важливих завдань: сприянні утвердженню прав і свобод людини, 

формуванні в суспільстві злагоди і порозуміння, толерантних відносин у 

полісвітоглядному, поліпартійному, поліконфесійному суспільстві; 

здійсненні самостійно чи у співпраці з державними структурами соціальних 

програм: соціального догляду та опіки, соціальної реабілітації, допомозі 

знедоленим прошаркам населення, важкохворим та перестарілим, ВІЧ-

інфікованим, наркозалежним; захисту суспільної моралі від проявів 

насильства, аморалізму, порнографії; захисту і охорони природної та 

культурної спадщини і т.п.  

Нові уявлення про присутність релігії, релігійні організацій у 

суспільстві передбачають їхній статус як рівноправного партнера у 

відносинах з державою, що також є принципово новим, заперечуючи 

минулу фактичну залежність релігійно-церковного інституту від держави, 

виключаючи втручання останньої у внутрішньоцерковні справи, 

ідеологічний диктат державних чи партійних структур тощо. Практичними 

формами такого партнерства можуть бути і подекуди стають: державно-

церковний діалог на умові рівнопредставленості обох сторін, обов’язкова 

участь представників обох суб’єктів правовідносин у підготовці проектів 

законів щодо релігійної сфери, різні форми співробітництва держави і 

церкви при вирішенні питань прав людини, свободи совісті, консолідації 

суспільства, подолання соціальної та релігійної нетолерантності тощо.  

2. Змінам у колективній свідомості українського соціуму відповідає 

реальна практика оприсутнення релігії, релігійних організацій через участь 

у здійсненні соціальних програм та проектів. Зміна алгоритму – від 

пасивної, формальної до діяльної і зацікавленої участі релігійних 

організацій у цій роботі спричинила потребу створення багатьма церквами 

в Україні спеціальних соціальних програм своєї діяльності. Йдеться про 

прагнення вітчизняних церков не просто зберегти чи розвинути свою 

традиційну присутність у соціальній сфері, а з огляду на зрослу гостроту і 

важливість сучасних соціальних проблем актуалізувати свою присутність і 

роль у їх розв’язанні – звідси поява низки церковних документів щодо 

соціальних проблем програмного характеру православної, католицької, 

греко-католицької та інших церков і релігійних організацій (Основи 

соціальної концепції УПЦ МП, енцикліки Івана Павла ІІ з соціальних 

питань, на які орієнтують свою діяльність РКЦ та УГКЦ; соціальна 

концепція УПЦ КП, програмний документ УГКЦ "Суспільний дороговказ 

віруючого", Концепція прав людини РПЦ, Основи господарювання УПЦ 

МП, положення яких використовуються в УПЦ МП, та ін.). Всі вони 

більшою чи меншою мірою рефлектують ставлення церков до сучасної 

соціальної проблематики (соціальний стан суспільства, сім'ї, екологія, 
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негативні вияви, що перетворилися у глобальну біду: аморалізм, 

наркоманія, злочинність та ін.) і пропонують релігійно-церковні рецепти 

виходу з кризового становища, акцентуючи увагу на неспроможності 

світської влади в ряді випадків справитися з цими проблемами. Істотне 

місце в пропонованих програмах займає питання участі церковних структур 

у соціальній роботі. 

Не перебільшуючи масштаби такої роботи, водночас слід 

констатувати: по-перше, істотний розвиток форм оприсутнення релігійного 

чинника в ході соціальної діяльності; по-друге, дієвий, вагомий внесок цілої 

низки релігійних організацій у здійснення таких програм: фундацію 

дитячих будинків, літніх таборів відпочинку, столових для нужденних; 

налагодження системної матеріальної допомоги певним категоріям 

населення, опіка за важкохворими, недієздатними пенсіонерами; участь у 

соціальній реабілітації осіб, що відбували покарання, перебувають у 

закладах пенітенціарної системи тощо. Конструктивна участь релігійних 

організацій у соціальних програмах була настільки вагомою, що подекуди 

органи влади самоусунулися від цієї роботи, вважаючи, що їхня роль 

зводиться лише до «сприяння релігійним організаціям у такій роботі»210.  

Щоправда, якими б претензійними і гучними не були релігійно-

церковні оцінки соціальної складової сучасних цивілізацій, якою б 

дошкульною не була критика церквою недоліків чи й неспроможності 

сучасного інституту держави повною мірою ставити і розв’язувати 

соціальні проблеми (соціальної нерівності, становища людини праці, 

безробіття, рівного доступу до освіти, науки, проблем охорони здоров'я, 

сім'ї, деморалізації сучасної людини, подолання екологічної та 

демографічної криз і т. ін.), щоразу виявляється, що сама церква, з огляду на 

досить специфічні власні цілі, функції та можливості, здатна брати в цій 

роботі досить обмежену участь, лише у формі співпраці з державою, одразу 

ставлячи питання про необхідність державного фінансування соціальних 

програм під егідою церкви. Очевидним є й те, що діяльність релігійно-

церковних структур (якою б вона не була) у соціальній сфері далеко не 

завжди виявляється аж надто альтруїстичною: вона нерідко 

супроводжується реалізацією цілей, заради яких інститут церкви, власне, й 

існує: утвердженням того чи іншого конкретного віровчення, поширенням 

релігійних цінностей, ідеалів, моральних орієнтирів, оцінок та ін. на нові 

території, сфери впливу чи соціальні групи; такі цілі зрештою починають 

корелюватися у діяльності конфесійних волонтерів із твердженнями про 

пріоритетність певної церкви, неприйнятність чи маловартісність ідей та 
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цінностей будь-яких інших віровчень тощо. Бажання церков актуалізувати 

свою присутність при розв’язанні непростого блоку соціальних проблем 

збіглося з актуалізацією потреби церковних структур забезпечити свій 

подальший розвиток в умовах вичерпання ресурсу свого кількісного 

зростання за рахунок "стихійних християн", що прийшли до церкви у 90-х 

роках ХХ ст. 

Відтак діяльність у соціальній сфері (здебільшого слабко 

фінансованій, подекуди занедбаній, але досить чутливій та емоційній з 

огляду на вразливість соціальних груп – об’єктів діяльності) церков, 

релігійних організацій нерідко стає своєрідним полем для релігійних 

змагань, місіонерства, а подекуди й прозелітизму.  

Не позбавлено сенсу й припущення, що соціальна активність 

церковних структур, окрім беззаперечних позитивних, соціально значущих 

цілей, у своїх наслідках збігається із довгостроковою стратегією церкви 

мінімізувати дію принципу світськості самої держави, загальмувати 

процеси секуляризації, десакралізації, притаманні як світовому та 

європейському розвитку, так і Україні зокрема. Програмні заяви низки 

вищих церковних та державних посадових осіб пострадянських країн про 

стратегію будівництва "держави з християнськими традиціями", 

"перетворення у храм усієї держави" (Росія), про "християнські цінності, які 

мають стати основою національної ідеології" (Білорусь), про сучасний 

"релігійний ренесанс, який би був неможливий без постійної підтримки 

держави", про "вдячність влади релігійним конфесіям, їхнім духовним 

проводирям за вагомий внесок у оздоровлення морально-психологічної 

атмосфери, у консолідацію всіх здорових сил суспільства" (Україна) зайвий 

раз це підтверджують, хоча кожна з цих декларацій за наближеного 

розгляду не витримує наукової критики.  

3. Оприсутнення релігії, релігійних структур стало реальним у 

законодавчо-правовій сфері. Мова йде не стільки про участь ієрархів, 

духовенства, лідерів партійно-конфесійних партій чи блоків у роботі 

представницьких органів влади (на сьогодні ця практика нестабільна, 

суперечлива і скоріше демонстративно-декларативна, аніж продуктивна), 

скільки про присутність релігійних організацій в українському суспільстві і 

державі як суб’єкта правовідносин. Сьогодні здебільшого лише спеціалісти 

– науковці, практики – усвідомлюють, який колосальний крок було 

зроблено за останні два десятки років від колишнього «Положення про 

релігійні об’єднання в Українській РСР» (листопад 1976 р.)211, де взагалі не 

йшлося про церкву як суб’єкт права, про гарантування права сповідувати 

релігію, про можливість релігійної організації набувати статусу юридичної 
                                                 
211

 Положення про релігійні об’єднання в Українській РСР. Затверджено Указом 

Президії Верховної Ради Української РСР від 1 листопада 1976 р. // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1976. – № 46. – С. 420. 



169 
 

особи; яке не знало норми про власність релігійної організації на культову 

споруду та майно, передбачало контроль не за дотриманням законодавства, 

а «за діяльністю релігійних об’єднань»; по суті давало карт-бланш для 

влади керувати церковними справами: контролювати, дозволяти чи 

забороняти, розривати договори, знімати з реєстрації, вести облік, 

притягати до відповідальності за реальні чи вигадані порушення і т. ін. 

Положення було переповнене нормами для релігії, церкви заборонного, 

обмежувального характеру, адресованими релігійним об’єднанням, 

служителям культу та віруючим і відображало стратегію партійних і 

державних органів, спрямовану на витіснення релігії з життя суспільства як 

явища минущого.  

Нові правові умови в Україні вперше законодавчо розводили 

компетенції держави і релігійних організацій, утверджувався принцип 

невтручання державі – у справи церкви, церкви – у державні справи (ст. 5 

Закону), церкви – у справи світської школи; гарантувалися права на свободу 

совісті та здійснення цього права як для тих, хто сповідував будь-яку 

релігію, так і для тих, хто не сповідував ніякої (ст.1 Закону); право 

відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої 

релігійні або атеїстичні переконання (ст. 3 Закону), займатися 

добродійництвом, милосердям, культурно-освітньою діяльністю (ст. 23) та 

інші норми. Для зареєстрованих релігійних організацій встановлювався 

статус юридичної особи. На зміну дозвільному порядку Положення 1976 р. 

запроваджувався заявний порядок реєстрації статутів релігійних організацій 

(ст. 14 Закону); повідомлення державних органів про утворення релігійної 

громади перестало бути обов’язковим (ст. 8). Вперше Закон містив норму 

про державу, що бере на себе обов’язок захищати права і законні інтереси 

релігійних організацій (ст. 5), а також долати негативні наслідки державної 

політики щодо релігії і церкви у минулому. 

Важливою формою оприсутнення релігії, релігійних організацій у 

законодавчо-правовій сфері українському суспільстві стала практика 

конструктивної участі представників церкви у підготовці проектів законів, 

нормативних актів та інших документів, що мають регулювати державно-

церковні, міжцерковні відносини, місце релігійних організацій та віруючих 

у державі та суспільстві. Була подолана тривало існуюча з минулого 

несправедливість, коли один з головних суб’єктів відносин у релігійній 

сфері – церква, релігійні організації, віруючі були виведені за межі 

законотворчого процесу, позбавлені права на цій стадії висловлювати свої 

думки, забезпечувати свої інтереси. В останні роки в Україні практично всі 

законопроекти готуються змішаними робочими групами, до яких входять 

юристи – представники заінтересованих міністерств та відомств, церков та 

релігійних організацій, держслужбовці-практики, вчені-релігієзнавці; 

розглядаються на засіданнях Всеукраїнської ради церков та релігійних 

організацій, інших міжконфесійних об’єднань. У такому режимі 
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створювалися, зокрема, проекти Закону України "Про внесення змін та 

доповнень до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", 

Закону України "Концепція державно-конфесійних відносин в Україні", 

Закону України "Про повернення культових будівель релігійними 

організаціям". 

4. Оприсутнення релігії, релігійних структур у духовній сфері. 

Залишаючи поза розглядом зрозуміле розширення напрямів і змісті діяльної 

участі згадах суб’єктів у релігійній духовній сфері, зазначимо, що соціально-

політичні, ідейно-духовні зміни в Україні доби незалежності помітно 

вплинули на ріст релігійної присутності у світській духовній сфері: колі 

ідей, поглядів, переконань, прагнень українців, у моральному світі особи, 

що так чи інакше знаходять своє відображення в літературі, мистецтві, кіно, 

театрі, освіті, у виховній роботі, суспільних настроях, соціальній та 

індивідуальній психології, міжгрупових та міжособових відносинах тощо. 

Світська за своїми базовими основами духовна культура з багатьох причин 

почала насичуватися релігійними концептами: ідеями, сюжетами, оцінками, 

підходами, стереотипами, способами і виявами релігійного, 

ірраціонального, містичного світосприйняття та мислення, апеляцією до 

трансцендентного, релігійно-містичного і т.п. Художня творчість, область 

психічного і психологічного, мораль та інші напрями людської 

життєдіяльності із зняттям матеріалістичної одновимірності, атеїстичних 

світоглядних пріоритетів й ідеологічних догматизованих орієнтирів та 

рамок, із зростанням релігійності в суспільстві, лібералізації ставлення до 

релігії в суспільстві певною мірою повернулися до здавалось би історично 

пройденого етапу сакралізації, використання неосяжного і призабутого 

поля релігійних сюжетів, жанрів та творчих прийомів, цінностей та 

орієнтирів, нерідко представляючи їх як щось новітнє, вільне від минулих 

«матеріалістичних» стереотипів і норм. 

Ймовірно, що лише сфера наукових досліджень і наукової творчості 

залишаються територією, вільною від сакралізації, містифікації, апеляцій до 

потойбічного і т.п.  

Не ставлячи під сумнів правомірність урізноманітнення 

дослідницького та творчого арсеналу людини в пізнанні свідомого, 

підсвідомого і позасвідомого, матеріального і духовного, очевидного і 

непізнаного виходом у історично-традиційну проблематику сакрального, 

біблійного, релігійно-церковного, трансцендентного, водночас не можна не 

висловити певних застережень щодо такої присутності релігії, релігійного у 

сфері світської духовної культури. По-перше, у тій формі і виявах, яких 

процес оприсутнення релігії набуває у світській духовній сфері 

українського соціуму, він – скоріше реакція на період заборон, 

кон’юнктурне використання призабутої релігійної проблематики, що 

нерідко має приховати брак творчих ідей, сюжетів та професійної 

майстерності. По-друге, процес оприсутнення релігії у цій сфері – наслідок 
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загальної тенденція до зниження наукового та освітнього рівня населення, 

невміння самостійно розібратися із непростими світоглядними питаннями, 

необізнаності з ними. Не випадково, соціологічні дослідження з року в рік 

виявляють не лише досить серйозне падіння загальноосвітнього рівня 

опитуваних, а й велику (на рівні 40%) частину респондентів, що 

затрудняються відповісти на досить прості питання світоглядної 

проблематики. Звідси – і їхня незахищеність від нинішнього агресивного 

наступу псевдорелігій, псевдовірувань, містики, чаклунства, магії і т.п.  

В питання оприсутнення релігії у світській духовній сфері досить 

показовою є ситуація із викладанням релігії у світських закладах освіти. 

Судячи з міжнародних документів гуманітарного блоку ООН, ЮНЕСКО, 

ПАРЄ, рішень Європейського Суду, вирішення цього питання виявилося 

непростим не тільки для українського суспільства, й багатьох інших 

поліконфесійних країн з високим рівнем релігійності. Загальновизнане 

право людини на доступ до освіти у сфері релігії в процесі практичної 

реалізації у світських за характером державах породжує цілий ряд проблем. 

Особливо це відчувається там, де релігія знаходиться на піднесенні, а 

світська влада, державні структури та чиновники у своїй позиції щодо 

релігії і церкви не завжди послідовні, як це складається час від часу в 

Україні Користуючись цим, церква на хвилі триваючого реформування чи 

перегляду старих орієнтирів, цінностей та відносин у суспільстві, 

ігноруючи конституційний принцип світськості держави і школи, 

намагається розширити свою присутність в освітньо-виховному процесі і не 

лише релігійному, а й світському. Щодо релігійної сфери, то така мета 

церкви, релігійних організацій сама по собі цілком зрозуміла: вона 

відображає як законну стратегію релігійних структур забезпечити своє 

майбутнє, так і прагнення частини батьків дати своїм дітям релігійне 

виховання і освіту, яку самі батьки в радянський час отримати з різних 

причин не могли. Тому закономірно, що в останні два десятиліття в 

релігійній сфері з’явилися і чисельно ростуть досить різноманітні форми 

такого просвітництва та освіти – від недільних шкіл до духовних академій. 

Проблема з’являється тоді, коли у церкви з’являється бажання використати 

для своєї мети структури світської школи та вищих навчальних закладів, де 

є вже готові умови навчання: приміщення, усталений порядок 

функціонування, розклад занять і головне – аудиторія слухачів, яких не 

треба шукати і зобов’язувати вчитися. Ще одна проблема, що виникає і не 

може вирішитися в Україні впродовж тривалого часу – який курс читати. 
                                                 

 Нагадаємо, що за даними Держкомнацрелігій за 2010 р. релігійна мережа в Україні 

включала 12,7 тис. недільних шкіл, 200 навчальних духовних закладів (академій, 

семінарій, училищ) / Звіт Державного комітету України у справах національностей та 

релігій про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 20011 

року (Форма №1): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.irs.in.ua 
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Церкви, релігійні організації бажали б запровадити по суті осучаснений 

аналог курсу «Закону Божого», що читався у Російській імперії; у 

державних структур, місцевих органів влади і місцевого самоврядування з 

цього питання узгодженої думки немає, а пропозиції коливаються у досить 

широкому діапазоні і нерідко корелюються з релігійними уподобаннями 

перших осіб держави чи освітянських високопосадовців («Християнська 

етика», «Етика віри», «Основи православної культури», «Основи 

християнської моралі», «Основи мусульманської культури Криму» та ін.). 

Зрозуміло, що релігійна орієнтація викладача, зокрема, викладача-

священика на практиці була б визначальною у змістовних пріоритетах 

курсу, як би він не називався; сприятиме ще одому поділу дітей і молоді в 

стінах школи чи вишу – релігійному. Подібне рішення з невідворотністю 

буде передбачати втручання самих церков у формування навчальних плані 

та програм. До яких відступів від чинного законодавства може доходити 

надто суб’єктивне розуміння цієї проблеми, наочно засвідчують доручення 

Президента України В. Ющенка від 8 липня 2005 р. про викладання в 

навчальних закладах курсу «Етики віри», видання Наказу № 941 

Міністерства освіти України про створення Громадської ради з питань 

співпраці з церквами та релігійними організаціями, численні факти 

явочного, самоуправного введення релігійних курсів у школах цілої низки 

західноукраїнських областей. Дрейфу деяких державний вищих навчальних 

закладів у бік їх сакралізації, релігійних пріоритетів, що суперечить і 

конституційним, і законодавчим засадничим принципам, проголошеним в 

Українській державі, дивуються навіть зарубіжні вчені та експерти212.  

Можливе компромісне рішення цієї проблеми у світській державі, 

узгоджене з головними міжнародними правовими документами стосовно 

прав і свобод людини, – в неухильному дотриманні у вирішенні цієї 

проблеми принципів добровільності, факультативності, виведення за межі 

навчальної програми. Що ж до самого курсу світської школи, який би давав 

певні знання про релігію, релігійну культуру, історію церков в Україні та 

поза її межами, то тут заслуговує на увагу пропозиція читати у 

загальноосвітніх школах курс порівняльної історії релігій, у вищих 

навчальних закладах усіх форм власності – курс академічного 

релігієзнавства як нормативної філософської дисципліни. Законодавче 

вирішення питання про право релігійних організацій засновувати 

загальноосвітні навчальні заклади також певною мірою сприяло б 

вирішенню проблеми релігієзнавчого просвітництва. 
                                                 
212

 Острозька академія все більше стає духовно-релігійним навчальним закладом // 

Релігійна панорама. – 2009. – №12(110). – С. 7-8. 

 Зазначені пропозиції викладені у Щорічному посланні Президента України до 

Верховної Ради України 7 квітня 2011 р.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

www.irs.in.ua 
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Констатуючи зростаючий процес оприсутнення релігії, релігійних 

організацій у суспільстві, не можна не зазначити істотну диференціацію 

цього процесу в різних конфесіях, представлених на релігійній карті 

України. Доволі відрізняється діяльна присутність, наприклад, у соціальній 

сфері православної церкви і протестантської, греко-католицької церкви й 

ісламських організацій, організацій РКЦ і організацій Свідомості Крішни, 

інших релігійних організацій. Причин – як об’єктивних, так і суб’єктивних 

– такого конфесійно акцентованого реагування багато. Серед них:  

– включеність такої діяльності в стратегію розвитку церкви чи 

навпаки, її недооцінка;  

– різний рівень фінансово-господарських і матеріальних 

можливостей організацій; 

– наявні традиції, досвід ведення такої діяльності;  

– стан налагодженості співпраці щодо вирішення таких питань з 

місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, можливість 

спонсорської допомоги приватного бізнесу; 

– можливості сприяння зарубіжних релігійних центрів, допомога 

одновірців інших країн та ін.  

На конструктивності релігійної присутності в соціальній сфері 

значною мірою позначається й сила історичної традиції зацікавленої участі 

даної церкви займатися питаннями такого кола. У цьому аспекті колишня 

поєднаність православної церкви з владою, а в радянський час – навпаки 

дистанціювання, недопущення церкви до участі в соціальних програмах 

(вважалося, що держава сама справиться) зробили православними 

структурами погану послугу: останні розгубили і без того скромний досвід 

участі у подібній роботі. Тому на сьогодні в соціальній сфері енергійніше, 

активніше, результативніше виглядають протестантські (баптистські, 

п’ятидесятницькі, адвентистські), католицькі, греко-католицькі церкви та 

організації, навіть порівняно молоді харизматичні церкви, аніж православні.  

Насамкінець зазначимо, що було б спрощенням розглядати явище 

оприсутнення релігії, релігійних організацій в українському соціумі як 

якийсь лінійний, несуперечливий процес. Така неоднозначність зумовлена, 

на нашу думку, як триваючими змінами в українському соціумі, так і 

трансформаціями власне релігійних, релігійно-церковних позицій, багато в 

чому ситуативно-динамічних і непередбачуваних. Важливо й те, що між 

уявленнями суспільства, з одного боку, і релігії, церкви – з іншого про місце 

релігійного комплексу в українському суспільстві за двадцятилітній 

відрізок історії відбулися суттєві зміни; між сучасною думкою соціуму про 

місце Церкви в суспільстві і баченням самою Церквою свого місця 

зберігається (як, до речі, й на Заході) досить значна дистанція.  

Практичний аспект процесу оприсутнення релігії, релігійних 

організаціях, зокрема, в соціальній сфері, виявляє, що, по-перше, готовність 
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релігійних суб’єктів до такої роботи на практиці стикається з багатьма 

проблемами, які йдуть від законодавчо-нормативної неврегульованості 

державою, місцевими органами влади, місцевого самоврядування такої 

діяльності, співробітництва структур держави і церкви; від невідповідності 

чинного законодавства світовим та європейським стандартам з прав 

людини; від формального інтересу місцевої влади до об’єктів соціальної 

сфери, де виявляють готовність працювати представники релігійних 

організацій; пов'язаний з бюрократизованою процедурою реєстрації таких 

об’єднань, із спробами окремих місцевих чиновників запровадити 

корупційні схеми щодо подібної діяльності; по-друге, з неготовністю 

певних релігійних організацій тривало діяти у цій сфері, відсутністю 

надійного і специфічного досвіду діяльності. постійних джерел її 

фінансування.  

За всієї поваги до оновленого за роки незалежності іміджу релігії і 

церкви, українська спільнота не може не бачити й завищеності, 

перебільшеності претензій Церкви, декларативність багатьох її заяв про 

власну значущість, за якими, зазвичай, не стоять конкретні дії та справи. 

Тому важко не погодитися з думкою, що хоча церква й пропонувала й 

пропонує себе державі, суспільству як нова «ідеологія» або «механізм 

морального оздоровлення нації», «прапор відродження нації», вона «досі не 

створила жодної більш-менш оформленої програми діяльності». Не 

зрозуміло і якими методами вона збирається забезпечувати подібні 

декларації213. Згода релігійної організації на участь у соціальних проектах 

відразу породжує звернення організації до держави про фінансування 

проекту, що, з врахуванням зазначеного вище, означає фінансування 

державою не лише власне соціальної роботи, а й місіонерської діяльності 

представників церков у державних закладах (лікарнях, дитячих будинках, 

центрах реабілітації, будинках для людей похилого віку, важко хворих, у 

закладах пенітенціарної системи та ін.). 

Таким чином, процес оприсутнення релігії, релігійних організацій в 

українському соціумі представляє собою поступовий, багатовекторний, 

подекуди суперечливий процес, в ході якого, по-перше, релігійні структури 

займають своє належне місце в суспільстві, що прагне стати 

громадянським, сприяють вирішенню суспільно значущих проблем; по-

друге, релігійний комплекс вирішує, поряд з цим, свої суто релігійні 

завдання, серед яких ключовими, стратегічними завданнями є пошук 

ефективних засобів свого утвердження у суспільстві в статусі домінуючого 

духовного чинника, гальмування секуляризаційних процесів, витіснення чи 

мінімізації властивих світському суспільству цінностей та орієнтирів, 
                                                 
213

 Щоткіна Катерина. З ким Ви, працівники культу? // Дзеркало тижня. – 2001. – 24 

лютого. 
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заміна їх християнськими, як би це не суперечило реальним процесам 

сьогодення; непряма реклама релігійної віри та віросповідання.  

Суспільна реакція на процес оприсутнення релігії, релігійних 

структур у країні доволі прогнозована: сприяти, підтримувати рухи 

суб’єктів соціуму, що працюють на суспільне та національне благо, 

протидіяти всьому, що прямо чи опосередковано може вести до 

дестабілізації суспільства, зневажання державними та національними 

пріоритетам та цінностей, до посилення клерикалізації, релігійної й 

суспільної конфронтації, до переорієнтації українського суспільства чи його 

окремих страт на чужі духовні цінності. 

 

 

 

 

3.2. Соціальна діяльність релігійних організацій: 

сутність і конфесійні вияви 

 

Християнство не відразу прийшло до повного розуміння того, які 

наслідки має віра для соціального життя. Соціальна доктрина первісного 

християнства була відтворена у Нагірній проповіді Ісуса Христа, у його 

Заповідях блаженства, соціальний контекст яких увібрав багато 

актуальних людських проблем: убогість, соціальна несправедливість, 

добродійство, миротворчість. У порівнянні з інтерпретацією цих 

соціальних проблем у Євангелії від Матвія Євангеліє від Луки надає їм 

класового характеру, протиставляючи убогих, голодних, засмучених, 

переслідуваних – багатіям, ситим, задоволеним життям, посідаючим у 

суспільстві привілеї і славу (Мт. 5:3-11; Лк 6:20-26). У плині історії Церква 

поступово усвідомлювала, що, йдучи шляхом людства, знаходячись у 

межах людства, соціальна сфера належить також до спадщини її віри. 

Якщо в Середньовіччі домінуючим був стереотип, згідно з яким 

Церква вважалася своєрідною корпорацією, завдяки якій можна було 

досягти небесного блаженства, а священики виконували роль посередника 

між Богом і людьми, то молоді буржуа, котрі перш за все цінували 

індивідуальні якості, такий погляд вже не сприймали. Їхнім настроям була 

більш співзвучна думка, що вони здобудуть спасіння, тобто потраплять в 

рай, не завдяки комусь, а самостійно. Подібне світосприйняття було 

грунтом для поширення реформаційних ідей і утвердження примату 

соціальної діяльності. 

1. Соціальна доктрина Церков як базис їх соціальної діяльності. 

Реформація в Європі утверджувала як богоугодну світську, мирську, тобто 

соціальну, діяльність. Основою обраності до спасіння стали: активна 

підприємницька діяльність, висока продуктивність праці, вища якість 

послуг, чесне та порядне партнерство, в цілому – успіхи в бізнесовій, 



176 
 

торговельній, банківській справах. По суті, це було світське оформлення 

нового символу віри. Це була ідеологія нової суспільної формації в її 

релігійному вираженні. 

Через лютеранство і кальвінізм Реформація сприяла утвердженню 

принципу “світського покликання”, “мирського аскетизму”, щоденної 

заощадливості як способу накопичення багатства. Це означало, що будь-

коли і будь-де людина перебуває на службі в живого Бога і несе 

відповідальність за надані їй Богом дари – час, здоров'я, власність. Життя 

належало сприймати як виконання обов'язку та рух до мети, поставленої 

Богом перед людиною. 

Професійні успіхи, продуктивна праця, накопичення засобів 

виробництва освячувалися, а непродуктивна витрата капіталу і часу 

засуджувалися. Багатство вважалося Божим дарунком: переводити його на 

особисті потреби – гріх, його необхідно пускати в обіг. Професійні успіхи, 

згідно із вченням Кальвіна, опосередковано свідчать про обраність. Відтак, 

соціальна діяльність сакралізувалася, освячувалася як форма богослужіння 

і покликання Богом людини, вжалася ознакою обраності до спасіння. 

Реформація сприяла утворенню в Європі національних держав, які 

звільнялися з-під влади середньовічної Священної Римської імперії. 

Протестантизм в цілому дав могутній імпульс цивілізованому розвитку 

ряду європейських країн, зокрема скандинавських. Зрештою, можна 

сказати, що Сполучені Штати Америки створили європейські дисиденти – 

протестанти, які втікали в Новий світ від релігійних переслідувань у 

Старій Європі. 

У цілому соціальна діяльність протестантських спільнот - як в Новій, 

так і в Новітній історії - дала багато взірців прогресивного розвитку. 

Прикладом можуть слугувати квакери, які опрацювали доктрину 

безкомпромісного пацифізму, категорично відкидали будь-яке насильство, 

відмовлялися брати в руки зброю. Їх працелюбство і чесність сприяли 

процвітанню квакерських товариств, збільшенню у них кількості 

фермерів, торгівців, промисловців, що з часом призвело до послаблення 

квакерського ізоляціонізму, до розширення соціальної активності 

квакерських організацій. Особливу увагу квакери надавали антивоєнній та 

філантропічній діяльності. У 1947 р. американським та англійським 

квакерам було присуджено Нобелівську премію миру.  

Методизм (поширена протестантська течія в Англії і США) з самого 

початку свого виникнення у першій чверті ХVІІІ ст. робив акцент не 

стільки на необхідності внесення поправок у віровчення чи обрядовість, 

скільки на посиленні елементів євангелізації і проповідницької діяльності 

серед робітників, міської бідноти та інших соціальних прошарків. В такий 

спосіб він сприяв їх соціалізації, входженню у суспільне життя, 

“знаходженню свого місця у цьому світі”. 
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Відтак, соціально-етичні ідеї протестантизму стали відображенням 

нової тенденції суспільного розвитку і в такий спосіб відіграли важливу 

роль у зміцненні цих тенденцій, їх сакралізації, особливо у формуванні 

дисципліни і культури праці. Водночас вони відобразили психологію 

широких верств трудящих, їх надію на втілення у сучасній історичній 

формації таких загальнолюдських цінностей, як високий соціальний статус 

людини праці, шанобливе ставлення до будь-якої корисної людям 

діяльності, необхідність професійного вдосконалення, чесність і 

обов'язковість у людських стосунках. 

Католицизм протягом останнього століття сформулював свої 

соціальні й соціально-етичні доктрини. Доктринально оформившись в 

енцикліці Лева VIII “Rerum nowarum” (“Нові речі”, 1891 р.), соціальне 

вчення Римо-Католицької Церкви спрямувало свою рефлексію на 

актуальні проблеми сучасності. Соціальна доктрина католицизму 

уточнювалася і доповнювалася низкою соціальних енциклік: “Рік 

сороковий” (1931), “Матір і наставниця” (1961), “Мир на землі” (1963), 

“Прогрес народів” (1967), “Наступають вісімдесяті” (1971) “Займаючись 

працею (1981), “Турбота про соціальну дійсність”( 1987), “Століття” 

(1991). Конституція “Saudium et spes” – “Радість і надія” (1965), прийнята 

ІІ Ватиканським Собором (1962-1965), визначила роль Церкви в 

сучасному світі. Ціла низка глобальних проблем сучасності, зокрема 

поступове вирівнювання й остаточна ліквідація соціальної та економічної 

нерівності в світі, посіли центральне місце в цій Конституції, яка 

задекларувала гуманістичне розуміння розвитку, поставила вимогу 

персоналістичного й об'єднувального виправлення економіки, спрямованої 

насамперед на благо людини. 

Поступово у католицькому соціальному вченні проблема гуманізму 

набула чітких обрисів у теології „всебічного визволення людини”214, 

теології “людської екології”215, теології “подолання відчуження”216, 

теології “трансцендентної істини”217, теології “прав людини”218, теології 

“шлюбу і сім'ї219, “теології бідних”220, теології “культури життя проти 

культури смерті”221 

“Нову євангелізацію Церкви і світу” Апостольська Столиця тісно 

пов'язує з вирішенням суспільно-політичних проблем: подоланням 

соціальної відсталості, нерівномірного і асоціального розвитку народів, 
                                                 
214

 Енцикліка “Centesimus annus”. – §26. 
215

 Там само. – §37. 
216
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 Енцикліка „Evangelium vitae” (Євангеліє життя)”. – Roma, 1995. 
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відверненням расових, міжплем'яних, міжнаціональних і міжконфесійних 

конфліктів, установленням політичної стабільності, вшануванням прав і 

свобод усіх народів, націй, національних і релігійних меншин. Постійне 

зубожіння багатьох народів і країн та збагачення інших (проблема “Північ-

Південь”), нестримний темп урбанізації, проблема біженців і демографічні 

проблеми, міжнародна заборгованість, жіноча емансипація, поширення 

СНІДу, збереження в деяких регіонах рабства, етноцентризм – на цих та 

інших проблемах Католицька Церква намагається акцентувати увагу в 

своїй євангелізаторській діяльності.  

Вперше за всю столітню історію формування свого соціального 

вчення Католицька Церква у 1991 р. заявила, що людина посідає 

центральне місце у її соціальному вченні і “новій євангелізації світу і 

Церкви”222. Це – надзвичайно важливий поворот не лише в соціальному, а 

й теологічному вимірі людини. Це – поворот від теоцентризму до 

антропоцентризму, коли “не людина шукає Бога, а Бог шукає людину”. 

Заявивши, що “Людина – шлях Церкви”, Іван Павло ІІ однозначно 

наголосив на тому, що “єдиною метою Церкви є турбота і відповідальність 

за людину” - не за абстрактну, а реальну, конкретну людину, що “Церква 

виявляє особливу увагу людині, яка включена в складну систему відносин 

сучасного суспільства”, що “соціальне вчення є важливим засобом 

євангелізації світу”, і що, зрештою, “сьогодні, як ніколи раніше, Церква 

розуміє, що її соціальному вченню стануть довіряти лише по досягненнях, 

а вже потім за його послідовність і внутрішню логіку”223. 

Сьогодні цей гуманістичний процес розвитку католицизму, 

започаткований Іваном Павлом ІІ, намагаються призупинити. Бенедикт 

XVI розпочав теологічний реверс, змінюючи дискурс, заданий 

Католицькій Церкві Другим Ватиканським Собором і післясоборовою 

антропологічною теологією Івана Павла ІІ, в центрі якої стояла людина, на 

нову парадигму, в центр якої поставлено Бога. «Церква, - як наголошує 

нинішній понтифік, - повинна говорити про все, що пов'язане з буттям 

людини, але єдиною актуальною темою сучасної Церкви є Бог, оскільки 

найбільшою проблемою Заходу є забуття про Бога, і це забуття швидко 

поширюється, оскільки більшість жителів Європи вважає, що 

християнство і Бог - це феномени минулої епохи”224. 

“Дух аджорнаменто”, який надихав реформи Другого Ватиканського 

Собору, нинішній префект Конгрегації культу і таїнств кардинал Антоніо 

Льовер характеризує як “настрій змін, що був тоді надзвичайно 

популярний”, “наш спадок і традиція тоді розглядалися як перешкода” на 

шляху реформ, оскільки вважали, що “Церква – це творіння людських рук, 
                                                 
222

 Centesimus annus. – §33. 
223

 Там само. – §53, 54, 57. 
224

 L'Osservatore Romano (wyd. pols.). – 2007. – № 2(290). – S. 40-41. 
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забуваючи при цьому про Бога”225. Ці негативні явища, на думку 

кардинала Льовера, призвели до того, що Літургія “була зранена” 

довільними деформаціями, спровокованими секуляризацією, яка 

заполонила Церкву: “Як наслідок, – пояснює Льовер, – багато відправ 

зосереджувалися не на Бозі, але радше на людині, на її потребах, на її 

творчій діяльності, в такий спосіб відводячи людині головну роль у 

зібранні вірних”226. Відтак, Святий Престол і його Магістеріум у наш час 

намагаються фактично затаврувати і відкинути концептуальний підхід 

Івана Павла ІІ, який започаткував поворот від теоцентризму до 

антропоцентризму, поставивши “єдиною метою Церкви – турботу і 

відповідальність за людину”, а соціальне вчення – важливим засобом 

євангелізації світу і вирішення актуальних соціальних проблем. 

У Православній Церкві соціальне вчення до початку ХХІ століття 

залишалося на рівні проблеми. “Дияконія” (організовані форми 

християнського служіння у світі: доброчинність, турбота про соціально 

неблагополучні групи та окремі особи, свідчення про Христа через 

практичне добродіяння, включаючи елементи місіонерства та 

християнської освіти) не була обов'язковим предметом у навчальних 

закладах Московської патріархії. Загалом же доброчинно-дияконічна 

діяльність “не увійшла, – як вважає відомий православний богослов ігумен 

Веніамин Новік, – до церковної свідомості як абсолютно необхідна 

частина церковного життя227. 

Причини, що перешкоджали виникненню соціальної доктрини в 

Російській Православній Церкві, корінилися у складнощах для 

православного богословського обґрунтування необхідності та можливості 

соціальної доктрини. Ця проблема зводилася до богословського питання 

про смисл земного шляху християнина. Чи має цей шлях чисто 

сотеріологічне значення (у розумінні спасіння особи у вічності), чи містить 

він у собі завдання творчого преображення світу – на цьому роздоріжжі 

стояло в минулому і продовжує стояти православне богослов'я. 

Відтак, перешкоди для створення соціальної доктрини Російської 

Православної Церкви мали такий характер (за визначенням ігумена 

Веніаміна Новіка)228: 

– відсутність традицій православної соціальної філософії, 

богословської концепції суспільства; 

– язичницький націоналізм та псевдопатріотизм, коли поняття Бога 

підміняється поняттям батьківщини, держави, імперії (інверсія 
                                                 
225

 Маємо відродити дух Літургії // Католицький вісник. – 2011. – № 2. – С. 3. 
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 Ігумен Веніамин Новік. Соціальна проблема в російському православ'ї // 

Соціальна доктрина Церкви. – Львів, 1996. – С. 179-180. 
228

 Там само. – С. 213-214. 
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цінностей); язичницьке поклоніння силі та владі; фундаменталізм 

та провінційні претензії на винятковість, пошук “ворогів” та 

“єретиків”; 

– “патерналістсько-аграрно-хустковий” комплекс, сформований ще 

в епоху феодалізму, якщо не раніше; 

– абстрактний спіритуалізм, навмисна установка на 

трансценденталізм та еклезіологічне монофізитсво, яка 

протиставляє “внутрішню“ віру будь-якій “соціальності” та 

освіченості, що призводить до антиінтелектуалізму; 

– літургійний чинник: затягнутість богослужінь, малозрозумілість 

їх, монастирська монотонність в умовах парафій призводять до 

стану самозаглиблення, часто до деперсоналізації та роз'єднання 

людей, роблять психологічно неможливою будь-яку соціальну 

доктрину і навіть звичайну дияконію; 

– комуністична спадщина – суспільний параліч як результат 

тотального одержавленння; політичний маніхейський міф із 

чорно-білим ексклюзивним баченням світу, різного роду 

нетерпимість. 

Веніамін Новік вважає, що ці перешкоди органічно закорінені у типі 

свідомості, поширеній у псевдоправославних та комуністично-

патріотичних колах, які можна подолати шляхом широкої євангелізації, 

що була і залишається дуже актуальною. 

У радянський період, коли Православна Церква опинилася на 

периферії суспільного життя і використовувалася державою переважно в 

ідеологічних цілях - як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, соціальне 

вчення православ'я все ж таки розвивалося, але в контрольованих і 

витребуваних державним режимом параметрах. Обґрунтовувався перехід 

Російської Православної Церкви від несприйняття більшовицької 

Жовтневої революції до лояльного ставлення до Радянської держави. 

Опрацьовувалася концепція соціального служіння Церкви і підтримки нею 

соціалістичних перетворень. 

Щоб вижити в умовах атеїстичного наступу, РПЦ демонструвала 

свою лояльність і патріотизм, брала активну участь у всесвітньому русі 

прихильників миру, засуджувала імперіалістичну політику Заходу і, по 

суті, була креатурою радянського керівництва на міжнародній арені, у 

світових церковних організаціях. Московська патріархія активно 

допомагала радянській владі і комуністичній партії: оббілювала 

антирелігійний курс, всіляко захищала нібито існуючу в СРСР свободу 

совісті, релігії, переконань. 

Лише після розпаду СРСР Московська патріархія звільнилася від 

ідеологічних пут комуністичного режиму і почала дбати про своє нове 

обличчя в Росії і на територіях колишніх радянських республік, 

оголосивши їх своєю “канонічною територією”. Отже, на руїнах великої 
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імперії Радянського Союзу збереглася клерикальна “канонічна територія” 

Московської патріархії, роль і місце якої в цьому геополітичному просторі 

визнає нинішнє керівництво Російської Федерації і всіляко підтримує цей 

імперсько-церковний курс. Саме про це засвідчує вагомий документ 

“Основи соціальної концепції Російської Православної Церкви”, який було 

прийнято 13-16 серпня 2000 року на Ювілейному Архієрейському Соборі 

РПЦ 229. 

Аналіз “Основ соціальної концепції Російської Православної 

Церкви” показує, що, на відміну від соціального вчення католицизму і 

протестантизму, у цьому документі значне і навіть центральне місце 

посідають проблеми взаємовідносин Церкви і держави, Церкви і політики. 

Натомість проблеми власності, праці, людини, соціальних відносин і роль 

Церкви у захисті прав людини в умовах дикої капіталізації і ринкової 

економіки, подолання бідності – в соціальній концепції РПЦ не отримали 

належного опрацювання і не стали базовими положеннями. 

Найбільш вагомими в “Основах соціальної концепції РПЦ” є 

проблеми “Церква і нація”, “Церква і держава”. По суті, ключовою є 

проблема “Церква і держава”. Судячи з широкої панорами 

розмірковування навколо цієї проблеми, можна зробити висновок, що 

Російська Православна Церква, яка в часи Російської імперії була 

“первинною”, “панівною”, державною і посідала вагоме місце в 

ідеологічній тріаді “самодержавство-православ’я-народність”, за роки 

радянської влади втратила свій державний ореол, і нині намагається 

поправити своє становище не тільки в російському суспільстві, а й в 

цілому на постсоціалістичному просторі колишнього СРСР. 

Російську Православну Церкву явно не влаштовує статус 

“відокремленої від держави”. РПЦ в “Основах соціальної концепції” 

задекларувала сфери активного втручання у суспільне і державне життя. 

Сфери “соработничества” Церкви і держави охоплюють широке коло 

проблем: миротворчість на міжнародному, міжетнічному і суспільному 

рівнях; духовну, культурну, моральну, патріотичну освіту і виховання; 

діалог з органами державної влади всіх галузей і рівнів з питань, які 

стосуються опрацювання відповідних законів, підзаконних актів і 

відповідних рішень; науку, включаючи гуманітарні дослідження; культуру 

і творчу діяльність та інші. Тобто, йдеться про ті сфери, які поки що у 

діючому російському законодавстві про свободу совісті та релігійні 

організації декларуються як “відокремлення від Церкви”, зокрема наука, 

освіта, культура, законотворчість. Характер діяльності цих суспільних 
                                                 
229

 Виклад основних положень соціальної доктрини грунтується на: ”Основы 
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сфер РПЦ намагається піддати клерикальному впливу, а згодом - 

можливо, що і контролю. 

Базовим положенням соціального вчення є пріоритетність РПЦ як в 

конфесійному житті Росії, так і в державних та суспільних відносинах. 

Зразки такої пріоритетності РПЦ знаходить у Старому Заповіті: 

теократичне суддівство і теократичну монархію. Аналізуючи в “Основах 

соціальної концепції” наявність передумов і нагальну необхідність будь-

якої форми релігійної влади для сучасної Росії, ідеологи РПЦ вважають, 

що “зміна владної форми на більш закорінену релігійну без одухотворення 

самого суспільства неминуче виродиться у фальш і лицемірство, ослабить 

і знецінить її в очах людей”. Проте можливість такого “духовного 

відродження суспільства” не відкидається, коли “релігійна вища форма 

державного облаштування стане природною”. Виходячи з цієї 

перспективи, в “Основах соціальної концепції РПЦ” постулюються 

“умови церковно-державної взаємодії”, які повинні ґрунтуватися на 

“відповідності церковної участі у державних справах природі й 

покликанню Церкви”. Разом з тим, РПЦ авансує собі “відсутність 

державного диктату в суспільній діяльності Церкви, невтягненість Церкви 

у ті сфери діяльності держави, де її праця неможлива внаслідок канонічних 

та інших причин”. 

Зробивши такий порівняльний аналіз витоків, становлення і 

еволюції соціальної доктрин протестантизму, католицизму і православ'я як 

основи їх соціальної діяльності, перейдемо до розгляду практичних 

особливостей їхньої соціальної діяльності. 

2. Соціальна діяльність релігійних організацій в Україні. Відразу 

зазначимо, що характерною особливістю соціальної діяльності Церков в 

Україні є її розпорошеність, оскільки вона здійснюється автономно 

кожною конфесією і зведена до простої доброчинності. Немає 

цілеспрямованих довготривалих проектів соціальної діяльності, оскільки з 

самого початку вона була зведена до розподілу зарубіжної гуманітарної 

допомоги серед вірян конкретної конфесії та потребуючих такої допомоги 

обездолених верств населення. Ще іншою формою соціальної діяльності є 

“соціальна євангелізація” осіб, які належать до “груп ризику”: нарко- і 

алкозалежних, бездомних, хворих та перебуваючих у місцях ув'язнення.  

Найбільш організовані форми соціальної діяльності характерні для 

таких конфесійних благодійних організацій як “Карітас-Спес-Україна” 

(Католицька церква) і Адвентистське агентство допомоги і розвитку 

(АДРА). 

Римо-Католицька Церква в Україні надає особливого значення 

харитативній добродійній діяльності. Уже в першій енцикліці Бенедикта 

XVI „Deus Caritas est” – “Бог є любов” підкреслювалося велике значення 

благодійництва та різних проектів його поширення, серед яких особливе 

значення надається Карітасу. Харитативну діяльність Папа 
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охарактеризував як генеральний напрям діяльності Церкви, зокрема в 

євангелізації світу. 

В Україні уже 15 років працює “Карітас-Спес-Україна”, релігійні 

місії якої знаходяться в багатьох містах. Їх діяльність не обмежується 

благодійністю: відкриттям благодійних їдалень, організацією дитячих 

будинків сімейного типу, створенням будинків милосердя для людей 

похилого віку, заснуванням і утриманням реабілітаційних центрів різного 

профілю для осіб з груп ризику (нарко- і алкозалежних, з депресивним 

шоком та ін.), наданням гуманітарної допомоги, опікою над самотніми 

людьми на дому, допомогою та підтримкою ВІЛ-інфікованих, роботою з 

в'язнями, створенням міні-підприємств, допомогою біженцям, акціями по 

збору коштів та ін. 

Caritas (латин.) – то милосердна любов, одна із форм, об'явлення 

Церкви світові і проголошення Євангеліє. Отже, йдеться про євангелізацію 

(а відтак – і навернення до віри) в соціальних виявах, що характерно і для 

протестантських Церков в Україні. Зрештою, це характерний вияв 

зміщення “вертикального богослов'я” (теоцентризм) в бік його 

“горизонталізації” (антропоцентризм), актуалізації соціальної діяльності в 

контексті “євангелізації Церкви і світу”. 

Відтак, говорячи про практичне соціальне служіння Церкви в 

Україні, треба зазначити, що Римо-Католицька Церква, маючи таку 

розгалужену структуру як “Карітас-Спес”, виконує два важливі напрями 

служіння: соціальне (матеріальне) і євангелізаційне (духовне), які 

взаємопереплетені й взаємодоповнювані. Розподіл таких обов'язків цілком 

зрозумілий. “Оскільки Церква проповідує Боже Слово, вона виконує 

сакраментальне служіння і визначає обов'язки соціального служіння”, – 

уточнює єпископ Станіслав Шикорадюк, який опікується сферою 

соціальної діяльності Римо-Католицької Церкви в Україні. Для 

соціального служіння була створена у 1995 році структура Caritas, яку 

очолив цей єпископ, призначений Конференцією Римо-Католицьких 

єпископів. Caritas створює структуру дієцезіальних, регіональних і 

парафіяльних осередків Caritas. Спільно з ними визначає пріоритети своєї 

діяльності й нагальні потреби, які виникають230. 

 У контексті соціального служіння Церква виконує євангелізаційну 

місію. Так, наприклад, у відпочинкових центрах Caritas щорічно мають 

можливість відпочити більше трьох тисяч дітей з інтернатів та 

малозабезпечених сімей. Така форма соціального служіння поєднує в собі 

не тільки відпочинок, лікування і харчування, але передусім і мінімальну 

програму християнського виховання. Відтак, “відпочинок з Богом- це 

головна ціль служіння Церкви”. Для цього в кожному відпочинковому 
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центрі збудована каплиця, де регулярно відбувається Свята Літургія. 

Передбачена програма викладання уроків релігії, біблійних зустрічей, 

індивідуальних і спільних молитов, ранішніх і вечірніх. Мінімальна 

програма релігійного виховання є загальнохристиянською. Вона 

прийнятна не лише католикам, а й православним і протестантам. 

Ще одним істотним соціальним і євангельсько-виховним напрямом 

благодійної діяльності Католицької Церкви в Україні за програмою 

Карітас є створення будинків сімейного типу, в яких проживають діти 8-12 

річного віку. Вони відвідують школу, дитячі садочки, а будинок стає для 

них родинною оселею і місцем формування релігійної свідомості. Після 

закінчення школи цими дітьми надалі опікується вже Церква, 

допомагаючи їм здобути фахову освіту і створити християнські сім'ї. 

Окремо реалізується програма допомоги бідним, але здібним 

студентам, які навчаються в вищих навчальних закладах. Створюються 

будинки або місця для наркозалежних, а також центри психічної допомоги 

для ВІЧ-інфікованих і хворих на СНІД. Всі ці проблеми Католицька 

Церква в Україні розглядає як моральні. Крім практичної соціальної 

діяльності, головним все ж таки є проповідь Євангеліє, християнське 

виховання різних соціально-демографічних груп, які охоплені соціальним 

служінням Церкви. Головна місія Карітас – це не тільки матеріальна 

допомога та їжа, а передусім спасіння душ. Працівники різних структур 

Карітас піклуються про те, щоб допомога дітям та їхнім батькам сприяла 

духовному розвитку підопічних та їхньому наверненню до Церкви. Так, 

наприклад, один з напрямків соціальної діяльності регіонального центру 

“Карітас-Спес-Бердянськ” є надання психологічної, моральної і 

матеріальної підтримки жінкам, передусім 14-18 річним дівчатам, щоб, 

потрапивши в скрутне становище, вони не вдавалися до абортів. З цією 

метою тут працює Центр захисту життя. До Бердянська приїжджають діти, 

які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; їх 

безкоштовно обстежують, надають медичну допомогу і відпочинок на 

березі моря. Організація мережі соціогуманітарної допомоги здійснюється 

із залученням до цих форм соціального служіння чернечих жіночих 

згромаджень, зокрема сестер-кларнеток, сестер Ісуса Милосердного 

(фаустинок) та мирян-католиків. У цьому виявляється сутність діяльності 

Карітас, який працює для відродження та вкорінення у серцях 

християнської надії – Spes 231. 

Адвентистське агентство допомоги і розвитку (АДРА) – одна з 

найбільших протестантських благодійницьких організацій. Як незалежна 

неурядова міжнародна асоціація, АДРА керується християнськими 

принципами служіння ближньому. Вона співпрацює з державними 

структурами та громадськими організаціями, з різними верствами 
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населення. Разом з тим АДРА є частиною всесвітньої програми 

“Глобальна місія”. В Україні АДРА працює з 1985 р.: розподіляє 

закордонні гуманітарні надходження, організовує допомогу для 

потерпілих та потребуючих. У 1993 р. Міністерство юстиції України 

зареєструвало АДРА як частину Всесвітньої організації АДРА. Відтоді 

філія АДРА реалізувала в Україні 150 гуманітарних проектів, ініційованих 

різними Церквами, вітчизняними і міжнародними організаціями, 

урядовими і міжурядовими інституціями. АДРА співпрацює з ООН, має в 

ній статус консультативного члена з соціальних і економічних питань. У 

1998 р. у Києві при співучасті АДРА відкрито Суспільний центр допомоги 

емігрантам, який надає правову, інформативну, медичну допомогу 

емігрантам, а також біженцям та бездомним. 

За останні 10 років АДРА реалізувала низку гуманітарних проектів: 

забезпечення одягом та продуктами харчування потребуючих, 

багатодітних, інвалідів; матеріальна та медична допомога дітям-інвалідам, 

що постраждали від Чорнобильської катастрофи; оздоровлення дітей, що 

проживають в екологічно забруднених регіонах України за допомогою 

вітамінізації харчування та виведення нуклеїдів з організмів; проект “Хліб 

життя” у Харкові по забезпеченню пенсіонерів безкоштовним хлібом та 

інші. 

В “Основах соціального вчення Церкви Християн Адвентистів 

Сьомого Дня в Україні” (документ прийнятий 28 жовтня 2002р.) 

відображена позиція цієї Церкви щодо розуміння свого місця і ролі у 

соціальному просторі незалежної України. “Основи соціального вчення” 

АСД (далі –“Основи”), як зазначив Комітет з їх підготовки, є першим 

досвідом системного викладу того, як християни-адвентисти в Україні 

розуміють свою соціальну роль в суспільстві, у побудові в Україні 

відкритого громадянського суспільства. Церква АСД усвідомлює свою 

“відповідальність за обрання шляху, по якому має йти Україна, і 

намагається внести свій внесок у вирішення духовних і соціально 

значущих для усіх українців проблем”232. В “Основах” відображено 

розуміння Церквою АСД характеру взаємовідносин між Церквою і 

державою та іншими релігійними організаціями, Церквою і світовою 

спільнотою. Викладена позиція АСД стосовно здоров'я і біомедичної 

етики, культури і науки, праці й економіки, екології, війни та миру та ін. 

Пріоритети Церкви АСД щодо розуміння проблем людини і 

суспільства викладені у такій послідовності: людина-сім'я-Церква-

суспільство-світова спільнота. При цьому людина з її можливостями і 

правами, обов'язком і відповідальністю, потребами і турботами 

знаходиться в центрі соціальної діяльності і конкретних конфесійних 
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виявів Церкви АСД. Таким чином, “Основи” – це не тільки декларація 

намірів, але й заклик-стимул до активного соціального служіння як 

послідовників АСД, так і всіх людей доброї волі задля блага Батьківщини 

– України. 

В “Основах” надається перевага проблемам, дотичним до існування і 

функціонування людини як “вінця Божого творіння” й особистості у 

секулярному суспільстві, громадській спільноті, в умовах ринкової 

економіки глобалізованого світу. Так, наприклад, у розділі “Економіка, 

праця, власність” розглядаються ці проблеми під кутом сучасного 

економічного розвитку, централізованої ринкової економіки, біблійного 

розуміння господарської діяльності, у співвідношенні сучасної економіки і 

християнських цінностей, значення і сенсу праці, гідності людської 

особистості, біблійного обґрунтування власності та її призначення, ділової 

етики, соціальної відповідальності підприємців і підприємництва як 

особливого роду етичної відповідальності християнина. 

Скрупульозно, із урахуванням сучасного стану світу і 

відповідальності за сталість і перспективу подальшого його розвитку, з 

урахуванням глобальних наслідків, які тяжіють над людством, в 

“Основах” інтерпретуються такі проблеми: Церква і світова спільнота; 

Церква й екологічні проблеми, біомедична етика; Церква і культура та ін.  

Відтак, соціальна діяльність Церкви АСД в Україні розглядається як 

“соціальне служіння Церкви у відповідь на потреби суспільства”233. 

Головною метою соціального служіння Церкви є утверження у суспільній 

свідомості гідності й цінності людської особистості. Соціальне служіння, 

справи доброчинності призначені “відкривати шлях до пізнання Бога і до 

спасіння”. Таким чином, соціальна діяльність Церкви АСД передбачає 

поєднання “горизонтального богослов’я (антропоцентризм) з “вертикальним 

богослов’ям (теоцентризм). Водночас необхідно підкреслити, що такий 

підхід до розуміння соціального вчення і соціального служіння все ж таки 

якоюсь мірою випереджує і робить вторинним конфесійну сутність 

адвентизму як есхатологічного і апокаліптичного напряму 

протестантизму.  

Соціальне служіння, таким чином, має два виміри – богословський і 

соціально-історичний, які проте не знаходяться в дуалістичному 

співвідношенні, а гармоніюють між собою. При цьому богословська 

сутність соціального служіння слугує основою соціально-історичного. 

Змістом соціального служіння є життя і діяльність людини в реальному, а 

не в потойбічному світі. Цінність соціального служіння тісно поєднується 

з цінністю людської особистості. Соціальне служіння ґрунтується на 

соціальній справедливості, християнському милосерді й любові. 

Важливою складовою соціального служіння є солідарність і принцип 
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максимальної участі в ньому. Соціальне служіння, з одного боку, 

розглядається і оцінюється як “свідоцтво Церкви”, її участь в євангелізації 

за допомогою засобів і форм соціального служіння, а з іншого, – як 

всебічний розвиток людської особистості. Підготовка і реалізація 

соціальних програм для Церкви АСД є метою довготривалого 

перспективного стратегічного планування, метою якого є людина. 

Соціальне служіння як співпраця і партнерство, про що зазначається в 

“Основах”, “повинні об'єднати Церкву і державні, громадські й релігійні 

організації, задіяні в соціальній сфері”234. 

Співвідносячи соціальне служіння з есхатологічною перспективою, 

Церква АСД, без зайвого оптимізму і не впадаючи в песимізм, 

усвідомлює, що “остаточне вирішення соціальних проблем в цьому світі 

не відбудеться, але з надією очікуємо того часу, коли милосердя, любов і 

справедливість у всій своїй повноті розкриються у Царстві Небесному”235. 

Водночас Церква АСД вважає, що “соціально-історичні реалії сучасного 

суспільства спонукають Церкву брати участь у вирішенні міжетнічних 

проблем, вихованні толерантності в суспільстві, зміцненні принципів 

свободи совісті, моральних і духовних основ, необхідних для побудови 

громадянського суспільства” 236. 

Участь віруючих і їх спільнот у благочинності й профілактичній 

діяльності оцінюється як висока мотивація закладеного в християнстві 

потенціалу милосердя й любові. Однак масштабність сучасних соціальних 

проблем, складність вирішуваних соціальних завдань, як вважає Церква 

АСД, вимагає більш високого рівня організації благодійницької 

діяльності, ніж просте фрагментарне (часто випадкове) залучення до неї 

окремих людей.  

Саме ця фрагментарність благодійництва поки що переважає у 

соціальній діяльності релігійних організацій. Хоча в сучасних українських 

реаліях і такі форми та спосіб їх реалізації необхідні й запрошені для 

багатьох українців, рівень соціального забезпечення яких надзвичайно 

низький. Благодійництво – один з найбільш поширених напрямів 

гуманітарної діяльності усіх протестантських та й, зрештою, православних 

і католицьких Церков. Можливо, це пов'язано передусім з недостатніми 

ресурсами для здійснення соціальної діяльності шляхом реалізації 

перспективних загальнонаціональних проектів такої діяльності. Саме такі 

форми соціального служіння як конкретне благодійництво, реалізоване тут 

і зараз, об'єктами якого є вразливі соціально-демографічні групи населення 

і особи, що знаходяться в ситуаціях ризику, є не лише традиційними, а й 
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актуальними у наш час формами і засобами євангелізації, які сприяють 

залученню через милосердя і любов до ближнього у релігійну спільноту. 

Місцеві громади і регіональні організації Церкви АСД надають 

допомогу потребуючим, опікуються дитячими будинками, будинками для 

людей похилого віку, інвалідів, одиноких. Таку ж соціальну діяльність 

здійснюють п'ятидесятницькі громади. Отримуючи гуманітарну допомогу 

з різних країн Європи і США, вони розподіляють її між потребуючими. 

Так, у 2006-2011 рр. працювало 30 благодійних місій цієї Церкви. 

П'ятидесятницькі громади опікуються сиротами, безпритульними і 

бездомними дітьми. Реабілітаційні п'ятидесятницькі центри для 

наркозалежних та алкозалежних у 20 містах України працюють майже на 

самофінансуванні завдяки трудотерапії пацієнтів. Опікуючись цими 

реабілітаційними центрами, а також здійснюючи добродійну й 

євангелізаційну діяльність в місцях позбавлення волі, п'ятидесятники, як, 

зрештою, й адвентисти, баптисти, свідки Єгови, а також православні, 

вважають цю працю “жертовним служінням” і засобом соціальної 

євангелізації. 

Важливою формою соціальної євангелізації і здобуття неофітів є 

робота з підлітками, яку, як уже було зазначено, активно ведуть католики з 

допомогою соціальних програм Карітаса, а також протестанти. Баптисти 

звершують своє соціально-євангелізаційне служіння у створюваних ними 

будинках сімейного типу для підлітків. Євангельска програма АВАНА є, 

по суті, своєрідною формою пристосування скаутської програми для 

ознайомлення дітей, а через них і їхніх батьків з баптистським 

віровченням. У 2005-2010 рр. працювало 230 клубів АВАНА, до яких було 

залучено понад 10 тисяч дітей – учнів 1-9 класів. Ефективною формою 

роботи з молоддю баптисти вважають “Молодіжні християнські клуби і 

кафе”, на базі яких формуються нові баптистські Церкви, значну кількість 

членів яких складає молодь. Активною формою євангельського виховання, 

яку практикують майже всі протестантські конфесії та й, зрештою, римо-

католики і греко-католики, є дитячі табори – літні, а також під час 

шкільних канікул. Організовуються стаціонарні дитячі табори, для чого 

орендуються колишні піонерські табори і дитячі санаторії. Для подальшої 

євангелізації дітей, які побували в таких таборах, створююється 

“Християнські дитячі й молодіжні групи спілкування”. Утворена 

“Асоціація християнських таборів і клубів” з метою підготовки лідерів для 

євангелізаційної роботи у клубах і поширення євангельської клубної 

роботи серед юнацтва. 

Активно включаючись у соціогуманітарні та соціокультурні 

процеси, пізньопротестантські Церкви в Україні зміцнюють свій кадровий 

ресурс, створюють різноманітні форми організації громадського життя, 

тобто стають суб'єктами творення громадянського суспільства. З цією 

метою створюються різні професійні спільноти. Функціонує Українська 
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асоціація християн-підприємців, яка об'єднує баптистів, що займаються 

підприємницькою діяльністю. Ця асоціація ставить собі за мету сприяти 

розвиткові активності та підприємництва серед християн, надавати 

консультативну допомогу з економічних та юридичних питань, брати 

участь у реалізації благодійницьких програм, сприяти розвитку 

християнської освіти для підприємців, проводити семінари з 

християнської етики та організації бізнесу, проводити євангелізацію 

підприємницького середовища. Медична асоціація ЄХБ України об'єднує 

більше тисячі членів, з них – понад 300 лікарів. Відповідно діють обласні 

християнські асоціації, основним завданням яких є євангелізаційна робота 

в середовищі медиків і благодійна діяльність – надання безкоштовної 

медичної допомоги і ліків, створення постійно діючих християнських 

шпиталів237. 

Останнім часом з боку деяких протестантських богословських кіл в 

Росії, зокрема таких, які представлені Московським богословським 

семінаром, Євангельським собором, висловлюються критичні думки 

стосовно розвитку євангельського руху і перспектив „діяльного підходу” 

як базової умови функціонування євангельського руху. Соціальним 

вираженням такого підходу є, по суті, модерністська інтерпретація 

сутності та виявів Церква Божого. “Щоб втілити у життя хоча б деякі грані 

Царства Небесного, – декларується в цьому “діяльному підході”, – нам 

потрібно оволодіти проектною культурою – базовою культурою сучасної 

епохи”238. Відтак, “Царство Боже повинно бути прописаним в культурі й 

політиці нинішнього дня для життя наших сучасників – носіїв цього 

Царства”239. 

Через реалізацію “великих християнських проектів” ініціатори 

“діяльного підходу” намагаються утвердити в суспільстві євангельські 

цінності і таким чином досягнути перемін, які не досяжні тільки 

проповіддю. Саме така “публічна діяльність на благо конкретної людини й 

людства в цілому повинна стати в майбутньому основним способом 

благовіствування”. Ці богослови розуміють, що соціальна діяльність 

приховує в собі не тільки можливості, а й спокуси. Висловлюється критика 

з приводу того, що “багато церков спокушені масовою всепоглинаючою 

соціальною роботою”. 

Щоб “не зав'язнути в соціальній роботі”, ідеологи «діяльного 

підходу» вважають що, “служіння повинне бути скероване на людські 

потреби”, але його фокусом повинне стати “Царство Боже, зрозуміле як 
                                                 
237

 Див.: Яроцький П. Духовний і моральний потенціал протестантських Церков у дії 

// Пізній протестантизм в Україні. – К., 2008. – С. 622-623. 
238

 Философско-религиозные тетради. Тетрадь №001. Материалы Первого 

Евангельского Собора. – М., 2010. – С. 28. 
239

 Там само. 
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перетворення особистості й суспільства силою Святого Духа”. Відтак, 

пропонований “діяльний підхід” як і “проектна культура”, все ж таки є 

поєднанням соціального і духовного, базової культури сучасного 

суспільства і “голосу з Небес”, Царства Божого з “пропискою” в культуру 

й політику нинішнього дня з життям наших сучасників. Одним словом, 

Церкви і релігійні організації намагаються відійти від традиційних 

шаблонів соціальної діяльності, сфокусованих в основному у звичаєвому 

християнському добродійстві, філантропії, щоб по-новому виразити 

“євангельську єдність при збереженні й навіть заохоченні різноманіття”. 

Висновки. 

1. Соціальна доктрина католицизму має понад сторічну історію. Її 

сутність співвідноситься з світовими соціальними процесами і відповідно 

до їх розвитку постійно коригується. Її еволюція спрямовується до 

відкритості на актуальні антропологічні потреби, вирішення глобальних 

проблем і сталого розвитку людського суспільства. Це істотно впливає на 

антропію її теологічної сутності й дедалі більшу концентрацію на 

загальнолюдських цінностях, оперуванні економічними, соціогуманітарними, 

соціоетичними поняттями і категоріями, практичними рекомендаціями і 

пропозиціями. Такий контекст соціальної доктрини католицизму набув 

характеру соціального Євангеліє і нині пристосований до “нової 

євангелізації Церкви і світу” в умовах секуляризації, світоглядного 

релятивізму, споживатства і практичного атеїзму. 

2. Російська Православна Церква традиційно не опрацьовувала 

соціальної доктрини, оскільки історично мала ранг державної Церкви, 

виконувала ідеологічну функцію в контексті тріади “самодержавие-

православие-народность”, а в умовах комуністично-атеїстичної влади 

фактично була підключена до опрацьовування концепції “соціального 

служіння і підтримки соціалістичних перетворень”. Зрештою, в 

оприлюдненому в 2000 р. документі – “Основи соціальної концепції 

Російської Православної Церкви” – вона зберігла свою традиційну 

налаштованість, оскільки центральне місце в ньому посіли проблеми 

взаємовідносин Церкви і держави, Церкви і політики. Натомість проблеми 

власності, праці, гідності людини в умовах дикої капіталізації суспільства і 

ринкової економіки, подолання бідності не отримали належного 

опрацювання і не стали базовими соціальними положеннями. Генеральним 

напрямом соціальної концепції РПЦ є утвердження свого панівного і 

привілейованого, а по суті, державного статусу, щоб на колишній владній 

території СРСР відтворити “канонічну територію” Московської патріархії, 

легалізувати її “соработничество” з державою, яке охоплює широке коло 

політико-правових і клерикально-державних сфер. 

3. Європейська Реформація і започаткований нею протестантизм 

сакралізували соціальну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних 

успіхів, зокрема продуктивності праці, накопичення засобів виробництва. 
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Ознакою обраності до спасіння стали: активна підприємницька діяльність, 

висока продуктивність праці та якість послуг, чесне і порядне партнерство, 

в цілому – успіхи в бізнесовій, торгівельній, банківській справі. По суті, це 

– світське оформлення нового символу віри. Це – ідеологія нової 

суспільної формації в її релігійному вираженні. Утвердження принципу 

світського покликання, мирського аскетизму, щоденної ощадливості 

сприймалося як виконання обов'язку і рух до мети, поставленої Богом 

перед людьми. Саме таке соціальне Євангеліє, як заповіт для світської 

діяльності, отримали всі наступні покоління протестантів, зокрема і 

протестантські Церкви та релігійні організації, які присутні в українському 

конфесійному просторі. 

4. Пріоритет в динаміці соціальної (передусім добродійної) 

діяльності в Україні належить Церквам і релігійним організаціям 

(здебільшого католицьким і протестантським), які не посідають великої 

питомої ваги у загальній конфесійній масі, але мають підтримку своїх 

закордонних релігійних центрів, фондів і компаній, які виступають 

донорами добродійства. Велика кількість діючих в Україні закордонних 

місіонерських організацій, чернечих орденів і згромаджень також поєднує 

своє благовістя з добродійством. Інфраструктура милосердницьких акцій 

цих конфесій (приміром католицького Карітаса і адвентистського АДРА) 

значно випереджує можливості Православних церков в Україні, які поки 

що не мають таких щедрих спонсорів. 

5. Характерна особливість усталеного упродовж останнього 

двадцятиріччя релігійного добродійства – його роз'єднаність, відсутність 

міжконфесійної координації у проведенні соціальної діяльності й зведення 

його в основному до надання елементарної матеріальної допомоги 

знедоленим. Автономність і конфесійна ангажованість соціальної 

діяльності, яка обмежується в основному доброчинністю, зумовлює її 

розпорошеність, відсутність довготривалих загальноукраїнських 

соціальних проектів (скажімо, організація благодійницьких лікарень, шкіл 

мистецтва і спорту, дитячих садочків, прокатних пунктів, ремонтних 

майстерень, читалень, юридичних консультпунктів тощо), які б служили 

для загального блага, істотно впливали на покращення соціального 

клімату в Україні і відчутно поліпшували добробут багатьох соціально-

демографічних груп населення. 

6. Відсутність зацікавленості у міжконфесійному кооперуванні 

навіть елементарного добродійництва, не говорячи вже про перспективні 

загальноукраїнські християнські соціальні проекти, свідчить про те, що 

соціальна діяльність релігійних організацій в основному підтримується 

закордонними конфесійними донорами. Така соціальна діяльність 

спрямована на підвищення релігійного та соціально-морального престижу 

конкретної конфесії. Фактично соціальна діяльність Церков і релігійних 

організацій в Україні поєднується з наверненням і залученням до 
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релігійної спільноти тих людей, які є об'єктами гуманітарних акцій. Одним 

словом, конфесійна соціальна діяльність як обов'язок служіння ближнім 

все ж таки є однією із поширених форм євангелізаційної місії, яку 

здійснюють у сучасному світі всі релігійні організації. Соціальна 

діяльність релігійних організацій є очевидним виявом соціалізації релігії в 

цілому. 

7. Розуміючи обмеженість і безперспективність традиційних 

підходів та конфесійних виявів соціальної діяльності як винятково 

гуманітарно-євангелізаційного її спрямування, окремі модерністсько 

налаштовані конфесійні групи намагаються вийти за межі 

вузькоокресленого конфесійного богослов’я на широкий простір 

розуміння і тлумачення соціальних, економічних, політичних і 

соціогуманітарних проблем. Спостерігаються спроби створення модерного 

„надконфесійного євангельського руху як форми співіснування християн” 

(баптистів, п'ятидесятників, адвентистів, методистів, пресвітеріан), щоб за 

допомогою так званої „проектної базової культури сучасності вписати 

Царство Боже в культуру і політику нинішнього дня”. Їх не влаштовують 

сучасні форми і методи соціальної діяльності релігійних організацій, вони 

намагаються “обминути небезпеку поглинення соціальною роботою”. По 

суті, цей модерний християнський рух російськомовних протестантських 

інтелектуалів намагається паралельно з московсько-патріаршою 

ідеологією “русского мира” постулювати своє розуміння і проголошення 

“божественного призначення Росії”, пропонує “постійне і невгамовне 

відновлення Божого задуму про Росію”. Мета цього руху – об'єднання усіх 

російськомовних євангельських Церков, які раніше були в складі СРСР, 

щоб сформувати інтелектуальні, інституційні, медійні і соціальні 

простори, в яких порядок денний будуть встановлювати лідери і спікери 

цього модерного євангельського руху. По суті, це є клерикальна претензія 

на широкий спектр культурного впливу і політичного ангажування з 

використанням місіології «відновлення святої Русі», а по суті – 

відтворення «русского мира» в його модерному протестантському варіанті 

і нав'язання цієї ідеї всім протестантським, зрозуміло, Церквам і 

релігійним організаціям на території колишнього СРСР. На відміну від 

п’ятидесятників України, українські баптистські і адвентистські спільноти 

співпрацюють в євроазійських формуваннях означених конфесій, чим, 

зрозуміло, в перспективі служитимуть реалізації путінівської ідеї якогось 

нового Євро-Азійського Союзу. А якщо В. Путін розпад СРСР назвав 

найбільшою помилкою ХХ століття, то зрозуміло, який зміст він вкладає у 

свою ідею. 
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3.3. Мотиви і форми соціального служіння конфесій України 

 

Соціальне служіння конфесій постає як своєрідна форма вираження 

наявної в тій чи іншій країні свободи буття релігії. Автор параграфу із 

подібною темою доповіді виступав на міжнародній науковій конференції 

в Москві. Хоч саме соціальне служіння й було заявлено в її назві, але ця 

доповідь, яка узагальнювала дослідження в Україні проблеми, виявилася 

там чомусь єдиною. Дивним виявилося те, що доповідачам з інших країн 

і в самій Росії чомусь не знайшлось що сказати з теми. Або служіння 

соціального у них немає, або ж вони цей релігійний феномен не 

вивчають.  

Кожна конфесія всю свою діяльність розглядає як служіння. При 

цьому воно чітко поділяється нею на два види. Головним з них є 

служіння Богу, Богослужіння - це б то вертикаль. В православ’ї є навіть 

спеціальна книга «Служебник», яка утримує тексти незмінних молитов, 

що проголошуються священиком і дияконом на щоденному Богослужінні 

(вечірня, утреня, літургія та ін.). «Служебник» є найважливішим 

керівництвом з проведення Богослужінь. Умови існування православ’я і в 

царські роки, і в радянські сприяли тому, що своє служіння воно 

обмежило лише вертикаллю - Богослужінням. 

Другий вид служіння – соціальне, тобто діяльність релігійних 

інституцій в суспільному середовищі свого буття. Довгий час 

останньому, тобто горизонталі, історичні Церкви не приділяли належної 

уваги, обмежуючи себе вертикаллю – служінню Богу і святим його. 

Гіпертрофована увага до трансцендентних (вертикальних) цінностей 

небезпідставно породила уявлення у вірян про байдужість православної 

Церкви до їх повсякденних потреб, до їх земних (горизонтальних) 

інтересів. 

Але в останнє десятиліття сучасного віруючого-християнина стала 

все більше не цікавити вертикаль. Люди все менше вірять в достовірність 

оповіді про потойбічний світ і необхідність все своє життя присвятити 

підготовці до свого перебування в ньому. Для сьогоднішнього віруючого 

важливим є не десь і потім, а тепер і тут. Перенесення центру ваги 

релігійного життя з «небес» на «землю» підвищує цінність земного 

життя, особисту самооцінку віруючих, питання здобутків і досягнень у 

своїй діяльності в реальному світі. Замість дистанціювання від світу, 

оскільки він нібито з богословсько-християнської точки зору лежить у 

злі, маємо розширення в різних формах участі християнських 

інституцій «у справах світу». Має місце тактика більшої відкритості 

світу. Саме це спонукає конфесії виражати свої посягання вже на всі 

сфери земного життя людини. Замість роз’яснювальної роботи в церквах 

звучать нині частіше проповіді-агітки у повчальному тоні. 
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Соціальне служіння Церкви ґрунтується на своїй соціальній 

доктрині – сукупності спеціальних соціально-політичних, соціально-

економічних і етичних концепцій, виголошених в офіційному документі 

тієї чи іншої конфесійної інституції, прийнятому на її Соборі чи якомусь 

іншому офіційному зібранні. Ми знаємо, що соціальна доктрина 

католицизму, про що говорилося в книзі вище, почала формуватися лише 

з 1891 року прийняттям енцикліки Папи Лева ХІІІ «Рерум новарум». 

Московське православ’я свої «Основи соціальної концепції РПЦ» 

прийняло на Архиєрейському соборі лише в серпні 2000 року. 

Протестантські конфесії видрукували сумісний документ «Соціальна 

позиція протестантських Церков» лише в 2003 році. Але як католицька, 

так і православна соціальні концепції (окрім протестантської) так і не 

деталізує питання саме соціального служіння своїх Церков. Якщо 

соціальні доктрини чітко, попроблемно розроблені, складаються з 

елементів, які знаходяться в певній змістовній єдності, то текстів про 

природу соціального служіння, соціальну діяльність в конкретиці її 

виявів у них немає. Більше того, коли ми просимо деякі Православні 

Церкви, зокрема Київського Патріархату, написати нам статтю про їх 

соціальне служіння, то вони (скоріше в такий спосіб прикриваючи свою 

непомітну діяльність в цій сфері) заявляють, що покликанням Церкви є 

вести людину до Бога - це б то вертикаль.  

Соціальну діяльність релігійних організацій характеризує 

багатовекторність напрямків їх роботи і, що є найголовніше, постійний 

пошук її нових форм і тих сфер, де така робота є необхідною і корисною 

земній людині, всьому суспільству. Відзначимо, що це характеризує тією 

чи іншою мірою всі християнські конфесії. 

На відміну від соціальної діяльності інших громадських організацій 

релігійні спільноти вважають, що своє служіння вони проводять, 

реалізуючи свої соціальні проекти за допомогою дарованої їм сили 

Всевишнім. Він відтак нібито є присутнім в їх різному земному служінні. 

Своє соціальне служіння християнські спільноти проводять за 

рахунок добровільних пожертвувань і спонсорських надходжень, 

одержаних від благодійницьких організацій, приватних осіб, одновірців 

як в Україні, так і за кордоном, шляхом створення для реалізації цього 

задуму спеціальних благодійницьких інституцій, волонтерського руху 

тощо. Сутність останнього у сфері діяльності християнських конфесій 

полягає у створенні невеличких груп віруючих, покликаних надавати 

адресну соціальну, медичну і патронажну допомогу інвалідам, хворим, 

громадянам літнього віку, дітям-сиротам, опікувати засуджених за 

місцем позбавлення їх свободи та ін. Президент Всеукраїнської 

християнської асамблеї Софія Жукотанська вважає, що в Україні 75% 

християн працюють в соціальній сфері. Правда, автор параграфу дещо 

уточнив би слова пастора: така констатація насамперед відображає 
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наявність їх активності і різноманіття вираження скоріше в середовищі 

віруючих-протестантів. Вона далеко менше характеризує католиків і ще 

менше - православних.  

Нині цільовою групою, на яку зорієнтоване соціальне служіння 

релігійних організацій, як це слушно відзначає дослідниця проблеми 

Наталія Гаврілова, постають насамперед обездолені люди і люди, що 

знаходяться в складних життєвих умовах. Однією з найбільш проблемних 

груп населення в Україні є літні люди. Серед них багато 

малозабезпечених, одиноких, навіть без місця проживання. З кожним 

роком відсоток літніх людей збільшується. Нині він становить десь 30% 

від всього населення країни. Враховуючи ситуацію літніх людей, 

першочерговим завданням своєї соціальної політики релігійні організації 

вважають забезпечення елементарних життєвих потреб потребуючих 

цього і надання їм насамперед медичної допомоги.240 

Одним із головних об’єктів уваги релігійних інституцій при 

реалізації ними своїх соціальних проектів постають малозабезпечені, 

нужденні, безпритульні, бездомні. Згідно сучасних оцінок, 26,7% 

населення України можна віднести до категорії бідних. В країні є ще й 

десь 65 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи. 

Релігійні організації взяли на себе також і їх матеріальне забезпечення. 

Так, проектами „Діти вулиці” Церкви Адвентистів сьомого дня 

передбачено надання цим дітям безплатних обідів, допомоги лікарів, 

психологів, проведення з ними тематичних бесід, розважальних заходів 

тощо.241 

Ріст наркозалежності є однією із серйозних проблем українського 

суспільства. Офіційно у нас фіксується біля ста тисяч алкоголіків, а 

неофіційно – навіть більше мільйона. При безпосередній участі 

релігійних організацій різних конфесій в багатьох поселеннях країни 

створені центри реабілітації нарко- і алкозалежних, будинки-інтернати 

«Шлях до свободи», основною метою яких є реалізація програми 

звільнення людей від цієї залежності.242 

Робота із безробітними також входить в розряд соціального 

служіння конфесій. Згідно даних Державного Комітету статистики рівень 

тільки зареєстрованого в Україні безробіття становить біля 3%, а 

незареєстрованого ще більше – десь більше 7%. Недостатня кількість 

робочих місць навіть з мінімальною зарплатою породила загрозливих 

масштабів трудову міграцію. Згідно різних оцінок, від 2,5 до 7 млн. 
                                                 
240

 Див.: Гаврілова Н. Урізноманітнення виявів соціального служіння релігійних 

спільнот // Україна релігійна: прогнози релігійного життя. – К., 2008. – С. 70-78. 
241

 Ганулич П.В. Соціальна діяльність Адвентистів сьомого дня в міжнародному 

контексті // Актуальні питання міжконфесійних відносин. – К., 2005. – С. 157-160. 
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українців знаходяться нині на заробітках за межами країни. 

Усвідомлюючи причини цього, релігійні організації прагнуть творити 

малі підприємства. В такий спосіб вони не тільки створюють нові робочі 

місця для потребуючих роботу, а заодно і постають засобом 

профілактики виїзду за кордон жінок і чоловіків працездатного віку, 

відвертаючи сирітство дітей при живих батьках. Так, релігійними 

організаціями створюються швейні майстерні, в яких безоплатно 

проходять навчання новим для них професіям жінки і дівчатка із 

малозабезпечених сімей. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів 

навчає слюсарній і столярній майстерності, веденню тепличного 

господарства, хлібопекарній справі.243 

Новий напрямок соціальної діяльності – робота з жінками. По-

перше, це проведення безоплатного тестування вагітності і 

консультування вагітних жінок. По-друге, це проведення презентації з 

питань внутріутробного розвитку дитини, заняття з питань статевого 

виховання підлітків. Проводиться індивідуальне консультування для 

жінок, які страждають від пост-абортного синдрому. Так, Мальтійська 

служба допомоги своїм проектом «Природне планування сім’ї» навчає 

християнським принципам формування і збереження сім’ї. 

Останнім часом активізувалась діяльність існуючих і створення 

релігійними організаціями нових закладів безоплатного харчування, 

відкрилися установи із надання побутових послуг інвалідам, ветеранам 

війни і праці, одиноким людям літнього віку за місцем їх проживання, 

розширюється мережа оздоровчих таборів для дітей-інвалідів і сиріт, 

дітей із малозабезпечених сімей, проводиться душпастирська робота в 

будинках інвалідів, дитячих будинках та інтернатах, установах 

реабілітаційної роботи для неповнолітніх правопорушників. 

Помітно розширилася в останні роки сфера медико-місіонерської 

роботи релігійних організацій. Окрім функціонування реабілітаційних 

центрів з лікування і профілактики наркоманії, паління та алкоголізму, 

об’єктом уваги їх стали й інші захворювання. Зокрема, над вирішенням 

цих питань працюють Асоціація православних лікарів України, 

Всеукраїнське Товариство медиків-християн, Медична асоціація 

Євангельських християн-баптистів України, Адвентистський 

міжнародний медичний центр і обласні медичні християнські асоціації. У 

багатьох протестантських конфесіях діють лікарі-волонтери й 

інструктори з питань здоров’я.244 Налагоджена також медичне опікування 

хворих на дому (Карітас-Спес) з наданням безоплатних медичних послуг 
                                                 
243

 Церква Ісуса Христа Святих останніх днів // Релігійна панорама. – 2000. – №4. 
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для малозабезпечених сімей незалежно від їх конфесійної належності. 

Діють медичні клініки на колесах, зокрема організовані Українською 

Лютеранською Церквою стоматологічна і педіатрична, мобільність яких 

дає можливість виїздити в сільську місцевість, де нині маємо великий 

дефіцит лікарів. Вирішується питання створення постійнодіючих 

християнських шпиталів, консультативно-діагностичних центрів, мережі 

безоплатних аптек та ін. 

В Україні релігійними організаціями проводяться медико-

місіонерські програми із назвою „Виставка здоров’я” (Церква 

Адвентистів сьомого дня) і „Ярмарка здоров’я” (Церква Ісуса Христа 

Святих останніх днів).  

Активне співробітництво вітчизняних релігійних організацій із 

своїми одновірцями із-за кордону надає великі можливості в реалізації в 

країні багатьох спільних соціальних програм. Спостерігається тенденція 

зростання обсягів гуманітарних вантажів, які присилаються в Україну 

міжнародними релігійними організаціями різних конфесій, переважно 

католицьких, протестантських і харизматичних. Так, тільки в 2008 році 

ми мали 17248 тонн проти 15768 тонн в 2005 році. Збільшення 

вантажопотоків характерне в основному для церков баптистів, 

п’ятидесятників, лютеран, адвентистів. 

Поруч із названими вище формами соціального служіння 

релігійних організацій, орієнтованими переважно на потреби проблемних 

прошарків населення, як це відзначає та ж Н.Гаврілова, ряд 

протестантських конфесій уже акцентують свою увагу і на інші категорії 

громадян, особливо на молодь.  

З цією метою ними створюються центри духовного життя і 

соціальної допомоги, в яких функціонують бібліотеки, комп’ютерні 

класи, інтернет-клуби, школи мистецтва і спорту (наприклад, театральні і 

спортивні служіння при Церкві «Посольство Боже»). Зусиллями 

релігійних об’єднань проводяться фестивалі дитячої творчості і 

самодіяльності, конкурси малюнків тощо. Перегляд православних 

кінофільмів із запрошенням на нього і невоцерковленої молоді 

організовує і проводить Синодальний відділ із справ молоді Української 

Православної Церкви Московського Патріархату. Популярними стають у 

нас також і конфесіями організовані християнські Центри знайомства, 

християнські кафе, різноманітні курси із вивчення іноземних мов. 

Мормони у своїх офісах навчають принципам дослідження і пізнання 

своєї родословної. Активною новітньою формою євангелізаційної, а 

заодно і соціальної роботи можна також вважати дитячі і юнацькі табори 



198 
 

(літні і в дні канікул в різні пори року), діяльність дитячих і молодіжних 

клубів спілкування, дитячих центрів.245 

Соціальне служіння релігійних організацій актуалізувало низку 

важливих різновекторних проблем. Насамперед – це відсутність при 

розширенні соціальної діяльності співпраці їх з державою і з 

іноконфесійними інституціями. Перший вектор проблем пояснюється 

насамперед законодавчим неврегулюванням питань регламентації 

взаємовідносин між відповідними державними установами і релігійними 

організаціями з питань виховання і визначення статусу дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківської опіки, дітей, які знаходяться в інтернатах і 

потребують постійної уваги. 

Неврегульованим залишається також питання надання релігійним 

організаціям права на участь в тендерах Міністерства освіти і науки, 

молоді і спорту з проведення соціальних програм. Саме відсутність 

правової можливості для релігійних організацій брати в них участь 

призводить до парадоксальної ситуації, коли організації, які мають і 

великий людський ресурс, і досвід проведення відповідної діяльності 

штучно опиняються поза колом суб’єктів таких конкурсів, з якими опісля 

співпрацює назване Міністерство.246  

Тут резонною є думка єпископа Римо-Католицької Церкви 

Станіслава Широкорадюка: «Сьогодні надто важко порівняти 

благодійність в Україні з роботою аналогічних організацій за кордоном. І 

проблема не тільки в ментальності. Якщо сьогодні в Україні хтось 

виявить бажання зайнятися благодійницькою діяльністю, то він при 

цьому зустріне багато проблем і «підводного каміння». Для того, щоб все 

ж таки цією справою зайнятися, потрібна незвичайна мотивація – 

покликання Боже. А враження складається таке, що держава взагалі не 

зацікавлена в заохочуванні – наданні допомоги своїм же громадянам. За 

кордоном організовано це навпаки: держава робить все, щоб дати 

можливість Церкві і її благодійницьким організаціям працювати, 

оскільки розуміє, що це є вирішення багатьох соціальних проблем». То ж 

певне варто було б Верховній Раді України прийняти спеціальний закон з 

питань правового забезпечення благодійницької діяльності релігійних 

організацій, попередньо розглянувши це на спеціальних парламентських 

слуханнях. 

Соціальне служіння – витратний захід. Враховуючи те, що можливі 

жертводавці не часто бувають в храмах, а ті, хто служить об’єктами 

благодійності на великі пожертвування, обмежені у своїх можливостях, 
                                                 
245

 Християнські молодіжні табори: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: htth:// 

www.ccioukraine.org 
246

 Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: шляхи реалізації. – С. 

121-127. 
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держава мала б вирішити питання прямого фінансування деяких видів 

благодійницької діяльності релігійних організацій. 

Близькою до нашої теми є й інша проблема. Церкви готові взяти на 

себе турботу про бездомних дітей, хворих, але при цьому хотіли б 

повернути собі будівлі тих сиротинців і лікарень, які до 1917 року 

належали їм. Сьогодні там знаходяться якісь державні установи, 

навчальні заклади, архіви, щось інше. Так, незрозуміло, як діяти в 

ситуації, коли Німецька Лютеранська Церква України готова створити на 

базі Одеського обласного туберкульозного диспансеру сучасний 

діагностичний центр, але за умови повернення їй у власність будівлі, яка 

колись належала німецьким лютеранам. 

Той факт, що в реалізації своїх соціальних проектів релігійні 

організації діють сепаративно, конфесійно відособлено, дає підстави для 

висновку, що соціальне служіння для них постає скоріше як один із 

виявів місіонерської роботи. Кожну конфесію турбує її імідж. Вона 

прагне підняти його в очах громадськості також і шляхом розгортання 

свого соціального служіння, урізноманітнення його форм, розширення 

об’єктів. Благодійництво служить для конфесій при цьому засобом 

примноження своїх послідовників, симпатиків, частина яких зрештою 

приходять в спільноти. 

Але така зорієнтованість благодійності призводить до втрати її 

основної соціальної ознаки – творіння благих справ. Мета її тоді вже не 

благо, а користь. В такий спосіб благодійництво перетворюється в 

кориснодійництво, в якому від християнства нічого не лишається. 

Вважаю також, що благодійність не слід перетворювати і в 

міжконфесійну конкуренцію, рекламуючи в ЗМІ якусь конфесію шляхом 

співставлення її благодійницької діяльності з іншими конфесійними 

спільнотами. Форми, масштаби і розміри благодійності залежать від 

різних факторів. Одна справа, коли організація розгортає свою 

благодійницьку діяльність за рахунок надходжень гуманітарної допомоги 

від своїх закордонних одновірців, інша ж – коли це благодійництво 

конфесія проводить на основі пожертвувань, які вона одержує лише від 

своїх вірян в Україні. 

Зрозуміло, що остання діяльність є більше благородна, бо «кожний 

кашу зварить, якщо пшоно буде». Знаємо, що в етап нинішнього 

релігійного відродження наші історичні Церкви вступили матеріально 

пограбованими соціалістичною державою. Нині від них багато коштів 

потребують ремонти культових споруд, підготовка кадрів, налагодження 

системи освіти і видавничої діяльності, багато чого іншого. Вони не 

мають своїх постійних споносорів-благодійників десь за кордоном. Саме 

тому їх благодійність не слід співставляти з тими, хто «годується» в ній 

за рахунок своїх зарубіжних одновірців. В благодійництві не може бути 

голого цифрового порівняння, оскільки воно в ньому не працює. 
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Благодійництво – це не сфера якихось змагань, перетягування вірян 

матеріальними подачками. 

Ще одне питання – благодійництво і національна гідність. 

Благодійницькі організації більшості конфесій у нас функціонують в ролі 

посередньої ланки, а тому не є самодостатніми. Вони скоріше виконують 

роль розподільника отримуваної із-за кордону гуманітарки. Автору 

прараграфу прийшлося бувати за кордоном у ряді центрів, де формується 

ця гуманітарка. Виявляється, що при цих центрах існують магазини, в які 

напочатках виставляються для продажу всі пожертви-надходження. 

Некуплене потім збирається, сортується, тюкується і відправляється в ту 

чи іншу країну. Я бачив підготовлені для відправки до нас в Донецьк 

партію ліків, термін придатності яких був на межі негодності. У нас в 

Україні в такій ситуації говорять: «На тобі небоже, що мені не гоже». Чи 

не перетворюють нас цим наші благодійники у звалку непотребу. То ж 

давайте подумаємо, приймаючи таку гуманітарку, над тим, чи не 

принижуємо ми цим свою гідність. Можливо деякі з партій такого 

«непотребу» варто повертати тим, хто їх надіслав, виховуючи їх в такий 

спосіб в необхідності поважати нашу гідність, не принижувати нас.  

Зрозуміло, що значно більше користі суспільству принесли б 

скоординовані між конфесіями соціальні програми. Мова йде про 

створення широкої мережі багатофункціональних Центрів допомоги 

людям з особливими потребами. Вважаємо, що такі Центри можливі 

лише при поєднанні зусиль Церков, громадських і державних організацій. 

Важливу роль в цьому зіграло б утворення спеціальної структури з 

координації соціальної роботи релігійних спільнот при Всеукраїнській 

Раді Церков і релігійних організацій.  

Ми знаємо, що в Україні одні конфесії запозичують позитивний 

досвід соціального служіння від інших. Проте для офіційної співпраці 

представників різних конфесійних організацій в благодійництві справа не 

доходить. Проте приємним є хоч би те, що представники Церков на 

різних зібраннях і конференціях вже почали говорити про це. 

Благодійництво – це позаконфесійне явище. Саме воно дає можливість 

відчути те ОДНО, до якого закликав Ісус Христос своїх послідовників. 

Тут важливо усвідомити і те, що благодійницька діяльність 

релігійних організацій нині адресується на потреби нужденних 

елементарно в їжі і в одязі. Але ми маємо жити перспективою і вірити в 

те, що з часом благодійництво заради «куска хліба» і «тряпки від 

голизни» втратить свій сенс. На мою думку, благодійництво конфесій в 

перспективі має знайти своє вираження у створенні благодійницьких 

лікарень, шкіл мистецтв і спорту, їдалень чи будинків для одиноких 

літніх людей, дитячих садочків чи будинків дитини, прокатних пунктів, 

ломбардів, ремонтних майстерень, бібліотек, юридичних 
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консультпунктів, будинків відпочинку і санаторіїв, підприємств із 

виробництва товарів для нужденних та ін. 

Одна конфесія не може взяти на себе реалізацію хоч би одного із 

названих вище проектів. Життя саме диктує необхідність кооперування їх 

у великому благодійництві. Зрезюмуємо вище сказане словами того ж 

єпископа Станіслава Широкорадюка: «У сфері соціального служіння є 

великі можливості співпраці з боку різних конфесій, і саме в цьому може 

бути дійсний і дієвий екуменізм».247 

Соціальне служіння – це сфера діяльності релігійних організацій, 

яка надто велика за своїми обсягами, формами вияву. Вона все більше 

ускладнюється. В проведенні цього служіння конфесії зустрічаються з 

багатьма труднощами. Цією роботою мали б займатися відповідно 

підготовлені фахівці, які добре розбираються в питаннях права, бізнесу, 

менеджменту та ін. Вже пора навіть у світських вишах готувати фахівців 

з організації благодійності. В духовних навчальних закладах деяких 

конфесій, переважно протестантських, вже читаються курси з питань 

соціального служіння. Варто налагодити також написання у видрук 

відповідної літератури з питань служіння. 

Відтак маємо такий досвід соціального служіння релігійних 

організацій України, який потребує свого подальшого дослідження й 

узагальнення. Конфесії до його описання мало звертаються, бо ж нібито 

це буде суперечити настановам Ісуса Христа не вихвалятися своїми 

добрими справами. 

 

 

 

 

3.4. Омистецтвлення релігії як засіб інкультурації 
 

Сьогодні релігії, переживаючи складні трансформаційні процеси в 

епоху бурхливих світоглядних змін та їх синкретичних мікстів, являють 

світові цілий спектр метаморфоз і мобілізацію тих чи інших своїх потенцій 

до пристосування. В сучасному суспільстві, коли інкультурація особливо 

актуалізувалась як один з можливих засобів виживання й розвитку релігії, 

спостерігаються досить цікаві для дослідника її перетворення й 

експерименти з «вживання» в той чи інший культурний контекст – на рівні 

як теоретичних пошуків, так і практичних виявів. Серед них – 

омистецтвлення релігії.  

Приступаючи до вивчення цього феномену, зазначимо, що сам 

термін «омистецтвлення релігії» є пошуковим, запропонованим, наскільки 
                                                 
247

 Широкорадюк Станіслав. Проблеми соціального значення в діяльності 

Римсько-Католицької Церкви в Україні. – С. 165-166. 
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нам відомо, професором А.М.Колодним. Як ми розуміємо, мається на 

увазі наявний процес, в ході якого в релігійних явищах посилюється 

акцент на їх естетичній складовій, їхні форми набувають виразнішого 

мистецького забарвлення, що робить релігію, шляхом підсилення 

емоційно-особистісного її сприйняття, привабливішою для її «овласнення» 

сучасними вибагливими реципієнтами. Відбувається це скоріше силами 

останніх, спонтанно, а не за посередництва зусиль (принаймні, 

послідовних, спеціально задекларованих) ієрархії, або ж церковні 

«пропозиції» обумовлюються відповідним «попитом», є відповідями на 

запити часу. 

Слід відзначити, що хоча феномен омистецтвлення релігії лише 

починає осмислюватися релігієзнавцями, але не бракує досліджень, де 

згадуються й аналізуються ті чи інші вияви або ретроспекція відповідного 

процесу, хоч відбувається це, здебільшого, в предметному студіюванні 

церковного мистецтва, сакральних обрядів та практик і т. п.248. 

 Цікаві історіософські рефлексії стосовно місця й ролі мистецтва у 

розвитку релігії знаходимо в богословських працях Д.Степовика. 

Фундаментальними для теоретичної бази дослідження омистецтвлення 

релігії є філософські праці, дотичні світоглядних проблем взаємодії 

сакрального й естетичного. Так, в естетиці Г.Гегеля рефлектується 

розкриття абсолютного духу через символічну, класичну та романтичну 

форми, яким відповідають архітектура, скульптура, живопис, музика і 

поезія. Ґрунтовні праці С.Кримського, з його роздумами стосовно 

сакрального коду «трійці» добро-правда-краса, стимулюють віднаходити в 

омистецтвленні релігії творчі шукання глибоких смисложиттєвих сенсів, 

не завжди очевидні за пошуками формальних ознак естетизації релігії – 

популярних чи й елітарних.  

Важливим для здійснення сучасних досліджень даної проблематики 

є знайомство з працями, де аналізується її історичні передумови та 

складові. Так, історичні зв’язки мистецтва та релігії вивчав 

Д.Угринович249, а Є.Яковлєв250 – співвідношення естетичних почувань та 

релігійних переживань, естетичного пізнання та релігії. Останній також 

з’ясував особливості взаємодії мистецтва та трьох основних світових 
                                                 
248
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релігій251. У царині предметного вивчення сучасними вітчизняними 

науковцями зв’язку релігії та мистецтва відзначимо помітний внесок 

І.Лисого252, котрий також звернув увагу на актуальні причини потреби 

релігії у «всепроникаючому мистецтві», та М.Мельничука253, що дослідив 

емоційні «інструменти» мистецтва й релігії у їх взаємовпливах.  

Без сумніву, відповідний доробок релігієзнавців та філософів, 

теоретиків мистецтва та етнографів допомагає рефлектувати теоретичні 

аспекти вивчення омистецтвлення релігії. Однак відповідний процес, що 

відбувається на наших очах, постачає велику кількість предметного 

матеріалу, дуже цікавого для всебічного наукового аналізу, тож відповідна 

царина чекає ще багатьох дослідників. 

Зрозуміло, що омистецтвлення релігії як явище сучасного життя має, 

крім сьогоднішніх спонук, історичне підґрунтя. Серед найдревніших 

знайдених слідів сакрального життя спостерігаються саме естетичні 

форми – у вигляді ритуальних малюнків. Стародавні містерії відомі різним 

народам, а майстерно виготовлені релігійні символи язичників складають 

мистецькі шедевральні колекції найвідоміших музеїв. Кожна релігія, 

виникаючи, примножувала скарбницю світового мистецтва в тих чи інших 

релігійних творах, породжувала таїнства й обряди, що мали, зокрема, 

естетичну цінність та покликували до життя мистецькі раритети та 

численні артефакти народної естетичної творчості. Тісний взаємозв’язок 

релігії й мистецтва, попри ідеологічно зумовлені наголоси на їхній 

конфронтації, докладно вже досліджено, зокрема згадуваними вище 

Є.Яковлевим та Д.Угриновичем. На нашу думку, крім окреслення 

специфіки використання мистецтва релігією (як допоміжного засобу), 

важливим здобутком у їхньому наробку є з’ясування того, як в естетичних 

уявленнях та їх відповідних втіленнях представників різних релігій та 

конфесій відбивались особливості світо- та самосприйняття віруючих, 

котрі, у свою чергу, передавались і з допомогою візуальних мистецьких 

образів. На це, звісно, виправдано звертають увагу й молоді дослідники254.  

Однак, в сучасному світі, що глобалізується і де багато людей 

достеменно не знають відповідних традицій своїх предків, бачать навкруги 

чимало інших (але здебільшого не знайомі глибоко з ніякими й не 

практикують послідовно якісь як свої), ситуація дещо інакша. Тобто, з 

одного боку, до них все ж промовляють (та хоча б підсвідомо впливають) 
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предківські традиційні сакральні образи, котрі присутні в оточуючому 

середовищі, а з іншого, – долучається вплив естетичних образів з інших 

релігій та духовно-релігійних традицій (отримуваний, як мінімум, через 

ЗМІ). Такі реалії, зрозуміло, мають свої плюси та мінуси: вільний вибір з 

різноманіття різної якості – це радше потенція, а не конче здійснений, 

корисний для конкретної особи і для конкретної спільноти факт. Утім, так 

чи інакше,людина доби постмодерну, дещо втомлена від попереднього 

періоду роздумувань та переобтяжена теперішнім шаленим темпом життя, 

що навально вимагає раціональних рішень, знову стає більш 

сприйнятливою до релігійно-духовних переживань саме в їх мистецьких 

формах, які може добирати собі до смаку. Подібно як її далекі пращури, 

котрі могли собі дозволити якось скрасити своє життя переважно саме в 

сакральній – спільнотній, родинно-звичаєвій сфері, сучасна людина, хоч і 

має безліч аналогічних можливостей, звертається до мистецьких форм 

вияву свого прагнення до небуденного, високого, піднесеного – як до 

альтернативи сірих приземлено-споживацьких буднів з їх вимушеною 

прагматикою.  

Зауважимо, що як зарубіжні дослідники (Г.Кокс, А.Мальро), так і 

українські колеги (І.Лисий), обґрунтовують зростання естетизації релігії 

також посиленням індивідуалізації сучасної людини, у т.ч. й у царині 

світоглядних та духовних інтенцій, підкреслюючи, що йдеться не про 

релігійно-церковне мистецтво як таке, а ширше – про «охудожнення» 

релігійно-духовних запитів та явищ.  

Можливо, це особливо характерно для всіх мешканців техногенної 

цивілізації і, відповідно, для історичного християнського ареалу, надто – 

для визнавців тих християнських конфесій, що активно шукають засобів 

інкультурації задля виживання у реаліях світоглядної гуманітарної кризи 

та за умов жорсткої інформаційно-культурної (чи й квазікультурної) 

конкуренції. Однак вітчизняний контекст має своє підґрунтя у вигляді 

традиційного естетизму українців, з їх чулістю, емоційністю та 

залюбленістю у багате, пишне підсоння, що вплинули, як це виправдано 

наголошували науковці255, на формування особливостей української 

духовності. Справді, українська духовна вдача природно мистецька: 

українці завжди, за найменшої можливості, з любов’ю прикрашали свої 

святині, від божнички в хаті до хрестів на могилах, а їх сакральні обряди 

та звичаї відзначалися виразною театральністю, підкресленим естетизмом, 

вигадливою, часом несподіваною творчістю.  
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Так, одних лише вишитих рушників, що становили неодмінні 

атрибути сакральних дійств, мають українці більше десятка різновидів: 

рушник-крижма для хрещення немовляти, рушники для хатніх образів, для 

великоднього кошика, для весільного короваю, що ним, разом з образами, 

благословляти батьки молодят, для останніх на вінчанні (для зв’язування 

рук, під ноги, на гостинець у церкву, а також на посад), для небіжчика в 

труну і на могильний хрест та ін. Ніякий інший народ не має, мабуть, 

таких яскравих та різноманітних містерійно-звичаєвих традицій, що 

побутували серед найширшого контингенту (а не лише серед посвячених 

чи особливих шанувальників): сакральні ігри та співи календарно-

циклічних та сімейних обрядів – Коляда з Маланкою й Купала з Мореною, 

Катерини й Андрія, сакральна символіка українського весілля, закладання 

житла та вхідчини тощо.  

Частина різних естетичних традицій релігійних дійств і атрибутів 

дожила до наших днів, видозмінюючись та доповнюючись запозиченим, 

творчо освоєним й заново відкритим. Характерно, що відносно нові 

релігійні традиції, що приходять з іноконфесійного або й інорелігійного 

середовища, відразу нарощують естетичну атрибутивність різного ґатунку. 

Причому відбувається таке не лише в пострадянських і 

постсоціалістичних країнах (можливо, більш спраглих вільної творчості), 

як це стається із такими святами, що завітали туди із Заходу – наприклад, 

День святого Валентина256 з його антуражем рожевих сердець-валентинок. 

У старій Європі та в США також підкреслено омистецтвленими постають 

запозичувані із східних релігій ритуали. Вірогідно, «вдягаючись» у 

художні форми, востребувані в даний час даним народом, релігійні 

традиції мають більше шансів на інкультурацію, стаючи таким чином 

«прийнятими» в культурний контекст і смакову палітру їхніх 

шанувальників. 

Утім, омистецтвлення релігії нині спостерігається не лише в царині 

відродження своїх чи творчого прочитання чужих релігійних традицій. 

Воно відбувається також і в тих виявах, котрих не було чи й не могло бути 

раніше, що можна назвати своєрідною інкультурацією в сучасний 

техносвіт інформаційної доби. Власне, досліджуючи різні вияви 

омистецтвлення релігії, можна переконатися, що у відповідному процесі 

залучаються практично всі мистецькі музи, всі види мистецтва, різні 

мистецькі засоби: від відроджуваних традиційних (ба навіть архаїчних) до 

суперсучасних, високотехнічних, зокрема й віртуальних. Розглянемо це 

докладніше, на найбільш виразних прикладах. 
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Насамперед, відзначимо, що друге життя отримують давні традиції 

естетизації сакральних місць та обрядів. Відновлюються та 

урізноманітнюються старовинні прийоми та засоби прикрашення 

сакральних інтер’єрів та обрядів. Зрозуміло, якась частина художнього 

оформлення «святих кутків» зникає, як непрактична в сучасному 

приміщенні, однак багато чого, навіть втрачаючи деякі свої колишні 

прикладні функції (наприклад, букетики свяченого зілля як природного 

антисептика, дезодоранту й репеленту), залишається як сакральна 

прикраса, оберіг. Відбудовуються й вигадливо прикрашаються святі місця 

публічного простору – і не лише храми, але й малі, громадські та родові 

форми: поклінні хрести, каплички257 тощо. Цікаво, що це відбувається, 

знов-таки, не лише на теренах пострадянських й постсоціалістичних 

(тобто там, де вони були поруйновані протягом останніх одного-двох-

трьох поколінь), але й, як донедавна здавалося, у цілком благополучній та 

суттєво секуляризованій Західній Європі (там, де їх намагалися знімати в 

наші дні). Наприклад, під час судового процесу з приводу зняття розп’ять 

в італійських школах, коли були здійснені також спроби прибрати фігури 

Діви Марії з ніш будинків поблизу шкіл, у відповідь на це італійські 

школярки почали заквітчувати скульптури Богоматері та прикрашати їх 

знятою із себе біжутерією.  

Ймовірно, у таких випадках спрацьовує, хай навіть і неусвідомлено, 

потреба овласнити та привести довкілля у відповідність із своїм 

світоглядом та уявленнями про естетику духовно небайдужого простору – 

чи то йдеться про «святая святих», а чи хоча б про маленьку капличку біля 

свого дому (і це вже відзначали науковці258). 

Водночас, не можна не згадати і про примітивну експлуатацію таких 

почувань, як от використання художньо (а незрідка, «художньо») 

оформлених за мотивам символіки певного релігійного свята вітрин або 

елементів реклами товарів та послуг, у т.ч. й таких, що не мають жодного 

стосунку ані до релігії, ані до духовності й культури. Подібну практику, 

називаючи за аналогією з інкультурацією – акультурацією, критикують як 

у церковних, так і у світських колах (аргументація часом буває різна, але 

сходиться на засудженні попсовості), й відбувається це як в 

євроатлантичних країнах, так і на вітчизняних теренах. 

Якщо в перших трапляються щойно згадані конфліктні ситуації 

стосовно використання предметно-естетичного релігійного спадку, то в 

Україні подекуди виникають неоднозначні ситуації у випадках, дотичних 

відродження національних художньо-мистецьких форм втілення 
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релігійних переконань та духовних орієнтацій в дитячих колективах. 

Йдеться, зокрема, про творчі завдання з календарно-тематичної програми і 

на свята в дитячих садочках та у школах (особливо на релігійні свята, що 

стали народними). Тут важливо знаходити доцільні рішення, прийнятні 

для даного колективу, щоб не порушувалося ані державне законодавство 

стосовно свободи совісті й релігійних переконань чи їх відсутності, ані 

актуальний захист та розбудова національного духовно-культурного 

простору, котрий протягом останніх кількох поколінь українців насильно 

спотворювався й нищився.  

Разом з тим, дитяча творчість у приватному середовищі або ж у 

колективах парафіяльних шкіл та тематичних дитячих організацій чи 

гуртів підкупає своєю безпосередністю (як от популярне останнім часом 

саморобне святкове оформлення приміщень на різні релігійні свята, 

наприклад, вертепики та великодні композиції на вікнах тощо), і є не 

гіршою альтернативою захопленню егоїстичним поклонінням модним 

фетишам маскульту. Така творчість представляється спонтанним виявом 

процесу естетичного втілення релігійних та духовних почувань, що в 

такий спосіб інкультуруються у звичний світ повсякденності та може бути 

доцільним «щепленням» проти бездуховного культу споживацтва.  

Аналізуючи відновлення й збільшення естетичного наголосу у 

відтворенні сакральних феноменів, варто особливо відзначити помітне 

посилення ідентифікаційно-ідеологічної функціональності подібних 

об’єктів та явищ, тобто посилення їх інкультурації в національно 

обумовлений духовно-культурний світ того чи іншого народу. Яскравим 

прикладом перших може слугувати художнє оформлення капличок259 в 

західноукраїнському регіоні, де, поруч з хрестом та фігурками або 

зображеннями святих, спостерігаються з любов’ю виписані чи вирізьблені 

національно-державні символи України, святі як для героїв-повстанців, 

котрі за неї боролися й на честь котрих каплички й зведено, так і для їх 

теперішніх будівничих чи упорядників, що під хрестом розташовують 

українські прапори – національний державний та повстанський. Як 

показовий приклад відповідних дійств, можна навести щорічну ходу 

української молоді та спільний молебень (з представниками українських 

Церков: УГКЦ, УПЦ КП і УАПЦ) на місце подвигу героїв Крут260. 

Характерно, що у виразному естетичному оформленні ходи й панахиди 

абсолютно відсутня попсовість: все – від хоругв до співів принагідних 
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духовних та патріотичних пісень витримано зі смаком, відповідно до мети 

цих заходів. 

«Нове дихання» отримали різновиди сакрально-ужиткового 

мистецтва, зокрема в Україні – сакральні вишивки та символіка: тепер їх 

зразки, разом з комплектом для предметної творчості, є в широкому 

продажі – не лише при храмах та у спеціалізованих відділах, але й у 

звичайних супермаркетах, дитячих, галантерейних та книжкових 

магазинах. Тож нині, ставши популярними, такі вишивки й обереги вже не 

є рідкісним захопленням спеціалістів чи спадком від бабусі з села – вони 

тепер доступні кожному бажаючому. Їх виготовлення навіть 

пропонуються і в рамках шкільного навчального курсу «праці».  

Багаті на релігійно-церковні пам’ятки і твори народного сакрального 

мистецтва скансени є активно відвідувані в усіх країнах, а скарбниці 

оригінальної такої творчості, як от музей Писанки в Коломиї чи музей 

вишитої ікони о. Дмитра Блажейовського261 відомі вже не лише в нашій 

державі, але й у зарубіжжі. Проте цікаво, що з’являються й нові, креативні 

форми використання (не лише просвітницько-споглядального) подібних 

сакральних мистецьких музейних речей, що слугує додатковим 

«маркером» запитаності процесу омистецтвлення релігії, відповідної 

зацікавленості віруючих та тих, хто цінує духовно-культурний спадок 

своїх предків. Так, в європейських країнах все більшою популярністю 

користуються вінчання у відновлених каплицях відреставрованих замків, 

із випозиченням при цьому старовинної мистецької сакральної 

атрибутики. В Україні останніми роками масово створюються регіональні 

краєзнавчі музеї (при храмах, школах та оселях зеленого туризму), де 

вишивка та різні сакральні речі займають одне з чільних місць, а також не 

лежать лише цінним, але «мертвим вантажем», а «працюють» – 

орендуються на релігійно-звичаєві заходи: вінчання, хрещення, перше 

урочисте причастя тощо.  

Активний перебіг процесу омистецтвлення релігії спостерігається у 

тих пропозиціях, котрі йдуть на зустріч попиту – особливо там, де це 

порівняно простіше організувати. Так, у новозбудованих храмах 

зустрічаються відтворення народних естетичних традицій, як от образ 

Богородиці в українському віночку зі стрічками, на який підвішені разки 

намиста262, а в духовно-культурних комплексах263 відбуваються на різні 

свята релігійно-обрядового календаря театралізовані дійства, ігри, 
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тренінги, змагання, на які ходять цілими родинами та шкільними 

колективами, гуртками тощо. 

Треба зазначити, що у самих Церквах спостерігаються цікаві 

експерименти з художньо-мистецькою складовою сакральних обрядів і 

таїнств. Так, особливо в західнохристиянських храмах сміливо залучають 

в літургію елементи світської музики та світських виконавців, у т.ч. 

молодих, а дітей обох статей – у театралізовану підготовку святого 

причастя. В храмах Європи нікого вже не здивують джаз і навіть рок, а в 

християнських святинях Латинської Америки, Африки та Азії – музичні 

мотиви й навіть танці місцевих аборигенів, що досить успішно працює на 

інкультурацію серед них християнства.  

Відроджуються й новаційно доповнюються традиції художніх 

інсталяцій та театралізованих дійств під час сакральних практик. 

Наприклад, у католиків не лише мистецько оформлюються «зупинки» 

хресної дороги, але й вона проводиться як театралізована імпреза264, коли 

ролі Ісуса, Богородиці та апостолів виконують парафіяни, відтворюючи 

шлях Спасителя на Голгофу. Така практика викликає зацікавлені 

обговорення265 в церковному середовищі, має своїх прихильників та 

критиків, але не лишає спостерігачів байдужими. В заходи церковних 

братств та організацій також привноситься багато художніх форм, 

естетична цінність яких вимірюється не стільки професійним виконанням, 

скільки силою емоційного впливу. Під час паломництв та духовних злетів 

і фестивалів (особливо для молоді) різних конфесій влаштовуються 

художні флеш-моби з духовно-просвітницької тематики тощо.  

Проте подібні дійства можуть й виходити за межі суто релігійно-

церковної функціональності, демонструючи свої можливості бути також і 

засобами певного культурно-цивілізаційного спрямування. Яскравим 

зразком таких мистецьких флеш-мобів є політичні вертепи, котрі, 

наслідуючи багаті традиції народного мандрівного вертепу, знову набули в 

Україні великої популярності від 2004 року. Професійні актори об’їхали 

того року всю країну, у складі кількох груп, граючи Політвертеп266 у 

багатьох серіях. Студенти та пластуни й досі з успіхом показують вертеп 
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Лірника Сашка267 в дитячому та молодіжному середовищі, політичні діячі 

з національно-демократичного табору – для всіх бажаючих – Політичний 

народний вертеп268 на площах, а українські громадські активісти навіть 

сотворили ексклюзивну акцію-протест «Газовий вертеп»269. Характерно, 

що в таких дійствах беруть участь як християни різних Церков, так і люди 

невоцерковлені. Тож ці заходи сприяють не лише інкультурації релігійно-

духовних традицій народу в умовах загострення його злободенних 

духовних, культурних, суспільно-політичних проблем, але й пробудженню 

традицій прямої громадської дії, які потребують, зокрема, й високої 

духовної зрілості. У подібних випадках спостерігаємо, як елементи 

омистецтвлення релігії стають також засобами-інструментами 

громадянської активізації.  

Процес омистецтвлення релігії стосується й новітніх релігійних 

рухів, де він часом набуває досить рафінованих форм, як, наприклад, 

театральні містерії колишньої лідерки Білого Братства, тепер Вікторії 

Преображенської270. Остання претендує на заснування сакрального 

космічного полімистецтва Третього тисячоліття, заснувавши «Театр 

Містерій Вікторії Преображенської», де вона – автор сценаріїв, режисер-

постановник, композиторка й виконавиця. Створену нею музично-

театралізовану містерію «Дружина Оріона» вона представляє як авторське 

відтворення «Сакральної Книги Ісіди». Не обійдені увагою 

В.Преображенської й мистецькі засоби кінематографу: продуктом 

створеної нею відеостудії постав фільм «Містерія Епохи Водолея». Як 

бачимо, містична риторика, властива для цієї діячки НРТ, набула 

підкреслено естетичного характеру, до якого В.Преображенська тяжіла ще 

за часів «пізнього» Білого Братства». Цей приклад комплексного 

пристосування засобів мистецтва для творення релігійно-духовних 

конструктів виразно демонструє «вловлювання» попиту на необтяжене 

настановами й теоретизуванням споживання охудожненної «духовної їжі», 

котру кожен може інтерпретувати та «споживати» по-своєму, в зручний 

час і без жорсткого прив’язання до однодумців.  
                                                 
267
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Однак і традиційніші Церкви йдуть назустріч естетичним потребам 

віруючих у їх популярних формах вияву свого духовного світу та 

світогляду. Йдеться про форми і давно знайомі, й найсучасніші. Так, 

останніми роками у храмових кіосках та спільнотах з’являється все більше 

листівок, паперових та електронних271, вироблених або замовлених у 

Церквах. Причому, це не лише вітальні картки з календарними 

релігійними святами, але й «духовні» листівки на різні нагоди життя з 

тематичними картинками й цитатами з святих книг, духовних авторитетів 

та навіть з художньої літератури церковних та світських авторів: це 

поради, підбадьорювання, нагадування, шанування. Прикладом такої 

продукції, зробленої зі смаком, не кітчово, є пропонована в католицьких 

парафіяльних кіосках серія художніх листівок з відповідними написами272.  

Разом з тим, самі віруючі чи принаймні небайдужі до духовних 

традицій люди, також виготовляють та розповсюджують подібні листівки 

- від простеньких аматорських експериментів до непересічних 

оригінальних, або й високохудожніх речей. Важливо, що у цьому випадку 

є всі можливості виявити та розвинути у власній творчості багату палітру 

естетичного спадку свого народу. Характерно, що в Україні досить 

популярною стала майстерня й інтернет-магазин співдружності 

вітчизняних народних майстрів «Рукотвори»273, де листівки, символіка й 

сувеніри до релігійних свят народного календаря пропонуються в 

найрізноманітніших традиційних техніках: від розпису й вишивки до 

витинанок, соломки та флористики. Майстер-класи з виготовлення 

вітальних листівок та іншої атрибутики релігійних свят провадяться в 

різних музеях274, й вони востребувані насамперед дітьми та молоддю. 

Аналогічно і щодо аватарок (ідентифікаційних особистих зображень 

в інтернет-форумах, блогосфері та соціальних мережах), колекції котрих 

збираються на спеціальні сайти275, та мандрують від Церкви до Церкви, від 

одного молодіжного християнського форуму до іншого. Цікаво, що 

словосполучення «християнська аватарка» вже стало усталеним, 
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«примиривши» у собі сакральну символіку різних релігій, що якраз є 

однією з характерних рис сучасного процесу омистецтвлення релігій. Це 

також є свого роду інкультурація у плюралістичне, полісвітоглядне 

сучасне середовище, в ході якої «міжрелігійно» з’єднані іменник та 

прикметник не конфліктують, а духовна суть означуваної ними особи 

викристалізовується у спілкуванні з багатьма однодумцями й опонентами. 

Внаслідок секуляризаційних процесів у європейському 

цивілізаційному ареалі та світової глобалізації, сприйняття багатьма 

людьми феноменів сакрального мистецтва та мистецтва як інструменту 

духовного піднесення чи просвітлення стає все більш неоднозначним, 

зумовленим їх загальними культурно-цивілізаційними орієнтаціями та 

актуальними суб’єктивними настроями. Автентичні фрески собору, 

перепрофільованого десь у старій Європі в ресторан, авангардні вітражі у 

новому храмі, Мадонни старих майстрів у музеях, духовні твори сучасних 

композиторів: що в них побачать чи почують слухачі та глядачі 

(заохочення до даної релігійно-церковної традиції, просто естетично 

привабливу річ, а чи й залишать їх байдужими або не сподобається), 

залежить як від їхніх світоглядних переконань, так і від питань поточної 

доцільності. Або ж, наприклад, в Україні естетика предметних оформлень 

до зустрічі того чи іншого релігійного діяча або свята, естетика хоругв 

паломників можуть привабити чи викликати нерозуміння чи й обурення в 

залежності від того, в рамках якого антуражу – якої духовно-культурної 

традиції вони виконуються. Так, україноцентричного глядача скоріше 

відштовхне, ніж налаштує на позитивне сприйняття, наявність 

оформлення з використанням імперської символіки, зображень як святих 

Миколи ІІ, Сталіна тощо. 

Очевидно, в ході омистецтвлення релігії різні вияви та втілення 

цього процесу оцінюються, зокрема, і з точки зору, національно 

зумовленої. Тут варто мати на увазі, що використані в релігійних явищах 

мистецькі прийоми й засоби не можуть бути чистим «мистецтвом заради 

мистецтва»: вони несуть на собі відбиток національного характеру. 

Можливо, якісь етнічні особливості стародавніх ритуальних малюнків у 

сакральним місцях та на священних речах належно відчитає зараз лише 

вузький фахівець. Але етно-національна світоглядно-ціннісна специфіка 

символіки народних ужиткових речей, що дожила до наших днів, 

проглядається досить виразно. Тож ми не можемо погодитися з думкою, 

що мистецькі форми набувають національної забарвленості лише від 

Нового часу276: вони тому і є ефективними засобами омистецтвлення 

релігії, бо можуть промовляти до глибинних шарів духовно-естетичної 

пам’яті народу. Й саме тому, вірогідно, профанна експлуатація якраз 
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народних форм естетизації релігії викликає чи не найбільше обурення як 

несмак та компрометація і сакральних, і художніх традицій. Відтак, ми 

солідаризуємось з В.Скуратівським у його констатації різкої 

диференціації, від Нового часу, «авторського» та «масового» в мистецьких 

явищах, які наразі перебувають у безсумнівному, незрідка тяжкому 

конфлікті277, що, відповідно, відбивається і на формах омистецтвлення 

релігії.  

Слід зауважити, що в самих Церквах ті чи інші приклади 

підкресленої естетизації не завжди й не в усіх викликають захоплення. І 

йдеться не тільки про аматорське оздоблення храмів і навіть не про 

сумнівної якості сучасні розписи їхніх інтер’єрів. У наші непрості часи 

дещо некоректною виглядає щедра реклама в християнських виданнях 

дорогих церковних прикрас278, а навіть мистецько вишиті багаті барми 

священнослужителів далеко не завжди додають їм поваги, а даній 

релігійно-церковній традиції – привабливості, на що звертають увагу самі 

помірковані представники кліру279. Те саме стосується й «показових» 

пишно оформлених молебнів та учт на території сакральних комплексів з 

участю представників владних структур. Подібні «естетичні» «ізискі», 

справді, виглядають пиром під час чуми, коли більшість прихожан з 

трудом зводять кінці з кінцями, та аж ніяк не сприяють інкультурації 

релігії в сучасне середовище, а навпаки - відштовхують подібністю з 

попсовим гламуром та «культурними заходами» скоробагатьків. 

Загалом, прослідковуються такі тенденції омистецтвлення релігії як 

засобу її інкультурації: 

1. відродження народного сакрального мистецтва, його творчий 

розвиток – з одного боку, та примітивна профанація – з іншого; 

2. пошуки новітніх форм омистецтвлення релігії, в ході яких 

трапляється й актуалізація й переосмислення старих, забутих чи 

маловживаних форм; 

3. запозичення і творче освоєння привнесених (іноконфесійних чи 

вироблених іншими народами) мистецьких форм релігійно-

духовних практик; 

4. синкретичне застосування естетичних традицій різних народів та 

релігій (що особливо характерно для молодіжного середовища); 

5. онаціональнення певних мистецьких форм релігійно-духовного 

життя; 

6. приватизація, овласнення естетичних форм релігійно-духовного 

життя на свій розсуд і згідно індивідуальних смаків; 
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7. креолізація мистецьких форм релігійно-духовного життя, 

спопсування старих та нових його традицій, що трапляється як на 

рівні пересічних громадян, так і на рівні владних структур; 

8. використання мистецьких форм релігійно-духовного життя в меті 

як їх безпосередньої, так й іншої функціональності (зокрема, в 

суспільному житті як громадянські акції й под.).  

Відтак, можна виснувати, що процес омистецтвлення релігії, в ході 

якого залучається цілий арсенал різноманітних художніх засобів, є в наш 

час досить дієвим засобом інкультурації релігії в культурний контекст 

життя її визнавців й пошукачів, та несе в собі багатий творчій потенціал. 

Однак не всі вияви цього процесу ефективні в сенсі поглиблення, 

усталення, розвитку та розширення релігійності і мають свої (більші чи 

менші) адресні аудиторії, не будучи універсальними для всіх сучасних, 

вимогливих та критичних, учасників та спостерігачів.  

Подальшу особливу увагу релігієзнавців та науковців інших 

суспільствознавчих галузей до дослідження явищ омистецтвлення релігії 

зумовлює їхній зв'язок із маніфестацією й захистом духовно-культурної 

ідентичності, що вимагає як вивчати, так і оцінювати ці явища з 

урахуванням їх можливого та здійснюваного впливу на адекватні 

реалізацію та захист націєдержавних інтересів у такій делікатній сфері, як 

царина духу. 

 

 

 

 

3.5. Практична релігійність і біляцерковна діяльність 

 

Якщо за критерієм практичної релігійності підходити до 

українського феномену надзвичайно високої релігійної 

самоідентифікації, рівень якої поставив Україну в п’ятірку найбільш 

релігійно орієнтованих країн Європи, то з неминучістю отримаємо 

результат, що буде засвідчувати істотно скромніші, але більш об’єктивні 

показники релігійної орієнтації наших співвітчизників. На досить значну 

різницю у рівнях декларованої релігійної самоідентифікації й фактичної, 

практикованої релігійності не раз акцентували увагу вчені-релігієзнавці, 

соціологи, практики, об’єктивно мислячі ієрархи, духовенство. При 

цьому рівень реальної релігійності визначався методами, що враховували 

цілий комплекс непрямих, опосередкованих показників, у тому числі 

негативного щодо релігійних норм і поведінських приписів характеру 

(невідвідування богослужінь, незнання елементарних відомостей щодо 

своєї релігії, віросповідання; неналежність до церкви і відсутність 

зв’язків із релігійною громадою, недотримання у особистій поведінці 

релігійних приписів, необізнаність з релігійною літературою тощо). 



215 
 

Об’єктивних і суб’єктивних причин такої тенденції завищеної 

релігійності в країні багато. Однією з них, на нашу думку, є формування 

в сучасному українському суспільстві виключно позитивного стереотипу 

щодо релігії як про нову (після соціалістичної безрелігійності) ідеологію, 

ціннісну установку для особи та суспільства. Не ставлячи під сумнів 

значущість релігійно-церковних орієнтирів для значної частини 

нинішнього суспільства, водночас зазначимо, що практичне доведення і 

утвердження цієї значущості набуває на сьогодні в Україні рис і 

характеру, типових для минулих ідеологічних кампаній: вони у своєму 

нинішньому суспільному побутуванні носять характер тотально 

позитивного, імперативного, фактично поставлені поза критикою, проте 

супроводжуються критикою чи дискредитацією всіх інших світоглядів, 

особливо нерелігійного. На пріоритетність іміджу релігійної людини 

фактично працюють ЗМІ, перші особи українського політикуму, частина 

науковців, освітніх закладів та педагогічних колективів, 

книговидавництва, певні зміни у вітчизняному законодавстві. 

Нав’язування монополізму сакральних цінностей, релігійно орієнтованої 

поведінки на практиці вивищують віруючого над невіруючим, сприяють 

формуванню переконання, що вже саме декларування своєї релігійності 

досить легко чи й автоматично відносить індивіда в суспільну категорію 

заздалегідь позитивних, правильних у всіх своїх вчинках, морально 

взірцевих громадян: чесних, справедливих, добрих, совісливих, не 

корупціонерів, не злочинців і т. п., навіть якщо людина такими якостями 

не відзначається. Для частини індивідів вияв релігійності із діяння 

інтимного перетворився у канал демонстрації своєї релігійності, 

латентного створення іміджу «бездоганного» політичного діяча. 

Водночас декларативні заяви про власну релігійність кон'юнктурно 

налаштованих індивідів у реальному житті ні до чого не зобов’язують, 

що робить для них таким чином рефлексовану релігію привабливою і 

симпатичною. У цьому зв’язку показово, що значна кількість 

респондентів, які ідентифікують себе віруючими, вказують належність до 

тих конфесій, що не ведуть персональний облік своїх членів. 

Назагал же дослідження кореляції між самоідентифікацією 

віруючого і об’єктивізацією віросповідної позиції у способі життя, 

релігійній поведінці, дійсних життєвих орієнтаціях віруючого виявляє 

цілу низку принципово важливих обставин, що тією чи іншою мірою 

ставлять під сумнів достовірність чи й щирість оцінок, суджень, 

висновків, самоідентифікацій опитуваних; підміну власних думок і 

суджень домінуючими на даний час в українському суспільстві 

релігійними, релігійно-політичними, ідеологічними, національно-

релігійними, морально-релігійними домінантами. Внаслідок цього 

узагальнена картина дійсного стану та рівня релігійності виявляється 

доволі розмитою, необ’єктивною, неадекватною чи й гіпертрофованою. 
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При дійсному відносно невеликому відсотку справжніх віруючих280, 

тобто тих, для яких релігія – це зазвичай найбільш прийнятний спосіб 

життя і життєва цінність; які добре обізнані із своїм віровченням, 

культом, регулярно відвідують богослужіння, причащаються, своє 

особистісне ставлення до віри проявляють у регулярному зверненні до 

молитви, аргументовано можуть пояснити свій вибір церкви, матеріально 

її підтримують, прямо чи опосередковано беруть участь у соціальних, 

культурних, морально-релігійних та інших програмах церкви тощо (такі 

віруючі за різними даними становлять від 4–5% до 10–12%), рівень 

декларованої належності до релігії становить 78%281. 

Аналіз практичної релігійності, тобто реалізації віруючими 

релігійних переконань та інтересів у конкретних, специфічних для 

сакральної сфери формах та виявах, багато в чому об’єктивізує, 

підтверджує/непідтверджує самоідентифіковану релігійність, диференціює 

декларації про релігійність і дійсну релігійність, дозволяє більш точно 

розрізнити справжнього віруючого від типу, наприклад, «просто 

православного», який означає себе таким в силу традиційної релігійної 

орієнтації батьків, власного хрещення в дитячому віці в церкві, відзначенні 

час від часу свят православного календаря тощо, хоча насправді до релігії 

звертається дуже рідко чи й взагалі не звертається282. З огляду на таке 
                                                 
280

 Реагуючи на цю тенденцію, Архієрейський Собор УПЦ КП (жовтень 2010 р.), 

наприклад, змушений був у Посланні до пастирів наставляти, що в «жодному разі 

приводом до відмови від звершення частини уставного кола богослужінь не повинна 

бути мала відвідуваність храму. Пастир повинен розуміти, що він в першу чергу 

служить Богові, а тому присутність навіть двох-трьох чоловік в храмі є вже 

достатньою» / Офіційний веб-сайт «Церква-info» УКЦ КП: [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.cerkva.info/ru/archsobor/889-poslannia-do-pastyriv.html  
281

 Насправді, згідно результатів за Програмою міжнародного соціального 

дослідження (ISSP), проведеного в Україні в 2008 р., більше половини опитаних 

віруючих (57%) становлять ті, які рідко відвідують церкву, з них – 15% відвідують 

церкву раз на рік, 42% – кілька разів на рік (постійно відвідують церкву лише 8% 

віруючих; 20% не відвідують церкву ніколи або майже ніколи). Серед віруючих 

переважають ті особи, які моляться не часто (52,9%), з них ніколи чи майже ніколи 

не моляться 23,4%, дуже рідко – 13,4%, рідко – 16,1%. Серед «невоцерковлених» 

православних, тобто тих, які називають себе «просто православними», але 

знаходяться поза будь-якою православною церквою, ті, які ніколи не моляться, 

моляться рідко чи дуже рідко, складають майже 63% / Религия в Украине: 

конфессии, отношения, верующие. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2011. 

– С. 8; Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні. / за ред. Макеєва С. – К.: 

Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 23.  
282

 Згідно результатів багаторічних соціологічних досліджень, попри високий рівень 

самоідентифікованої релігійності, релігія в дійсному житті не займає провідного 

місця у системі життєвих цінностей сучасного українця. У переліку життєвих 

цінностей (19 позицій) вона впродовж багатьох років традиційно займає одне з 

останніх місць: у 2000 р. – 17-те місце, у 2005 р. – 16-те, у 2010 р. – 16-те місце / 
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суттєве (завдяки введенню критерію практичної релігійності) сепарування 

складу віруючих в сучасному релігієзнавстві стало можливим більш 

об’єктивне і точне відтворення портрету сучасного віруючого у всій його 

багатоманітності, світоглядно-релігійній еклектиці, мозаїчності, поєднанню 

традиційності й модерності. Окрім того, диференційований підхід до 

феномену сучасного віруючого з мірками практичної релігійності дозволив 

вичленити такі особливі категорій нинішнього віруючого, як 

«невоцерковлені»; ті, які вважають, що можна "вірити, але не належати" 

(тобто при збереженні віри належність до церкви необов'язкова); "належати, 

але не вірити" (формальна належність до церкви не обов’язково передбачає 

віру); віруючі, які шукають «свою» церкву, а не знаходячи її, створюють 

«під себе» якусь нову; «анонімні християни» та ін.  

Більш конкретизоване поняття практичної релігійності може, на 

нашу думку, включати такі дієві формовияви: 

– послідовне дотримання на практиці релігійно вмотивованих 

способу життя та поведінки як чітко самоусвідомлену життєву 

позицію; 

– систематичні молитовні практики віруючих чи їх спільнот, сповіді, 

інші форми особистісного вияву ставлення до віри та культу; 

– регулярне відвідування богослужінь, участь у релігійних святах, 

обрядах та церемоніях; 

– індивідуальне чи спільне з одновірцями вивчення або 

вдосконалення знань про своє віровчення, догмати, канони, 

історію церкви, особливості її позиції у ставленні до держави, 

суспільства, інших релігій тощо; створення з власної ініціативи 

об’єднань одновірців на релігійній основі (груп, гуртків, товариств 

і т. п.), покликаних додатково, поза межами церкви більш 

активно, всебічніше, глибше і дієвіше, аніж у церкві, задовольняти 

релігійні настрої, прагнення та інтереси;  

– участь у місіонерській роботі, євангелізації, поширенні й 

популяризації свого віровчення; 

– релігійно вмотивована солідарність віруючих, груп віруючих з 

позицією своєї церкви, релігійної організації з актуальних 

суспільних проблем політичної, соціальної, економічної, духовної, 

культурної, міжнародної чи інших сфер життєдіяльності; публічна 

підтримка позиції свої церкви, релігійної організації в ході різного 

роду масових заходів (хресних ходів, церемоній освячень, 
                                                                                                                                                         

Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналітичні 

матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх 

особливості і тенденції розвитку». Київ, Центр ім. Разумкова. – 8 лютого 2011. – С. 

36.  
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відзначень, вшанувань, збору підписів, поширенні листівок, участь 

у маніфестаціях та ін.); 

– підтримка та сприяння виробничій і господарській діяльності своїх 

релігійних організацій; 

– сприяння релігійно-просвітницькій, культурно-освітній діяльності 

церкви, релігійної організації (забезпечення діяльності релігійних 

недільних шкіл, дитячих та молодіжних груп з вивчення основ 

віровчення, історії церкви, музики, співу; влаштування 

паломництва, екскурсій та ін.); 

– участь у реалізації проектів та програм добродійного, 

милосердницького спрямування (патронаж, опікування в закладах 

охорони здоров’я, сиротинцях, будинках для осіб похилого віку, у 

дитячих будинках, в центрах для ВІЧ-інфікованих, реабілітаційних 

центрах для нарко- та алкогольнозалежних, закладах 

пенітенціарної системи; забезпечення роботи літніх таборів 

відпочинку, аптек, пунктів безкоштовного харчування нужденних; 

надання медичної допомоги малозабезпеченим, налагодження 

системної матеріальної допомоги певним категоріям населення 

(малозабезпеченим, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, опіка за 

важкохворими, недієздатними пенсіонерами тощо);  

– членство в біляцерковних громадських організаціях, організаціях-

сателітах релігійних об’єднань з метою більш активної участі 

віруючих у реалізації церковних цілей, завдань та позицій.  

Досить поширюваною формою реалізації практичної релігійності в 

останні два десятиліття в Україні стають згадані вище біляцерковні 

спільноти (товариства, асоціації, братства, місії, союзи, фонди та ін.), статус 

яких як громадських об’єднань на релігійній основі, але поза офіційними 

церковними структурами в умовах реальної свободи совісті та релігійної 

свободи в країні дозволяє досить ефективно вирішувати поставлені в 

статутах цих об’єднань завдання.  

Якщо під церквою розуміти тип релігійної організації, що об’єднує 

спільноту віруючих на основі єдиного віровчення, догматики, культової 

діяльності і характеризується певною, притаманною тільки їй ієрархічною 

та інституційною структурою283, то біляцерковною спільнотою є підстави 

вважати спільноту (об'єднання громадян), яка об'єдналася на віросповідній, 

релігійно-світоглядній, морально-релігійній основі, співпрацює з певною 

церквою (релігійною організацією), але юридично не входить до церковних 
                                                 
283

 Богословське розуміння християнської церкви визначає її як "Боговстановлене 

товариство, що охоплює християн усіх часів і народів, які об'єднані між собою вірою, 

законом Божим, священоначаллям і таїнствами"; церква має єдиного главу Христа, її 

засновника, і складає його тіло. Під церквою розуміється також установа, створена 

для спасіння людей вірою їх в Сина Божого, та товариство віруючих у Христа (Див.: 

Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х томах. – Т. 3. – М., 1995. – С. 218.  
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структур, не підпорядкована їй і організовує свою діяльність (релігійно-

виховну, релігійно-правову, організаційну, фінансово-господарську тощо) 

самостійно, як громадська організація. Правовою основою для створення 

таких біляцерковних спільнот та їх діяльності є Конституція України (статті 

36, 39), закони України "Про об'єднання громадян", "Про свободу совісті та 

релігійні організації", "Про благодійність та благодійницькі організації" та 

інші законодавчі, у тому числі міжнародні акти, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України. 

Науково-дослідницький інтерес до релігійності, що проявляється через 

діяльність біляцерковних спільнот, зумовлений кількома обставинами.  

По-перше, у більшості випадків вияви релігійності через 

функціонування об’єднань (асоціацій), місій, братств, союзів, товариств, 

клубів, рухів, фондів, спілок носять здебільшого публічний характер, де 

релігійна самоідентифікація стає явною, оприлюдненою на відміну від 

інших, латентних чи й інтимних форм реалізації релігійності.  

По-друге, релігійні переконання тут втілюються у практичних виявах, 

через конкретну діяльність (участь у хресних ходах, організація роботи 

недільних шкіл, опіка за важкохворими, паломництво і т. п.), вирізняючись 

цим від релігійності декларативної, вербальної, пасивно-споглядальної.  

По-третє, реалізація релігійності через діяльність біляцерковних 

об’єднань – переважно колективна, у скоординованій і солідарній співпраці 

з одновірцями, однодумцями, з представниками інших релігійних чи 

світських громадських формувань, в ході якої реалізуються і зміцнюються 

не лише релігійні погляди і переконання, а й відбувається соціалізація 

віруючого, практичне втягнення його в суспільно значущі справи, де до 

часу абстрактні релігійно-ціннісні установки та норми на практиці 

набувають конкретного смислу і результату.  

Інтересами громадян, які бажають об'єднатися в громадські 

організації, можуть бути, наприклад, реалізація та захист своїх релігійних 

прав і свобод; задоволення релігійно-культурних, релігійно-патріотичних, 

релігійних морально-виховних та інших інтересів, публічний вияв свого 

ставлення до владної політики з певних питань, прагнення відродити 

національно-релігійні традиції, церемонії чи обряди; надання системної і 

систематичної соціальної допомоги, благодійництво, милосердя тощо. 

Найрізноманітнішими можуть бути і сфери та напрями діяльності таких 

добровільно утворених спільнот – захист прав та свобод одновірців, 

задоволення інтересів (духовних, культурних, історико-патріотичних тощо), 

прагнення вплинути на суспільні процеси під кутом зору бачення певної 

церкви чи конфесії; догляд пенсіонерів, інвалідів, одиноких людей, загалом, 

тих, хто, за образним виразом, "зник із суспільства"284, релігійно-солідарна 
                                                 
284

 Див.: Вольф О. "Я теж можу потрапити в таке становище…" // Парафіяльна газета. 

Двотижневик католицьких парафій України. – 2006. – №14. – С. 4. 
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мета (наприклад, спільне вшанування релігійних святинь, святих, 

відвідання святих місць) та ін.  

Йдучи на створення подібних об'єднань, віруючі громадяни, релігійні 

організації виходять з міркувань,  

– по-перше, отримати ефективний канал оприлюдненої реалізації 

релігійних переконань, позицій віруючих та їхніх об’єднань; 

– по-друге, недостатності в державі, українському суспільстві уваги, 

бажання чи можливостей реалізовувати певні цілі та завдання;  

– по-третє, із впевненості, що церкви, релігійні організації можуть 

зробити вагомий внесок у сприяння вирішенню багатьох питань, 

зокрема соціального блоку. На зміну бачення нашими 

сучасниками місця релігійних об’єднань у такій діяльності вказує і 

динаміка їхньої позиції за останні десять років: відсоток тих, хто 

вважав, що релігійні організації беруть слабку участь у соціальній 

роботі зменшився з 51,7% у 2000 р. до 36,4% – у 2010 р; відсоток 

тих, хто вважав, що релігійні діячі стоять осторонь гострих 

проблем сучасності – запобігання вагітності, СНІД, сексуальне 

виховання та ін.. – скоротився з 87,1% до 26,4%. За цей же період 

число тих, що вважають, що релігійні діячі активно займаються 

сприянням вирішенню цих питань виросло майже в 10 разів285. 

Звідси – прагнення допомогти і розширити існуючі чи отримати 

нові можливості реалізації релігійних переконань та інтересів 

через діяльність біляцерковних спільнот – юридичних осіб; 

– по-четверте, із прагнення церков, релігійних організацій мати під 

рукою відносно нечисленні, але мобільні, організаційно та ідейно 

зцементовані структури переконаних прихильників церкви 

(релігійної організації), що своєю активністю, ініціативністю, 

надійністю, практичною діяльністю в церкві та суспільстві вигідно 

вирізнялися б на тлі загальної пасивності, інертності чи й 

байдужості основної маси парафіян, тим самим підносячи рівень 

активності релігійного життя, ламаючи сам характер сучасної 

релігійності, що, як правило, зводиться до обрядовір’я. 

В аспекті реалізації практичної релігійності діяльність таких 

біляцерковних спільнот, їх склад, добровільний характер формування, 

статути, програми дій, методи і форми роботи представляються як 

ефективні вияви релігійно і конфесійно орієнтованої громадянської 

самодіяльності, що дозволяє через індивідуальну та суспільно значущу 

діяльність, на практиці реалізувати релігійні переконання, інтереси та 
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прагнення, реальними справами наближати сотеріологічні сподівання 

віруючих тощо.  

Велика частина біляцерковних спільнот створюється здебільшого як 

громадські організації й підпорядковується нормам Закону України "Про 

об'єднання громадян". Будучи громадськими об’єднаннями (асоціаціями), 

вони підпадають під права, якими можуть користуватися будь-які 

об'єднання громадян в Україні: право брати участь у політичній діяльності, 

проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), 

розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, вносити 

пропозиції до органів влади та управління і т. ін. (стаття 20), що також може 

ставати потужним каналом вияву і реалізації практичної релігійності.  

Це – важливо, оскільки організації (навіть тотожні за назвою 

організаційно-правових форм), але утворені на інших засадах, наприклад, 

відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", 

підпадають під дію норм саме цього Закону, регламентовані іншою 

процедурою реєстрації, характером підпорядкування, відносин із 

релігійними структурами. Так, згідно зі ст. 10 релігійні управління і центри 

мають право відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) 

засновувати монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), 

які діють на підставах своїх статутів (положень), що реєструються у 

порядку, встановленому статтею 14 цього Закону. Створені за такою 

процедурою релігійні організації – братства, місії – знаходяться в 

організаційній залежності від управління чи центру, який їх створив.  

У той же час, якщо термін "церква" розуміти вузько, у значенні 

організаційно-управлінської установи, то цілий ряд релігійних організацій – 

самостійних юридичних осіб умовно можна також вважати 

"біляцерковними", хоч вони й створені релігійними управліннями чи 

центрами; більше того, їх організаційно-правові форми за назвами нерідко 

співпадають з назвами громадських організацій (братствами, місіями, 

товариствами тощо). Щодо цих релігійних організацій, зареєстрованих у 

відповідності до Закону України "Про свободу совісті та релігійні 

організації", існує досить чіткий державний облік, легко прослідковуються 

тенденції динаміки, регіональної представленості, конфесійна належність та 

підпорядкованість тощо. Зокрема, станом на 1 січня 2011 р. в Україні до 

релігійної мережі входили в статусі релігійних організацій – юридично 

самостійних осіб 357 релігійних місій та 78 братств. Показово, що традиція 

місійної діяльності найбільших релігійних об’єднань – православних, греко-

католицьких та римо-католицьких – представлена досить скромно (близько 

31%); більшість таких формувань створено і діють в баптистських, 

п’ятидесятницьких та інших протестантських церквах. Щоправда, братства 

як давня, традиційна форма громадської самодіяльності і вияву практичної 

релігійності залишаються й до сьогодні в найбільших релігійних 

об’єднаннях активно практикованими формами об’єднання віруючих за 
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інтересами (на рівні 66,6%), що значно більше, аніж у протестантських чи 

інших релігійних об’єднаннях. 

Для відтворення масштабів нинішньої присутності та діяльності 

різноформатних біляцерковних формувань нагадаємо, що незадовго до 

затвердження нового Положення про Єдиний реєстр громадських 

формувань (відповідний наказ Міністерства юстиції України оприлюднено 

в грудні 2008 р.) в Україні було зареєстровано 52,7 тис. громадських 

організацій, чималу частину з яких складали релігійні (20,1 тис.), благодійні 

(10,7 тис.) та інші громадські організації різноцільового спрямування 

(молодіжні, жіночі, дитячі, ветеранські, природоохоронні, оздоровчі, 

охорони пам’ятників історії та культури, освітні, культурні, правозахисні й 

ін.), частина з яких також була релігійно орієнтована і опосередковано 

створювалася під егідою православних, католицької, греко-католицької, 

протестантської та інших церков і релігійних організацій. В структурі цих 

організацій найбільш представлені місцеві громадські та благодійні 

організації. 

Як би не різнилися дані про ці організації з різних джерел, яким би не 

був відсоток справді діючих організацій у порівнянні з числом формально 

зареєстрованих286, йдеться про досить значну чисельність громадських 

формувань, у тому числі біляцерковних, які, базуючись на релігійній 

мотивації, цілях, громадянській ініціативі, активності, самодіяльності, 

власних релігійних переконаннях, релігійно-моральних ідеях, уявленнях, 

потребах та інтересах, на прагненні подолати суспільні негаразди, сприяти 

розвитку українського суспільства, здатні реально вирішувати цілу низку 

суспільно значущих цілей та завдань. 
                                                 

 Дані Держкомстату України, взяті з Єдиного державного реєстру підприємств, 

організацій та установ (ЄДРПОУ), істотно відрізняють від даних Мін’юсту: на 1 

січня 2009 року в ЄДРПОУ було зареєстровано 59,3 тис. громадських організацій, 

21,4 тис. релігійних організацій, 11, 7 тис. благодійних організацій: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/edrpoy/edrpo 

y_u/opfg/arh_ks_za_opf09.htm. За даними Держкомнацрелігій України на 1 січня 2011 

р. в Україні діяло 35,9 тис. релігійних організацій, у тому числі 1,9 тис. – 

незареєстрованих / Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом 

на 1 січня 2011 р. (форма №1). Затверджено наказом Держконацрелігій від 28 лютого 

2011 р. №09 / www.irs.in.ua 
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Зрештою, не в чисельності справа: потужно, резонансно заявити про 

свою позицію в суспільстві можуть і кілька активно діючих біляцерковних 

спільнот. Таким чином, біляцерковні спільноти, незалежно від форм їх 

підпорядкування (існуючі як самоврядні громадські організації – юридичні 

особи; створені зі статусом юридичної особи, але жорстко підпорядковані 

релігійним об’єднанням) в умовах реального розширення прав і свобод 

релігійних об’єднань в Україні виявилися дієвою формою громадської 

самодіяльності, не лише суголосною цілям творення майбутнього 

громадянського суспільства, а й нинішнім потребам українського соціуму, 

корпоративним інтересам конфесійних спільнот та віруючих, зрештою – 

реалізації практичної релігійності. Як колективні форми релігійно 

вмотивованої практичної діяльності одновірців та однодумців біляцерковні 

спільноти універсально прийнятні для віруючих різної конфесійної 

зорієнтованості, із різним станом, рівнем, характером релігійності; для 

діяльності у різних сферах та напрямах людської життєдіяльності; в 

регіонах з різними релігійними традиціями та загальним рівнем релігійності 

населення. 

Не менш важливим є й те, що в українському суспільстві домінуюче 

місце зайняло принципово нове розуміння необхідності забезпечення 

повноти прав, свобод й інтересів громадян, об’єднаних у організації 

(асоціації), у тому числі – діючі у сакральній сфері. 

Нинішній стан українського соціуму, державності породжує цілий 

ряд причин соціального, правового, національного, духовного, у тому числі 

релігійного характеру, що спонукають особу до реалізації своїх релігійних 

переконань, прагнень й інтересів у сфері практичної релігійності, 

об’єднуючись з однодумцями та одновірцями не лише навколо церкви, але 

й поза нею. Серед таких причин слід, в першу чергу, назвати наступні: 

– прагнення включитися в суспільно значущу, релігійно 

вмотивовану діяльність, соціальну роботу, налагодження 

матеріальної допомоги, в моральну, духовну підтримку тих 

соціально незахищених категорій громадян, до яких державні 

соціальні служби з різних причин (брак уваги, байдужість, слабке 

бюджетне фінансування тощо) не доходять чи допомога яким 

недостатня (одинокі пенсіонери, важко хворі, безпритульні діти, 

особи, які відбували покарання та ін.); 

– використати діяльність біляцерковної спільноти в умовах 

демократичної України як додаткову можливість для утвердження 

своєї церкви та віри в українському суспільстві, пропаганди 

віровчення, релігійно-світоглядних, національно-культурних та 

моральних ідей, орієнтирів, цінностей, релігійних традицій, 

обрядів та звичаїв; для збільшення числа своїх прихильників чи 

співчуваючих (зорієнтованість сучасних християнських церков на 

поєднання добродійної допомоги і проповіді євангельських 
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цінностей відображає практикований багатьма церквами рух 

соціальної дияконії; релігійна домінанта соціальних програм 

церков та релігійних організацій знайшла відображення у 

лапідарній формулі, що відображає цілі соціальної роботи церкви, 

– «літургія після Літургії»); 

– отримати ще один юридично легітимний канал для розширення 

впливу на суспільні явища та процеси з позицій свого 

віросповідання (через звернення до законодавчих органів, 

виконавчої влади, партій, громадських організацій; проведення 

масових кампаній, хресних ходів, пікетувань, скоординовані 

виступи в засобах масової інформації та ін.); 

– забезпечити можливість суспільно резонансного, колективного 

захисту прав, релігійних свобод та інтересів прихильників даної 

церкви, релігійної організації; 

– використати більш широкі, порівняно з релігійними організаціями, 

можливості біляцерковних спільнот як громадських організацій 

для реалізації статутних завдань, напрямів, методів та засобів 

діяльності, включаючи політичну;  

– подолати пасивність, інертність традиційних релігійних громад, 

реалізувавши потенціал соціально або корпоративно активних 

мирян, засновників і організаторів громадських (біляцерковних) 

організацій; 

– мати можливість самостійно обирати пріоритети своєї громадської 

діяльності, спираючись на фінансові та матеріально-технічні 

ресурси організації, що формуються від членських внесків, 

добровільних пожертв громадян, спонсорів, недержавних 

підприємств, об'єднань громадян, зарубіжних одновірців та інших 

джерел надходжень. 

Підкреслимо при цьому, що нерідко окремішній, самостійний, 

формально незалежний статус біляцерковних громадських організацій на 

практиці представляє особливий і взаємний інтерес як для громадської 

організації, дотичної до певного релігійного об’єднання, так і для самого 

релігійного об’єднання. Цей інтерес зумовлений для громадської 

організацією, по-перше, формальною (насправді відносною) 

організаційною і практичною самостійністю, по-друге, очевидним чи 

латентним патронуванням, захистом діяльності таких організацій з боку 

церкви чи релігійної організації; для релігійного об’єднання наявність 

біляцерковної спільноти представляє інтерес, з одного боку, як організація 

самодіяльних віруючих, які на громадських засадах так чи інакше 

здійснюють заходи в руслі політики церкви-патрона, у тому числі у 

напрямах, де сама церква як організація діяти зазвичай не може (зокрема, 

політичному), а з другого боку, як самодіяльна спільнота віруючих, яку 

церква-патрон, дослуховуючись до громадської думки, може публічно 
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підтримувати, а може, за необхідності, дистанціюватися як від юридично 

самостійної і самоврядної громадської організації.  

Розглядаючи біляцерковні спільноти, перш за все, як форми реалізації 

практичної релігійності, а також беручи до уваги зміст статутів, програмних 

документів релігійних та громадських організацій (братств, місій, союзів, 

фондів та ін.), орієнтованих, як правило, на конкретні релігійні об’єднання; 

враховуючи їх безпосередньо практичну (а не лише статутно декларовану) 

діяльність, можна умовно диференціювати чинні в сучасній Україні 

біляцерковні спільноти на такі, де практична релігійність віруючих 

реалізуються у напрямах:  

– суто релігійно-церковному (утвердження і поширення в суспільстві 

ідеї християнства, власного віровчення, релігійних догм, канонів, 

норм, приписів, істин своєї релігії, еклезіології своєї церкви; 

непомильності позиції даного релігійного об’єднання; 

євангелізація, катехізація, релігійна освіта через мережу 

просвітницьких та освітніх закладів; місіонерська діяльність серед 

різних вікових та соціальних груп, в різних регіонах; залучення до 

участі в релігійних святах, обрядах, церемоніях, маніфестаціях; 

ставлення до інших релігій, релігійних організацій, зокрема 

новітніх, східного походження та ін.). Як приклади білярелігійних 

спільнот такого спрямування можна назвати, зокрема, поширені в 

ряді регіонів католицької присутності в Україні молитовні 

спільноти віруючих: Неокатехуменат, Легіон Марії, третій орден 

Святого Франциска, Живий Розарій, Світло і Життя, родинні кола, 

Назаретанські родини та інші молитовні групи віруючих287; 

діяльність численних конфесійних та міжконфесійних 

місіонерських товариств тощо;  

– соціальному (діяльність товариств, асоціацій, братств, місій, 

союзів, фондів та ін. із статусом об’єднання громадян, а також 

релігійних організацій – місій, братств, що спрямована на 

вирішення питань добродійництва, милосердя, допомоги соціально 

незахищеним категоріям населення та ін.); 

– суспільному (релігійно вмотивована діяльність біляцерковних 

спільнот щодо широкого кола проблем загальносуспільної 

значущості: проти соціальної нерівності, безробіття, негативних 

виявів глобалізації, деморалізації сучасної людини, росту 

злочинності, наркоманії і т. ін.; за поліпшення становища людини 

праці, рівний доступ до освіти, науки, вирішення в інтересах усіх 

верств населення проблем охорони здоров'я, сім'ї, подолання 
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екологічної та демографічної криз і т. ін. До цього напряму 

реалізації практичної релігійності слід віднести також діяльність 

біляцерковних спільнот, спрямовану на утвердження релігійно-

церковних позицій щодо актуальних у суспільстві проблем на 

стику інтересів держави, суспільства і релігійних об’єднань: 

законодавче врегулювання державно-церковних, міжконфесійних 

відносин, проблеми реституції колишньої церковної власності, 

доцільності створення помісної церкви, православно-церковної 

єдності; проблеми мови, ідентифікаційних номерів, присутності 

інших релігій в зоні домінування певної конфесії та ін. 

Зайве доводити, що така диференціація напрямів є умовною, оскільки 

соціальні програми церков органічно пов’язані з догматикою, 

еклезіологією, богослов’ям, канонічним правом, історією даної церкви, а 

віруючі біляцерковних формувань, беручи участь, наприклад, у соціальних 

програмах, при цьому аж ніяк не вважають другорядними суто релігійні, 

церковні цілі чи суспільний контекст. На це наголосив папа Римський 

Бенедикт ХVІ на зустрічі з учасниками ХІХ Генеральної Асамблеї Caritas 

Internazionalis: «Основою харитативної (тобто благодійної) діяльності є 

щоденне старання пізнавати Божу любов. Організація «Карітасу» «є 

речником здорового антропологічного бачення, живленого католицьким 

вченням та зайнятого захистом гідності кожного людського життя». 

«Особливим завданням» таких організацій, на думку Бенедикта ХVІ, є 

«вносити Церковне послання в політичне і суспільне життя»288. 

В основі зазначених вище та багатьох інших напрямів реалізації 

віруючими практичної релігійності лежить логіка, лапідарно подана в 

підсумковій Декларації про сприяння діалогу та взаєморозумінню між 

релігіями і цивілізаціями, прийнята в Охриді (2007 р.): «Релігія – це рушійна 

сила, сила, що наповнює все смислом, забезпечує моральні принципи і 

позитивну спрямованість. Загальне благо, справедливість, солідарність і 

права людини, що втілюються у добрих словах і справах, освітлюють наші 

зусилля, спрямовані на утвердження єдності у світі і забезпечення його 

вдосконалення і виживання…»289. Вирішенням яких би питань не 

займалися віруючі в біляцерковних спільнотах, вони так чи інакше 

втілюють у життя, в практичні справи релігійно-корпоративні чи власні 
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установки, ідейно-релігійні, світоглядні, морально-релігійні переконання, 

уявлення про доцільний і правильний спосіб життя, релігійно вмотивовану 

поведінку, моральний (християнський, ісламський, іудейський чи ін.) 

обов’язок допомагати ближньому, утверджувати через практичну 

діяльність засвоєні досі через дидактику абстрактно-релігійні поняття 

любові, доброти, справедливості, співчуття, співпереживання, жертовності 

та ін. Через таку діяльність релігійні декларації віруючих набувають не 

лише публічності, а й результативності, переконливості, матеріалізуються 

як для віруючого – суб’єкта діяльності, так і для об’єктів такої діяльності: 

груп віруючих, незахищених верств населення, важкохворих, 

наркозалежних, одиноких пенсіонерів та ін. Високі релігійні почуття, 

отримані віруючим під час Літургії, на думку сучасного богослова І.Бріа, 

мають бути перенесені й продовжені на релігійно вмотивовану соціальну 

роботу – звідси ідея «літургії після Літургії»290. 

Безумовно провідними цілями створення біляцерковних спільнот 

були і залишаються релігійно-церковні цілі, а релігійна мотивація діяльності 

– головною. На користь цього висновку говорить зміст статутних та 

програмних документів численних товариств, братств, союзів, місій, 

орієнтованих на УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ та інші церкви і 

диференційованих тематично, за цілями, за віком, регіонами. Практична 

релігійність віруючих тривалий час реалізується, зокрема, в таких відомих 

білярелігійних формуваннях, як громадська організація "За помісну 

церкву", Апологетичне товариство св. мч. Іустина Філософа (УПЦ КП), 

Київське молодіжне православне братство св.Бориса і Гліба (УПЦ КП), 

Православне Молодіжне Братство Преподобного Миколи Святоші, Князя 

Луцького (УПЦ КП), братство св. апостола Андрія Першозванного 

(УАПЦ), преподобних Антонія, Феодосія і всіх отців Києво-Печерських; св. 

Олександра Невського (УПЦ МП), молодіжні спільноти "Марійська 

дружина", "Емануїл", "Українська молодь – Христу" (УГКЦ), "Союз 

православної молоді України – Всеукраїнського молодіжного 

православного братства в ім'я преподобного Нестора Літописця") та ін.  

У яких напрямах реалізується практична релігійність, наприклад, 

членів Київського молодіжного православного братства св. Бориса і Гліба 

(УПЦ КП), засвідчують статутні цілі братства і його практична діяльність: 

пропаганда християнського способу життя серед молоді, сприяння її 

духовному зростанню та уцерковленню через духовне навчання та участь у 

літургійному житті Церкви; реалізація соціальних проектів та сприяння 

товариському спілкуванню у християнській спільноті. Відповідно 
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основними формами діяльності братства є освітній, інформаційно-

місіонерський, соціальний та комунікативний291. 

Соціологічні дослідження тривалий час фіксують помічену 

суспільством позитивну динаміку участі біляцерковних формувань, 

релігійних організацій у соціальній роботі різного спрямування. Якщо 

десять років тому значна частина респондентів вважала, що релігійні 

організації, релігійні діячі стоять осторонь участі у соціальній роботі 

(відповідно 51,7% і 87,1%), то нині ця оцінка істотно змінилася (зменшення 

відповідно на 15,3% і 60,7%)292. Певно мірою у зв’язку з практичною, 

досить конкретизованою активністю релігійних організацій, біляцерковних 

спільнот і власне віруючих суттєво змінилися оцінки суспільством і самої 

релігії та її місця: за останні 10 років чисельність тих, хто вважає, що релігія 

позитивно впливає на моральність і духовність, зросла більш ніж на 65%293. 

Особливо виразно практична релігійність проявляється у близьких 

між собою соціальному та суспільному напрямах діяльності біляцерковних 

спільнот. 

Досить показовим прикладом здійснення практичної релігійності у 

соціальній сфері в Україні є участь кількох тисяч католицьких віруючих 

(римо- та греко-католиків) у діяльності мережі організацій «Карітас» 

(«Карітас Інтернейшл», «Карітас в Україні», «Карітас Спес»). Перша 

організація «Карітасу» була зареєстрована в Україні в 1990 р. як громадська 

під назвою «Любов і милосердя» і фактично займалася прийомом та 

розподілом вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону (одяг, 

медикаменти, медичне обладнання та ін.). Згодом ці організації було 

перереєстровано на релігійні з істотним розширенням напрямів соціальної 

діяльності: оздоровлення та відпочинок дітей в Україні та за кордоном, 

допомога нужденним, створення дитячих будинків та садків, соціальних 

центрів, влаштування аптек, благодійних кухонь та їдалень, будинків для 

дітей-сиріт, центрів медичної допомоги, навчально-виховних центрів та ін. 

У рамках соціальних проектів «Карітасу» віруючими волонтерами 

здійснюється опіка над дітьми з вулиці, непрацюючими інвалідами, 

хворими на дому; психологічно-реабілітаційна допомога позбавленим волі, 

медична допомога хворим на туберкульоз, розсіяний склероз, 

паралізованим, незрячим; налагоджено відвідування хворих у лікарнях, 

сприяння у придбанні ліків тощо. В містах і селах України регіональними 

відділеннями «Карітасу» продовжується роздача гуманітарної допомоги 
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(харчів, одягу, ліків), адресованої багатодітним сім’ям, інвалідам, одиноким 

людям похилого віку, безпритульним, сиротам, людям з обмеженими 

можливостями та ін. Представники «Карітас-Спес» в Україні спільно з 

Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, за підтримки 

Програми ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні кілька років тому брали участь в 

розробці міжконфесійної концепції для досягнення універсального доступу 

до профілактики ВІЛ-інфекцїї/СНІДу, лікування, догляду та підтримки і 

вже кілька років здійснюють широке коло заходів (від консультування до 

закупівлі ліків), спрямованих на попередження, лікування та соціальну 

реабілітацію хворих.  

На відміну від ситуації кількарічної давності, коли релігійна, 

соціальна і суспільна діяльність структур «Карітасу» зосереджувалася 

переважно в регіонах присутності римо-католицьких та греко-католицьких 

осередків (Галичина, Поділля, окремі регіони в центральній частині 

України), нині ця діяльність охоплює практично всі регіони і надається не 

лише особам католицького віросповідання, а всім, незалежно від релігійної 

орієнтації. 

У контексті задекларованої теми щодо практичної релігійності 

важливо зазначити, що по-перше, в роботі із зазначеними категоріями 

населення задіяна велика кількість віруючих, які вбачають у подібній 

діяльності свій релігійний обов’язок, сумління, вияв релігійних переконань, 

безкорисливості, релігійного натхнення, засіб реально допомогти, 

посприяти, переконати; по-друге, віруючі – члени біляцерковних спільнот в 

ході різновекторної соціальної, культурно-освітньої, морально-релігійної, 

гуманітарної, іншої суспільної роботи у багатьох випадках мають справу з 

«важкими» категоріями населення (обездоленими, декласованими, важко- 

чи безнадійно хворими, рецидивістами, особами, з різних причин 

покинутими родичами і близькими, без певного місця проживання і т.п.), з 

якими державні структури не працюють або працюють формально, з різних 

причин «не помічають» їхнє існування у суспільстві, чи щодо яких 

обмежуються констатаціями про їхню «асоціальність», не вживаючи ніяких 

заходів для зміни становища. Тому робота біляцерковних спільнот з такими 

соціальними категоріями виявляється справжнім подвижництвом, 

випробуванням для релігійно вмотивованої роботи волонтерів. По-третє, 

виявом практичної релігійності при цьому виявляється і добровільні 

харитативні пожертви віруючих, що спрямовуються на вирішення питань 

благочинності, милосердя, релігійного просвітництва та ін. В умовах 

масового поширення у суспільстві настроїв знецінення, упослідження 

духовності й духовних цінностей, налаштованості на споживацтво, 

надмірне накопичування матеріальних благ тощо такі добровільні пожертви 

з боку віруючих та біляцерковних спільнот – практичні вияви релігійних 

переконань, моральності, нелицемірної любові до ближнього. Тим більш 

осудними з боку біляцерковних спільнот стають спроби місцевого 



230 
 

(світського) чиновництва «підвести» такі добровільні пожертви під 

корупційні схеми, обкласти хабарами і т.п. як «плату» за обов’язкові 

рішення, на що не раз звертали увагу представники релігійних організацій, 

оцінюючи подібні факти як вияви аморальності, в основі яких – 

позацерковність, позарелігійність, секуляризаційні процеси в суспільстві.  

Досить значною, суспільно резонансною є реалізація практичної 

релігійності через біляцерковні спільноти, що орієнтуються у своїй 

діяльності на сприяння вирішенню суспільних проблем і так чи інакше 

виходять на питання взаємовідносин держави і церкви, їх законодавче 

врегулювання; оцінки позицій держави, державних, політичних структур 

щодо актуальних питань політичної, економічної, соціальної, духовної, 

національної, культурної, морально-етичної та інших сфер; утвердження 

певних цінностей (релігійних, національно-конфесійних, релігійно-

історичних), вшанування сакральних цінностей певного догматизованого 

кола (певних святих, лише окремих історичних та церковно-історичних 

подій, святих місць тощо); на питання міжцерковних відносин, ставлення до 

інших релігій, церков, релігійних центрів, зокрема в інших країнах тощо. 

За офіційних декларацій кожної церкви стояти поза політикою, не 

виключаємо, що в ряді випадків саме можливість біляцерковних спільнот 

публічно, резонансно висловити, оприлюднити позицію церкви з цих 

питань, гостро і критично заявити про своє ставлення до державних, 

політичних рішень чи позицій стає не останньою причиною створення 

біляцерковної спільноти під егідою конкретної церкви. Членами таких 

спільнот (братств, союзів, місій та ін.) стають відповідно релігійно, 

церковно, політично, національно, емоційно, а подекуди й екстремістськи 

налаштовані віруючі, які переконані, що їх участь у заходах і акціях 

братства, місії, союзу – практична реалізація власної релігійності та 

переконаності. В цьому випадку практична діяльність біляцерковних 

формувань може стати і подекуди стає каналом реалізації не лише 

позитивних діянь, переконань, емоцій, а й негативних на релігійному ґрунті 

– екстремізму, фанатизму, етатизму, «політичного православ’я», 

етнофілетизму, дифамації релігії, виявів релігійної нетерпимості, 

дискримінації та ін. В ряді випадків лояльне ставлення суспільства, держави 

до формувань з ознаками релігійної зорієнтованості сприймається частиною 

віруючих як карт-бланш біляцерковному формуванню на акції широкого 

цільового спектру діяльності. Спрацьовує й чинник відносної самостійності 

таких груп віруючих під проводом лідерів, які поступово починають 

займати надто незалежну позицію, не завжди суголосну навіть з позицією 

церкви-фундатора; втягують біляцерковну спільноту в політичні акції 

релігійно-екстремістського ґатунку, де релігійні гасла нерідко виконують 

лише роль антуражу, прикриття. 

Так, впродовж кількох років в Україні з більшою чи меншою 

активністю діють створені (за прикладом громадсько-релігійних формувань 
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у Росії) низка братств, союзів, об’єднань, формальною метою яких є «захист 

православ’я, здійснення широкої місіонерської та благодійницької 

діяльності», "пропаганда здорових духовних цінностей", "дієве співчуття", 

"любов і терпимість" і т.п. Безумовно, такі цілі можуть викликати інтерес 

сучасного віруючого, що прагне реалізувати свої релігійні переконання у 

конкретних справах, активних, суспільно резонансних заходах (хресних 

ходах, маніфестаціях, зверненнях до Президента України, до Уряду тощо). 

Йдеться про низку біляцерковних спільнот з різними формами 

організації, які своєю практичною діяльністю вже набули оцінок одіозних, 

зполітизованих не лише в українському суспільстві, а й у церковному 

середовищі (Всеукраїнська громадська організація "Союз православних 

громадян України" (СПГУ), "Союз православних братств України" (СПБУ), 

"Православне братство Олександра Невського", створене на їх базі 

Всеукраїнське об'єднання "Православний вибір" та інші, що нерідко мають 

регіональні структури). Співставлення змісту статутних декларацій і 

реальної діяльності цих організацій нерідко засвідчує істотну різницю між 

словами і справами, що не може не позначатися й на реалізації практичної 

релігійності членів цих формувань. 

Так, статут Всеукраїнської громадської організації "Союз 

православних громадян України" (СПГУ), легалізований шляхом 

повідомлення про заснування цієї організації від 09.12.2005 р. декларує, що 

метою СПГУ є об'єднання осіб для здійснення та захисту своїх прав і 

свобод, задоволення духовних, історичних, культурних, патріотичних, 

політичних, економічних, соціальних та інших інтересів, сприяння 

відродженню духовності громадян України на основі православної моралі, 

етики та світогляду294. Вже п.2.2. істотно уточнює зазначене вище, 

зазначаючи, що ідейні та канонічні засади діяльності Союзу, окрім 

загальнохристиянських канонічних джерел, визначають й інші джерела чи 

документи. Зокрема, організаційно та ідейно встановлюючими 

документами для СПГУ, згідно Статуту, є рішення, положення 

"Архієрейських Соборів Руської Православної Церкви, Основ соціальної 

концепції Руської Православної Церкви, затвердженої Освященним 

Архієрейським Собором 15 серпня 2000 року" та ін. Не знати, випадково чи 

ні, переклад офіційних назв у Статуті здійснено неточно: йдеться про діяння 

соборів Російської, а не "Руської" православної церкви, як і про документ 

ювілейного Архієрейського собору Російської православної церкви 

"Основи соціальної концепції Російської православної церкви"295. Таким 
                                                 
294

 Статут Всеукраїнської громадської організації "Союз православних громадян 

України" (СПГУ). – П. 2.1. 
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 Основы социальной концепции Русской православной церкви /Юбилейный 

Архиерейский собор Русской православной церкви. Москва, 13-16 августа 2000 года: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.russian-orthodox-church.org.ru/sd00r. 

htm.20.09.2001.  
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чином, йдеться про створення в Україні громадської організації, яка 

орієнтується на документи Російської православної церкви (РПЦ), що 

важливо для осмислення позиції СПГУ. Зазначений документ щодо 

соціальної політики, вписаний в Статут Союзу як ідейно орієнтуючий, 

окремими положеннями свого часу викликав неоднозначну реакцію навіть 

у самій Росії (наприклад, щодо можливості церковного священоначалля 

закликати народ "застосувати механізми народовладдя для зміни 

законодавства" або перегляду рішення влади; звернутися "до своїх чад із 

закликом до мирної громадянської непокори" та ін.296). Як, орієнтуючись на 

документи РПЦ, можна займатися "відродженням і збереженням духовної, 

історичної, культурної самосвідомості, самобутності населення України" – 

не відомо; чи можна, наприклад, узгодити турботу про "збереження 

духовної, історичної, культурної самосвідомості, самобутності" 

українського народу з культом у РПЦ Миколи ІІ, відомого великоруською 

шовіністичною позицією, політикою збереження в Російській імперії 

національного безправ'я українського народу, правового невизнання 

української мови, знищенням будь-яких проявів історично сформованих 

особливостей, самобутності церкви в Україні тощо? В цілому статут 

містить чимало подібних колізій, що на практиці можуть породжувати і 

породжують проблеми, безпосередньо дотичні до свободи совісті на рівні 

конкретного члена СПГУ. 

"Біляцерковність" згаданої громадської організації зафіксована в 

статуті не лише орієнтацією в практичній діяльності на офіційні документи 

РПЦ, але й рядом пунктів Статуту, що закріплюють такі форми діяльності 

СПГУ, як співпрацю з Українською Православною Церквою (УПЦ МП) з 

питань відродження і розповсюдження православних традицій, духовної, 

історичної пам'яті народу України, його катехізації; проведення хресних 

ходів, пікетів, мітингів та інших заходів для здійснення статутних завдань 

тощо297. Оскільки членами СПГУ можуть бути лише особи, які належать до 

"канонічної православної церкви"298, то, треба думати, ці форми діяльності 

мають реалізовуватися, в першу чергу, членами Союзу.  

Хоч серед завдань, що має вирішувати СПГУ, політичних завдань не 

зазначено, з інших пунктів Статуту видно, що питання задоволення 

"політичних інтересів", "політичної діяльності"299 також є завданнями і 

напрямами діяльності. В цьому немає порушення чинного законодавства – 

згідно ст.20 Закону України "Про об'єднання громадян" об'єднані 

громадяни користуються правом брати участь у політичній діяльності, 
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України" (СПГУ).  – П. 2.4.1, 2.4.2. 
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проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), але у зв’язку 

з цим важливо звернути увагу на особливість вітчизняного законодавства: 

те, що законодавець забороняє релігійним організаціям (політична 

діяльність300), дозволено громадським організаціям, включаючи ті з них, що 

згідно свого Статуту співпрацюють з конкретними церквами чи 

релігійними організаціями. При цьому "біляцерковний" чи "позацерковний" 

характер відносин таких громадських організацій з церквою-симпатиком 

практично виключає претензії до церкви з приводу змісту чи форм і методів 

політичної діяльності того чи іншого об'єднання громадян; з іншого боку – 

підозри щодо можливостей церкви впливати на політичну зорієнтованість 

конкретного об'єднання громадян слід віднести до таких, що важко як 

довести, так і відкинути. У цьому сенсі доки у церков, релігійних 

організацій буде зацікавленість в політиках-меценатах, партіях, готових з 

своїх міркувань лобіювати інтереси конкретної церкви або церков, якими б 

високими цілями це не пояснювалося, доти існуватимуть підстави 

прогнозувати потребу політикуму чи церковних фігурантів у біляцерковних 

спільнотах.  

На практиці активність членів і груп подібних біляцерковних 

формувань нерідко набуває такої цільової різновекторності, що власне 

релігійний аспект стає по суті другорядним, витісняючись політичними 

цілями та міркуваннями. Звичайно, справа самих об'єднань мирян 

(православних, греко-католицьких, католицьких чи будь-яких інших), у 

яких напрямах зосередити об'єднані зусилля одновірців, але не можна не 

констатувати, що незалежно від декларованих у статутах пріоритетів, цілий 

ряд біляцерковних організацій на практиці акцентовано займаються не 

скільки суто релігійними проблемами, стільки політичними; пропагандою 

монархічних, шовіністичних, націоналістичних гасел, релігійної 

нетерпимості та ворожнечі. Подібні орієнтації стають особливо помітними 

в період політичних кампаній (виборів Президента України, Верховної Ради 

України, політично значущих ювілеїв чи подій, візитів іноземних 

високопосадовців тощо). Аналіз цілого ряду документів того ж СПБУ 

засвідчує, що релігійна риторика щодо захисту канонічності, проблем 

єдності православ’я, про "збереження традицій слов'янського менталітету", 

про "церкву-матір" і т. і. не здатна приховати пріоритетність політичних 

мотивів і цілей діяльності Союзу. Свого часу широко розрекламована Заява 

СПБУ від 30 листопада 2004 р. про поточну ситуацію в Україні з 

амбіційними вказівками президентам України, міністрам; з вимогою 

"розпустити Верховну Раду і притягти до кримінальної відповідальності 

"ющенківсько-тимошенківську хунту" – лише один з проявів "ходження в 

політику" СПБУ, що немає ніякого відношення до власне релігії та церкви. 
                                                 
300

 Див.: Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації". – Ст. 5. 
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Як такі ж політично амбітні сприймаються т. зв. повідомлення СПБУ 

керівникам ЗМІ «про щоденне здійснення хресних ходів» для «усмирення 

народних хвилювань», «розуму прибавлення владу імущим і людям 

заблудлим», а також у зв’язку із «масовим психозом і біснуванням у м. 

Києві» (2004); Заява СПБУ «Про необхідність перегляду основних 

положень Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» (жовтень 

2005), ініціатива СПБУ запросити Д. Медвєдєва та В. Путіна на святкування 

з нагоди 1020-ліття Хрещення Київської Русі «як простих паломників», які 

б звернулися «зі словом напоумлення до свого співбрата, що заблудився, до 

Президента України, з переконанням відмовитися від своїх помилок… 

повернутися в істинне лоно канонічної Церкви»301 (2008), Резолюція 

позачергового з’їзду уповноважених представників православних братств 

(2007), Відозви СПБУ «Відповідь православних християн» Священному 

Синоду УПЦ» (2007), участь представників СПБУ у протизаконному 

похованні на території заповідника «Софія Київська» (Кирилівська церква) 

протоієрея Ф.Шеремета302 (2011) та ін. Для діяльності частини 

«громадських формувань», що прагнуть виступати «від імені всіх 

православних християн і всієї Повноти Церкви», властиві підбурювальні 

гасла, екстремізм, агресивність, погрози інакодумаючим, у тому числі – 

ієрархам; прагнення протиставити невгодних ієрархів «народу Божому», 

«внести зло в церковне життя», обман основної маси віруючих облудними 

цілями тощо303.  

Зрештою, церкви, релігійні організації, беручи до уваги суспільну 

негативну реакцію на протиправні дії деяких біляцерковних спільнот, 

змушені офіційно дистанціюватися від «незалежних» і амбітних лідерів та 

релігійних або громадських організацій, що дискредитують ту чи іншу 

церкву; кваліфікувати таких лідерів-самозванців як «людей, далеких від 

віри і церкви», які ведуть власну політику, не особливо зважаючи на 

позицію церкви-фундатора. Предстоятель УПЦ МП митрополит 

Володимир означив подібні тенденції в діяльності частини православних 

біляцерковних організацій як «небезпечні». У виступі на Соборі єпископів 

УПЦ МП у грудні 2007 р. він змушений був дистанціюватися від таких 

формувань (звернемо увагу: не тільки від самоуправних лідерів), що 
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невиправдано політизують церковне життя і займаються не «боротьбою за 

віру», як це робили братства – історичні попередники нинішніх, а 

спекуляціями на політичній тематиці, «виступають з політичних питань від 

імені УПЦ МП, не маючи на це відповідних повноважень». В результаті – 

розпалювання політичних пристрастей, провокування непокори ієрархам, 

внесення розбрату в церкву304. В червні 2011 р. Синод УПЦ МП, зважаючи 

на нереагування лідера Союзу православних братств України прийняв 

рішення про визнання його діяльності «антицерковною», «деструктивною», 

що «вносить смуту в церковне і суспільне життя». Синод відлучив глав 

СПБУ «від церковного спілкування до принесення широкого публічного 

покаяння» і «закликав його послідовників від …хибних поглядів та 

вчинків». Показово, що лише тепер Синод доручив Церковному суду та 

Богословсько-канонічній комісії «вивчити характер діяльності Союзу 

православних братств та окремих церковних братств України…»305. 

В аспекті розгляду діяльності подібних громадського-релігійних 

організацій як форм реалізації на практиці індивідуальної релігійності слід, 

на нашу думку, досить диференційовано і обережно ставитися до оцінок 

позицій надзвичайно різнорідних за суспільними уподобаннями членів 

таких формувань, не поспішати огульно заносити усіх їх до числа 

фанатиків, екстремістів, релігійних шовіністів і т.п.  

По-перше, діяльність політично акцентованих біляцерковних 

громадських формувань, про які йшлося вище, слід відрізняти від низки 

інших організацій (братств, місій), які створені і діють за благословення 

церковних ієрархів, які церква вважає законними і учасники яких також 

можуть використовувати різні форми соціального протесту (хресні ходи, 

маніфестації, звернення тощо), у тому числі – адресуючи свій протест 

владним органам. Плутанина створюється через те, що самі церкви не 

завжди оприлюднюють такі, на їх погляд, законні організації, а наочні 

форми їх діяльності не завжди достатні для ідентифікації організації та її 

церковної належності.  

По-друге, значну частину віруючих таких союзів, братств, місій 

становлять обдурені «лідерами», «вождями», «пророками» неосвічені, 

неінформовані, містично налаштовані віруючі, віруючі похилого віку, 

глибоко переконані у суто релігійному, церковному смислі акцій, де їх 

використовують; віруючі, залякані перспективою всіляких «кінців світу», 

«явленням антихриста», «печатками», «знаменнями», «пророцтвами» і т п. 

Вони бездумно виховані на стереотипах «святості» царської сім’ї, 
                                                 
304

 Виступ Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира на Соборі єпископів 

УПЦ МП 21 грудня 2007 р.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://orthodox.org. 

ua/uk/pastirske_slovo/2007/12/22/2488.html  
305

 Синод УПЦ МП відлучив від церковного спілкування керівника Союзу 

православних братств України Валентина Луківника: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uoc/43083/ 



236 
 

«недоторканності» канонічної території, «сатанинського» походження 

ідентифікаційних номерів, на шкідливості будь-яких сучасних відступів від 

патріархальної традиційності і т. п. 

По-третє, певну (за нашими спостереженнями, незначну) частину 

біляцерковних спільнот становлять функціонери, цілком свідомі 

деструктивних, політичних, шовіністичних і т.п. цілей діяльності 

формування; віруючі, налаштовані релігійно-радикально, фанатично, 

екстремістськи, нетерпимо, агресивно, безкомпромісно, зацікавлені не в 

позитивному задоволенні реальних чи надуманих вимог, а в скандальному 

суспільному резонансі, схвально сприйнятому в інших церквах, державах і 

т. п., навіть якщо їх діяльність буде йти врозріз з існуючим законодавством 

й інтересами українського народу. Вони зазвичай спекулятивно апелюють 

до «народу Божого», ексклюзивізму «традиційного православ’я», до загрози 

втрати національно-культурної ідентичності, «вестернізації» православного 

канонічного простору і за необхідності можуть закликати навіть до 

вигнання неприйнятних їм «ієрархів-єретиків зі своїх кафедр»306. Нерідко 

для них характерним є некритичне перенесення на український ґрунт 

напрямів, засобів, методик діяльності біляцерковних організацій з країн з 

іншою релігійною ситуацією, відмінними державно-церковними 

відносинами, ієрархічним рядом церков та релігійних організацій, з іншою 

шкалою політичних, національних, духовних цінностей та орієнтирів. 

Проте назагал є підстави вважати, що незалежно від осмисленої чи 

несвідомої, результативної чи деконструктивної участі віруючих у 

біляцерковних спільнотах, діяльність в них суб’єктивно сприймається 

учасниками як практичний, виправданий вірою, суспільно корисний і 

оприлюднений вияв своїх релігійних, а також інших (політичних, 

національних, моральних) переконань, як святий обов’язок, як допомога 

іншим, недостатньо релігійно свідомим збагнути істинні цілі й прагнення 

своєї церкви. 

Таким чином, реалізація практичної релігійності віруючих через таку 

форму релігійної та суспільної активності, як біляцерковні спільноти в 

умовах України носить складний, нелінійний, подекуди суперечливий 

характер, поєднуючи в собі як позитивні, суспільно й релігійно значущі 

здобутки, так і негативні моменти, пов’язані здебільшого з суперечливим 

характером розвитку сучасного українського соціуму, виявами політизації 

релігії, клерикалізації суспільства, спробами нав’язати віруючим і 

невіруючим невластиві Україні ціннісні координати та стереотипи. 
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РОЗДІЛ 4 
 

РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ ЇЇ ВІДНОСИН 
 

 

 

 

4.1. Міжконфесійні відносини: їх форми і шляхи толерантизації 

 

Входження світової цивілізації у ХХІ ст. виявляє, що, незважаючи на 

суголосне збільшенню населення землі, ріст чисельності віруючих, 

кількості релігій307 і декларовану ними прихильність до толерантності, 

глобальні й локальні міжконфесійні та міжцерковні відносини не стають 

очікувано терпимішими, зваженішими, поміркованішими та лояльнішими, 

а навпаки – все більш інтолерантними, напруженими й агресивними, 

викликаючи, як свідчать узагальнюючі документи світового, 

європейського та локального державного рівнів, серйозне занепокоєння у 

державах і на континентах. "Ми стикаємося практично щодня з 

проблемами непорозуміння і випадками прояву нетерпимості, 

неприйняття та насильства, які руйнують соціальну згуртованість та навіть 

стабільність і мир", – зазначалося у головній доповіді «Релігійний аспект 

міжкультурного діалогу» на весняній сесії Парламентської Асамблеї Ради 

Європи у Страсбурзі (2011)308. 

На цьому тлі міжконфесійні й міжцерковні відносини в Україні за 

останнє двадцятиліття сприймаються як доволі динамічні, неоднозначні й 

суперечливі, без особливих сподівань на надто оптимістичний результат 

розвитку у найближчому майбутньому. Підґрунтям для стриманих 

висновків щодо перспективи помітного поліпшення відносин між 

конфесіями, церквами, а відповідно – між віруючими, є ціла низка 

об’єктивних і суб’єктивних причин, а також постійно змінювані соціально-

політичні і духовні контексти процесів, що нині відбуваються в 

українському соціумі та поза його межами.  
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Коли йдеться про міжконфесійні відносини, ми виходимо з того, що, 

по-перше, конфесія – це інституйована система, що включає, як складові, 

певне віровчення, його історію, культову та віросповідну практику, 

церковно-організаційну структуру, належність до якої ідентифікує й 

об’єднує дану групу віруючих; по-друге, що міжконфесійні відносини – це 

відносини, які складаються між офіційними чи неофіційними носіями 

різноконфесійних ідентичностей з широкого кола проблем власності, 

канонічного права, церковної організації, конфесійного співіснування в 

державі та суспільстві, взаємовідносин між церквами, духовенством та 

віруючими, невтручання у діяльність релігійних організацій інших 

конфесій, попередження конфліктності; відносини між конфесіями з 

релігійно-духовних проблем, конфесійної ідеології та практики; з питань 

участі в спільних акціях релігійно-церковного, соціального, морально-

патріотичного, загальнодержавного характеру тощо.  

Міжконфесійні відносини, таким чином, представляють собою 

складну систему взаємозалежностей суб’єктів відносин, їх зв’язків між 

собою, що зумовлені:  

– по-перше, історичними традиціями, нинішнім статусом і 

становищем конфесії (церкви, релігійної організації) в державі і 

суспільстві; характером процесів, що відбуваються в ній 

(кризовий стан, стагнація, піднесення), ставленням світської 

влади, громадської думки до релігії, церкви, релігійної організації 

на даному історичному відрізку, правовою врегульованістю 

(неврегульованістю) сфери міжконфесійних, міжцерковних 

відносин, станом релігійних свобод та ін.; 

– по-друге, змістом питань та проблем, потреба розв’язання яких 

зумовила актуалізацію відносин між конфесіями в процесі 

розвитку релігійного життя, досягнення цілей конфесійної 

спільноти тощо. 

Відтак у комплекс міжконфесійних відносин входять події, явища і 

процеси доволі широкого спектру: офіційна доктрина конкретної церкви 

щодо ставлення до інших релігій і факти міжрелігійних конфліктів; 

сповідування толерантності і церковне осудження «вторгнення» інших 

конфесій на «канонічну територію»; церковна політика протидії 

«деструктивним сектам» і членство в міжцерковних об’єднаннях, 

орієнтованих на консенсус; соціальна співпраця з іншими конфесіями і 

очевидне чи латентне прагнення церкви стати ексклюзивною, 

«державною» і т. ін.  

Міжконфесійні відносини у будь-якому суспільстві складаються 

такими, якими вони можуть бути за даних суспільно-політичних, 

економічних, правових, духовних, етнонаціональних умов існування 

конфесій в державі й соціумі, налаштованості громадської думки. І вже в 

цих визначальних суспільних координатах під дією суто релігійно-
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церковних чинників – сповідуваних і культивованих догматики, 

богослов’я, еклезіології, канонічного права, церковно-історичних 

традицій, зусиллями ієрархів, кліру, віруючої спільноти, церковно-

конфесійних структур та їх елементів, громадських об'єднань віруючих 

тощо складається конкретизований характер міжконфесійних відносин 

(конструктивний чи деструктивний, толерантний чи конфліктний і 

ультимативний, відкритий для співпраці чи орієнтований на церковно-

конфесійну автаркію; пасивний або активний у широкому діапазоні – від 

злагодженої співпраці до ворожнечі, нетерпимості й екстремізму щодо 

інших конфесій).  

Аналіз міжконфесійних відносин в Україні впродовж двадцятиліття 

незалежної державності дає підстави для висновку, що відносини між 

конфесіями значною мірою визначалися змінами як у суспільстві, так і 

процесами всередині самих конфесій (церков, релігійних організацій). У 

цьому аспекті політика орієнтації України як незалежної держави на 

партійну, ідеологічну та світоглядну демонополізацію, релігійний 

плюралізм, лібералізацію державно-церковних відносин, на правові та 

моральні норми забезпечення прав та свобод людини, свободи діяльності 

церков, релігійних асоціацій, центрів і громад, релігійних меншин, їх 

правову рівність створила умови не лише для справжньої свободи і 

рівності конфесій, а й для реального унормування, зваженості відносин 

між ними. Оцінюючи сьогодні з точки зору норм європейського та 

українського національного законодавства стан міжконфесійних відносин 

в Україні, є підстави стверджувати, що в цих відносинах, незважаючи на 

певне і закономірне для перехідного періоду ускладнення самої релігійної 

ситуації в Україні в ході політичних, економічних, правових, соціальних, 

етнонаціональних, духовних, культурних перетворень в країні, а також 

кардинальних трансформацій у системі загальнозначущих етнокультурних 

цінностей та пріоритетів, відбулися позитивні і перспективні зміни. 

Зокрема, слід констатувати позитивний вплив на стан і характер 

міжконфесійних відносин таких тенденцій, як  

– помітна мінімізація причин (реальних і очікуваних) ускладнення 

й загострення таких відносин; 

– відкритість і готовність більшості конфесій в Україні до 

конструктивного діалогу, переговорів з проблем, що можуть 

породжувати ускладнення міжконфесійних відносин; 

– намагання конфесій поступово подолати психологію замкнутості, 

патріархальної традиційності, відгородженості від інших релігій і 

суспільства як форм самозахисту від процесів секуляризації, 

вестернізації, моралі і психології споживацтва, упослідження 

значення духовних цінностей тощо; 

– нормативно-правове врегулювання значної частини проблемних 

питань, які раніше були конфліктогенними; 
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– розширення практики звернень релігійних організацій до 

правового шляху вирішення конфліктних ситуацій у 

міжконфесійних відносинах; 

– більша прозорість міжконфесійних відносин, широке 

оприлюднення в ЗМІ, у тому числі й за кордоном, позицій сторін 

у міжконфесійних конфліктах; 

– енергійне, конструктивне і суспільно резонансне реагування 

громадськості, конфесійних спільнот на потенційно 

конфліктогенні факти, події, процеси, на вияви церковного 

фаворитизму, спроб ранжувати церкви, релігійні організації тощо.  

Водночас, об’єктивно оцінюючи стан відносин між конфесіями на 

різних відрізках двадцятилітньої історії країни, не можна не констатувати, 

що за загальної тенденції до поліпшення їх, вони досить різняться у 

конкретні періоди, по-різному реагуючи навіть на позитивні зміни, 

більшою чи меншою мірою відбиваючи особливості конкретного періоду: 

специфіку розуміння владою державно-церковних відносин і відносин у 

релігійній сфері в цілому; дотримання владними структурами принципу 

рівновіддаленості від церков і релігійних організацій, правових норм 

рівності усіх релігій; характер процесів, що відбувалися і відбуваються на 

даний момент у релігійно-церковних спільнотах; ситуативний ступінь 

політизації релігії, клерикалізації державних структур і суспільства; 

настрої (релігійно-церковні, політичні/аполітичні, 

національні/позанаціональні, лояльно-правові /протизаконні) у 

конфесійних спільнотах чи групах віруючих; вплив на міжконфесійні 

відносини в Україні позицій інших держав чи релігійних центрів; фактор 

індивідуальної релігійності перших осіб у владі, спроби останніх 

втручатися у внутрішньоцерковні справи та ін. 

Якщо більш детально розглядати чинники, що зумовлювали 

позитивний і негативний зміст, характер міжконфесійних відносин у різні 

періоди двадцятилітнього відрізку, що минає, то ними були: 

– проголошення в Україні з початку 90-х років ХХ ст. ідеологічної 

демонополізації, світоглядного плюралізму, розширення реальних 

прав і свобод для церков та релігійних організацій; 

– різке зростання не лише релігійної мережі, а й релігійних 

напрямів і течій, що мало своїм передбачуваним наслідком 
                                                 

 За відносно невеликий історичний період існування незалежної України 

чисельність віросповідних напрямів зросла до 55, що на сьогодні представлені понад 

35,8 тис. зареєстрованих і незареєстрованих релігійних організацій. Не можна не 

брати до уваги й того, що процеси поліконфесіоналізації відбуваються в умовах 

проживання в Україні більше 130 етносів [Звіт про мережу церков і релігійних 

організацій в Україні станом на 1 січня 2011 р. (форма №1). Затверджено наказом 

Держконацрелігій від 28 лютого 2011 р. №09: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:  

www.irs.in.ua]. 
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конфлікт релігійних інтересів між практично всіма церквами та 

релігійними організаціями і виливалося у їх латентну боротьбу за 

віруючих, культові будівлі та майно, за віртуальне церковне 

«главенство», за вплив на суспільну думку, представників влади, 

політиків, на ЗМІ тощо;  

– незавершений остаточно процес повернення колишньої церковно-

конфесійної власності, триваючий поділ і перерозподіл культових 

будівель, майна, яке у радянський час знаходилося в державній чи 

комунальній власності, між церквами, релігійними організаціями; 

неготовність державних, комунальних органів з фінансово-

економічних, організаційних, матеріальних причин на даний час 

передати решту культових будівель, приміщень, інше майно їхнім 

законним власникам. У серйозну загальнодержавну і 

міжконфесійну проблему ланцюгового характеру може 

перетворитися вимога, подібна тій, з якою виступило нове 

керівництво УГКЦ – про реституцію церковної власності, тобто 

не лише культових споруд чи предметів релігійного культу, а й 

всієї колишньої власності: земель, промислових підприємств, 

будинків, квартир тощо309; 

– нерозв’язаність проблеми єдності православ’я в Україні; 

суспільно резонансне православне міжцерковне протистояння, що 

негативно позначається не лише на іміджі й 

внутрішньоправославних відносинах трьох церков – УПЦ МП, 

УПЦ КП, УАПЦ, а й на релігійній ситуації в Україні в цілому, 

опосередковано знижуючи планку унормованих раніше 

взаємовідносин між усіма конфесіями310; 

– ситуативна політизація релігійної сфери (явна чи латентна), 

непоодинокі факти втручання політичних чинників у 

внутрішньоцерковні відносини, що ставить конфесії у нерівні 

умови311; 
                                                 
309

 УГКЦ вимагає повернути усю конфісковану колись землю і нерухомість: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/ 

land_and_property_ problems/42465 
310

 За результатами соціологічного дослідження Інституту соціології НАН України та 

Центру соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» у 2010 р. на замовлення 

Центру системного аналізу і прогнозування найбільший відсоток респондентів 

вважає, що розкол у православній церкві не може бути подоланим за життя нинішніх 

предстоятелів православних церков. Так вважає 26% прихильників УПЦ МП, 28% – 

УПЦ КП, 40% – УГКЦ / Религия в Украине: конфессии, отношения, верующие. – К.: 

Институт социологии НАН Украины, 2011. – С. 47. 
311

 Найбільше – 30,5% респондентів вказали на політичний чинник як причину 

розбіжностей серед православних церков в Україні; 18% вбачають причину у 

канонічних питаннях, 17% – у особистій позиції церковних ієрархів. Логічно, що 
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– посилення орієнтацій держави на загальновизнані норми 

міжнародного права, імплементація норм міжнародного права 

щодо свободи совісті та релігійних організацій, утвердження 

толерантності міжконфесійних відносин у національне 

законодавство України;  

– наявність низки законодавчо та нормативно неврегульованих 

питань, що породжували і породжують міжконфесійну 

конфліктність, нетолерантні відносини, нетерпимість, 

суперництво (відкритість питання про зміст і прийняття Закону 

України щодо релігійну сферу, концепцію державно-церковних 

відносин, про повернення культових будівель релігійним 

організаціям; про статус релігійного об’єднання як юридичної 

особи; проблема почергового богослужіння, ненадання 

релігійним організація землі в постійне користування, відсутність 

надійного правового запобігання політизації релігії, 

клерикалізації держави, проблеми фундації релігійними 

організаціями дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладів нарівні з іншими юридичними особами приватного права 

та ін.);  

– поступове усвідомлення як реальної і органічної потреби 

толерантизації міжконфесійних відносин, створення все більшого 

числа організацій, об’єднань (асоціацій) міжконфесійного 

характеру, готовність до діалогових, переговорних форм 

спілкування;  

– численні в ході правозастосовчої практики факти нерівного, 

тенденційного, невідповідного чинному законодавству ставлення 

владних структур у регіонах до конфесій (при виділенні 

релігійним організаціям земельних ділянок, дозволів на 

будівництво, передачі культових будівель тощо);  

– явний чи латентний опір солідаризованих на християнському 

ґрунті церков, релігійних організацій поширенню в Україні 

нехристиянських релігійних організацій і відповідна реакція 

останніх;  

– конфесійна та політична диференціація ЗМІ, їх конфесійна 

ангажованість, некваліфіковане, некоректне висвітлення проблем 

міжконфесійних відносин, що у ряді випадків стає додатковим 

чинником у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, 

нетерпимості тощо; 
                                                                                                                                                         

36% опитаних вважають, що право вирішувати, якій бути православній церкві в 

Україні – справа самих віруючих, а не політиків [Там само. – С. 23-25].  
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– дестабілізуючий вплив на міжконфесійну ситуацію в Україні 

міжнародних чинників (політичних, релігійно-церковних, 

етнонаціональних). 

Наскільки істотним може бути вплив на характер міжконфесійних 

відносин того чи іншого чинника, можна проілюструвати на прикладі 

реалізації в Україні курсу на свободу совісті, свободу релігій, знаття 

обмежень у вияві світогляду і переконань особи, задоволенні релігійних 

потреб, забезпеченні права віруючих на безперешкодне створення 

релігійних організацій тощо. Повнота забезпечення релігійної свободи, що 

почала реалізовуватися з 90-х років м. ст., як і слід було очікувати, 

водночас із істотними позитивними змінами у сакральній сфері створила 

умови для виявлення, з одного боку, прихованих застарілих, з іншого – 

прояву нових проблем міжконфесійних відносин в українському 

суспільстві. Релігійна мережа УРСР, яка ще й на кінець «перебудовних» 

80-х років минулого століття складала лише близько одного десятка 

віросповідань (до того ж 74,3% загальної кількості всіх релігійних 

організацій в Україні складали релігійні організації Українського 

екзархату Російської Православної Церкви – понад 5,2 тис. організацій)312, 

вже за першу половину 90-х років м.ст. зросла у кілька разів. Різкий ріст 

чисельності віруючих, релігійних організацій дуже швидко увійшов у 

колізію з обмеженими умовами задоволення релігійних потреб в Україні 

перехідного періоду і сприяв виникненню цілого ланцюга міжконфесійної 

напруги: між греко-католиками і православними – з проблеми розподілу 

обмеженої кількості культових будівель і майна; між прихильниками УПЦ 

КП і УПЦ МП – з цілого ряду проблем канонічного права, власності, права 

на успадкування спадщини Українського екзархату РПЦ; між УПЦ МП, 

УПЦ КП, УАПЦ – з проблем майбутнього українського православ’я; між 

кількома релігійними центрами в іудаїзмі, ісламі, що виникли в 90-х роках 

минулого століття і вирішували питання свого утвердження в 

українському сакральному просторі; між великими християнськими 

об'єднаннями – за неофіційне право пріоритетності у зв’язках з владою, 

партіями, ЗМІ в контексті романтизованих уявлень про місце релігії в 

незалежній державі; за право виступати від усього православ’я, 

претендувати на роль "національної" церкви і т. п.  

Конкретними негативними виявами ускладнення міжконфесійних 

відносин при цьому стали: силові методи захоплення культових будівель, 

інших приміщень, майна; ігнорування сторонами конфлікту рішень судів, 

недовіра до правового шляху розв’язання спірних питань; конфесійна 

ангажованість ряду місцевих органів влади у прийнятті рішень, значущих 
                                                 
312

 Справка о количестве зарегистрированных религиозных объединений, 

действующих в Украинской ССР по состоянию на 01.05.1989 г. / Поточний архів 

Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР за 1989 р. 
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для міжконфесійних відносин (судами свого часу були скасовані десятки 

рішень місцевих органів влади стосовно адресності передачі культових 

будівель); некоректні, нетолерантні, образливі виступи, висловлювання, 

публікації представників ряду конфесій та церков на адресу релігійних 

опонентів; апеляція конфесій до державних органів різних рівнів з 

пропозиціями вжити адміністративних заходів до церков-опонентів тощо. 

Не менш серйозним фактором негативного впливу на міжконфесійні 

відносини при цьому було те, що атмосфера конфронтаційності, взаємної 

недовіри, нетолерантності, а то й ворожості, що складалася у сфері 

розподілу, власності чи користування культовими будівлями або майном, 

переносилася й на інші, менш складні проблеми, заважала їх вирішенню у 

спокійному, конструктивному руслі.  

Випробування свободою у релігійній сфері мало, таким чином, 

своїми наслідками не лише якісні позитивні зміни, а й вияв застарілих 

проблем минулого, актуалізацію цілої низки свіжеутворених проблем, 

зумовлених новим сприйняттям релігії, церкви та віруючого у суспільстві і 

державі; правовою легалізацією ряду церков, самопроголошенням частини 

з них як незалежних; запровадженням іншої моделі підпорядкування 

церковним центрам, розколом православної церкви на три самостійні 

церкви, загостренням не тільки міжправославних, а й міжконфесійних 

відносин з широкого кола питань. Не можна обійти увагою і той, на нашу 

думку, значущий факт, що на двадцятому році православного розколу 

сформувалася велика частина респондентів (67%), яка «цілком згодна» та 

«скоріше згодна», що «в Україні можуть мирно співіснувати кілька 

православних церков і це нікому не заважає». Такої думки дотримується 

69% прихильників УПЦ МП, 71% – УПЦ КП, 84% – УГКЦ 313.  

Конкретні форми відносин між конфесіями складалися й набували 

поширення чи занепадали залежно від позицій і потенціалу самих церков, 

соціально-політичної та духовної ситуації в суспільстві і державі, від 

ставлення влади до релігії та церкви (а воно за чотири президентські 

правління досить різнилося314) й багатьох інших чинників. Групу 

конструктивних форм міжконфесійних відносин складають зокрема:  

– впливові за суспільним і релігійним авторитетом міжцерковні, 

міжконфесійні об’єднання з компетенцією консультативно-

дорадчих органів (Всеукраїнська Рада церков і релігійних 

організацій, Нарада представників християнських церков 
                                                 
313

 Религия в Украине: конфессии, отношения, верующие. – С. 26-27, 51. 
314

 Більшість респондентів вважає, що держава рівною мірою підтримувала всі 

конфесії при Президенті Л.Кучмі (38%), менше всього – за президентства В.Ющенка 

(23%) та В.Януковича (28%). На президентські терміни двох останніх припадає, на 

думку респондентів, найбільші релігійні преференції: В.Ющенка щодо УПЦ КП 

(28%), В.Януковича – щодо УПЦ МП (32%) / Религия в Украине: конфессии, 

отношения, верующие. – С. 19-21.  
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України, Рада євангельських протестантських церков України, 

Українська міжцерковна рада, Всеукраїнська рада християнських 

церков, Рада представників духовних управлінь і центрів 

мусульман України). Зазначимо, що аналоги цих формувань чи їх 

структурні підрозділи створюються й на регіональному рівні; 

– діалогово-переговорна форма реалізації відносин між конфесіями; 

– практика спільної підготовки міжконфесійних документів з 

актуальних проблем суспільного та релігійно-церковного життя 

(звернень до Президента України, до Верховної Ради України, до 

українського народу; листів з викладом ставлення церков, 

релігійних організацій до питань внутрішньої і зовнішньої 

політики, захисту суспільної моралі та духовності, протидії 

політизації релігійних організацій, законодавчого врегулювання 

релігійної сфери тощо); 

– всеукраїнські міжрелігійні форуми з актуальних проблем 

суспільного та релігійного життя в Україні; 

– багатовекторні форми солідарної співпраці конфесій в реалізації 

соціальних (добродійних, милосердних), місійних, культурно-

освітніх програм; 

– узгоджене проведення релігійних акцій (міжконфесійних 

молебнів, хресних ходів та ін.) з нагоди визначних подій, ювілеїв, 

пам’ятних дат, що мають загальноукраїнську вагу та значення; 

– спільна підготовка представниками конфесій проектів 

законодавчих та нормативних актів з узгодженою позицію 

релігійних об’єднань щодо врегулювання державно-церковних та 

міжцерковних (міжконфесійних) відносин. 

Ці та інші форми конструктивної співпраці реалізовувалися з 

більшим чи меншим успіхом на дво- та багатосторонній конфесійній 

основі, сприяючи, завдяки безпосередньому спілкуванню, кращому 

усвідомленню і розумінню позицій учасників, зближенню позицій сторін 

навіть з тих питань, щодо яких ще кілька років тому взаємопорозуміння не 

видавалося можливим.  

Водночас складовою частиною відносин між деякими конфесіями 

залишаються форми відносин деструктивного, конфліктного, 

конфронтаційного характеру, формовияви відносин, так би мовити, із 

знаком мінус. У цьому сенсі ретроспектива міжконфесійних відносин 

минулого двадцятиліття виявляє, насамперед, такі деструктивні 

формовияви та канали ускладнення відносин, як:  

– пряме чи опосередковане ігнорування переговорних, діалогових 

форм розв’язання суперечностей між конфесіями з широкого кола 

питань, зокрема, матеріального характеру (розподіл, власність чи 

користування культовими будівлями або майном), затягування 
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під різними приводами (нерідко на кілька років) переговорного 

процесу між конфесіями; 

– конфліктне, неюридичне вирішення спірних питань за підтримки 

центральних та місцевих владних еліт (практика застосування 

позасудових засобів "відновлення" історичної справедливості, 

силове захоплення культових будівель, роз’їзні бригади 

підтримки місцевих одновірців, блокування і перешкоджання 

відправленню релігійних служб, обрядів та ін.315);  

– підбурювання віруючих до невиконання рішень судів, місцевих 

органів влади та місцевого самоврядування щодо конфліктних 

питань яке стало можливим на тлі загального в державі зниження 

рівня виконання судових рішень; 

– поширення гасел релігійної нетерпимості, фанатизму, 

екстремізму, «політичного православ’я», етнофілетизму, 

релігійного фундаменталізму, дифамації релігії, виявів 

дискримінації та ін. щодо інших релігій, церков-опонентів; 

використання для подібної діяльності фанатично налаштованих 

груп віруючих, біляцерковних спільнот; 

– розповсюдження листівок підбурювального, неправдивого, 

екстремістського змісту; влаштування під час масових релігійно-

організаційних заходів (приїздів іноземних релігійних лідерів, 

молебнів, вшанування святинь тощо) контрзаходів з 

провокативними, підбурювальними гаслами, порушеннями 

громадського порядку; 

– хвилеподібна ескалація взаємних звинувачень представниками 

конфесій у ЗМІ, на прес-конференціях, під час інтерв’ю 

релігійних лідерів; «соціологічна війна» між окремими 

конфесіями (коли власну пріоритетність, зверхність, популярність 

у суспільстві деякі релігійні об’єднання намагаються довести 

через компліментарні результати опитувань сумнівних 

«соціологічних центрів», «служб» тощо);  

– актуалізація окремими представниками конфесій 

«антисектантської теми», спекуляцій навколо «деструктивних», 

«тоталітарних» сект; виступи проти різного роду неорелігій, 

релігій східного походження, харизматичних церков тощо; 
                                                 
315

 Описуючи ситуацію міжконфесійного суперництва у західних областях України 

на початку 90-х років ХХ ст., тодішній митрополит УПЦ МП Філарет писав що 

"процес легалізації УГКЦ набув характеру релігійної агресії проти Української 

Православної Церкви і терору стосовно православних віруючих і духівництва в 

цьому регіоні»; мало місце «застосування вогнепальної зброї» / Доповідь 

митрополита Київського і всієї України Філарета на Соборі Української 

Православної Церкви. 1–3 листопада 1991 року // Патріарх Філарет. Доповіді. – К.: 

Вид. відділ УПЦ КП, 2003. – Т. 5. – С. 90. 
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– апеляція конфесій до державних органів різних рівнів з 

пропозиціями вжити адміністративних заходів до церков-

опонентів; 

– некоректне втручання державних, політичних, у тому числі й 

іноземних, чинників у релігійно-церковні процеси в Україні, що 

нерідко призводить до посилення міжконфесійної напруги, 

тенденційного використання подій і явищ політичного, 

суспільного, етнокультурного та релігійно-церковного життя в 

країні для декларування окремими конфесіями своєї 

непоступливості, відмови від діалогу з проблемних питань. 

Все це, посилене тенденційно витлумаченими політичним, 

соціальним, національним, духовним, міжнародним контекстами, може 

ускладнювати і, певною мірою, ускладнює міжконфесійні відносини, 

обтяжує позиції ряду конфесій тягарем взаємної недовіри, упередженості, 

підозр, звинувачень, що нерідко мають історичні корені, огрублені й 

безпідставно загострені на побутово-конфесійному рівні.  

В цілому ж за численними соціологічними дослідженнями більшість 

респондентів оцінює нинішній стан міжконфесійних відносин в Україні як 

нормальний, підтверджуючи близькість такої оцінки у прихильників усіх 

трьох найбільших церков: УПЦ МП (52%), УПЦ КП (54%) та УГКЦ 

(66%); як конфліктні – відповідно 32%, 29%, 24% ; у тому, щоб оцінити 

міжконфесійні відносин як «хороші» також проявилася солідарна 

стриманість: відповідно 5%, 6%, 6%316. Підтвердження цим даним дають і 

результати системного соціологічного моніторингу «Українське 

суспільство 1992–2010», згідно з якими побоювання міжрелігійних 

конфліктів висловили лише 6,1% опитаних (для порівняння: загроза 

безробіття бентежить 80,1% респондентів, зростання цін – 84,2%, 

невиплата зарплат, пенсій – 73,8%317). 

Водночас зазначимо, що якою б втішною не була оцінка 

респондентами стану міжконфесійних відносин в Україні, до неї слід 

ставитися, ймовірно, так же критично і обережно, як і до високого рівня 

релігійної самоідентифікації в Україні – як до ситуативно завищених. 

Заспокійливі, скоріше бажані, аніж реальні оцінки респондентами 

відносин між окремими конфесіями миттєво втрачають ціну кожного разу, 

коли мова заходить про конфлікти релігійно-церковних інтересів при 

розподілі власності, будівель, майна; про реальну присутність конфесії 
                                                 
316

 Религия в Украине: конфессии, отношения, верующие. – С. 42-43. 
317

 Українське суспільство 1992–2010. Соціологічного моніторинг. – К.: Інститут 

соціології НАН України, 2010. – С. 548. 

 Причини завищеної релігійної самоідентифікації розглянуті нами в статті 

«Особливості релігійної самоідентифікації в сучасній Україні» / Климов В.В. 

Особливості релігійної самоідентифікації в сучасній Україні // Українське 

релігієзнавство. Щоквартальник. – К., 2009. – №51. – С. 37-50.  
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(наприклад, у формі релігійного центру) на території, яку інша конфесія 

вважає «канонічною»; про будівництво сакральних споруд (зокрема, 

православних, греко-католицьких) у зоні історичного домінування іншого 

віросповідання (наприклад, ісламу, православ’я, греко-католицизму); про 

візит релігійного діяча, церковна позиція якого не співпадає з баченнями 

релігійно-церковних проблем частиною віруючих інших конфесій тощо. 

Створюється враження, що поки йдеться про певною мірою абстрактні 

розумування на тему толерантності, віруючі відповідають так, «як треба 

правильно»; коли ж мова йде про речі чи відносини конкретні, 

матеріальні, то в них починає діяти інша система оціночних координат із 

спрощеною градацією «ми – не ми», «свій – чужий».  

Подібні, більш чи менш масштабні вияви дають підстави для 

припущення, що наслідки жорстких, «шокових» конфліктів кінця 80-х – 

першої половини 90-х років м.ст., пов’язані з боротьбою за право 

успадкування сакральних об’єктів і майна, з переформатуванням 

православних спільнот, впливом на нову владу та ін., насправді нікуди не 

зникли, а лише перестали бути поверхневими, пішли вглиб, існують у 

«тліючому» стані, як потенційно конфліктогенні. Щоправда, тепер вони 

оснащені більш витонченою аргументацією, апелюванням до біблійних і 

богословських текстів, церковно-історичних прецедентів, посиланнями на 

релігійні авторитети і для маси пересічних віруючих постають як складна 

для самостійного осмислення і розуміння проблема-обставина, що дедалі 

частіше фіксується соціологічними дослідженнями.  

Вже саме існування в Україні масштабного і резонансного 

міжправославного конфлікту своїми наслідками, впливами, полемічною 

аргументацією на всіх рівнях, політизацією міжцерковних відносин, 

включенням у проблему політиків, владних структур, інших держав і 

релігійно-церковних центрів, зрештою – угрупувань для захоплення 

церковних об’єктів рейдерського ґатунку істотно ускладнюють 

можливості для послідовно толерантних відносин у процесі досягнення 

консенсусу двох найбільших православних церков. Фактично у першій 

половині 90-х років ХХ ст. у релігійному середовищі країни були створені 

прецеденти релігійної нетолерантності, які продемонстрували, що 

міжрелігійні відносини й інтереси – це не лише благосні і єлейні повчання 

старенького священика, а й досить жорстка боротьба великих груп 

конфесійно орієнтованих людей; ці прецеденти знизили не лише загальний 

рівень практичної толерантності у відносинах між конфесіями та 
                                                 

 Чисельність тих респондентів, що затрудняються висловити свою думку щодо 

окремих актуальних питань державно-церковних відносин, складає подекуди досить 

вражаючу кількість: від 26 до 42% [Религия в Украине: конфессии, отношения, 

верующие. – С. 20, 26]. 
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віруючими цих конфесій, а й на майбутнє стали і стають психологічною 

завадою послідовному запровадженню зазначеного принципу. 

Це робить завдання формування толерантизації міжконфесійних 

відносин в Україні актуальним, а, зважаючи на світові тенденції, 

необхідним, невідкладним і повсякденним. Толерантність відносин, діалог 

конфесій нині стають тими імперативними умовами розв’язання 

проблемних питань, тим культурно-психологічним базисом, за яких і на 

якому тільки й можлива конструктивна співпраця, співіснування 

релігійних, національних чи інших спільнот у поліконфесійному, 

поліетнонаціональному соціумі, яким є Україна. 

Під толерантністю у релігійній сфері розуміються відносини, що 

складаються між суб’єктами – представниками конфесій – і які базуються 

на повазі й сприйнятті існуючого розмаїття релігій, конфесій та 

віросповідань як різноманітних форм самовираження і самовиявлення 

людини; на визнанні не лише за своєю конфесією, а й за всіма іншими 

права на свободу совісті, зокрема, релігійну свободу, на правову 

рівноправність і рівність можливостей для всіх конфесій, віросповідань та 

окремих людей. Такого характеру відносини передбачають повагу до 

права інших конфесійних спільнот мати відмінну позицію, переконання, 

судження, поділяючи або не поділяючи їх; до права кожної конфесії у 

відносинах з іншими конфесіями дотримуватися своїх переконань і 

визнання такого ж права за іншими на основі визнання універсальних прав 

та основних свобод людини. Дотримання таких позицій відображає 

розумний компроміс, а не позицію безпринципності, не означає відмову 

від своїх або безоглядного прийняття чужих переконань. Толерантність 

відносин означає також не зайняття конфесіями у міжконфесійних 

відносинах позицій власної винятковості, зверхності, домінування, не 

протиставлення одних релігійних груп («традиційних», 

«державоутворюючих» релігій») іншим («новим», «тоталітарним», 

«деструктивним» тощо); несприйняття і неприйняття конфесією політики 

влади щодо правової дискримінації, обмежень прав інших конфесій чи 

релігійних організацій, спроб політизувати позиції церков та релігійних 

організацій. Нарешті, толерантність у міжконфесійних відносинах означає 

готовність однієї конфесії до практичної співпраці з іншими у суспільно 

значущих напрямах діяльності, залишаючись на принципових позиціях 

своєї конфесії, віровчення. 

Незважаючи на позірну простоту принципу толерантності, який за 

змістом тотожний принципу терпимості, тобто терпимому ставленню до 

чиїхось думок, поглядів і вірувань, практика його запровадження і у світі, і 

в Україні виявляє, що його практичне формування і утвердження виглядає 

досить складним релігійно-церковним і суспільним завданням, особливо 

зважаючи на умови поліконфесійності, політизації релігійного простору, 

на процеси секуляризації, сакралізації та клерикалізації, вияви яких в 
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окремі періоди розвитку українського суспільства були особливо 

помітними. Ця складність не применшується навіть тим, що в Україні 

історично і геополітично традиція віротерпимості, лояльності, 

доброзичливості здавна практикувалася, була необхідною умовою 

співжиття православних серед поляків-католиків та литвинів-язичників, 

православних українців і православних росіян, православних і мусульман, 

православних та іудеїв і протестантів. 

Нинішні складності формування, дотримання й утвердження 

толерантних відносин між конфесіями спричинені, на нашу думку, низкою 

чинників – як зовнішніх щодо самої конфесії, церкви, релігійної 

організації, так і внутрішньо-корпоративних. Першу, зовнішню групи 

чинників складають, зокрема: 

– існування причин матеріального походження, що традиційно 

зумовлюють напругу в міжконфесійних відносинах, нетолерантне 

реагування, загострення відносин між конфесіями та їх 

представниками (брак культових будівель, незавершеність 

процесу повернення колишньої церковної власності, 

пріоритетність права користування реконструйованими за кошти 

держави, місцевих органів влади культові будівлі; суперечки за 

престижні земельні ділянки під будівництво культових споруд та 

ін.). Саме в процесі боротьби за обмежену кількість культових 

будівель (церков, мечетей, молитовних будинків) в Україні 

проявилися найгостріші випадки релігійного радикалізму, 

екстремізму, нетерпимості, нехтування правами інших, що у ряді 

регіонів мали чітко означені національну або націоналістичну 

мотивацію та забарвлення. За таких умов теоретичні викладки 

про толерантність перетворювалися в голослівні, тільки-но тема 

починала стосуватися суперечок з питань власності, володіння, 

користування тощо, майнових претензій та ін.; 

– триваючі спроби політизації релігійних організацій, намагання 

включитися у їх розв’язання владних чинників, партій і політиків, 

спекулятивне переведення проблеми міжконфесійних відносин у 

площину міждержавних, міжнаціональних відносин; 

– непослідовність зі сторони владних структур у питаннях 

дотримання принципу рівності релігійних організацій, 

рівновіддаленості держави від церков, рівного ставлення до них; 

– недосконалість чинного законодавства з низки питань щодо 

юридичного статусу релігійних організацій, процедури їх 

реєстрації, вироблення надійного механізму повернення 

колишньої церковної власності тощо; 

– непослідовність зі сторони владних структур у питаннях 

дотримання принципу рівності релігійних організацій, 

рівновіддаленості держави від церков, рівного ставлення до них; 
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– нав’язування зарубіжними релігійними центрами, спільнотами 

зарубіжних одновірців свого розуміння толерантності, ставлення 

до нього та ін. 

Дії цієї групи чинників на практиці нерідко живлять чи й 

консервують нетолерантні міжконфесійні відносини в Україні, нівелюють 

або блокують результативність заходів, спрямованих на унормування цих 

відносин, утвердження між конфесіями рівності, взаємоповаги, визнання 

за опонентами права на релігійні погляди і позицію, відмінні від власних 

тощо. 

Другу групу чинників – внутрішньоконфесійних, внутрішньо-

церковних, що зумовлюють складнощі формування й утвердження 

толерантних відносин, на нашу думку, складають такі чинники, як:   

– догматична зорієнтованість практично кожної конфесії, 

віросповідання на свою виключність, переконаність у власній 

віросповідній доктрині як єдино істинній, впевненість, що тільки 

«своя» релігія повною мірою зберігає істину, «неушкоджену 

віру», вивищуючи дану релігію над всіма іншими. Кожна церква 

і, зокрема, православна, стверджує, що саме вона є «істинною 

церквою Христовою», «стовпом та утвердженням істини» (1 

Тим. 3:15). Ця претензія на монополізм володіння істиною може 

бути об’явленою чи латентною, але вона завжди присутня і є 

однією з головних тез у практичній місіонерській роботі серед 

неофітів чи віруючих інших конфесій. Дійсно, об’єднуючи 

одновірців всередині релігійних об’єднань або громад, при виході 

за межі одновірної спільноти будь-яке віросповідання 

зустрічається з прихильниками інших релігій і мусить доводити 

свої переваги: більшу істинність, благодатність, більшу 

відповідність етнонаціональним чи культурним потребам й 

інтересам, канонічність, історичні заслуги і т.п., і при цьому 

вказувати на відсутність таких характеристик у інших 

віросповідань, їхнє «відпадіння від Повноти істини», тобто 

протиставляти себе всім іншим. Така позиція зумовлює 

суперництво, що на практиці у багатьох випадках не дуже зважає 

на принцип толерантності, на визнання й за іншими права і 
                                                 

 В Основних принципи ставлення Руської (так в перекладеному з російськомовного 

оригіналу тексті. – В.К.) Православної Церкви до інослав'я (2011), зокрема, 

стверджується: «Православна Церква є істинною Церквою, в якій неушкоджено 

зберігається Священне Передання і Повнота спасительної благодаті Божої. Вона 

зберегла у цільності і чистоті священну спадщину апостолів і святих отців. Вона 

усвідомлює тотожність свого вчення, богослужбової структури і духовної практики 

апостольському благовістю та Переданню Древньої Церкви»/ Основні принципи 

ставлення Руської Православної Церкви до інослав'я. 2011/ Перекл. з рос.: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://orthodox.org.ua/uk/node/8581. 
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свободи дотримуватися своїх переконань тощо. Підкреслимо: 

йдеться не про специфічні особливості індивідуального розуміння 

віруючим засад свого віровчення, а про позицію і політику 

церкви, органічно зумовлену самою релігійною доктриною, 

еклезіологією; 

– прискорена поліконфесіоналізація, різке зростання кількості 

віруючих, релігійної мережі та інші вияви екстенсивного росту, 

до яких конфесії виявилися неготовими. Традиційні церкви, 

релігійні організації, звиклі до історичної інерції світоглядного чи 

віросповідного монополізму, в умовах привнесеного релігійного 

плюралізму, свободи совісті, релігійної свободи, інформаційної 

відкритості не встигли перебудуватися, щоб функціонувати в 

координатах таких цінностей. Щоб переконатися у цьому, 

достатньо ознайомитися із тлумаченням і ставленням до понять 

«свобода совісті», «релігійна свобода», «релігійний плюралізм», 

«автокефальність» деякими релігійними авторитетами в Україні у 

90-і роки ХХ ст. і пізніше; 

– особливості змін складу релігійних організацій як наслідок 

масованого входження віруючих-неофітів у релігійні громади у 

першій половині 90-х років минулого століття. Разом з ними у 

традиційне релігійне середовище були привнесені (на хвилі 

революційно-політичного і релігійного романтизму) ідеї, підходи, 

способи розв’язання проблемних питань, психологія поведінки і 

т. ін., властиві позарелігійним спільнотам, – політичним, 

національним, націоналістичним, націонал-культурним та ін., а 

водночас – і характер реагування на бажання інших віруючих 

мати свою позицію: нетерпимість, непоступливість, 

безкомпромісність, неповага до права інших мати відмінну 

позицію; відмова іншим у праві, аналогічному власному; 

утвердження ієрархії зверхності, протиставлення «своїх» 

«чужим», жорсткі, обвинувальні оціночні формулювання та ін. 

Йшлося вже не про інтолерантність індивідів-неофітів чи груп, а 

про їх негативний вплив на все оточуюче релігійне середовище;  

– відсутність поки що системної і систематичної роботи в 

релігійних спільнотах щодо формування толерантності як 

дотримання принципів релігійного співіснування, обов’язкових 

для всіх. Зарубіжний і вітчизняний досвід діяльності в цьому 

напрямі засвідчує, що толерантність у суспільстві, в релігійних 

спільнотах сама по собі з нічого не з’являється; вона виховується 

й культивується десятиліттями і століттями суспільством, 

релігійними об’єднаннями та організаціями, заінтересованим у 

терпимих відносинах між представниками різних віросповідань. 
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Має місце дія й інших позитивних (конструктивних) й негативних 

(деструктивних) чинників, що істотно впливають на процес формування 

толерантності в релігійному середовищі України. Церкви, релігійні 

організації, які турбуються про власний імідж як цивілізованих конфесій, 

займаються вихованням толерантного ставлення до інших віровчень з 

врахуванням цих чинників, використовуючи і розвиваючи їх 

конструктивний вплив і блокуючи, мінімізуючи – негативний. 

Практика міжконфесійних відносин в Україні засвідчує, що змістом 

формування толерантності на всіх рівнях є:  

– всебічне заохочення практики діалогу, переговорного процесу 

між конфліктуючими сторонами у релігійній сфері, в першу 

чергу, тими, що істотно впливають на релігійну ситуацію в 

Україні в цілому, – міжправославному, православно-греко-

католицькому та ін. При цьому приклад високої релігійної 

терпимості й поваги до носіїв інших віросповідань мають 

демонструвати саме вони – найбільші, найвпливовіші конфесії, на 

позицію, способи реагування яких у релігійному просторі так чи 

інакше орієнтується більшість існуючих конфесій. Поки що 

конструктивний діалог, переговори між найчисельнішими 

конфесіями з гострих питань міжцерковних, міжконфесійних 

відносин значною мірою – скоріше побажання, благі наміри, аніж 

результативні акції; за деклараціями про готовність до діалогу, за 

першими кроками в переговорах здебільшого не виявляється 

дійсного прагнення сторін йти на певні поступки, що тільки й 

робить діалог продуктивним; 

– співпраця конфесій в процесі реалізації соціальних програм, 

проектів, спрямованих на утвердження і захист традиційних 

цінностей, моралі та ін., що як ніяка інша діяльність зумовлює 

терпимі, поважливі, компромісні відносини між конфесіями чи 

їхніми представниками. Виступаючи на зустрічі Президента 

України з главами та представниками традиційних християнських 

конфесій і релігійних організацій, Предстоятель УПЦ МП 

митрополит Володимир зазначив, що незважаючи на «іноді 

складні стосунки між конфесіями і релігійними організаціями, ми 

маємо бути єдиними у захисті традиційних цінностей нашого 

народу», «показувати приклад у служінні ближньому і 

нужденному»319; 
                                                 
319
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– розгортання систематичної виховної, роз’яснювальної роботи 

церквами, релігійними організаціями з формування у віруючих 

почуття терпимості до представників інших релігій, визнання не 

лише за своєю конфесією, а й за всіма іншими права на свободу 

совісті, релігійну свободу, на правову рівноправність, рівність 

можливостей для всіх конфесій та їх адептів; формування інших 

рис дійсно толерантної людини; 

– неухильне дотримання ієрархами, кліром, віруючими принципів 

толерантності у повсякденному релігійному житті 

(проповідницькій та освітній діяльності, під час проведення 

масових заходів релігійного змісту: молебнях, освяченнях, 

хресних ходах, маніфестаціях тощо; у виступах через ЗМІ, на 

прес-конференціях, в інтерв’ю, у спілкуванні на побутовому рівні 

та ін.), неучасть у заходах, які за своїм змістом та цілями можуть 

бути розцінені як нетолерантні, екстремістські, спрямовані проти 

інших конфесій і т. ін.; 

– публічний осуд з позицій релігійної моральності діяльності 

різного роду біляцерковних та церковних формувань, що на 

практиці набуває характеру нетолерантної, нецерковної, прямо чи 

опосередковано направленої проти згоди і порозуміння між 

конфесіями; 

– сприяння виробленню надійних правових та адміністративних 

механізмів попередження і недопущення на місцях практики 

прихованої нетолерантності при розв’язанні місцевими органами 

влади, органами місцевого самоврядування конкретних проблем 

релігійної сфери, що зачіпають міжконфесійні відносини 

(повернення культових будівель та майна, виділення земельних 

ділянок під будівництво культових будівель, визначення питань 

правонаступництва релігійних громад, реєстрація нових 

релігійних організацій тощо). 

Позитивні подвижки у справі толерантизації міжконфесійних 

відносин, що відбулися в Україні в останні роки, поки що не знімають з 

порядку денного проблемних питань, серед яких: 

– ідейно-догматична позиція окремих церков, яка проявляється в 

оцінках маловартості чи неприйнятності будь-яких спільних 

зусиль (соціальних, культурно-освітніх, місійних та ін.), доки не 

буде досягнута згода з фундаментальних, принципових причин 

розходження між церквами, що мінімізує рух до толерантних 

відносин. Так, наприклад, Російська Православна Церква у своїх 

«Основних принципах ставлення РПЦ до інослав'я» (2000), на які 

орієнтується і УПЦ МП, вважає категорично неприйнятною 

пропозицію, що «християнські розділення… можуть бути зцілені 

або подолані за допомогою компромісних міжденомінаційних 
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угод», що «християнська єдність нібито існує поверх 

деномінаційних бар'єрів»; заявляє, що вона «не може визнавати 

«рівність деномінацій», доки наявні догматичні розбіжності не 

будуть усунуті через «покаяння, навернення і оновлення»; 

відкидає тезу, що «єдність християнського світу можна відновити 

тільки шляхом спільного християнського служіння світові»; 

зрештою, РПЦ вважає «абсолютно неприйнятною» теорію, згідно 

з якою «християнство існує у вигляді гілок»; неприпустимим 

«саме налаштування на толерантність до різнодумства у 

вірі»320; 

– поширеність у релігійних спільнотах, особливо на первинному, 

місцевому рівні позиції, орієнтованої на автаркію, замкненість, 

відгородженість від світу й інших релігій як спосіб релігійного 

самозахисту, збереження сакральної традиційності, релігійного 

консерватизму. Звідси – більш чи менш очевидна політика 

самоізоляції, небажання вступати у відносини з іншими 

конфесіями, насторожене, нетолерантне ставлення до них, 

неготовність до толерантних відносин. З цим чинником пов’язана 

і поширеність на побутовому рівні релігійної нетерпимості, 

ігнорування позицій інших, неповаги до переконань, що не 

співпадають з власними і т. ін. Більше того, на цьому рівні 

нетолерантність подекуди набуває не лише поширення, а й 

категоричності, безкомпромісності, огрублення, спрощення, 

вульгаризації, образливих форм і за всієї своєї простоти, але 

емоційності й бездоказовості може, як певний стереотип, 

існувати, паразитувати на складнощах міжконфесійних відносин 

досить тривалий час;  

– подвійні стандарти інтерпретації й застосування принципу 

толерантності: з одного боку, висловлюється чимало заяв, всякого 

роду абстрактних декларацій про готовність діяти толерантно, що 

оприлюднюються церковними органами та службами чи їх 

представниками; а з другого – події, факти, конкретні акції, що 

далеко не завжди демонструють слідування проголошеним 

принципам толерантності. Не ставши суттю практичного 

поведінського реагування на релігійну позицію, світоглядні і 

віросповідні цінності та переконання інших, декларативна (тобто 

голослівна, насправді незасвоєна) толерантність легко 

забувається чи й ігнорується в життєвих конфліктних ситуаціях. 
                                                 
320
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Таким чином, міжконфесійні відносини в умовах поліконфесійної 

України, надзвичайно політизованого українського соціуму 

представляють собою доволі напружене й поляризоване поле релігійних 

цілей та інтересів, де кожен суб’єкт діяльності (церква, релігійна 

організація, конфесія), відстоюючи свої інтереси, виступає не лише як 

партнер, а й опонент чи й суперник у боротьбі за гідне для себе місце у 

суспільстві, за юридично закріплені права і свободи, за збільшення своїх 

прихильників тощо. Для поліконфесійного суспільства і самих конфесій 

орієнтація на толерантність стає безальтернативною умовою розвитку і 

стабільності. 

 

 

 

 

4.2. Конфесійно-богословські можливості 

утвердження міжрелігійної злагоди 

 

Розмірковуючи над проблемою налагодження міжконфесійної 

злагоди, спробуємо проаналізувати конфесійно-богословський вектор її 

уможливлення. В дослідницькому середовищі існують різнополярні 

оцінки можливості, доцільності та ефективності міжконфесійного 

богословського діалогу, що пов’язано із “богословською” специфікацією. 

Адже якщо можливість й доцільність міжконфесійного порозуміння 

загалом спонукається нагальною необхідністю співіснувати в одній 

суспільно-історичній дійсності різних конфесій, які не в змозі усунути чи 

виправити поліконфесійність сучасного світу, то потреба (а головне – 

досяжність) у богословському зрізі порозуміння не є очевидною. А й 

справді, чи можливе утвердження міжконфесійної злагоди з 

богословського боку?  

Конфесійні богослови є виразниками власної релігійної парадигми. 

Вони не повинні і не прагнуть поступатися точкою зору, сформованою 

певною конфесійною традицією, в ім’я утвердження якоїсь злагоди. Адже 

ж, з одного боку, завданням богослова є висловити Бога, світ та людину 

спираючись на ту істинну доктринальну основу, що є фундаментом 

віровчення певної конфесії. З іншого ж – звичайно, конфесійні богослови 

перебувають у конкретному суспільно-історичному контексті, вихідні 

параметри якого вони змушені враховувати при проголошенні остаточної 

істини. Але ж уявлення про останню у різних богословських системах не 

тотожні. Тож навіть якщо силою зовнішніх обставин конфесійні богослови 

змушені помічати у співіснуючих поруч іншомислячих Божественні 

істини, то це аж ніяк не призводить до визнання гідності й істинності 

міркувань останніх. 
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Злагода є таким способом взаємопорозуміння, в основі якого лежить 

спільна мета, для досягнення якої необхідна послідовна діяльність 

взаємовизнаних суб’єктів за узгодженими методами. Тобто, для 

утвердження злагоди, зокрема міжконфесійної, повинна бути спільна 

основа: доктринальна, методологічна і, перш за все, буттєва (соціальна, 

історична, культурна). Та, що найважливіше, для утвердження злагоди 

потрібний спільний інтерес (об’єктивний фактор) і бажання 

порозумітися (суб’єктивний фактор). Порозуміння між прихильниками 

різних доктрин досягається шляхом тривалого діалогу. Для повноцінного 

богословського міжконфесійного діалогу необхідно не лише визначити 

гідних суб’єктів, актуалізувати проблему, сформулювати тему, усвідомити 

мету, а й підготувати відповідний контекст та сприятливі умови для його 

проведення.  

І, як не прикро на це вказувати, розмова про конфесійно-

богогсловські можливості утвердження міжрелігійної злагоди виглядає 

справою доволі проблематичною. В усякому випадку ми спостерігаємо, 

що сьогодні, скажімо в Україні, мова може йти лише про створення 

передумов міжконфесійного богословського діалогу та початок 

формулювання придатної мети для міжконфесійної злагоди. Щодо 

богословського діалогу, то вкажемо: він найперше міг би розпочатися між 

християнськими богословами різних конфесій, бо ж їх доктрини є 

спорідненими, що зумовлює ймовірність термінологічного та 

методологічного порозуміння, а єдиний життєвий контекст сприяє 

виробленню спільної проблематики та, очевидно, й мети для злагоди. 

Сьогодні помічаємо в Україні, як, найчастіше внаслідок принагідної 

доречності тієї чи іншої богословської рефлексії – тобто за відсутності 

хоча б умовної стабільності буттєвого контексту, богослов’я, залежно від 

його конфесійного варіанту, перетворюється або ж на ситуативно-

адаптативний механізм для світогляду віруючих у постійно змінюваній 

суспільній дійсності, або ж у містично-теоретичний засіб обґрунтування 

певних суспільно-політичних ідеологем. Тож богословська проблематика 

(в притягувальному векторі) щочастіше зосереджується на проблемах 

суспільно-політично-історичної дійсності світу цього (іноді – конкретно 

локалізованого). Та й тут лейтмотивом богословських пошуків стають 

здебільшого приватно-інституційні інтереси, а не осмислення потреби 

міжрелігійної злагоди, а діалогічні майданчики для пошуку консенсусу 

щодо суспільного буття й інтересів людини переважно перетворюються на 

арену для ідеологічних баталій.  

Найперше звернемо увагу на спільну основу (доктринальну, 

методологічну та буттєву) для утвердження злагоди. Очевидно 

щонайбільшого порозуміння богослови могли б досягнути стосовно 

питань, які стосуються не релігійної традиції (бо ж її трансформація під 

впливом зовнішніх обставин є внутрішньою справою самої конфесії), а 
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швидше Божого Слова й людського буття. Та для адекватного 

обговорення цих питань потрібні певні умови: для першого, щонайменше, 

- порозуміння на методологічному ґрунті (це досягається тривалим 

співіснуванням у одному культурному середовищі та 

ідентичними/подібними освітніми програмами), а для другого – 

спільність життєвих обставин (емпіричної даності), конфесійних 

очікувань (гіпотетичної даності) та мети (верифікаційних параметрів). 

У глобалізованому світі (міжнародний масштаб) ситуативно 

віднаходимо видимі ознаки прагнення до утвердження міжрелігійної 

злагоди з метою спасіння людства загалом (Всесвітня Рада Мудрості, 

Парламент релігій, ІІ Ватиканський собор і післясоборова політика 

Католицької Церкви та ін.)321. Тут завдяки абстрагованості глобальним 

масштабом від конкретних емпіричних нюансів уможливлюється 

конструктивний богословський діалог стосовно суспільно-цивілізаційних 

проблем, а біблеїстичні студії часто виявляються взаємодоповнювальними 

та взаємокорисними. Але звертаючись до конкретних контекстуальних 

обставин, для прикладу – сучасної України, ми лише можемо говорити про 

створення зовнішнім чином сприятливих передумов для ведення 

богословського діалогу та поступового налагодження міжконфесійної 

злагоди в цих двох напрямках (щодо Слова Божого та людського буття), а 

саме: наявність Українського Біблійного Товариства та Всеукраїнської 

Ради Церков. Та нестабільний суспільно-політичний контекст й 

відсутність позитивної традиції ведення міжконфесійного діалогу та 

інституційні амбіції, а отже - пріоритетність приватної мети (користь для 

конкретної інституції) над загальною (користь людини, людства, народу), 

щонайбільше заважають богословському порозумінню й не сприяють 

утвердженню міжконфесійної злагоди. Богословський діалог та наступна 

злагода у цих двох площинах могли б сформуватися тут на 

україноцентричному ґрунті.  

Так, скажімо, щодо біблеїстики, то придатною метою для злагоди 

могла б слугувати справа адекватного перекладу Біблії українською 

мовою. Як спостерігаємо в сучасній Україні, до усвідомлення проблем 

адекватності тексту перекладу Біблії науковці та богослови лише 

підходять. Але погоджувальна верифікація правильності перекладу 

богословами різних конфесій, що застосовувалася при перекладі Біблії 

Українським Біблійним товариством за авторством о. Рафаїла Турконяка 

(2011 р.), не може вважатися сьогодні задовільною. І робота з перекладу 
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 Про складну історію тенденцій до утвердження міжрелігійної злагоди в 

глобальному масштабі добре розповідається в глибокій аналітичній статті д.філос.н. 

проф. Л.Филипович [Филипович Л. Свобода релігії: виклики нового часу і пошук 

відповідей // Релігійна свобода: Свобода релігії і міжрелігійний діалог: глобальні 

виміри й локальні вияви. Науковий щорічник №16. – К., 2011. – С. 22-28].  
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Біблії українською мовою продовжується.322 Узгодження ж наукового 

перекладу Біблії із традиційними різноконфесійними тлумаченнями 

християнського віровчення потребує попередніх тривалих дискусій між 

науковцями та богословами, між богословами різних конфесій та 

вироблення у їх процесі прийнятних інтерпретацій, які б ґрунтувались на 

спільному розумінні співвідношення Слова Божого та людського 

висловлювання в тексті Біблії.  

Водночас варто нагадати, що богословський біблеїстичний діалог 

можливий тільки між тими конфесіями, які мають спільну точку відліку 

формування варіативності своїх традицій і лише в межах сумісних 

підходів до тлумачення Слова Божого. Історія міжконфесійного 

богословського діалогу щодо біблеїстики підтверджує, що різнотрадиційні 

способи тлумачення Біблійного тексту можуть узгоджуватися тільки 

внаслідок тривалого богословського діалогу, в процесі якого богослови 

дослухаються не винятково до своєї конфесійної доктрини, а й до потреб 

спільноти, для якої здійснюється переклад, і найперше – врахують наукові 

здобутки у справі біблеїстики. Тож лише спільний інтерес та наукова 

методологія разом із щирим бажанням порозумітися можуть зробити 

такий богословський діалог актуальним, продуктивним та адекватним. Це 

підводить нас до думки, що спільна буттєва основа (контекст) 

продукує спільну проблему (висловлення Слова Божого конкретною 

мовою) та спонукає до застосування подібних методів 

(загальновизнаний та спільноузгоджених) за умови доктринальної 

несуперечності (розуміння Слова Божого). 
Відмінність підходів до перекладу Біблії католиків, православних, 

протестантів та (стосовно Старого Завіту) іудеїв має доктринальнальний 

характер і чітко визначене культурно-історичне контекстуальне 

походження. Тому пошуки спільного у цій царині можливі лише за 

наявності доброї волі до переосмислення тексту Біблії в сучасних умовах 

(наукові здобутки, культурно-світоглядні засади). Однак, якщо для 

католиків і протестантів завдяки тривалій попередній біблеїстичній роботі 

їхніх конфесійних богословів у порозумінні зі світськими науковцями 

такий діалог є можливим (бо ж вони виробили приблизно подібні підходи 

до тлумачення співвідношення Слова Божого та людського 

висловлювання у Біблії, надавши тут провідну роль смислу Слова Божого, 
                                                 
322

 Четвертий повний переклад Біблії з давньогрецької мови (Септуагінти) здійснено 

лауреатом Національної премії України ім. Т.Шевченка архімандритом Рафаїлом 

(Турконяком) і репрезентовано в УБТ. Богословська експертиза проводилася 

представниками різних християнських конфесій України, що входять до складу УБТ, 

а також загальновизнаними українськими і міжнародними фахівцями у сфері 

біблеїстики та теології [[Електрон. ресурс]. - Режим доступу:http://www.irs.in.ua/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=887%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=6

1&lang=uk] 
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що може варіативно розумітися у конкретних суспільно-історичних 

контекстах), то для православних церков це є більш проблематичним саме 

завдяки доктринально визначеній першості традиції: Біблія тут набуває 

своєї сакральної значимості завдяки її традиційному тлумаченню323. Тому 

порозуміння й співробітництво між Східною Православною Церквою, 

Орієнтальними Православними Церквами і Об’єднаними біблійними 

товариствами постає справою, успішність та доцільність якої повністю 

залежить від конкретних обставин та тієї безпосередньої користі, яку така 

співпраця приносить Православним церквам324. З цієї позиції переклад має 

бути відповідним саме букві православного розуміння. Метою ж такого 

співробітництва є: “4.1 Сприяти зростанню перекладів і видань Біблії, що 

підходять для Православної аудиторії…” та “4.2 Підтримувати і 

стимулювати спільні локальні методи розповсюдження Священного 

Писання, особливо в країнах, в яких одна чи дві Церкви об’єднують 

більшість християн”325. Очевидно, що істинна мета богословського 

діалогу та ситуативно-принагідної злагоди різноконфесійних 

богословів на цьому рівні – на рівні перекладів національними мовами 

Священного Писання – катехитична (утверджувати й поширювати своє 

тлумачення Слова Божого). Зрештою, вона поділяється на дві: конкретно 

конфесійна (захист православної інтерпретації) та глобально-місійна 
                                                 
323

 “Для Східної Православної Церкви і Орієнтальних Православних Церков, 

Священне Писання невіддільне від священної традиції Церкви, а також від своєї місії 

у світі, оскільки воно адресоване, головним чином, членам спільноти віри. Отже, 

відправними точками при читанні і тлумаченні Слова Божого (Логоса) є літургійне 

життя і живий досвід Церкви”, тож діалог у цій царині можливий лише тому, що 

ОБТ (Об’єднані біблійні товариства) “згідні з тим, що Священне Писання 

відноситься до всіх Церков, визнаючи, що доктринальне тлумачення належить саме 

Церквам” [2.1, 2.2 Меморандум о понимании и сотрудничестве между Восточной 

Православной Церковью, Ориентальными Православными Церквами и 

Объединенными библейскими обществами // Джерело публікації: risu.org.ua // 

Богословський портал. – 18 січня 2011, 18:18: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

http://theology.in.ua/ua/bp/theological_ monitoring/40232/]. 
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 Адже “3.1 Східна Православна Церква і Орієнтальні Православні Церкви 

визнають важливість активного співробітництва з ОБТ і Всесвітнім братством 147 

Біблійних товариств у сфері перекладу, видання і розповсюдження Священного 

Писання, у благо свого церковного життя” … “3.3 Східна Православна Церква і 

Орієнтальні Православні Церкви продовжують прагнути до участі в життя і роботі 

національних Біблійних товариств, а також до того, щоб бути на належному рівні 

представленими в органах управління цих Товариств”…, які у свою чергу 

зобов’язані “3.5 ОБТ як всесвітнє братство Національних біблійних товариств вірні 

своїм намірам слідкувати за тим, щоб діяльність Біблійних товариств відповідала 

букві православного розуміння Священного Писання, а також його місця і ролі в 

церковній традиції і самому житті Церкви” [Там само]. 
325

 Там само. 
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(поширення християнства). Тут наголошується спільність і загальність для 

всіх Православних Церков Священного Писання та доктринальність 

тлумачення, що належить індивідуалізовано саме Церквам. Тож традиція 

конкретної церкви і визначає правильність тлумачення Священного 

Писання. 

Вищенаведене стосується глобального світового досвіду 

налагодження богословського діалогу щодо біблійної тематики. 

Ілюстрований документ виражає щонайяскравіше відношення 

Православних Церков до справи Біблійних товариств. Та необхідно 

наголосити, що тенденція до застереження інтересів саме своєї конфесії 

(конфесійно-місійна мета) в процесі здійснення загальнохристиянської 

мети (глобально-місійна мета) є загальною. Тому ми схильні вбачати в 

подібній співпраці спроби налагодження швидше ситуативно-

принагідної злагоди, або ж формування механізмів, за допомогою яких у 

ситуації спільної скрути декілька суб’єктів (конфесійних конкурентів) 

спроможні узгодити свої зусилля задля справи застереження інтересу 

кожного зокрема, якщо такі не є суперечними. Так, скажімо, спільний 

буттєвий контекст, а отже – спільні проблеми й конкуренти (світський 

світогляд високотехнологізованого інформаційнонасиченого секуляризо-

ваного суспільства), який протягом тривалого історичного періоду поділяли 

католики й протестанти, спричинив до необхідності для католицьких і 

протестантських біблеїстів порозумітися. І це стало можливим внаслідок 

тривалого обговорення ними в секулярному середовищі та наукових колах 

проблем співвідношення Слова Божого та конкретних його конфесійних 

інтерпретацій.  

Саме визнання пріоритетності смислу Слова Божого, що передається 

людською мовою згідно контекстуальним вимогам до останньої, 

уможливило їх порозуміння на біблійному ґрунті. Різного ґатунку 

буквалізм не сприяє порозумінню та злагоді не лише між християнськими 

богословами різних конфесій, але й може спричинити до непорозумінь та 

суперечностей між богословами однієї конфесії. Буквалізм у тлумаченні 

Слова Божого завжди спирається на беззастережне визнання істинності 

конкретного контекстуального його витлумачення, а відтак і слугує 

підтвердженню авторитетності тієї інституції, яка є носієм цього способу 

його інтерпретації. Тож офіційна позиція церковної інституції зазвичай 

спирається на традиціоналістсько-буквалістське326 тлумачення Слова 

Божого (та віровчення) з метою самозахисту від мінливості та 

тимчасовості буттєвого контексту. Такий спосіб самозахисту активно 
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 В даному випадку ми маємо на увазі методологічний підхід, згідно з яким 

“правильним є саме й лише таке розуміння” Слова Божого, висловленого Біблією, та 

віровченням, яке вважали істинним засновники конфесії, авторитетні богослови 

періоду формування основ віровчення. 
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формує відчуття конфесійного ексклюзивізму щодо іншої частини світу, 

сприяє світоглядній закритості послідовників за мурами власних 

певностей. Якщо ж завдяки тиску зовнішніх обставин та внутрішній 

зрілості конфесійне віровчення відкривається світові та сприймає 

тимчасовість лише як можливість та спосіб проявлення вічного – 

конфесійні богослови у пошуках смислу Слова Божого (а не букви, в якій 

зафіксоване його конкретне визначення) схильні шукати 

взаємопорозуміння, а то й злагоди у цій справі із іншоконфесійними 

богословами-прихильниками подібних переконань.  

Та коли ми задамо конкретизовані буттєві параметри й подивимося, 

чи ж готові, скажімо, українські богослови різних конфесій вести 

біблеїстичний богословський діалог на належному рівні, то ми 

переконаємось в тому, що відповідь залежатиме в основному від 

контекстуальності умов. Очевидно, що сьогодні їм заважатимуть 

принаймні декілька обставин: відсутність спільної мети для порозуміння 

та відсутність необхідної кількості високоосвічених богословів-біблеїстів, 

які б спромоглися вести діалог із цієї проблематики між собою та зі 

світськими фахівцями у науково-дослідницькому дискурсі.  

Для усвідомлення того, як формується конфесійне підґрунтя для 

богословського біблеїстичного діалогу, достатньо простежити хоча б 

історію формулювання конституції ІІ Ватиканського Собору Dei Verbum, 

завдяки якій (і внаслідок усього подальшого екуменічно-діалогічного 

досвіду) й постало те своєрідне співвідношення Слова Божого, традиції та 

Магістеріуму, яке забезпечує й сьогодні католиків механізмами 

порозуміння із протестантськими та світсько-академічними суб’єктами 

щодо біблеїстики. Цей шлях для католиків означав, звичайно, і своєрідне 

применшення значення традиції внаслідок необхідності відживлення 

Слова Божого й потреби оптимізації катехизації світу та секуляризованої 

західно-європейської культурної спільноти327, що необхідно викликало з 

часом і традиціоналістський спротив у самому католицизмі. І хоч лише в 

середині ХХ ст. Католицька Церква змінила свою позицію щодо Писання, 

але уже сьогодні ми спостерігаємо вповільнення процесу переосмислення 

співвідношення Слова Божого та Передання. Однак повчальною є 

поступовість впровадження теоретичних нововведень (зокрема 

методологічних) у свідомість маси віруючих: спочатку в теоретично-

методологічних дискусіях богословсько-академічних кіл, а лише потім 

через систему освіти нового покоління богословів здійснюється виважено-

“природне” призвичаєння до осучаснених поглядів загалу вірян. Так 

покроково здійснюється й оптимізація ширшого міжцерковного діалогу за 

рахунок звернення до спільного предмету дослідження (фіксованого 
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тексту Біблії) та застосування загальновизнаних методів дослідження 

(наукових, тих, що працюють на дослідження емпіричного матеріалу для 

отримання об’єктивних результатів).  

Саме це й уможливило богословський діалог на біблієзнавчу 

тематику. Це, зрештою, формує й передумови до злагоди на ширшому 

рівні: віряни, виховані на екуменічних ідеях та із переконанням, що Слово 

Боже може проявлятися лише посередництвом безлічі людських слів та 

мов, більше схильні відчувати споріднення з іншоконфесійними 

християнами, прагнути до злагодженої співпраці з ними на благо людства, 

конкретної людської групи, людини, індивідуалізованої усіма їй 

притаманними характеристиками.  

Але нагадаємо, що добра воля для здійснення такого діалогу, 

сформована майже сторічними попередніми розмірковуваннями щодо 

відмінностей між католицьким та протестантськими чи світськими 

підходами до розуміння Святого Письма, була висловлена офіційно (тобто 

попередньо осмислена, видобута та сформульована найкращими 

католицькими богословами) на ІІ Ватиканському Соборі. Саме 

Конституція Dei Verbum закликала католиків до сприйняття одкровення 

Божого і людської відповіді на нього в менш жорстких термінах, 

описуючи одкровення як динамічний процес, що відбувається під 

керівництвом Святого Духа328. Та ось для багатьох священнослужителів 

попередньої формації це виявилось радикальною переміною напрямку та 

самого богословського духу, що спричинило як до наступного спротиву 

(традиціоналістів), так і до, значною мірою, тенденцій осучаснення 

католицького богослов’я загалом.  

Схвалення Собором нових біблійних перекладів і міжконфесійного 

співробітництва в цій галузі (DV 22) актуалізувало й екуменічну 

співпрацю. В 1969 р. була заснована (з метою координувати католицькі 

проекти в цій галузі та в ролі компетентного органу для роботи в 

співробітництві з Об’єднаними біблійськими товариствами) Всесвітня 

католицька федерація з питань біблійського апостольства (WCFBA). 

Екуменічне злиття ресурсів для роботи над перекладами з того часу 

вважалось нормою, і в 1984 р. із 590 перекладацьких проектів 390 були 

міжконфесійними (за участю й католиків)329.  

Відтак біблеїстика стала дієвим підґрунтям порозуміння. При цьому 

слід наголосити, що в Dei Verbum (23-25) також заохочувалась наукова 

робота та освіта й духовне формування кліру у відповідному дусі, що 

означало виховання висококваліфікованих священнослужителів, які б 

могли тлумачити мирянам текст Біблії без нісенітниць чи ідеологічних 

зловживань (контекстуально породжених міфів та ідеологем).  
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Крім того, біблеїстика відкрила шлях і до започаткування можливого 

порозуміння у галузі христології (звичайно, тут виключаються іудейські 

богослови). Але варто згадати, що причиною бажання порозумітися у 

різноконфесійних християнських богословів виявилось знецінення 

християнських переконань у секуляризованому та високоосвіченому 

християно-європейському світі. Саме для того, аби відповідати на 

належному рівні запитам світогляду високоосвічених (широко 

поінформованих – інформаційна доба) сучасників, конфесійні богослови 

самі здобували якісну освіту, піднімали свій богословський дискурс до 

академічно-теоретичного рівня, вишколювали прийнятні методології 

порозуміння зі світом і висловлювання Слова Божого. Тож “лише за 

допомогою навчання богословів неможливо фізично нагодувати голодних, 

однак через недолік добре підготовлених богословів можуть висохнути 

джерела, з яких ми п’ємо всі”330, - усвідомила католицька та 

протестантські церкви.  

Біблійна тематика й тепер залишається найвдячнішою темою для 

богословсько-світсько-наукових діалогів, оптимізатором міжконфесійного 

порозуміння, синхронізатором різноконфесійних богословських 

тенденцій, засобом вироблення спільної термінології (основа 

порозуміння). Але, як ми помітили, в Україні до її здійснення лише 

підходять. Так, на нещодавньому семінарі “Біблійна та патристична 

богословська термінологія” прот. Б.Огульчанський (УПЦ МП) нагадав, що 

«Біблія – це надбання Церкви» і запропонував залучати до обговорення 

проблемних місць біблійного тексту представників українських церков331. 

Це дає надію, що повноцінний діалог таки розпочнеться. Проте хочеться 

наголосити, що найсприятливішим середовищем для власне діалогу, що 

передбачає рівноповажних взаємовизнаних суб’єктів його, повинен бути 

світсько-науково-академічний контекст. Адже ж відомо, що біблеїстика 

також може виступати і майданчиком для утвердження певних «корисних 

інтерпретацій» з певною (в т.ч. й політичною метою)332. 

Тому варто також задатися й наступним питанням: з якою ж метою 

провокуються ті чи інші богословські дебати? Чи справді в їх основі 
                                                 
330

 Там само. – С. 26. 
331

 Науковці і священники обговорили в Києві проблеми богослужбового перекладу. 

– 3.02.2011 – Релігія в Україні » Новини » Українські: [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://www. religion.in.ua/news/ukrainian_news/8139-naukovci-i-svyashhenniki-

obgovorili-v-kiyevi-problemi-bogosluzhbovogo-perekladu-foto.html 
332

 Яскравою ілюстрацією дещо інших підходів в біблеїстиці може служити захід, 

проведений майже одночасно із вищевказаним: міжнародний колоквіум 

“Біблійський коментар: сучасна слов’янська перспектива” [4 02 2011. - Релігія в 

Україні » Новини » Українські: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/8155-v-ukraine-sostoyalsya-mezhdunarodn 

yj-kollokvium-biblejskij-kommentarij-sovremennaya-slavyanskaya-perspektiva.html]. 

http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/8155-v-ukraine-sostoyalsya-mezhdunarodnyj-kollokvium-biblejskij-kommentarij-sovremennaya-slavyanskaya-perspektiva.html
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/8155-v-ukraine-sostoyalsya-mezhdunarodnyj-kollokvium-biblejskij-kommentarij-sovremennaya-slavyanskaya-perspektiva.html


265 
 

лежить бажання віднайти злагоду задля спасіння людини, людства? 

Вочевидь, що про порозуміння й злагоду різноконфесійних богословів 

стосовно еклезіології можна говорити лише в протилежному значенні – 

апологетичне протистояння, бо ж тут богослови тієї чи іншої конфесії 

відстоюватимуть істинність обґрунтування саме її конкретної 

інституційної форми (в тому чи іншому, зокрема й варіативному в одній 

конфесії, вигляді). 

 Метою будь-яких еклезіологічних студій завжди є доведення 

виняткової ролі в справі спасіння людства певної церковної інституції з її 

усталеними формами та методами регуляції суспільної дійсності. Хоча в 

середині конфесійної еклезіології ми очевидно простежуватимемо 

протилежні тенденції, що провокуються життєвими обставинами й 

інтелектуальними запитами різних богословських груп. Та й в цілому 

богослів’ї однієї конфесії ми можемо відслідковувати різні варіації 

консерватизму чи новаторства. Такі тенденції до розвитку чи 

консервування віровчення певної конфесії відчутно впливають і на 

спроможність богословів до порозуміння та їхню готовність до пошуків 

шляхів формування міжконфесійної злагоди, що залежить від буттєвої 

ситуації та суспільних обставин. Якщо конфесія розуміє необхідність 

повернутися обличчям до суспільних запитів, то її богослов’я шукатиме 

оновлених (у діалозі з іншими) засобів переосмислення істинності 

віровчення; якщо ж конфесія має надію пристосувати зовнішні обставини 

до власної мети регулювання суспільною дійсністю, то вона не буде 

зацікавлена у конструктивному богословському діалозі з іншими 

конфесіями, а тим більше – в пошуках міжконфесійної злагоди, бо ж 

почуває достатньо сили витіснити конкурентів із ареалу свого 

розповсюдження, маючи останнє на меті та, вдаючись до цього задля 

реалізації своєї єдиноістинної місійності у справі спасіння людства (певної 

групи), як підтвердження власної ексклюзивності (богообраності).  

До пошуків міжконфесійної злагоди спонукає зовнішня спільна 

загроза. До того ж, сам богословський діалог (на будь-які теми) легше 

здійснювати (і знаходити порозуміння) у ситуації спільного 

протистояння сторонньому суб’єкту. Усвідомлення кардинальної 

відмінності, скажімо, між християнами та мусульманами на глобальному 

рівні провокувало конструктивні богословські діалоги та пошуки злагоди 

між християнами. Та й на прикладі України донещодавна ми 

прослідковували, що схильними були порозумітися різноконфесійні 

богослови, зокрема в питаннях обґрунтування необхідності та вищості 

релігійної етики та моралі з метою чинення спротиву “світській 

бездушності”, яку вони вважали “рудиментом атеїстичної доби”. Сьогодні 

ж уже актуалізується боротьба не так проти світськості (оскільки при 

цьому чіткіше проявилися суспільно-політичні пріоритети), як проти 

загальної тенденції секуляризації самих релігійних організацій. Хоча, 
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звичайно, утопічною виглядає надія на міжконфесійну злагоду у пошуках 

живих й водночас духовних форм релігійного служіння суспільству, які б 

чинили спротив загальній тенденції секуляризації природи, духу й 

функціонування релігійних організацій. 

Водночас наголосимо, що, за нашим переконанням, богослов’я не 

може бути позаконфесійним. Різноконфесійні ж богослови лише до 

певної межі можуть шукати взаємопорозуміння та прагнути 

взаємокорисної злагоди. Але й відмінні уявлення про взаємну користь 

можуть впливати на прагнення до порозуміння та злагоди у справі 

спасіння людства між ідентичними за визнанням пріоритетної стратегії 

групами богословів різних конфесій. Так, у тій же біблеїстиці існують 

відмінні підходи (буквалістський, традиціоналістський, історичний, 

діалектичний), які, спричиняючи до внутрішньоконфесійного 

розшарування на тих, хто по-різному тлумачить Слово Боже, водночас 

роблять співробітниками різноконфесійних богословів, які підходять до 

розуміння Слова Божого із подібних методологічних засад.  

Тому й помічаємо, що у наших сучасних реаліях 

найпродуктивнішими українськими конфесійними богословами 

виявляються здебільшого ті, хто, крім духовної, отримав ще й світську 

вищу освіту, найчастіше – гуманітарну. Саме вони схильні 

дошуковуватися конфесійної користі в масштабі суспільнозначимих подій 

та прагнути до ситуативно-принагідної злагоди з іншоконфесійними 

богословами заради гуманістичної мети, а їхні методологічні й 

стратегічні вподобання значною мірою сформувалися під впливом 

світської освіти. Відтак свою богословську роботу вони виносять за 

вузько-інституційний формат і замість того, щоб обслуговувати конкретні 

потреби інституційного характеру, переймаються місійним завданням 

спасіння (людства, людини), а останнє вимагає від них постійного пошуку 

щонайефективніших методів у змінюваному суспільному контексті.  

Звичайно, конкретні контекстуальні умови та спільна мета - бажання 

опікуватися духовними потребами конкретної пастви, а це – український 

народ, ставить перед богословами завдання бути обізнаними із 

ментальними характеристиками та етнічною специфікою цього народу, 

враховувати його суспільно-історичний досвід, поважати його культурну 

пам’ять, зважати на сучасні об’єктивні обставини його буття, дійсні 

світоглядні потреби та прагнення. Тут відкривається специфікована 

контекстом буття українців сприятлива для пошуку злагоди тематика, 

криється перспектива порозуміння між тими конфесіями, які мислять себе 

українськими за ідентичністю, за духовними запитами нації. Тут гадаємо є 

можливим якщо й не утвердити міжконфесійну злагоду, то, в усякому 

випадку, досягти деякого порозуміння, відголосся якого знаходимо, 

зокрема, у міркуваннях про Церкву Київської традиції кардинала-емерита 
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Любомира Гузаря333, усвідомлення ролі православної автокефальної 

церкви в житті українців Ігоря Ісиченка334, обґрунтування своєї 

функціональної ціннісності УПЦ КП, відстоювання автономії (УПЦ 

МП)335. Найсприятливішим ґрунтом для їх порозуміння в цій царині може 

стати світський академічно-науковий контекст, зокрема праці українських 

фахівців із релігієзнавства та історії. 

Насправді ж сучасні умови для ведення повноцінного 

міжконфесійного богословського діалогу в Україні, а тим більше – 

утвердження злагоди, є недостатніми. Тут лише формується придатний 

для налагодження порозуміння контекст та виховуються здатні до його 

ведення суб’єкти, означується проблематика й чіткіше усвідомлюється 

мета для налагодження міжконфесійної злагоди. Зацікавлені у пошуку 

міжконфесійного порозуміння богослови тільки починають розуміти 

необхідність не лише систематичних зустрічей, але й вироблення якоїсь 

прийнятної методики для його реалізації. І сьогодні ми можемо говорити, 

що міжконфесійний богословський діалог в Україні перебуває на етапі 

формування його передумов, але до богословського обґрунтування 

утвердження міжконфесійної злагоди ще далеко. 

Проте звернемося до пошуків мети, для досягнення якої 

різноконфесійні богослови повинні б прагнути злагоди. За нашим 

глибоким переконанням такою метою має стати людина. Адже саме її 

інтересами опікуються усі релігійні парадигми, саме для її вдосконалення 

чи спасіння існують усі наявні людські висловлювання про божественні 

істини. І не просто абстрактна чи узагальнено-знешкоджена людина, а 

конкретна, жива людина, на самопочування якої впливають релігії та, 

більшою мірою, зовнішні буттєві обставини.  

Вартість людини на площині “економічно-інформаційних 

врівноважених можливостей” вимірюється її здатністю до адаптативності 
                                                 
333

 Див. наприклад: Гузар Л., митр. Один Божий народ у краї на Київських горах.// 

http://lib.ugcc.org.ua/2004/04/13/kyiv/#more-27; о. д-р Андрій Михалейко: [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: Блаженніший Любомир Гузар про єдність християнських 

Церков в Україні // Релігія в Україні.-18 лютого 2011, 09:52 | Українська богословська 

традиція: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/ 

ukrainian/40798/ 
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 Див. наприклад: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.bishop.kharkov. 

ua/uk/dopovidi/діалог-історії-та-вічности-в-часовій-структурі-проповідницького-дис 

курсу; http://www.bishop.kharkov.ua/uk/dopovidi/духовний-лідер-відродження-київськ 

ої-церкви. 
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 Див. наприклад: Архімандрит Віктор (Бедь): Рішення Архієрейського Собору 

РПЦ носять для УПЦ МП декларативний та рекомендаційний характер // Релігія в 

Україні » Публікації » Інтерв'ю – 15.02.2011, 09:01: [Електрон. ресурс]. - Режим 
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та мобільності. То ж конфліктогенність, скажімо, українського населення 

знаходиться не в площині релігійних істин, а у сфері економічно-

політичного буття, не в минулих історичних подіях, а в майбутній 

нездатності до пристойної адаптації в сплющеному утилітарно-

споживацькому світі. Адже тут однакові можливості отримують лише ті 

суб’єкти, які вповні володіють необхідними засобами, технологіями й 

механізмами самовиживання, придатною для прагматично-

формалізованого світу індивідуально-універсальною вартісністю. Для 

виховання адаптативного, мобільного, вмотивованого на професійне і 

життєве зростання, свідомого своєї унікальної ролі та безумовної цінності 

особистості, громадянина, що саме завдяки останньому й отримує свободу 

діяти, потрібні неабиякі, в т.ч. й духовні інвестиції. У такому разі релігія 

не мала би лишатися осторонь. До власне її компетенції належить часткове 

вирішення подібних проблем, в тому числі й українського суспільства. 

Конфесійне богослов’я може бути тим джерелом, з якого б спрагла до 

духовної поживи людина сприймала дієві основи свого світогляду, 

придатні механізми адаптації до швидкомінливих обставин життя у 

нестійкому, ущільненому, утилітарно-прагматизованому світі, отримувала 

б необхідні мотивації, оперті на відчутті своєї потрібності і захищеність 

від абсурду нелюдських виявів сучасної цивілізованої варварськості, 

віднаходила б вказівки на сенс та надію на поліпшення життя.  

У цьому аспекті ілюстративними щодо взаємозв’язку глобальної та 

локально-контекстуальної місійності нам видаються слова папи Бенедикта 

ХVІ: “Людство починається заново в кожній людині”336. То ж сьогодні, 

виконуючи свою пряму функцію – служіння духовному удосконаленню 

людства та спасінню людини, різні конфесії України мали б 

солідаризуватися для досягнення певної загальнозначимої мети. І ця мета 

знаходиться не в площині церковно-державного самоутвердження, а в 

напрямку захисту права на гідне майбутнє народу України в цілому та в 

індивідуальному вимірі кожної окремо взятої особистості. Саме за таких 

обставин з’являється вмотивованість до порозуміння (в т.ч. й 

міжконфесійного), адже перед загрозою тотальної дегуманізації усіх сфер 

суспільного життя під натиском утилітаристських тенденцій світового 

економічного простору, духовні основи світогляду людини (українського 

громадянина) можуть стати прихистком солідарності людства загалом (за 

його ідентичністю до надприродного джерела світу). 

Не є трагічною термінологічна й поняттєва відмінність таких 

духовних основ в межах народу однієї держави. Трагічнішою видається 

повна відсутність будь-яких духовних основ світогляду людини, що 

почувається занедбаною і забутою серед безглуздя життєвих обставин в 
                                                 

336 Ратцингер Й. (Бенедикт ХVІ). Ценности в эпоху перемен. О соответствии 

вызовам времени. – М., 2007. – С. 26. 
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ситуації непримиренної жорстокої боротьби за виживання в сплющеному 

до шахової дошки для гри економічних гекатонхейрів світі. Без належних 

засобів до виживання (в тому числі й мотиваційних, в основі яких лежить 

віра, надія, любов), без довіри (бо має стабільний досвід зраджуваності 

політичними лідерами та амбітними релігійними діячами, що часто 

переслідують приватні особистісні інтереси) до людей та світу загалом, до 

мовчазного Бога, який не може дати їй необхідні навички для гідного 

виживання у мінливому світі – міцну й ґрунтовну загальну й 

спеціалізовану освіту, соціальну мобільність та адаптативність – людина, 

навіть при нав’язуванні їй почуття ексклюзивізму, втрачає найважливіше в 

житті – відчуття сенсу власного існування та особистісної гідності. 

За умови ж усвідомлення спільної мети в гідному майбутньому 

народу, міжконфесійний діалог оптимізується і різні конфесії будуть 

схильні до вироблення злагодженої діяльності для її досягнення, адже з 

цієї нагоди різні церкви та конфесії, будуть змушені знаходити 

порозуміння в головному – у своїй соціально-активній діяльності, 

спрямованій на вмотивування конкретного народу до збільшення рівня 

людяності, освіченості, розширення здібностей, культивуванні тих його 

індивідуально-універсальних гідностей та якостей менталітету, характеру, 

культури, без яких світова спільнота людства втратить свою багатогранну 

цілісність. Змагаючись в галузі милосердя, любові до ближнього (і 

дальнього), до «цілого стада і загубленої вівці», а не у взаємній ворожнечі 

й ненависті до “інославних”, сучасні конфесії здатні солідарно 

протистояти процесу змертвіння духовної культури і сучасного 

українського народу зокрема. Не взаємопоборюванням чи показною 

декларативністю своєї понадчасової значимості, а систематичною 

демонстрацією своєї щоденної праці на ниві духовного натхнення та 

практичного утвердження гідності людини (з її конкретними етно-

соціальними індентичностями) можуть здобувати собі авторитет справді 

дієвої культурно-значимої сили загально-цивілізаційного поступу людства 

присутні в Україні конфесії. Не забуваймо, що їхня доля залежить від долі 

конкретного народу, їхня гідність визначається гідністю кожного окремого 

громадянина і всіх загалом, їхнє самозбереження та благополуччя 

будується на здоровій духовній самоідентичності та вмотивованості на 

суспільно-плідну працю вірян. 

Ось тут ми й доходимо до висновку, що якщо метою богословських 

міркувань є локалізовано-універсальна місійність337, то, звичайно за 
                                                 
337

 Під локалізовано-універсальною місійністю ми маємо на увазі той варіант єдиного 

й вселенського християнства, який здійснює свою надчасову місію функціонуючи у 

конкретному буттєвому контексті з урахуванням дійсних потреб людства та людини. 

Це вселенське християнство , що, за висловом сучасного українського баптистського 

богослова М.Черенкова, “зорієнтоване на служіння в епіцентрі життя власного 

народу” [Черенков М. Про «українське християнство» // 31 травня 2011, 14:50 | 
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певних придатних умов, між різноконфесійними богословами можливе 

порозуміння, а в окремих випадках - й ситуативна злагода, що безперечно 

продукує і ширшу суспільну злагоду. Якщо ж метою богословських 

пошуків є конкретна інституційна вигода (церковна), то порозуміння, а 

тим більше злагода, принципово неможливі. Щонайбільше на широкому 

суспільному полі, за межами теоретично-локалізованих дебатів це 

щонайменше породжує протистояння, а то й відкритий конфлікт між 

вірянами різних конфесій.  

Загальнозначимі цінності, суспільноважливі проблеми 
контекстуального походження – ось царина для співпраці носіїв 

різноконфесійних уявлень про Божественну істину. Це не місце для 

взаємопоборювання, а причина для співробітництва, адже в кінцевому 

рахунку усі різноконфесійні уявлення про належне життя людини 

співпадають. Доброчинність, опіка неспроможних, доступна освіта, 

медичне обслуговування, захист прав людини, екологічно чисте 

середовище, комфортні умови для реалізації творчого потенціалу людини 

та ін.. – ось ті проблеми, обґрунтовуючи функціональну доречність до 

яких конкретної церковної інституції богослови здатні актуалізувати 

глибинні основи віровчення в сучасному світі. І не важко помітити, що 

видима ціль (покращення добробуту й морально-етичної якісності 

конкретного суспільства є тим, що можна вважати духовно-культурним 

інвестуванням в майбутнє певного народу) такої діяльності може бути 

спільною для багатьох релігійних інституцій, тобто сприяти діяльнісній 

міжконфесійній злагоді в конкретній контекстуальності буттєвих умов. 

Саме тоді помітно реалізованою й на емпірично-конфесійному рівні стане 

теза українського релігієзнавця А. Колодного, що “будь-яка релігія – це 

засіб вияву людинолюбства”338. А визначення спільної мети для 

діяльності кожної окремої релігійної інституції підведе конфесії до 
необхідності вироблення єдиної стратегії та програми дій. В процесі 

формулювання останніх формуватиметься і “мова порозуміння” для 

окремої, в даному випадку - “загальноукраїнської культурно-духовної 

традиції”, що сприятиме і консолідації народу. Однак для цього слід 

переступити через вузькокланові амбіції, усвідомити, що в мінливому (а 

тим більше - у нашому шаленомінливому, інформаційно відкритому, 

просторово сплющеному) світі форма вираження вічних істин має 

визначатися залежно від контексту, а не наперекір та всупереч йому. Адже 

в іншому випадку істина забудеться. 
                                                                                                                                                         

Колонка Михайла Черенкова | РІСУ: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/mcherenkov_column/42624/]. 

Саме завдяки його природному й ефективному включенню в конкретний буттєвий 

контекст воно й здатне здійснювати вселенську місію.  

338 Колодний А. Релігійне життя України в багатоманітті його виявів // Україна 

релігійна. Стан релігійного життя України. – К., 2008. – С. 23. 

http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/mcherenkov_column/42624/
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Аналізуючи міжрелігійний діалог у глобальному масштабі професор 

Л.Филипович також наголошує, що його завданням сьогодні стає 

“будувати людяніший світ”, це і є, з точки зору релігійних суб’єктів, 

“діалогом спасіння”339, адже іншими (недіалогічними) методами зарадити 

вибуховій конфліктогенності сучасності неможливо. Тож головною, на її 

думку, стає соціальна значимість міжрелігійного діалогу, бо ж сьогодні 

релігія виходить за вузькі межі своєї функціональності, вона переростає в 

дієвий чинник налагодження порозуміння між людьми в ім’я спасіння 

людства.  

І хоча міжрелігійний діалог, а тим більше – міжконфесійна злагода, 

сьогодні не видається вкрай необхідним консервативним чи націленим на 

замкнутість культурного простору певного народу групам (релігійним, 

конфесійним, політичним), його потреба є невідворотною у глобальному 

масштабі, оскільки, наголошує професор-релігієзнавець, “світ, як би 

комусь не подобався цей процес і не хотілося його призупинити, внаслідок 

глобалізації останнього, рухається до полі-, навіть мультизації, до 

багатоманіття, різнобарв’я, гетерогенності. Єдина можливість бути 

почутим – це вислухати іншого, що можливо лише через діалог”340. На 

противагу консервативним чи песимістичним або ж романтично 

налаштованим богословам та дослідникам, сучасний український 

релігієзнавець зазначає, що “основне в діалозі – вміння слухати і здатність 

почути, щоб зрозуміти, але не обов’язково прийняти, позицію іншого”341. 

Тож, за її переконанням, “подолати проблеми міжрелігійного діалогу 

можна лише під час діалогу”, а міжрелігійний діалог має своє майбутнє, 

що вґрунтоване в “багатоманітті релігій, в зміні світоглядних установок 

стосовно істинності інших релігій, в тій мірі усвідомлення своєї 

індивідуальної свободи і права на своє віросповідання, яке закладається 

громадянським суспільством”342.  

Як бачимо, в ім’я належного життя людини та збереження людства 

різноконфесійним богословам доведеться будувати мости 

взаємопорозуміння між різними релігійними парадигмами, зокрема в 

соціальних програмах343 та антропологічних уявленнях, у їхній 
                                                 
339
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Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга І: релігія у світі культурно-
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 Цікавим й доречним тут є висловлювання молодого євангельського теолога 

А.Дубровського: “справедливою буде та думка, що формування соціальної доктрини 

будь-якої конфесії повинне відбуватися в контексті екуменічного діалогу, нехай 

навіть і заочного: нам необхідно враховувати напрацювання в цій галузі всіх 

християнських спільнот і об’єднань” [Дубровский А. Принципы формирования 
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компетенції обґрунтовувати необхідність злагодженої діяльності в 

поліконфесійній дійсності заради Спасіння й у вічній перспективі.  

З іншого ж боку, сучасний міжконфесійний діалог на тему буття 

людини (конкретного, локального і глобального) та суспільства (в усіх 

його сферах) й світу загалом сьогодні започатковується знизу (завдяки 

особливостям інформаційної доби). А церкви і богослови, прагнуть вони 

чи не прагнуть утверджувати міжконфесійну злагоду, уже втягнуті 

(завдяки інтерпретативній природі релігійних парадигм) буттєвими 

обставинами на поле боротьби найрізноманітніших приватних інтересів. У 

їхніх силах лише вибирати те, яку ж позицію у цих суцільних баталіях 

різних інтересів вони займуть (сепаратистську, екстремістську, 

глобалістичну, імперіалістичну тощо), їм визначати, до чого вони 

закликатимуть (до злагоди чи взаємопоборювання) вірян, яку позицію 

обґрунтовуватимуть спираючись на трансцендентний вимір знання. Тож 

частина богословів силою обставин і власних переконань природно 

підходить до пошуку обґрунтування можливості утвердження й 

міжконфесійної, міжрелігійної (ширше – суспільної) злагоди. А це, як це 

зазначалося вище, значно привабливіше робити за наявності спільної 

основи (доктринальної, методологічної та буттєвої) та спільного інтересу. 

Однак найчастіше конфесійні суб’єкти швидше зважають на 

інституційний інтерес, який безпосередньо залежить від буттєвого 

контексту церковної інституції та її конкретних очікувань.  

Та іноді навіть подивовуємось ситуативно-принагідній злагоді (в 

будь-якому випадку – декларативній) тих конфесійних суб’єктів, які 

протягом тривалого історичного часу були взаємопоборюваними 

конкурентами: “Ми можемо співпрацювати у багатьох сферах. Зокрема, 

ми могли б поєднати наші зусилля для спільного захисту традиційних 

християнських цінностей, яким загрожують секуляризаційні процеси, що 

йдуть до нас з Європи”344, - говорить секретар ВЗЦЗ УПЦ МП протоієрей 

М. Данилевич про можливу співпрацю з УГКЦ. Ця його думка жодним 

чином не суперечить локально-універсальній місійності церкви, до якої він 

належить (хоча воно не відповідає інституційним інтересам останньої). 

Отже, мета для співпраці може бути ситуативно узгодженою, тобто 

поставати як загальний інтерес декількох суб’єктів. Так ми бачимо, 

скажімо, як католицька й православна церкви у глобальному масштабі теж 
                                                                                                                                                         

структуры социальной доктрины евангельской церкви // Дубровский Алесь. Религия, 

преодолевающая себя. – Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2011. – С. 

34]. 
344

 Секретар ВЗЦЗ УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич «Складний період у 

відносинах між УПЦ МПта УГКЦ відходить в минуле» // Релігія в Україні. Новини. 

Важливо. – 16.06.2011: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.religion.in.ua/ 

news/vazhlivo/10457-sekretar-vzcz-upc-protoiyerej-mikolaj-danilevich-skladnij-period-u-

vidnosinax-mizh-upc-ta-ugkc-vidxod it-v-minule.html 
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ідуть на міжконфесійний діалог з метою “повторної євангелізації 

секуляризованого суспільства”345. 

Спільні обставини буття різних конфесій породжують єдину 

проблему й призводять до формування однієї ж мети, для реалізації якої 

настає потреба виробити ефективні методи. Таким і має бути механізм 

налагодження нормального діалогу взаємовизнах і взаємоповажних 

суб’єктів, що прагнуть до злагоди заради спільної мети. Тобто для 

утвердження міжрелігійної злагоди потрібно: 1) спільність 

життєвих обставин; 2) наявність гідних і придатних до порозуміння 

суб’єктів; 3) існування спільної проблеми, бажання вирішити яку й 

спричинить до необхідності останніх шукати у цій справі злагоду; 4) 

їхня готовність узгодити приватні інтереси загальнокорисною 

метою; 5) міжконфесійний богословський діалог, в процесі якого 

поступово виробляється термінологічне та методологічне 

порозуміння й формулюється мета для злагодження діяльності; 6) 

бажання діяти злагоджено. Богословам тут випадає багато роботи. Саме 

завдяки їхній інтелектуальній праці можуть вироблятися засоби та 

знаряддя для утвердження міжрелігійної злагоди, як, зрештою, й засоби та 

знаряддя для міжрелігійной (та й міжконфесійної) ворожнечі.  

Однак для виникнення бажання порозумітися й здатності до 

наступної злагодженої взаємодії із конфесійно-богословської (щобільше - 

інституційної) точки зору важливою проблемою є й визнання гідних 

суб’єктів, адже ж мова іде, в усякому випадку, про прихильників іншого 

віровизнання. То ж чию точку зору схильні враховувати головні (які себе 

такими вважають) суб’єкти? Тут відповідь залежатиме знову ж від 

контекстуального виміру богословського міжрелігійного 

(міжконфесійного) діалогу та рівня локалізації формулювання мети для 

злагоди: глобального, локалізовано-універсального, локального; 

планетарного, загально-людського, західно-східного, християно-

ісламського, вселенського (католицького), православно-католицького, 

православного чи ж, скажімо, сучасного українського, або й сучасного 

українського в глобальній загальнолюдській перспективі.  

Контекстуальна ідентичність відіграє надвагому роль, бо ж саме 

вона породжує проблему й вказує на мету для пошуків злагоди. Та й 

темпорально ця мета для формування (або ж руйнування) злагоди може 

спрямовуватися за різними векторами: зберегти, відновити, утвердити, 

сформувати, започаткувати. І хоча ніхто не хоче залишитися у здійсненні 

глобальномасштабного діалогу між людством та його майбутнім лише 
                                                 
345

 Про проблеми, досягнення та перспективи православно-католицького діалогу на 

вселенському рівні також можна почитати: Яроцький П.Л. Православно-католицький 

діалог на вселенському рівні: досягнення, проблеми, перспективи // Релігійна 

свобода. Спецвипуск №2. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 2010. – С. 52-57. 
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розмінною монетою, проте більшість і не вважає за потрібне шукати 

міжконфесійної-міжрелігійної злагоди, бо ж не знаходить “гідних” на 

співпрацю суб’єктів.  

Але світські аналітики жодним чином не сумніваються у 

нагальній необхідності конфесійно-богословських пошуків можливості 

обґрунтування міжрелігійної злагоди, адже від останнього залежить 

суспільний спокій та співпраця щодо збільшення комфорту життя 

різноконфесійних мешканців одного локального суспільного контексту. 

Це безпосередньо стосується й сучасної України, складна історія народу 

якої спричинила до конфесійного розділення титульної нації. Тут 

нестабільна політична ситуація щомиті посилює розкол не лише на рівні 

майновому, ідеологічному, цивілізацієцентричному, культурному, а й 

духовному та конфесійному. Невільними заручниками за цих умов стали 

не тільки громадяни нашої країни, а й ті релігійні організації, які 

опікуються духовним здоров’ям останніх. Вочевидь, що оскільки в даному 

випадку мета (духовно-моральне здоров’я народу) міжконфесійної злагоди 

нами вбачається в контексті українолокалізованому, то й суб’єктами, 

спроможними на утвердження такої, нами припускаються 

україноцентричні конфесії - саме ті, які вбачають свою місію в духовному 

оздоровленні й спасінні українського народу, не намагаються вихолостити 

його ментальну сутність, виправити історичну пам’ять в догоду 

“найважливішим” суб’єктам міжрелігійного та міжконфесійного діалогу 

на глобальному рівні. Тими, що почуваються українськими за покликом 

душі пастви, за потребою розділити історично-духовну долю народу, за 

усвідомленням відповідальності за його спасіння перед постаттю вічності.  

Відтак ми вважаємо, що взаємовизнаними суб’єктами для 

порозуміння та наступної злагоди можуть бути лише ті конфесії, які 

усвідомлюють своє перебування у “спільному світі” конкретного 
суспільно-історичного континууму й відповідальність за його долю. А 

це загострює еклезіологічні проблеми, що яскраво помітно, зокрема, в 

українських богословських дебатах, бо ж, з одного боку, конфесійним 

богословам доводиться узгоджувати універсальну спрямованість 

християнської догматики із конкретними потребами сучасних українців, а 

з іншого – ця тематика болить не на рівні трансцендентного Бога чи 

пошуку сучасних богословських інтерпретацій заклику до спасіння, а 

вґрунтована у дійсних проблемах та потребах народу, духовним 

опікуванням якого зайняті ті церкви, представниками яких виявляються ці 

богослови. Завданням такого міжконфесійного богословського діалогу є 

не уточнення змісту божественних істин чи витлумачення у світлі останніх 

дійсних обставин буття людини, але користь (зокрема й духовна) для 

конкретної людини, що мешкає у сучасному українському контексті з 

усіма його світоглядно-політично-правовими розколами.  
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Вісьовою тут, у наших емпіричних реаліях, є проблема єдності 

церков Київської традиції, помісності українських церков та 

підтвердження специфічності українського православ’я, української 

церковної традиції, української духовності, українського християнства. 

Тематика надзвичайно гаряча, бо ж заторкує інтереси не лише українських 

конфесійних суб’єктів, але й тих, що позиціонують себе дійсними 

суб’єктами міжнародного масштабу. Бо ж, скажімо, Римо-Католицька 

Церква, як суб’єкт міжконфесійного християнського діалогу глобального 

масштабу, не схильна добачати окремішності, в тому числі догматичної та 

конкретизовано-місійної УГКЦ, тим більше, коли мова йде про католико-

православний діалог та співпрацю. У здійсненні останнього РКЦ 

орієнтується на Російську Православну Церкву, позиція якої щодо УГКЦ 

загальновідома. Тож глобальні суб’єкти католико-православного діалогу 

вперто закривають очі на УГКЦ346, яка, будучи православною за 

віровченням, стала католицькою за методологією, але була й залишається 

українською за суттю та місійним покликанням.  

Більше того, УГКЦ виявляється невигідною й такою, що заважає 

налагодженню порозуміння і наступній злагоді між католиками та 

православними у глобальному чи міжцивілізаційному масштабі, адже у 

справі налагодження сопричастя двох “Церков-Сестер” (Католицькі і 

Православні церкви) “уніатизм” створює лише напругу й недовіру. І задля 

відновлення повноцінної довіри між Католицькими й Православними 

Церквами та наступного налагодження ефективного діалогу між ними з 

метою “32. …разом виконати завдання повторної євангелізації нашого 

секуляризованого світу”, встановлюється своєрідний етикет розподілу 

місіонерських інтересів з визнанням пріоритету історично посталого 

домінування певної церкви у певній місцевості й запобігання (завдяки 

цілому ряду погоджувальних та виховних заходів) будь-яких втручань, що 

можуть бути розцінені як прозелітичні. Греко-Католицьким Церквам 

рекомендується ж віднайти своє місце у цьому процесі налагодження 

діалогу між Церквами-Сестрами, що означає: із поваги до релігійної 

свободи віруючих, надати їм можливість, “особливо в ситуаціях 
                                                 
346

 “12. Через спосіб, у який католики і православні знову-таки беруть до уваги одні 

других у їхньому відношенні до таїнства Церкви і відкривають одні других знову-

таки як Церкви Сестри, ця форма «місіонерського апостолату», що була описана 

вище, і котра була названа «уніатизмом», не може довше прийматися ні як метод для 

наслідування, ні як модель єдності, котрої прагнуть наші Церкви” [Баламандський 

документ: «УНІАТИЗМ, МЕТОД ОБ´ЄДНАННЯ МИНУЛОГО, І СУЧАСНИЙ 

ПОШУК ПОВНОГО СОПРИЧАСТЯ», 23.06.1993 р. // Найважливіші документи 

католицько-православного богословського діалогу. / З англійської та німецької мов 

переклав Микола КРОКОШ, доктор богослов’я /- 2009. – С. 34-39. // Богословський 

портал. – 22 вересня 2010, 00:01 | Екуменічні документи: [Електрон. ресурс]. - Режим 

доступу: http://theology.in.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_38012_Dialog.pdf]. 

http://theology.in.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_38012_Dialog.pdf
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конфлікту” “висловлювати їхню думку та вирішувати без тиску ззовні, чи 

вони бажають бути в сопричасті або з Православною Церквою, або з 

Католицькою Церквою”.  

Тож, як бачимо, Баламандський документ347 ставить під сумнів 

статус греко-католицьких церков (що було основним аргументом для 

утвердження екуменічної значимості УГКЦ для християнства загалом у 

глобальному масштабі) як повноцінних суб’єктів міжконфесійного 

християнського діалогу у формуванні євхаристійного сопричастя Церков-

Сестер. А те, що Баламандський документ не має офіційного статусу в 

Католицькій Церкві, лише надає йому додаткової інтерпретативної 

сили348, адже він може стати механізмом ситуативного обґрунтування 

неврахування дійсних потреб греко-католицьких церков суперечністю 

таких універсальній місійності. А це – масштабна богословська 

еклезіологічна проблематика, що давно обговорюється як 

православними349, так і католицькими та, як ми щойно помітили, греко-

католицькими богословами. Усе частіше вона торкається й 

протестантських церков як тема співвідношення глобально-універсальної 
                                                 
347
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Актуальна тема: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://theology.in.ua/ua/bp/ 

discussions/theme/40973/] 
349

 “Представники Помісних Православних Церков зібралися на зустріч в Айя-напе 

(о. Кіпр), щоб вивчити документ «Природа та місія Церкви»… Учасники зустрічі, що 
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місійності та контекстуального служіння, конкретизованого дійсними 

обставинами, що потребує певних форм для найефективнішої реалізації.  

Вірогідно, що в еклезіологічних дебатах мова на богословському 

рівні може йти про визнання або ж невизнання вагомості чи неістотності 

значення у міжконфесійному богословському діалозі (та ширше – у 

вселенському божественно-людському діалозі) того чи іншого суб’єкта 

висловлювання, про гідність окремої релігійної інституції до внеску у 

глобальну місію християнства. Та в обговоренні еклезіологічних тем легко 

спуститися із богословських обґрунтувань на апологетично-

безкомпромісне утвердження абсолютизації певної інстутиційно-

організаційної форми. На цьому тлі зникає і Бог, і людина, а залишається 

лише Церква як деяка самоцінність, що спасенна уже за своїм 

походженням. І здається, що не від Бога чи людини залежить тоді спасіння 

світу та людства, а від причетності останніх до цієї конкретної 

(конкретизованої й у назві) організації. Але така обставина є наслідком 

неглибокого розуміння самої еклезіології, бо ж, скажімо з точки зору 

православних богословів, Боголюдська природа церкви передбачає, що 

вона є і духовною, й емпіричною організацією350, в якій незмінний й 

істинний сутнісний компонент розкривається через історично змінювані 

форми. Абсолютизація останніх неодмінно ж призводить до підміни 

Божественного лише людським.  

З іншого ж боку, очевидно, що церква безсумнівно має поділяти 

долю свого народу, але не намагатися керувати останньою через 

непритаманні їй, як духовній інституції, світсько-політичні методи і 

засоби, а діяти в напрямку посилення відчуття відповідальності кожного за 

долю цілого світу шляхом моральної проповіді і виховання, 

“євхаристичного єднання”, “відкривати ті таємниці душі, ті можливості, 

які закладені в кожній людині, щоб вона відчувала свою відповідальність 

перед Богом за те, що вона творить в цьому світі”351. Не через зовнішні 

впливи, а через внутрішнє стимулювання, не через керування, а через 

розкриття закладеного у людину Богом потенціалу можуть сьогодні 

релігійні організації здійснювати глобально-спасенну функцію у 

локальному контексті. 

Місія церкви - як релігійної, а не світської організації - насправді є 

сотеріологічною, пов’язаною перш за все з індивідуальними духовними 

потребами людини, а не організаційними інтересами якоїсь емпіричної 

інституції. В іншому випадку, істинна мета функціонування релігійної 
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організації у суспільстві підміняється власне людськими амбіціями, що, 

зрештою, може спричинити не до утвердження Божественних істин, а до 

гіпостазування приватно-прагматичної точки зору, до перемоги 

тимчасового компонента у самій церкві над її духовною основою. Такий 

шлях веде не до суспільної чи міжконфесійної злагоди, а навпаки - є 

дієвим способом нагнітання конфілктогенності та сіяння розбрату. 

Людина ж є істотою, вкоріненою у свою національну ментальність та 

історичну пам’ять, тісно вплетеною у сучасність та сформованою під 

впливом дійсних обставин свого життя. Це має враховувати кожна церква, 

що береться за справу духовної опіки конкретної людини, прагне 

здійснити свою спасенну місію.  

Глибинне богословське походження еклезіологічної тематики 

ґрунтується на християнському уявленні про Бога-Слово, що влюднився, 

про проголошення єдиного Слова Божого безліччю людських мов. На 

подібні думки у еклезіологічних міркуваннях щодо співвідношення 

єдиного і множини його вияву (смислу та змісту його виразу, сутності та її 

проявлюваних форм) спираються богослови різних конфесій. Крім того, і в 

межах однієї церкви еклезіологічна тематика неоднорідно висвітлюється й 

розуміється прихильниками різних богословських кіл. В будь-якій із 

церков необхідно існують протилежні тенденції в потязі або ж до 

консервування – усталення приватної окремої інституційної форми 

(вираження Слова Божого), або ж до утвердження його всеохопного 

смислу через і завдяки конкретизованому контекстуально змісту. Справді, 

Слово Боже в історії людської спільноти необхідно має контекстуальне 

висловлення й прочитання. Адже по іншому ні людська свідомість його 

усвідомити не здатна, ні в людській історії воно висловленим не може 

бути. І порозуміння тут (при бажанні утвердити злагоду задля здійснення 

локалізовано-універсальної місійності) можуть віднайти ті богослови, які 

мають співголосне уявлення про Слово Боже (чи не всі християнські 

конфесії) та спільне завдання, спроектоване врахуванням дійсних обставин 

життя пастви. Зрештою, еклезіологічні міркування різноконфесійних 

богословів синхронізуються єдністю суспільно-історичного буття певних 

конфесій. Спільні еклезіологічні теми актуалізуються тими світоглядно-

суспільними запитами, що ставить перед релігійними організаціями 

конкретна культуро-історична доба.  

Дійсний контекст буття народу, духовним здоров’ям якого 

опікуються конфесії, робить дискусії з цієї проблеми початком 

богословського порозуміння. Саме відношення того чи іншого богослова 

до справжніх потреб пастви та обставин її життя визначає його місце й у 

внутрішньоконфесійній дискусії із еклезіологічної теми, що уможливлює 

міжконфесійне порозуміння за способом вбачання місійного призначення 

(глобального чи локалізовано-універсального) церковної інституції.  
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Що ж до суб’єктів міжконфесійного богословського діалогу, то 

гадаємо, що вони самі мають визначати свою гідність чи негідність 

вступити чи поступитися місцем у глобальному діалозі Бога та людства, 

намагатися здійснювати локалізовано-універсальну місію у співпраці з 

іншими, а чи ж, потішаючи власну амбітність, ховатися за глобальною 

місійністю з метою реалізації конкретних інституційних інтересів. Тому 

недаремно й обговорюють богослови різних конфесій проблеми 

еклезіологічні, шукаючи підтвердження, для прикладу, українській пастві 

її безумовної значимості для божественно-людського діалогу разом із 

всіма суб’єктивними особливостями, які тільки й роблять свідомість 

особистісною – здатною на свідому відповідь Богові. Саме з цієї 

сотеріологічної (локалізовано-універсальної) мети “Українським 

Церквам пора позбутися ілюзії, що доля нашої єдності залежить передусім 

від діалогу між неукраїнськими юрисдикційними центрами”352. За 

слушним переконанням М.Крокоша, “євхаристійна еклезіологія дає 

українським Церквам абсолютне еклезіологічне право бути 

повноправними суб’єктами екуменічного процесу”, бо ж “ні 

Константинополь, ні Москва з православного боку, ба навіть Рим з 

католицького, не мають монополії на екуменізм, бо всі вони є помісними 

Церквами, рівними з іншими за євхаристійною суттю…”, адже мета 

християнської єдності полягає в “єдності помісних Церков між собою у 

єдиному Христі — євхаристійне сопричастя (спілкування), та у єдиному 

Св. Дусі, що творить єдину віру”353. Бачимо, що з екуменічного поля зору 

цього конкретного конфесійного богослова випадають протестантські 

християнські конфесії, хоча останні більшою мірою схильні до пошуків 

міжконфесійної злагоди задля локалізовано-універсальної місійності 

християнства354. Причиною такого невбачання гідності цих конфесійних 
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суб’єктів суспільного співжиття є, очевидно, їхня інституційно-

організаційна відмінність та іншість традиції. Це знову ж вказує на 

залежність визначення мети для злагоди та визнання гідних суб’єктів від 

конкретної інституційно-організаційної вигоди та очікувань в певних 

буттєвих обставинах, від тієї площини фіксації перспектив, на яку 

спрямована конфесійна точка зору у пошуках щонайефективнішої 

місійності. 

Спостерігаємо, що локальне українське суспільство сьогодні 

розколоте, але ж розколотим виявляється, зрештою, й весь світ. Та на 

місцевому рівні церкви здатні торувати шлях до порозуміння й 

ситуативно-принагідної злагоди. Сьогодні локальний контекст стає 

містком для порозуміння й узгодження інтересів різноконфесійних 

суб’єктів. Це співпадає із сучасною тенденцією до мережевої організації 

суспільної дійсності. Глобальний міжконфесійний діалог 

найпродуктивніше здійснюватиметься посередництвом узгодження 

конкретних позицій у чітко визначених контекстах за умови наявності 

спільної мети, скажімо – єдності українських церков у справі духовного 

зростання українського народу як, власне, такого (саме українського).  

В умовах світових імперій в комунікації з іновірцями зароджувалися 

й утверджувалися світові релігії. Сьогодні ми вже перебуваємо в ситуації 

вселенської імперії (глобалізований світ), інформаційна доба призводить 

до невідворотного співіснування в еклектичній свідомості громадян різних 

дискурсів та їхніх відгомонів. Закривати очі на те, що свідомість людини 

потребує міцного фундаменту, який повинен бути належним чином 

обґрунтованим (сучасними засобами, із доступною аргументацією) – 

необачна розкіш тих, хто сподівається винести сучасний світ за межі 

простору власного існування. В такому випадку вони відмовляють Слову 

Божому прозвучати й бути почутим (хоча б і відгомоном) у тій частині 

всесвіту, який, за їхнім же переконанням є витвором єдиного Бога. Однак, 

з нашої точки зору, сьогодні мова аж ніяк не може йти про монологічне 

його висловлювання, про абсолютизацію якоїсь однієї конфесійної точки 

зору й утвердженню її як єдиноістинної для цілого світу. Адже за таких 

обставин щонайменше 1) робиться спроба обмежити природу Слова 

Божого, що будучи єдиним має висловлюватися безліччю людських мов; 

2) відновлюється уніфікаційний проект Вавилонського градобудівництва.  

Тож сьогодні про конфесійно-богословські можливості утвердження 

міжрелігійної злагоди ми можемо говорити лише як про ситуативно-

принагідне узгодження інтересів задля збалансування 

різноспрямованих тенденцій суспільного буття з метою спасіння 

людства в особі кожної окремої людини. У певній конкретній ситуації за 

сприятливої нагоди узгодити конфесійні інтереси (якщо уявлення про 

користь ситуативно збігаються й не є суперечними) до деякої 

загальнозначимої мети ті суб’єкти міжконфесійної комунікації, що 
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спроможні визнати один одного гідними до співпраці, можуть прагнути до 

обґрунтування й сприяння утвердженню міжрелігійної злагоди. Але, як 

бачимо, для цього необхідним є сприятливий збіг численної кількості 

різнорідних факторів, що знаходяться в такий момент у сумісних 

параметрах. Відтак злагоди, а тим більше міжконфесійної чи 

міжрелігійної, досягнути значно важче, ніж посіяти розбрат, адже для 

першого слід переступити за межі традиційно встановлених певностей та 

стати чутливим до вловлювання вічних істин у мінливому контексті, до 

цінування універсального у кожному його індивідуальному вияві, слід 

побачити конкретний конфесійний інтерес у локалізовано-універсальному 

масштабі. 

 

 

 

 

4.3. Формування партнерства 

в державно-конфесійних відносинах 

 

Позиція держави (її очільників та владних структур) щодо Церкви, 

особливості сформованих державно-церковних відносин значною мірою 

впливають на характер розвитку церковних інституцій та рівень 

релігійності населення, а також на забезпечення права громадян на 

свободу совісті. Відтак розбудова правової демократичної України 

неможлива без постійної уваги державних органів до питання 

гарантування свободи совісті та віросповідання, стан забезпечення яких 

наразі залежить як від їх конституційно-правового регулювання та 

наявності цілісного механізму гарантування вказаної свободи, так і від 

способу контролю й реагування на порушення законодавства.  

Загальна характеристика моделей державно-конфесійних відносин в 

Україні в їх історичній ретроспективі наразі вже достатньо висвітлена у 

наших видруках,355 а відтак ми зупинимося безпосередньо на нинішніх 

практичних проявах характеру державно-конфесійних відносин в Україні. 

Головним із цих проявів ми визначили б намагання і владних структур, і 

релігійних організацій гармонізувати (у міру їх розуміння цього процесу, 

та за певними часовими винятками, коли були спроби окремих Церков 

монополізувати свої відносини із державою) державно-церковні, 

міжцерковні й внутрішньоконфесійні відносини. 
                                                 
355

 Див., наприкл.: Саган О. Держава і Церква – основні моделі взаємодії // Релігійна 

свобода: природа, правові і державні гарантії. – К., 1999. – С. 45-49; Саган О. 

Політика і релігія // Політологія. Підручник. – К., 2001. – С. 358-373; Саган О.Н. 

Особливості розвитку державно-конфесійних відносин у сучасній Україні // 

Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові 

та конфесійні аспекти. Наук. щорічник. – К., 2008. – №13. – С. 47-53 та ін. 
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Відтак актуальною стає проблема відслідковування і своєчасного 

реагування на ті негативні явища, які виникають у царині свободи совісті. 

На жаль, в Україні практично немає інституцій, які б на постійній основі 

займалася б крос-регіональними і багатовимірними моніторингами 

релігійних процесів.356 Єдиний державний орган,* який покликаний 

відслідковувати дотримання українського законодавства у сфері свободи 

совісті, не має змоги проводити соціологічні дослідження, необхідну 

упереджувальну чи роз’яснювальну роботу у тому чи іншому регіоні, а 

займається переважно реагуванням на скоєні порушення чи негативні 

тенденції. Те ж можна сказати й про ті нечисленні громадські, в т.ч. й 

церковні інституції, які намагаються моніторити сферу державно-

церковних відносин.  

На наш погляд, подальший розвиток державно-церковних відносин в 

Україні нині вичерпав свій адміністративний ресурс. Необхідна зміна 

існуючих законодавчих норм та усталеної практики таких відносин, які 

призводять до ескалації проблемних питань у сфері свободи совісті. 

Зокрема, ми б виділили тут кілька груп таких проблем.  

Перш за все – це зміна (вдосконалення) базового законодавства у 

сфері свободи совісті. Адже, незважаючи на те, що чинний Закон «Про 

свободу совісті та релігійні організації» є на думку багатьох експертів 

одним із найкращих у Європі, у ньому все ж є достатньо слабких місць. 

Найбільш гостро вони проявилися практично у всіх політичних виборчих 

компаніях 2002-20010 років, коли норми згаданого закону порушувалися 

без жодних наслідків для їх порушників. Маються на оці ст.5 закону, якою 

заборонено участь релігійних організацій у політичній агітації або ж 

сприяння у її проведенні, а також спонукання з боку чиновників, 

представників політичних партій чи окремих кандидатів до такої участі. 

Недостатньо виписаний у законі й аспект реєстрації релігійних 

організацій. Зокрема, питання розділення реєстрації релігійних інституцій 

і відсутність прозорості щодо документів, які реєструються в обласних чи 

республіканському центрі, встановлення обмеження для заснування 

релігійних організацій в кількості не менше 10 осіб, коли для заснування 

інших громадських організацій чомусь достатньо і трьох тощо.  

Проблемним є питання проведення релігієзнавчої експертизи, що, 

згідно з прийнятими свого часу Положеннями про Держорган у справах 

релігій (незалежно від його модифікацій і підпорядкувань), є одним із 

основних його завдань. Неоднозначність такої ситуації вступає в конфлікт 
                                                 
356

 Див.: Саган О.Н. Сучасні проблеми державно-церковних відносин в Україні: 

аспекти регулювання чинного законодавства // Релігійна свобода: взаємини держави і 

релігійних організацій: правові та політичні аспекти. – К., 2006. – № 10. – С. 73-79; 
*
 Нині це – Держдепартамент у справах релігій та національностей Міністерства 

культури України. 
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з позицією Європейського суду з прав людини, згідно якої держава має 

право перевіряти, чи здійснює будь-який рух або асоціація, під виглядом 

досягнення своїх релігійних цілей, згубну для населення діяльність. 

Відповідно, ніщо інше не може бути причиною для відмови у реєстрації 

статуту релігійної організації. Згідно Декларації Генеральної асамблеї 

ООН «Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі 

релігії та переконань» свобода сповідування релігії чи переконань підлягає 

лише обмеженням, встановленим законом та необхідним для захисту 

громадської безпеки, порядку, здоров'я та моралі, так само, як і основних 

прав та свобод людини.  

Проте, хоча релігійні організації, згідно українського законодавства, 

реєструють лише свій статут (положення), на практиці ж подається значно 

більше документів, які проходять перевірку. Фактично здійснюється 

реєстрація не статутних документів, а віровчення, представленого тією чи 

іншою організацією. Але оціночні характеристики релігії, згідно 

міжнародних стандартів, неприпустимі. Про це свого часу чітко зазначив 

Європейський суд з прав людини. У справі Митрополія Церкви Бессарабії 

та інші проти Молдови (Metropolitan Church of Bessarabia and others 

v.Moldova, 2001) Європейський суд чітко визначив: «...в принципі право на 

свободу релігій у цілях Конвенції виключає оцінку державою легітимності 

релігійних переконань». Критикуючи ступінь свободи, яка дозволена 

органам влади, Європейський суд зазначив, що право на свободу релігії, 

гарантоване Конвенцією, виключає будь-яке свавілля з боку держави в 

питаннях визначення, чи є легітимними релігійні переконання або ж 

способи, якими ці переконання виражаються. 

Ці й інші слабкі місця українського Закону «Про свободу совісті та 

релігійні організації» стали створювати певні проблеми вже наприкінці 90-

х років минулого століття, а тому новий закон (чи нова редакція діючого 

закону) потрапив у «План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань 

України, що випливають із її членства у Раді Європи». Протягом 2006-

2011 років було підписано чотири Укази Президента України, у яких 

давалися доручення відповідним Державним органам у справах релігій 

підготувати проект нової редакції закону. Міжвідомча робоча група, 

створена ще у 2006 р., розробила відповідну редакцію законопроекту, яка, 

з незначними змінами, й була подана у листопаді 2010 р. у Кабінет 

Міністрів України від імені Держкомнацрелігій.  

У Верховній Раді було кілька спроб народних депутатів провладної 

коаліції подати на розгляд іншу редакцію закону, і навіть принципово 

інший за концепцією (виписаний під одну Церкву) законопроект про 

свободу совісті. Але заполітизованість цього питання не дозволила 

жодному (а подано було їх понад десяток) проекту пройти комісії 

Верховної Ради. Важливим у процесі стримання прийняття нової редакції 

закону стали і звернення ВРЦіРО, яка у своїх резолюціях постійно 
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зазначає, що «таке важливе питання, як оновлення законодавства про 

свободу совісті, не повинно розглядатись поспіхом та в наявних умовах 

трансформації політичного устрою».357 

Нині існують правові колізії між чинним Законом України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» й деяким іншими законами 

України. Оскільки, як було сказано вище, зміна базового закону, що 

регулює питання свободи совісті, є заполітизованою і може відбутися у 

віддаленій перспективі, нині є нагальна необхідність узгодити статті інших 

законів, що заторкують питання свободи совісті (зокрема, «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про 

загальний військовий обов’язок» та ін.). 

Якщо узагальнити необхідні зміни у законодавстві, то, на наш 

погляд, вдосконалення законодавчої та іншої нормативної бази у сфері 

державно-церковних відносин повинно здійснюватися передовсім шляхом 

відпрацювання юридичних механізмів розв’язання питань, які виникають 

у відносинах між державними й релігійними структурами, а також між 

різними релігійними організаціями. Мова йде перш за все про сприяння 

виконання статутних завдань релігійних організацій, участі Церков у 

служінні, що має неабияке соціальне значення (спрямоване на зміцнення 

моральних підвалин суспільства, розвиток милосердницької, доброчинної 

діяльності тощо).  

З іншого боку – потрібне подолання можливих дестабілізуючих 

впливів Церков на суспільство, деполітизація релігійного середовища. 

Йдеться в тому числі й про те, щоб мінімізувати спроби партій та інших 

політичних формувань використовувати релігійні інституції у власних 

цілях; зменшити залежність останніх від закордонних центрів; не 

допустити перетворення конфесійного чинника на знаряддя етнічного й 

територіального сепаратизму тощо.  

Іншим великим блоком питань, пов’язаних із функціонуванням 

Церков в українському соціумі, є економічні питання. Перш за все 

потребує переведення у чітку юридичну площину проблема повернення 

Церквам і релігійним організаціям колишніх культових будівель та іншого 

конфіскованого у них майна, яке перебуває у державній і комунальній 

власності.* Нині питання відновлення історичної справедливості стосовно 
                                                 
357

 Всеукраїнська Рада Церков закликає Президента та Уряд не поспішати зі зміною 

чинного Закону про свободу совісті, 04.11.2010 // Інститут релігійної свободи / 

www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=740% 

3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk; Всеукраїнська Рада Церков закликає 

владу не поспішати з новою редакцією Закону про свободу совісті, 19.07.2011 // 

Офіційний сайт ВРЦіРО / vrciro.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id= 

159&Itemid=1 
* 

Реституція церковного майна є зобов’язанням, яке Україна взяла на себе під час 

вступу до Ради Європи. Так, у п.11 висновку Парламентської асамблеї Ради Європи 
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http://vrciro.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=1
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релігійних організацій вирішується на основі Указу Президента 

України,358 що суперечить ст. 92 Конституції України, де передбачено, що 

правовий режим власності регулюється виключно законами України. У 

тому числі й через це реституція церковного майна відбувається в Україні 

спорадично та, часто, на суб‘єктивній основі – залежно від релігійних 

уподобань тих чи інших чиновників. Проте ця проблема є складною і 

багатогранною. Адже на майно часто претендують Церкви, які вийшли із 

однієї конфесії. Наприклад, майно, конфісковане більшовиками на початку 

ХХ ст. у православної Церкви, може бути передане принаймні чотирьом-

п’яти православним Церквам. Не менш складна ситуація і у іудеїв, яких в 

Україні нараховується кілька течій, чи у мусульман, які теж далеко не 

однорідні тощо.  

Зняти суб‘єктивізм у питанні реституції церковного майна може 

лише прийняття спеціального Закону, в якому були б комплексно вирішені 

питання реституції релігійного майна. Адже слід чітко розуміти, що 

повернення всього конфіскованого майна нині практично неможливе, а 

тому слід законодавчо визначити фінансові та часові межі цього процесу. 

Зазначимо, що такий законопроект («Про повернення майна культового 

призначення релігійним організаціям»), відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України №148-р від 15 березня 2006 р., був 

розроблений Держкомнацрелігій України і поданий у 2008 р. на 

погодження всім зацікавленим установам та відомствам. Проте хронічна 

відсутність коштів у Держбюджеті України (прийняття кожного подібного 

закону передбачає чітку вказівку на джерела отримання коштів для його 

реалізації) фактично звела нанівець шанси проходження цього 

законопроекту навіть через Кабмін України.  

Без відповідного закону, питання реституції церковного майна не 

могла вирішити й створена Кабінетом Міністрів України Міжвідомча 

комісія з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і 

релігійних організацій, порушених унаслідок проведення тоталітарної 

політики у минулі часи. Комісія із моменту створення засідала всього 

кілька разів, а в останні роки, після кількох змін Кабінетів Міністрів, 

взагалі не збиралася.  
                                                                                                                                                         

№190 (1995) нашій державі рекомендується «встановити правове розв’язання 

питання про повернення церковної власності». Про необхідність «гарантувати 

релігійним інституціям, власність яких була націоналізована в минулому, реституцію 

цієї власності в належні строки або, якщо це неможливо, справедливу компенсацію» 

Україні – як, власне, й іншим пострадянським державам – було нагадано і в 

рекомендації ПАРЕ від 24.04.2002 р. №1556 (2002).  
358

 Указ Президента України від 21.03.2002 №279 «Про невідкладні заходи щодо 

остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього 

Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних 

організацій». 
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Інший блок економічних питань – впорядкування 

землекористування релігійних організацій. Нині суперечки виникають 

навколо проблеми щодо того, чи можуть релігійні організації бути 

визначені суб’єктами права на постійне користування земельними 

ділянками із земель державної і комунальної власності. Церкви 

відстоюють таке право, а також право бути суб’єктами права власності на 

землю, що потребує змін відповідно у ч.2 ст.92 та ч.1 ст.82 Земельного 

кодексу України. Крім того, релігійні організації претендують на 

збереження пільг зі сплати податку на землю, зазначені у ст.12 Закону 

України «Про плату за землю».  

Наявне ще одне, не менш важливе питання цього блоку – виділення 

земельних ділянок для здійснення статутних цілей релігійних організацій 

(переважно для будівництва культових споруд). Завдяки особистим 

втручанням вищих урядовців країни, доручень Президента України 

(наприклад, №1-1/657 від 8.07.2005 щодо «необхідності особистого 

контролю вищих державних посадовців за розглядом звернень релігійних 

організацій щодо надання їм земельних ділянок»), ситуацію в окремих 

областях країни дещо покращилася, проте не змінилася кардинально. 

Адже залишається ще багато «проблемних» населених пунктів, де 

продовжується практика блокування виділення земельних ділянок чи 

надання вже виділеної ділянки іншій релігійній громаді. Про це свідчать 

десятки випадків і судових процесів в Одеській, Донецькій, Львівській та 

інших областях. Це питання стає особливо актуальним у тих регіонах, де у 

місцеві органи влади обрані клірики тих чи інших Церков. Отже, є велика 

ймовірність свідомого блокування ними виділення земельних ділянок для 

потреб інших Церков чи релігійних організацій. 

Дещо меншими за масштабністю, але не менш важливими у 

практиці є й інші економічні проблеми релігійних організацій. Зокрема, 

Церкви давно і безуспішно намагаються домогтися від Уряду країни 

встановлення орендної ставки за використання нерухомого державного 

майна у розмірі, не вищому як для населення, вартості нерухомого майна, 

визначеної експертним шляхом (Додаток №2 «Методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду державного майна», затвердженої 

Постановою КМУ №786 від 04.01.1995). Логічним, на наш погляд, було й 

встановлення у 2009 р. для релігійних організацій та заснованих ними 

навчальних закладів тарифів комунальних послуг (оплати електро-, газо- 

та водопостачання, послуги із централізованого опалення) на рівні тарифів 

для населення. Проте нинішній Кабінет Міністрів України своєю 

Постановою №869 від 01.06.2011 відмінив ці пільгові тарифи, знову 

прирівнявши релігійні організації до суб’єктів підприємницької 
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діяльності.359 

Наступним крупним блоком державно-церковних відносин є 

питання гуманітарного характеру. У першу чергу мова йде про 

врегулювання участі Церков і релігійних організацій в освітньо-виховному 

процесі формування підростаючого покоління. Адже, незважаючи на роки 

дискусій, суттєвих зрушень у вирішенні цієї проблеми не досягнуто.  

Тут можна виділити кілька вузлових питань, які потребують 

детальних відповідей. Перш за все – як і ким повинні викладатися 

дисципліни духовного спрямування у загальноосвітніх школах і вузах. 

Значним каталізатором у поверненні уваги суспільства до вказаної 

проблеми стало рішення Міносвіти запровадити з вересня 2005 р. у 

загальноосвітніх школах курс «Етика». Програма курсу одразу викликала 

значні (і часто справедливі) нарікання з боку християнських Церков, які 

стали вимагати заміни курсу «Етики» на апробовані у сотнях 

західноукраїнських шкіл курси «Християнської етики» (а також «Основи 

християнської етики», «Основи православної культури», «Основи 

православної культури Криму» тощо). Не вирішення проблеми свого часу 

спровокувало навіть відкрите звернення предстоятелів християнських 

Церков до вищого керівництва держави щодо запровадження предмету 

«Християнська етика в українській культурі» у освітніх закладах країни. 

Прихильники запровадження курсу «Християнська етика» у 

загальноосвітній навчальний процес360 апелюють до закріпленого у 

європейському законодавстві права на впровадження релігійної освіти, 

оскільки це право є фундаментальною складовою релігійної свободи (ст.2 

Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, п.3 

Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1202 від 1993 р. 

тощо). Крім того, згідно міжнародного права, батьки мають право 

впливати на формування шкільної програми, а тому практично у всіх 

країнах Європи діти мають можливість вивчати релігію. У Німеччині, 

Італії та деяких інших країнах таке їх право закріплене у Конституціях. 

Причому прихильники релігійної освіти школярів не обмежуються лише 

запровадженням окремих курсів у шкільній програмі – у світі 

функціонують сотні тисяч конфесійних шкіл (лише християнських – понад 

200 тисяч), які мають державні ліцензії на надання освітніх послуг, але у 

виховному процесі орієнтуються на певні моральні норми свої конфесій. 

Зрештою, конституційне відокремлення школи від Церкви не означає 

повну ізоляцію цих інституцій, оскільки стратегічна мета у них одна – 
                                                 
359

 Предстоятель УПЦ МП звернувся до голови Уряду з проханням про поновлення 

пільг релігійним організаціям // Церковна православна газета. – 2011. – № 20 (294), 

жовтень.  
360

 Див., напр.: Релігійне навчання і виховання в Україні: проблеми і шляхи 

розв’язання. – Національна безпека і оборона. – 2005. – №8 (68). – С. 26-48.  
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духовне оздоровлення та консолідація суспільства.  

На наш погляд, запровадження курсів духовного спрямування 

матиме успіх у навчальному процесі за умови виконання кількох важливих 

передумов: добровільність для школярів відвідування занять, тобто 

надання даним курсам статусу факультативів; запровадження гнучких 

підходів (регіональна адаптація) як до змісту курсів, так і до часу їх 

запровадження – лише у міру готовності вчителів та матеріальної бази; 

наявність альтернативи для тих дітей, які не захочуть відвідувати ці 

факультативи; активна роз’яснювальна та пропагандистська робота 

освітян щодо своїх напрацювань, що зніме соціальну напругу. 

Поза тим необхідно віддавати собі звіт, що одне лише затвердження 

і рекомендування для використання Міністерством освіти і науки у липні 

2010 р. курсу «Християнської етики» (для 1-4 і 7-11 класів), а у серпні 

цього ж року – програми духовно-морального виховання для дітей 

дошкільного віку, не зніме нинішні соціальні протиріччя. Змінити 

суспільство на краще зможе лише злагоджена робота у цьому напрямі 

центральних та регіональних державних органів, школи, батьків, 

громадських організацій і Церков.  

Певним вирішенням проблемних питань було б визнання Церков і 

релігійних організацій суб’єктами права при заснуванні дошкільних, 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладів неприбуткового характеру. 

Для цього слід внести відповідні зміни до чинного законодавства. 

Важливим є також зміна ставлення державних органів до конфесійних 

шкіл, тобто – досягнення рівності в отриманні соціальних прав і гарантій 

викладачами/вчителями і студентами/вихованцями релігійних дошкільних, 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Нині цей прошарок 

громадян не може скористатися визначеними державою пільгами. 

Держава, на наш погляд, повинна також запровадити для учнів спеціальну 

програму на кшталт тих, які існують для дітей сиріт – «гроші ходять за 

дитиною» (на дітей, які навчаються у «конфесійних» школах, необхідно 

виділяти кошти на оплату праці вчителів базових загальноосвітніх 

предметів).  

Не менш давньою і складною в Україні є проблема задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців. В умовах практично повної 

відсутності юридичного підґрунтя, у деяких Церквах в Україні йде активна 

розбудова капеланських відділів, які вже на практиці займаються 

«духовним окормленням військовослужбовців» (наприклад, створена 

Курією Львівської Архиєпархії УГКЦ релігійна місія «Центр військового 

капеланства», що діє як в Україні, так і за її межами). Зазначимо, що в 

умовах відсутності в Україні Помісних Церков, жорсткої залежності 

кількох найбільших Церков від своїх закордонних центрів, капеланство 

може суттєво і негативно вплинути на боєздатність українських 

військових формувань.  
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Важливим для майбуття крупних Церков в Україні є внесення 

Вищою атестаційною комісією України у травні 2010 р. спеціальності 

«богослов’я» до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист 

дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук (при 

відсутності державних освітніх стандартів для спеціальності 

«теологія/богослов’я» у вузах). Із цим нововведенням в Україні почався 

якісно інший процес у наданні теологічної освіти. На черзі, очевидно, 

державна акредитація релігійних навчальних закладів і визнання 

державою дипломів їхніх вищих навчальних закладів та наданих 

богословських ступенів та звань. 

Четвертим блоком практичного проявлення державно-церковних 

відносин в Україні є державне сприяння (законодавче врегулювання) 

соціальній, гуманітарній та благодійній діяльності релігійних 

організацій. Зазначена діяльність Церков, як показує досвід, значно 

ефективніша, аніж «освоєння коштів» відповідними державними 

інституціями. Адже ні для кого не секрет, що авторитет релігійних 

інституцій у питаннях захисту життя людини, зменшення і викорінення 

практики абортів, формування у суспільстві відповідального ставлення до 

статевих відносин, народження і виховання дітей тощо, є найвищим у 

суспільстві. Церквами постійно оприлюднюються звернення на захист 

життя, викорінення шкідливих звичок тощо. З іншого боку, така спільна 

діяльність релігійних інституцій стає основою для подальшої 

міжконфесійної та державно-конфесійної співпраці в цих питаннях. У 

подальшому це матиме позитивний вплив на покращення міжконфесійних 

відносин в країні.  

Проте ефективна діяльність релігійних інституцій утруднюється 

успадкованим з радянських часів українським законодавством, яке ще 

донедавна мало на меті лише максимальне обмеження прав і свобод 

релігійних інституцій. Покращити ситуацію може прийняття низки законів 

(чи поправок до вже діючих) та законодавчих актів для врегулювання, 

наприклад, порядку здійснення в Україні соціально значущих благодійних 

проектів для незахищених верств населення. Незважаючи на позірне 

сприяння державних органів, отримання релігійними організаціями 

гуманітарних вантажів й досі є складною процедурою. Відтак важливим 

видається здійснення додаткових заходів для максимального сприяння 

доброчинній та милосердницькій діяльності Церков. Адже внесок релігій-

них організацій в цю надзвичайно потрібну в нинішніх умовах справу 

достатньо суттєвий.  

На сучасному рівні розвитку комунікацій участь представників 

релігійних організацій у здійсненні заходів із захисту суспільної моралі 

буде значно ефективнішою, якщо конфесіям буде надана (за 

некомерційними розцінками) можливість мати ефірний час як на 

державних теле- і радіоканалах, так і на створеному у перспективі 
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громадському телебаченні й радіомовленні. ВРЦіРО неодноразово 

зверталася до керівництва України із проханням посприяти (безкоштовно 

виділити відповідні частоти) створенню всеукраїнського т.зв. духовного 

теле- і радіоканалу. Проте це питання жодного разу навіть не розглядалося 

у відомствах Кабміну України.  

Як бачимо, нині в Україні існує цілий комплекс проблем, які не 

можливо вирішити частково, змінивши один чи два закони. На наш 

погляд, потрібний системний підхід до вирішення вказаних проблем, який 

можливий лише за умови прийняття на законодавчому рівні Концепції 

державно-конфесійних відносин в Україні, яка б відповідала 

європейському та світовому досвіду врегулювання проблемних питань, 

пов‘язаних із свободою совісті в Україні, проте враховувала національну 

специфіку, вже складені традиції міжконфесійних відносин.  

Така Концепція вже кілька років як створена* і пройшла багаторічне 

експертне обговорення (аналізу Концепції тричі присвячувалися засідання 

Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова). Той факт, 

що до розробки законопроекту були залучені представники ВРЦіРО та 

інших зацікавлених церковних й громадських інституцій, в т.ч. й 

державних органів, свідчить про те, що це достатньо компромісний 

документ, який пройшов випробування часом. А тому лише після 

прийняття Концепції як закону, доцільно розробляти нові проекти законів 

та вносити зміни до тих законодавчих актів, які стосуються 

функціонування в Україні релігійних інституцій. Інакше країна і в 

подальшому матиме правові колізії між законами та законодавчими 

актами.  

Крім того, прийняття закону про стратегічне бачення державою 

своїх відносин із конфесіями (Концепція закладає принцип партнерських 

відносин) дозволить більш чітко регламентувати діяльність тих державних 

органів, які регулюють нині питання, пов’язані із свободою совісті в 

країні. Зокрема, є потреба розробити, з врахуванням міжнародного 

досвіду, пропозиції щодо статусу, назви, функціональних обов’язків 

нинішнього Державного органу у справах релігій. Адже за умов 

відокремлення Церкви від держави існування інституції «у справах 

релігій» у тому вигляді, в якому вона функціонує, є алогічним. 

Перспективним, на наш погляд, є створення «Громадської ради з питань 

свободи совісті» як дорадчого органу Кабміну України, та її обласних 

відділень у формі міжконфесійних рад при головах облдержадміністрацій. 

Яким чином нині відбувається діалог/співробітництво між 

Українською державою і Церквами? Тут можна говорити про кілька 

позицій: 
                                                 
*
 Див.: Концепція державно-церковних відносин в Україні (проект) // Національна 

безпека і оборона. – 2007. – № 8 (92). – С. 2-9.  
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1. Активне включення Церков у вирішення існуючих нагальних 

соціальних проблем в українському суспільстві. Перш за все мова йде про 

спеціальні церковні програми, що реалізуються релігійними місіями, 

монастирями, чернечими чинами та спеціальними установами, іншими 

релігійними організаціями для роботи з групами ризику (хворі на 

туберкульоз, рак, безхатченки, сироти тощо). Церкви та релігійні 

організації України брали і беруть активну участь у роботі, спрямованій на 

ліквідацію наслідків екологічних та технологічних катастроф. Щороку у 

літніх дитячих таборах та на базах відпочинку, що належать релігійним 

організаціям, оздоровлюються десятки тисяч дітей з неповних і 

проблемних сімей та з сімей, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС.  

Релігійні місії та спільноти в Україні намагаються брати активну 

участь у великих міжнародних милосердницьких проектах. Крім того, в 

країні працюють групи волонтерів, представники Церков здійснюють 

опіку над пацієнтами психіатричних лікарень, будинками по догляду за 

нужденними тощо. Релігійні організації утворюють спеціальні медичні 

центри, пересувні амбулаторії, опікуються проблемами боротьби з 

тяжкими захворюваннями. Подекуди ця спільна робота набуває нових 

якостей, оскільки її результати лише в кінцевому підсумку спрямовуються 

тим соціально-демографічним групам, які не здатні самі себе утримувати, 

а в початковій фазі зусилля доброчинців скеровані на допомогу тим, хто 

здатен і хоче працювати. Це – допомога технікою, насінням, засобами 

хімічного обробітку землі тощо, з наступними викупом продукції у її 

виробника і безкоштовним розподілом між установами соціального 

спрямування. Так, говорячи мовою християнського соціального вчення, 

Церква намагається подолати не лише «бідність слабких», але й «бідність 

сильних». 

2. Створення (скоріше – відновлення) і діяльність Громадських рад 

при державних установах та відомствах. Такі ради вже доказали в 

минулому свою ефективність для запровадження тих чи інших новацій. 

Зокрема, не без впливу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки з 

питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями були прийняті 

рішення про визнання державою захисту богословських дисертацій чи 

затверджені МОН предмети духовно-морального виховання. За участі 

Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань 

співпраці із Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій 

ухвалено «Етичний кодекс лікаря України», прийнято Концепцію і 

Стратегію участі Церков у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Радою у справах 

душпастирської опіки при Міністерстві оборони України розроблено 

Концепцію душпастирської опіки військовослужбовців ЗС України. Кілька 

важливих документів були прийняті Науково-консультативною радою з 

питань релігії та національностей при Національній експертній комісії 
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України з питань захисту суспільної моралі тощо.  

3. Створення та діяльність міжцерковних/міжконфесійних рад. Серед 

найбільш авторитетних слід відзначити діяльність Всеукраїнської Ради 

Церков і релігійних органгізацій (19 релігійних течій) та Ради 

євангельських протестантських Церков України (9 об’єднань). Крім них, 

існують ще «Нарада представників християнських Церков України (9 

Церков), Рада представників духовних управлінь і центрів мусульман 

України при Держкомнацрелігій (4 напрями). 

4. Участь представників Церков в офіційних державних заходах 

національного рівня, а держчиновників – у церковних святах чи 

привітання вірних Церков і релігійних організацій з їх святами. Перш за 

все мова йде про участь Предстоятелів Церков та релігійних організацій у 

святкуванні Дня незалежності (та інших державних свят й заходів) та 

інавгурації Президентів України.361 З іншого боку – демонстративна 

присутність чиновників на різдвяних, пасхальних та інших богослужіннях, 

повага до всіх релігійних напрямів, що навіть прописана як обов’язок 

чиновника у «Загальних правилах поведінки державного службовця».*  

З приходом до влади В.Януковича і до початку 2011 р. спостерігався 

певний відхід від багатьох вже усталених традицій державно-церковних 

відносин, що на перших порах справляло враження про спробу ідеологів 

нової політичної команди запровадити, якщо не де-юре, то принаймні де-

факто, перевагу для однієї Церкви – УПЦ МП. На користь цього свідчили 

факти благословення на Президентство В.Януковича Московського 

патріарха, участь В.Януковича винятково лише у заходах й богослужіннях 

УПЦ МП і небажання зустрічатися із главами інших Церков, ліквідація 

Держкомнацрелігій тощо.  

Проте після зустрічі В.Януковича, що відбулася у квітні 2011 р., де 

було підтверджено необхідність створення сприятливих умов для розвитку 

релігійних організацій, забезпечення рівних прав і можливостей, ситуація 

почала повільно (таке уповільнення спричинене, на наш погляд, 
                                                 
361

 Відповідно до Указу Президента України №746 від 22.08.2002 р. «Про державний 

Протокол та Церемоніал України» передбачена «церемонія благословення 

Президента України настоятелями церков і керівниками релігійних конфесій у 

Софіївському соборі Національного заповідника «Софія Київська».  
* 
Пункт 2.6. «Загальних правил поведінки державного службовця» чітко зазначає, що 

держслужбовець «має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних 

організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не 

демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, не віддавати перевагу 

будь-яким об’єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх 

чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо». Див.: Наказ 

Головного управління держслужби України від 19.07.2011 №176, яким внесено зміни 

до Наказу від 04.08.2010 р. №214 // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 

z1089-10&p=1310058374240252 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1089-10&p=1310058374240252
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1089-10&p=1310058374240252
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1089-10&p=1310058374240252
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1089-10&p=1310058374240252


293 
 

ліквідацією Держкомнацрелігій) набувати попередніх рис – повернення до 

державно-церковного діалогу. Крім того, незважаючи на відкриту 

симпатію всіх владних структур лише до УПЦ МП, остання не вийшла із 

активного міжцерковного діалогу і співпраці з іншими Церквами у рамках 

міжцерковних організацій.  

Влада, на наш погляд, не може не усвідомити хибність ставки лише 

на одну Церкву – це є продовженням лише політичного сприйняття УПЦ 

МП. Адже проблем у багатьох сферах українського соціального і 

громадського життя стільки, що вирішені вони можуть бути лише 

спільними зусиллями суспільства та всіх Церков й релігійних організацій. 

Співпраця держави і Церков є або у перспективі може бути плідною у 

багатьох напрямах, а це – розробка й впровадження різноманітних 

соціальних програм, захист фундаментальних норм моралі, духовне 

виховання молоді, підтримка інституту сім’ї, збереження довкілля, 

відродження традицій милосердя і благодійництва, охорона здоров’я тощо. 

Неоціненною є участь релігійних організацій у проведенні суспільно 

значущих акцій (вшанування жертв Голодомору, засудження тоталітарних 

режимів тощо), під час яких релігійні організації виховують у вірних 

повагу до національних свят, історичних подій, культурних та духовних 

надбань українського народу. 

І останнє, на чому хотілося б наголосити, то це те, що формування 

партнерських відносин держави і Церков та релігійних напрямів 

неможливе без чітких механізмів відслідковування і реагування на існуючі 

лінії конфліктів* (на яких ми свідомо в цьому параграфі не зупинялися, 

оскільки це виходить за межі нашого розгляду і наразі не є визначаючими 

не лише у державно-церковних, але й у міжцерковних відносинах), та на 

порушення чинного законодавства у сфері свободи совісті. Адже саме 

неухильне дотримання законів, що регулюють діяльність релігійних 

організацій і міжнародні зобов’язання України стосовно захисту свободи 

совісті, гарантує невтручання держави у справи Церков, а також 

унеможливлює претензії окремих Церков щодо своїх переваг та привілеїв. 

Для цього, окрім законодавчо визначених механізмів, на наш погляд, в 

Україні доцільно скористатися й Рекомендацією Парламентської Асамблеї 

Ради Європи №1412 (1999 р.), яка спонукає уряди країн-учасників 

«створювати чи підтримувати незалежні національні чи регіональні 

інформаційні центри щодо груп релігійного, езотеричного чи духовного 

характеру». Ці інформаційні центри можуть стати певною гарантією щодо 

недопущення порушення законодавства і основою того явища, яке 

прийнято називати «громадянським суспільством». 
                                                 
* 

Міжправославні суперечності, несприйняття багатьма «традиційними» цервами і 

релігійними організаціями їхніх т.зв. «нетрадиційних» колег, захоплення храмів 

тощо. 
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Підводячи підсумок, зазначимо, що сучасна державно-церковна 

політика Української держави (принаймні у її нормативно-регулятивній 

частині) в цілому спрямована на розвиток соціального партнерства** та 

забезпечення рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, 

утвердження суспільної терпимості та поваги між віруючими (не в 

останню чергу завдяки імплементації Україною міжнародних правових 

норм, спроможності авторитетних європейських та світових організацій 

аналізувати дотримання державою законодавства щодо прав людини та 

діяльності релігійних організацій тощо). 

 

 

 

 

4.5. Практикум із толерантизації міжконфесійних відносин 

 

20 років незалежності – це період інтенсивного розвитку релігійної 

мережі в Україні. При цьому зростає не тільки кількість релігійних 

організацій, а й кількість діючих в країні конфесій. Якщо в 1991 році у нас 

на реєстрації знаходилося 42 релігійні об’єднання (з них 33 

християнського коріння, по одній іудейських, мусульманських і 

рідновірських, 4 – орієнталістських і дві – синкретичних), то на початок 

2004 року їх було вже понад 120 (76 – христинського коріння, 8 – 

іудейських, 4 – мусульманських, 7 – рідновірських, 16 – орієнталістських, 

6 – автохтонних й синкретичних). Точну кількість релігійних течій в 

Україні на 2011 рік сказати не можемо, бо ж Держкомнацрелігій України з 

2004 року дає не повну статистику їх, а ось загальноконфесійно на 2011 рік 

вона виглядає так: 31814 (88,7%) організацій християнського коріння, 303 

(0,85%) – іудейських, 1208 (3,37%) – мусульманських, 126 (0,35%) – 

рідновірських, 158 (0,44%) – орієнталістських. 

Хоч Православ’я за кількістю своїх організацій (18362) є 

найбільшою конфесією (51,2%), а три основні його Церкви – УПЦ МП, 

УПЦ КП та УАПЦ – дають 50,5% мережі, проте навіть ці цифри (не 

говорячи про свою самоідентифікацію з православ’ям, а тут вона в різних 

соціологічних дослідженнях становить від 36 до 48% опитаних) 

засвідчують той факт, що Україна не є православною країною, а країною з 

його домінуванням. 

Практично вичерпала „електорат свого зростання” Греко-
                                                 
**

 Орієнтиром тут є приклад врегулювання проблем у релігійній сфері західно- і 

центральноєвропейських країн, де значну увагу приділяють розвитку рівноправного 

діалогу держави з релігійними інституціями, створюють сприятливі умови для 

якнайшвидшої адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу у сфері 

свободи совісті. А саме: «Європейської конвенції з прав людини», «Паризької хартії 

для нової Європи», низки рекомендацій та рамкових конвенцій ПАРЄ. 
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Католицька Церква (62 організації в 2010 році). Незважаючи на 

перенесення її офісу до Києва, вона залишається фактично галичанським 

феноменом (3493 її організацій, цебто 91,3%, знаходяться в Галичині і 

Закарпатті). Відкритість до світу, його поліетнічності й соціальної 

невлаштованості дає можливість утверджуватися в регіонах своєї 

наявності римо-католикам (1093 організації), хоч і вони практично вже 

йдуть до вичерпання своїх потенційних послідовників (ріст в 2010 році 

лише на 7 одиниць). Якщо греко-католицизм постає переважно як 

галичансько-закарпатський феномен, то римо-католицизм – як 

галичансько-подільсько-волинський. Особливих успіхів у поширенні в 

Східному й Південному регіонах країни ці католицькі конфесії на 

перспективу не мають.  

Помітно зростає в Україні мережа протестантських організацій 

(8572), які вже становлять 23,9% від загальної цифри України. Всі 

протестантські конфесії ведуть широку релігійно-просвітницьку, 

морально-виховну, видавничу, медійну, місіонерську та благодійницьку 

роботу, що служить підставою для впевненості в подальшому 

інтенсивному зростанні їх мережі. При наявних темпах зростання, чому 

сприяє організована протестантами активна місіонерська і благодійницька 

робота, проведення різних заходів з євангелізації та ін., через 10 років їх 

громади в Україні становитимуть десь 50%. Серед них переважатимуть 

п’ятидесятники та свідки Єгови.  

Мусульманство в Україні не має своєї єдиної організаційної 

структури, а відтак має 5 своїх всеукраїнських центрів з 1208 

організаціями. Послідовниками ісламу у нас (окрім Криму) є представники 

меншин тих етносів, на автохтонних територіях яких ця релігія є 

домінуючою. Відтак ґрунту для зростання в Україні ця конфесія на 

перспективу загалом не має. В Криму іслам також вичерпав можливості 

свого подальшого кількісного зростання після того, як ДУМК відкрив у 

2005 році практично у всіх поселеннях кримських татар свої організації. 

Належних до цієї спільноти організацій тепер 967. Проте мусульманська 

умма Криму є надто розколотою і не толерантною з’явою тут різних сект і 

течій. 

Найбільш спільнотний народ, як часто говорять про євреїв, у 

своєму релігійному житті виявився водночас і найбільш „розхрістаним”: 

303 в 2010 р. іудейських організацій (а щорічне поповнення – одинички) 

тут належать до шести різних об’єднань. Перспектив їх порозуміння 

немає, бо ж до цього поділу прилучилися позаконфесійні інтереси – 

економічні, політичні, а то й суб’єктивні орієнтації. Поява і зростання на 

теренах України різних нових релігійних течій (насамперед 

неохристиянських, неоорієнталістських та рідновірських) є відображенням 

загальних тенденцій нинішньої інтенсивної конфесіоналізації релігії у 

світі. В 2010 році за офіційною статистикою нові релігійні течії загалом 
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складали 2037 одиниць, що становить 5,7% мережі. З них неохристияни 

мають 1529 організацій, неоорієнталісти – 158, рідновіри – 126. 

Неоорієнталізм і рідновірство вже практично стабілізувалися у своєму 

кількісному зростанні і територіальному поширенні. Водночас надто 

високі темпи зростання виявлятимуть на перспективу неохристияни і 

насамперед харизмати. На сьогодні останні мають вже 1516 своїх 

організацій. Неорелігії нерівномірно розміщуються своїми громадами по 

теренах України. Там, де сильні позиції традиційних Церков, їх практично 

одиниці (так, на Тернопіллі лише 12, Франківщині - 15 громад, а загалом 

вони - 67 громад - становлять лише один відсоток від всієї релігійної 

мережі Галичини, зате в чотирьох індустріальних областях (Донецька, 

Дніпропетровська, Запорізька і Луганська), де водночас з відродженням 

традиційних християнських Церков з’являлися і відносно вільно 

поширювалися й неорелігійні течії, кількість організацій останніх 

становить майже 15% від всієї їх (4722) релігійної мережі.  

В Україні на цей час практично склалася мережа неорелігій і поява 

якихось нових їх конфесій й активне і масове поширення вже буде 

випадковістю. Тим більше, що традиційні Церкви в боротьбі з їх 

діяльністю знаходять між собою спільну мову й прагнуть підключити до 

цього навіть державні органи. 

Кількісні показники зростання релігійної мережі тієї чи іншої 

конфесії ще не засвідчують такого ж зростання кількості їх вірних, а тим 

більше – рівня релігійності останніх. Конкурентна боротьба між 

конфесіями і церквами спонукає керівництво деяких з них штучно 

розширювати свою інституційну мережу, „хапати побільше” при 

реституції, не маючи опісля можливості на належне освоєння одержаного. 

То ж і маємо в православних деякі спільноти із способом життя людини 

первісного суспільства - напівпорожні храми, напівпусті монастирі тощо. 

Десь через 5-8 років історичні Церкви зіткнуться (особливо в містах, 

зокрема в Києві) із феноменом „пустуючих храмів”.  

Відтак можна констатувати, що конфесійна карта України 

практично набула вже завершених обрисів. Поява нечисленних нових 

релігійних течій її загалом вже не змінить. Мінятиме її хіба що поділ 

існуючих у нас традиційних релігійних спільнот, поява на їх основі 

якихось нових церковних організацій чи релігійних управлінь. У цьому 

неабияку роль відіграватиме значною мірою скоріше суб’єктивний 

чинник, а також втручання в релігійний процес певних політичних сил, які 

в такий спосіб прагнутимуть збільшити ряди свого електорату. 

Проте динаміка змін церковної мережі в регіонах України свідчить, 

що, при збереженні певних регіональних відмінностей у поширенні різних 

конфесій, течій і напрямків, дедалі помітнішим стає зменшення різниці в 

показниках кількості громад віруючих. Так, якщо на початку 1992 року в 

Західних областях України діяло 59,6% релігійних організацій, то в 1997 
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році їх було там 47,2%, а нині – вже 34,4%. В регіоні практично створена 

інституційна мережа церковних організацій, що є достатня для 

задоволення релігійних потреб віруючих. На перше місце в релігійному 

житті країни вже вийшов Центральний регіон. Якщо дивитися на карту 

України зі Сходу на Захід, то це – північні її області, Поділля і Степ, а 

також Південь країни. Тут тепер 40,7% всіх релігійних організацій. 

Характерно, що він дає найбільший відсоток і православних громад 

(майже 50). Тут і найвищий відсоток (десь 65%) православної насиченості 

в областях. Проте швидкі темпи розгортання мережі громад в Подніпров’ї 

і на Сході України, а також потенційні резерви росту релігійної мережі 

(велика кількість віруючих на одну громаду) робить реальною 

перспективу виходу в найближчі 3-5 років на авансцену релігійного життя 

саме цих регіонів. 

Загалом Україна – це поліконфесійна країна. Кожний її громадянин 

живе нині у своєрідному супермаркеті різних релігій. Його постійно очікує 

багато конфесійних пропозицій. Вони звучать із сторінок газет, часописів, 

передач по радіо й телебаченню, з книжок і просто оголошень на вулицях, 

з уст місіонерів, знайомих, з тих агіток-запрошень, які попадають до 

поштових скриньок. Порадником вибору чи зміни конфесії (а певною 

мірою – і насильником, бо ж нав’язують свою своєму потомству ще в 

дитячому віці) виступають батьки. Вони вважають, що та релігія, яку вони 

сповідують, є єдиноістинною, що вона є в традиції роду, сім’ї, а відтак 

тільки до неї мають належати їх діти. Звісно, батькам суперечити не легко, 

а подеколи і не можна. Проте вибір такий робиться не завжди за совістю, а 

подеколи і не на вічно. Благо, що закон дозволяє зміну релігійної 

належності. Але відбувається це вже в зрілому віці, коли людина усуває 

свою релігієзнавчу неграмотність, дізнається більше і про релігію свого 

дитинства, і про інші релігії, не має матеріальної залежності від батьків. До 

того ж, у виборі релігії можна й помилитися. Особливо тоді, коли ти про 

неї мало знаєш, коли її вибираєш лише за зовнішніми її виявами або ж з 

якихось прагматичних міркувань.  

Ми не ратуємо за релігієвибір українців лише на основі традиції 

батьків, хоч більше й прихильні до неї, а підтримуємо свідомий вибір 

кожним зокрема своєї конфесійної належності. І не тільки на основі знання 

цієї релігії, а насамперед на підґрунті глибинного усвідомлення того, що 

цей вибір зроблено з власної волі, на основі нез’ясненного якогось 

внутрішнього просину до неї, який подеколи подають як якийсь 

надприродно зумовлений процес. Враховуючи право кожного на свій 

релігієвибір, академічні релігієзнавці України сповідують гасло: 

конфесійно всі різні і водночас всі рівні. Шкода лише, що ця різність 

конфесіями сприймається частіше як взаємна ворожість, абсолютна 

несумісність. І ось коли бачиш, як ворогують між собою послідовники 

різних християнських течій і церков, як вони ставляться до 
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нехристиянських віросповідань, то відразу ж ставиш питання: а чи 

християни вони, бо ж ворогування це відбувається із-за чисто земного і 

всупереч Христовій заповіді любові до ближнього, навіть до ворога. 

Саме тому завдання своєї теоретичної і практичної роботи 

академічні релігієзнавці вбачають у формуванні толерантності 

міжконфесійних і міжцерковних відносин. Толерантизація передбачає, як 

свій перший наслідок, щоб всі конфесійно різні люди відчули себе 

рівними у своєму суспільному бутті. Бо ж живемо ми в такий час, коли все 

більше відчуваєш себе громадянином Землі. Сучасні засоби інформації 

майже щодня оприсутнюють тебе в поселеннях і культурі інших народів. 

Сучасні транспортні засоби дають тобі можливість за декілька годин 

переміститися в іншу країну, поринути у вирій життя іншого народу, в 

інші традиції, віросповідання, пізнати інші цивілізаційні виміри 

життєдіяльності.  

Автору параграфу повезло в тому, що він по півмісяця в один рік 

знаходився в Японії та Індії, де брав участь в роботі (відповідно) 

всесвітнього зібрання істориків релігії і конференції представників релігій 

світу «Злагода: створення партнерства для побудови миру». Роком пізніше 

був у Барселоні (Іспанія) на Парламенті релігій світу. Тисячі учасників з 

різних країн і міст земної кулі приїздили на ці форуми. Вражало 

насамперед конфесійне різнобарв’я. Тут були католики і мусульмани, іудеї 

і буддисти, індуїсти і сикхи, протестанти і зороастри, представники 

багатьох інших конфесій. При цьому ніхто нікого не агітував за свою 

релігію, не намагався навернути до неї, довести її єдиноістинність. 

Кожний лише прагнув у свій спосіб щонайкраще розповісти про свої 

вірування, навіть своїм зовнішнім виглядом засвідчити їх своєрідність, 

подарувати тобі щось, що нагадувало б про наявність і такої релігійної 

культури.  

Організатори форумів обрали ефективну форму їх роботи. 

Невеличкі, по 7-9 осіб групи учасників протягом години-двох за 

заздалегідь визначеною схемою обговорювали актуальні проблеми 

релігійного життя, конфесійного різноманіття і міжконфесійних відносин. 

Протягом дня кожному припадало працювати в 5-6 таких групах, 

учасники яких постійно змінювалися. Мав місце діалог, але не як засіб 

переконування когось у своїй достеменності, а як інформування колеги по 

форуму про свою конфесію, її історію і сьогодення. Після таких бесід 

усвідомлював, що Бог – один, а конфесія – це лише шлях до нього. Кожна 

людина у свій спосіб шукає Бога і йде до нього. Конкретні географічні та 

історичну умови її буття визначили своєрідність цього шляху. Він є таким 

же істинним, як і інші. Єднає ж послідовників різних релігій насамперед 

той моральний потенціал, який утримує кожне з віросповідань. Хоч це 

моральне кредо різних релігій і відрізняється у своєму словесному 
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вираженні, але за своєю суттю воно однакове. Жодна релігія не вчить 

якійсь дурні. 

Відтак глобалізація – це не лише економічна чи політична 

інтеграція, а й можливість зберегти свою культурну чи релігійну 

ідентичність шляхом діалогічного спілкування з носіями їх інших виявів. 

Коли бачиш, як толерантно і доброзичливо спілкуються на міжнародних 

форумах представники різних конфесій, думаєш, а чи ж буде колись таке у 

нас в Україні. Зароджується бажання ініціювати проведення такого заходу 

всесвітнього масштабу в Києві. Згоду на це колишній мер столиці 

О.Омельченко свого часу давав. А може це варто заздалегідь програти на 

всеукраїнському рівні, щоб, коли надумаємо проводити міжнародний 

захід, не виставити на посміховище світу нашу міжконфесійну і 

міжцерковну ворожнечу. Адже по цьому значною мірою судять про 

ментальність і культуру народу.  

А поки що в міжконфесійних відносинах у себе маємо те, що 

маємо. Керівництво конфесій не особливо думає (хіба що за винятком 

деяких) про те, як їх толерантизувати, як використати міжнародний досвід 

толерантизації міжконфесійних відносин в реаліях українського 

релігійного життя. 

Говорячи про толерантизацію міжконфесійних відносин в Україні, 

ми б радили суб’єктам цих відносин звернути увагу на ті форми, до яких 

вони вдаються при оцінці й описанні свого духовного супротивника. 

Переглядаючи конфесійні видання, в них часто надибуєш на такі 

блюзнірські, карикатурні і брехливі подання іншого, які можуть дати 

підставу їм притягувати авторів цього писання до кримінальної 

відповідальності за образу честі. Той «карикатурний конфлікт», що мав 

місце в Данії, а опісля і у світі, і який був спричинений з’явою в пресі 

карикатур на ісламського пророка Мухаммеда, багато чому навчив у світі 

інших, але не нас. Він показав, що свобода слова дає нам право говорити 

те, що ми думаємо, але ж вона не зобов’язує це робити. Цей конфлікт 

засвідчує наявність відмінностей цивілізацій: маємо нерозуміння на Заході 

психології релігійності Сходу. При цьому, якщо одним не вистачило 

розуміння глибоких релігійних почуттів, сплюндрованих їхньою 

неуважністю, то другі виявили явне перебільшення скоєного і навіть 

сприйняли хибну інформацію того, що відбулося, за істину. Схід поглибив 

конфлікт цивілізацій тим, що дав право використовувати, як аргумент 

проти Західної цивілізації, судження, що та демократія, яку він несе, та 

свобода слова, яку він обстоює, може відкрити шлях до висміювання і 

знущань над їхньою вірою. 

Світ глобалізується, а тому не слід думати, що аудиторія сказаного 

чи надрукованого обмежується лише якоюсь окремою місциною, 

громадою, конфесією, а то й замкнута місцевим реципієнтом. То ж якщо 

ми, як ті, хто формує громадянське суспільство, в якому кожний є 
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суверенним, хочемо бути розумними істотами, то нам слід підтримувати у 

відносинах між собою взаємну повагу, терпимість і взаєморозуміння. 

Потрібно наводити мости між релігіями, а не займатися пошуками того, 

що їх різнить і в карикатурній формі це показувати. Треба бути відкритим 

до інших, відмінних від твоїх, цінностей, сприймати їх як даність і знати, 

що саме у світі цих цінностей хтось почуває себе щасливим, а відтак не 

має бажання міняти їх на інші і не потерпить будь-яке посягання, а тим 

більше в карикатурній формі, на них.  

Якщо ми хочемо жити в мирі і дружбі з іншими людьми, з їх 

релігіями, то не повинні ображати їх різними провокаціями, 

побрехеньками, бо ж то ранить їхнє серце, призводить до конфронтації. 

Шкода лише, що серед послідовників різних релігій в більшості є ті, хто 

налаштований на свою єдиноістинність, хто все інше сприймає як «від 

лукавого». До них часто в силу їх інтелектуальної обмеженості й не 

доходить, що їхня релігія у її витоковому вигляді не може нормально 

існувати в ментальності інших народів, що там вона, в разі появи, зрештою 

етнізується до невпізнаваності. То ж чи варто її піддавати таким 

експериментам?  

Ми дотримуємося тієї думки, що якоїсь однієї істинної релігії 

немає. Істинним є те, що об’єднує, як спільний корінь, всі релігії. Це є 

віра в буття світу надприродного, в спасіння завдяки вірі і слідуванню 

загальнолюдським нормам моралі, очікування життя в потойбіччі. Кожна 

релігія по-своєму вирішує ці істини. Одні напряму пов’язують людину з 

Богом, інші ж між ними ставлять спасителя або ж якогось пророка. Одні 

вважають, що вирішити свою майбутню долю можна лише через 

дотримання величезної кількості пропонованих їхніми церквами обрядів і 

через посередництво служителя культу, інші ж, виходячи з того, що Бог в 

тобі і він виявляється через твою душу, закликають до простого 

молитовного єднання з ним, до богомислія, а не тілорухання, рукомахання.  

То ж форма віри є людським витвором. А чи ж варто із-за цього 

кидатися в баталії, ображати інших? То ж не за Боже йде боротьба, не за 

те, що не від світу цього, а за людське, створене людською фантазією і 

виписане чи то у Священних книгах релігій, а чи ж втілене в організації і в 

конфесійних обрядових дійствах. Певно тому, враховуючи це, Ісус 

Христос закликав любити не лише ближнього одновірця, а навіть ворога. 

Він радив йти до іншого зі словами «Мир Вам!».  

Тут потрібно прийняти принцип: послідовник іншої релігії не є 

твоїм ворогом. Він йде до того ж Бога, що й ти, але іншою дорогою. Богів 

не десять, двадцять, більше, стільки, скільки існує у світі релігій, а один, 

але із своїм ім’ям в кожній з останніх. І тут слушними з цього приводу 

були міркування рунвірівського пророка Лева Силенка. То ж іновірець є 

нашим попутником, а не грішником, відступником. Та й від чого він міг 

відступити, якщо релігія декого з них з’явилася, скажімо, навіть раніше на 
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декілька століть від твоєї. Можливість існування інших релігій визнавав і 

апостол Павло, коли писав: «Бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися 

випробувані між вами» (1 Кор. 11:19). 

В розмові із послідовниками мого православ’я, які клянуть певне 

найбільше інші конфесії, я їм часто задаю питання: «А чи християни Ви?». 

Їх це дивує, бо ж вони безперечно в цьому переконані, хоч, як видно, 

водночас залишилися у сприйнятті світу на рівні іудейського Старого 

Завіту. Моральні принципи останнього не є загальнолюдськими, коли їх 

прочитуєш в контексті всієї старозавітної Біблії, бо ж там віднаходимо і 

вбивства, і пограбування, і зґвалтування, але представників інших народів, 

а не богообраного, яким є один - євреї. Десять заповідей в старозавітному 

прочитанні адресовані саме євреям і тільки їм. Ідею ж взаємної любові у 

світ людей і народів приніс Ісус Христос. Його вчення про любов далеко 

відмінне від старозавітного. Саме ним не то що можна, а й слід 

користуватися, коли йде мова про відносини між етносами і цивілізаціями, 

навіть між окремими людьми, відносини між конфесіями. Якщо ми будемо 

ним користуватися, то у нас часто спрацьовуватимуть самоцензура, 

самообмеження. При відносинах з іншими ми будемо думати і про них, 

шанувати світ їх думання і діяння, а не прагнути нав’язати їм своє, бо ж 

їхнє є таким же істинним, як і моє.  

То ж хоч ми і є різні у всьому, в тому числі і в релігійності, але ми є 

рівними. Один віруючий чимось своїм конфесійним не переважає 

іншого. Відтак світ має характеризувати толерантність відносин. Дорога 

до неї тяжко дається людям, що засвідчує і той карикатурний скандал, 

який збудоражив світове мусульманство.  

В Україні академічні релігієзнавці шукають різні форми 

формування цієї міжконфесійної злагоди. Проводяться в різних містах 

країни Дні релігійної толерантності, на які запрошуються представники 

різних конфесій і релігійних спільнот. Навіть посидівши поруч, 

поспілкувавшись, побачивши один одного, вірні однієї конфесії 

переконуються в тому, що ці «інші» такі ж люди, як і вони, що їхня віра 

щира і переконана. Організовані фестивалі художніх колективів різних 

релігій сприяють їх взаємоознайомленню. Цій же меті слугує і видрук у 

часописі «Релігійна панорама» не лише інформацій про різноконфесійне 

життя України і світу, а й Сторінки конфесій. В усних бесідах з лідерами 

різних конфесій ми радимо їм, як толерантно входити і жити в 

полірелігійному світі, як знаходити дорогу до порозуміння з іншими. Вже 

маємо перші кроки цих пошуків, коли керівництво однієї конфесії просто 

для взаємоознайомлення відвідує офіси інших. Ми радимо конфесіям не 

чекати до себе кореспондентів із світських газет, а писати до них про свою 

діяльність, особливо благодійницьку. І це не є якоюсь саморекламою чи ж 

самозвеличенням, а інформацією про те, хто ми є, що ми робимо, як 

живемо в глобалізованому світі. Взаємопізнанню може слугувати також 
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утворена в офісі ЦеРІС Бібліотека різноконфесійних видань (книг, 

часописів, газет), яку постійно поповнюють своїми видруками різні 

релігійні спільноти України. Про шляхи толерантизації міжконфесійних 

відносин йде мова на багатьох конференціях, які проводяться УАР, УАРС 

і Відділенням релігієзнавства НАН України із запрошенням на них 

представників із різних церков та релігійних організацій. 

На формування толерантності міжконфесійних відносин працюють 

також міжнародні акції, які проводять Міжнародна академія свободи 

релігій, Асамблея релігій світу, Парламент релігій та ін. Шкода лише, що 

Україна не представлена на них своїми конфесіями.  

Вивчаючи міжконфесійні відносини в Україні, приходиш до 

висновку, що різноконфесійні спільноти країни прагнуть діяти все ж якось 

самоізольовано від інших, навіть від суспільства. Вони не шукають 

приводів для зустрічей, взаємоознайомлення, проведення спільних акцій, 

зокрема в благодійництві. У будь-якому разі від офіційно зареєстрованих 

релігійних спільнот (окрім очолюваної М.Паночком Церкви Християн 

віри євангельської та багаїв) ініціативи із організації та проведення 

якихось міжконфесійних заходів не надходило. Вони зроджуються хіба що 

тими спільнотами, які ще прагнуть якось ввійти в релігійний простір 

України. Це – Церква Єднання, Богородична Церква, Вознесені Володарі, 

саєнтологи, деякі інші.  

Досвід України з вирішення проблем міжконфесійних відносин 

заслуговує того, щоб про нього знала світова громадськість. Цьому сприяє 

участь її представників в роботі Міжнародної Академії свободи і 

віровизнань, Міжнародної Асоціації релігійної свободи, інших 

міжнародних інституцій з питань свободи віросповідань. Порівняння із 

іншими країнами, де також ведеться пошук шляхів виходу із економічної і 

духовної кризи, дає впевненість, що Україна у своєму розвитку рухається 

не в якомусь особливому напрямку, а вписується в загальноєвропейські, а 

часто і загальносвітові тенденції. Україну та її проблеми мало знають у 

світі через її неактивність і неприсутність у світовому духовному, зокрема 

релігійному просторі, хоча вона своїм культурним світом, своєрідної 

духовною історією могла б привернути увагу багатьох людей. 

Православність України, її уніатський досвід, ставлення до релігійних 

меншин і релігійних свобод, законодавство у сфері свободи совісті – це та 

ціннісна частина всесвітньої духовної спадщини, яка, безумовно, поки що 

присутня в ній, а не для світу. Людство, як показав згаданий вище 

барселонський Парламент релігій світу, дуже уважно ставиться до будь-

якого своєрідного, унікального випадку в духовній історії, прагне зберегти 

цю унікальність, оскільки саме з такої безлічі конкретних випадків і 

складається та мозаїчна багатоманітність світу, що надає смислу 

загальнолюдській цивілізації. Останнє дуже яскраво було 

продемонстровано в рамках культурної програми Парламенту, на його 
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виставках, концертах, виставах, показах фільмів, одязі, традиціях 

приготування їжі, в щоденних ранішніх молитвах-медитаціях, в створенні 

особливої атмосфери Парламенту, який жив за духовними законами, 

закладаючи модель міжлюдського спілкування майбутнього. Відкритість, 

доброзичливість, повага один до одного, вміння слухати і мистецтво 

почути, бажання і здатність подолати будь-який конфлікт для побудови 

міжнаціонального та міжрелігійного миру – ось те, що зробило Парламент 

незабутнім для тисяч його учасників.  

Часопис «Релігійна панорама», головним редактором якого 

протягом 10 років був автор цього параграфу, постійно інформував про 

різні заходи міжнародного і всеукраїнського масштабу, які зорієнтовані на 

толерантизацію міжконфесійних відносин. Редакція часопису (шкода, що 

із-за фінансових труднощів він в 2012 році вже не виходить) часто 

одержує листи, автори яких висловлюють вдячність за ту інформацію, яку 

ми подаємо про різноконфесійне життя України і світу. Проте часом 

надходять і такі листи, в яких нас піддають критиці за те, що ми, ввівши 

“Сторінку конфесії” (а вона вже описала більше 130 їх), розповідаємо про 

життя різних віросповідань, називаємо їх при цьому релігіями, а відтак 

“пропагуємо псевдорелігії”. Хочу ще раз наголосити на тому, що ми 

сповідуємо принцип свободи віросповідань і, визнаючи й обстоюючи 

право кожної людини на вільний релігієвибір, сприймаємо останній як її 

вільний шлях до Бога. Може для когось її вибір є хибним, але ж для неї 

шлях того, хто оцінює її так, є таким же. То ж в принципі якихось 

псевдорелігій не існує. Будь-яка з наявних релігійних течій у своїй формі, 

компонуванні віроповчальних положень є людським витвором, а відтак 

має надто багато суб’єктивного. Бог не є антропоморфною істотою, дідом, 

що сидить там десь на небі і веде облік твоїх гріхів. Відносини з ним не 

мають уподібнюватися діловим відносинам між людьми. Релігійність, як 

мудро зауважив наш Григорій Сковорода, це насамперед Богомисліє, бо ж 

Бог не десь інде, а в тобі. Ми ж маємо нині, особливо в традиційних 

формах християнства, таке його обрядове заземлення, ідолопоклонство, 

якого навіть не було в давніх релігіях Греції чи Риму, хоч вони часто 

називаються язичницькими. В традиційних як для нас релігійних 

спільнотах прокручуються з року в рік одні й ті ж тисячолітньої давності 

обрядові форми, які вже сприймаються освіченим християнином не інакше 

як залишками язичництва в християнстві. 

Усталені століттями богослужбові форми історичних 

християнських Церков потребують зміни. Вони сприймаються вже як 

анахронізм. Цікаві міркування з цього приводу висловив новообраний 

глава УГКЦ єпископ Святослав Шевчук. «Потрапивши в 

латиноамериканську культуру, - згадує він, - запитував себе: що то – бути 

східним християнином в Південній Америці? Відчувши з боку аргентинців 

надзвичайну цікавість до візантійської традиції, почав поміж них 
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проповідувати іспанською мовою, часто перекладаючи притаманні нам 

церковнослов’янські чи грецькі поняття та сталі вирази. Тоді подумав, що 

то – ще одна наша місія. До речі, не тільки за кордоном, а й в Україні, де 

часто сучасні люди не розуміють багатьох «закостенілих» слів, що 

вживають духовнослужителі… Знаєте, один молодик в Аргентині цікаво 

при цьому мені сказав: «Владико, якщо церква – музей, де добре 

зберігаються культурні експонати, то туди можна прийти раз на рік. Але 

жити в музеї, то вже вибачте». Тож ми прагнемо, щоб наша Церква була 

живою!». Відтак живучість Церкви при зорієнтованості її на «сучасних 

людей», як це слушно зауважив єпископ, залежить від того, наскільки вона 

є «живою», а не «музеєм». 

Означене тут зауважив і Бенедикт ХVІ, коли сказав, що 

«розпочалася нова ера релігійності» і що люди «намагаються віднаходити 

її не в Церкві». «При цьому релігія часто являє собою всього лише 

різновид просвітницької діяльності, якою прагнуть урізноманітнити будні, 

- наголошує Понтифік. – Великі традиційні Церкви, мабуть, відчувають 

деяку пригніченість через свою надмірну інституалізованість, 

інституційну регламентованість… Майже не стало проявів живої віри, її 

простоти. Християнство тепер означає тільки приналежність до великої 

структури… Християнство як інститут почало сприйматися як баласт, у 

тому числі як баласт традиції».  

То ж чому молоді люди нині часто віддають переваги 

харизматичним церквам перед традиційними, так тому що вони є живими, 

сучасними у формах вияву християнського світобачення і світоставлення. 

Не може освічена і міська молодь сприймати християнські форми, 

зроджені умовами сільського життя й розрахованими на бачення їх, а не на 

активну участь в них. Відтак традиційні Церкви мають з усвідомленням 

наявності своєї загальмованості толерантно сприймати втрати можливих 

своїх молодих парафіян, вдаватися до осучаснення способу буття своїх 

вірян в конфесії, а не до пошуків шляхів збереження їх в старих 

закостенілих обрядодіяннях. Спілкування із молодими 

священнослужителями історичних Церков часто засвідчує розуміння ними 

ситуації, наявне у них бажання дещо змінювати й осучаснювати, але 

відсутність в цих Церквах свободи в релігії змушує їх також з дня в день, з 

року в рік «крутити наїзджену платівку», розраховану на малоосвіченого і 

малокультурного вірянина. 

Відтак поява нових течій в християнстві є не якоюсь випадковістю, 

а своєрідною реакцією на консерватизм традиційних його течій, виявом 

пошуків у тому ж християнстві того, що було в нього до нововведень 

Вселенських Соборів і Отців Церкви і що часто страждає далекою від 

Істини суб’єктивністю. Причин і мотивів іншого від традиційного 

сприйняття християнства є багато. Якщо богослов якоїсь конкретної 

конфесії це сприймає за єресь, то релігієзнавець в цьому вбачає, з одного 
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боку, подальший розвиток конфесії, а з другого – право кожного на 

свободу в релігії. А оскільки в громадянському суспільстві кожна людина 

є суверен, то ми допускаємо цю її суверенність і у сфері релігійного життя.  

Відпірність у послідовників будь-якої конфесії щодо інших 

віросповідань маємо формувати не ми своїм часописом, а богослови чи 

священнослужителі конфесій. Але при цьому вони мають знати свого 

супротивника, а не голослівно, лайливо, іронічно, без належної 

аргументації його відкидати, зараховувати до єретиків, представників 

якихось «тоталітарних сект» тощо. В одержанні таких знань ми якраз 

своєрідно їм і допомагаємо. Сповідуючи принципи об’єктивності та 

позаконфесійності, в кожному числі часопису ми описуємо віровчення, 

обрядову практику, спосіб життя одного з наявних в Україні 

віросповідань, надаючи при цьому, як правило, шпальти часопису для 

цього носію цієї релігійної традиції. Таких статей-інформацій, як вище 

було вже зауважено, нами опубліковано більше 130. На їх основі 

видрукувані 7 і 8 книги десятитомної «Історії релігії в Україні» - «Релігійні 

меншини України» і «Нові релігії України». При цьому ми не даємо 

якихось оцінок віровчення й обрядів конфесій. Наші оцінки мають місце 

лише тоді, коли в діяльності релігійних організацій ми вбачаємо 

антидержавну, явно антиукраїнську зорієнтованість. Але це вже не релігія, 

а політика, якою ці організації, згідно Закону про свободу совісті, не 

мають права займатися. Оцінку наведених нами фактів конфесійного 

життя і природи описаних нами конфесій мають давати наші читачі, 

виходячи із своїх світоглядних і конфесійних уподобань. Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ ні за що не агітує і ні на що не орієнтує. 

Віроповчальна сфера конфесій залишаються поза нашою критичною 

увагою. Якщо й з’являється в наших публікаціях критика на адресу якоїсь 

релігійної спільноти, то лише тоді, коли вона виявляє явну 

антиукраїнськість у своїй діяльності. Діяти в українському соціумі і 

водночас не сприймати його законне право на українськість може лише 

ворог України. Поселився жити на українських теренах – шануй 

господарів їх, а не заявляй своє право на співгосподаря, а то й 

надгосподаря. Слушними в цьому контексті будуть слова Карла Маркса: 

«Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то вона є 

або гостем, або найманцем, або ж окупантом».  

Релігійна толерантність має бути тим ґрунтом, на якому зростає 

християнська добродійність. Християнство з часу свого виникнення стало 

прийнятною для масової свідомості релігійною формою виразу нових 

моральних принципів і установок. Одним із цих принципів є ідея 

вселюдськості, єдності всього людського роду, яка діалектично пов’язана з 

ідеєю абсолютної цінності кожної особистості. Розкриваючи сутність 

християнського вчення, апостол Павло сказав: “Весь Закон в однім слові 

міститься: “Люби свого ближнього, як самого себе!” (Гал. 5:14). 
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Християнство постало саме як релігія любові. Любов в ньому 

поширюється на всіх людей незалежно від того, хто вони є. Проповідуючи 

людинолюбство, визнаючи цінність кожної людської особи, християнство 

закликає творити доброчинність милосердя у взаєминах між людьми, 

“перемагати зло добром” (Рим. 12:21), бути співстраждальним. Відтак та 

благодійницька діяльність, до якої вдаються релігійні організації, як про це 

вже говорилося вище, є виявом їх толерантності, соціального служіння 

всьому людству, а не лише співвірникам, одноконфесійникам. До 

благодійності звертаються у великому різноманітті форм православні, 

католики і протестанти, харизмати, мормони і кришнаїти. Благодійництво 

має поєднувати конфесії, формувати толерантні відносини між ними, а не 

протиставляти їх. Його не слід перетворювати в якусь міжконфесійну 

конкуренцію, рекламувати певні конфесії шляхом співставлення їх 

благодійної діяльності з іншими. Саме через нього має запрацювати та 

толерантність, яка тримає спокій в міжконфесійних відносинах в нашій 

країні. Гадаю, що при Всеукраїнській Раді Церков та релігійних 

організацій доцільно утворити відділ, який, поєднуючи благодійницькі 

зусилля і фінансові можливості різних релігійних організацій і церков, вже 

приступив би до відкриття різних благодійницьких установ, координував 

би благодійницьку діяльність так, щоб вона не перетворювалася в 

конкуренцію і місіонерство.  

Проголошуючи право на свободу віросповідань, свободу 

релігієвибору, Українська держава, якщо вона вважає себе демократичною 

і претендує такою ввійти в Об’єднану Європу, зобов’язана створити 

належні умови для функціонування на своїй території різним релігіям. 

Вона повинна прийняти закони історії, згідно з якими нічого вічного на 

світі немає, на зміну старому завжди приходить нове, а відтак не 

консервувати різними своїми законодавствами лише так звані традиційні 

релігії. Як сказав один філософ, традиції минулих поколінь як кошмар 

тяжіють над умами нових.  

Громадянське суспільство плюральне. Воно надає своїм 

громадянам не тільки свободу релігієвибору, а й повну свободу 

функціонування різноманіття конфесій з метою забезпечення їх 

суверенності. Оскільки в Україні Церква відокремлена від держави, то 

остання не повинна якимсь чином визначати і регламентувати релігієвибір 

своїх громадян, зокрема сприяти виживанню відмираючих традиційних 

вірувань чи спільнот і всіляко відвертати поширення нових. Традиційні 

Церкви самі повинні працювати на свого прихожанина, а не чекати, що це 

за них зробить держава, включаючи у свої закони антидемократичні статті, 

які обмежують діяльність одних і сприяють діяльності інших релігійних 

спільнот. Приклад Галичанського регіону, де громади нових релігійних 

течій становлять лише 1% від загальної кількості релігійних спільнот (в 
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Подніпров’ї і на Сході - від 10 до 20%) говорить багато про що. Доля 

конфесій – в їх руках. 

Демократична держава має бути гарантом свободи світоглядного 

вибору, свободи віросповідань, а не засобом підтримки й утвердження 

якихось окремих релігійних течій чи церков. Останні в умовах свободи 

совісті самі мають думати про утримання і поповнення своїх громад 

парафіянами.  

Досвід України свідчить про те, що традиційні Церкви із-за 

невміння і бажання вести євангелізаційну работу поза огорожею своїх 

храмів спонукають державу обмежувати місіонерську і благодійницьку 

діяльність інших конфесій у своїх сподіваннях на збереження в такий 

спосіб своїх прихожан. Їх адепти у Верховній Раді прагнуть пропхнути в 

діюче законодавство навіть такі доповнення, які суперечать міжнародним 

правовим нормам. Та й не тільки правовим, а й біблійним положенням, що 

обґрунтовують місіонерську діяльність християн, її необхідність. Ісус 

Христос промовляв до своїх учнів: „Дана мені вся влада на небі і на землі. 

Отож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого 

Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні 

аж до кінця віку” (Мт. 28: 18-20). Першими, кого послав Ісус до всіх 

народів, були його апостоли. Уявімо, що один з апостолів прийшов би із 

Словом Божим у нинішню Україну. Насамперед влада почала б 

з’ясовувати, а яка християнська громада його запросила. Зрештою, якби 

виявила таку, то обмежила б навчальну діяльність апостолів чотирма 

стінами молитовного дому громади, а якщо раптом такого не знайшла (бо 

ж багато різноконфесійних християнських громад у нас не мають їх), то 

відправила б апостола туди, звідки приїхав. Враховуючи невідповідність 

статті 24 міжнародним правовим документам з питань свободи совісті, в 

проекті нового Закону, підготовленому комісією Міністерства юстиції 

України, статті такого змісту немає.  

Україна – поліконфесійна країна. Законодавчо вона закріпила 

свободу віросповідань і свободу особистості в її релігієвиборі і 

релігієвияві, світськість сфер суспільного життя і можливість конфесій на 

урізноманітнення форм свого вираження, право на вільну пропаганду 

релігії і водночас широке соціальне служіння релігійних спільнот, право 

на володіння майном і водночас реституцію його. Держава багато зробила 

у сфері толерантизації міжконфесійних відносин, у вирішенні ряду 

проблем міжконфесійного і внутрішньоцерковного протистояння.  

Багато проблем релігійного життя України актуалізувала 

Помаранчева революція. Насамперед це те, що воно має бути 

україноцентричним. Діючі на наших теренах релігійні спільноти мають 

працювати на вибудову незалежної Української держави, на наше 

національне відродження. Релігія не має тягнути людину у світ темного 

середньовіччя, а покликана сприяти духовному становленню особистості. 
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Свобода буття релігії і віросповідань має знайти реальне втілення і 

правове забезпечення. Для демократичної держави в її діяльності не має 

існувати поділ релігій на бажані і небажані, а насамперед виявлений 

інтерес її в тому, як всі їх включити в русло нашого національного 

поступу. Тому незрозумілим є братання на місцях (особливо на Сході і 

Півдні країни) нинішньої нової влади лише із не явно проукраїнською 

Церквою Московського Патріархату, користання чиновниками послугами 

в освяченні своїх владних помешкань (а може й дач) служителями культу 

лише цієї Церкви. Незрозумілою є байдужість як в недалекому минулому 

Ющенка, а нині і Януковича до тієї Київської східно-християнської 

традиції, лише на основі якої можливе відродження і вибудова 

Християнської Церкви в Україні, а не на основі простого організаційного 

поєднання Православних Церков, що постали на московсько-православній 

традиції. Незрозумілою є також байдужість влади до розгулу в країні 

проросійських білямосковсько-православних згромаджень, які всіляко 

ратують за відродження імперії Миколи ІІ. Незрозумілими є також при 

поліконфесійності країни наявні вияви симпатій вищих державних 

чиновників на офіційному рівні лише одній конфесії, навіть Церкві, її 

закордонному першоієрарху. Незрозумілим є також офіційне 

рекламування виявів релігійності Президента, тоді як це має залишатися 

на рівні його особистого життя, чогось потаємного. В такий спосіб 

В.Янукович свій релігієвибір (а він явно є неукраїнськозорієнтованим) 

нав’язує всій країні, а насамперед державним чиновникам найрізніших 

рівнів, які почали вже діяти за описаним Т.Шевченком принципом «аж 

потіють, то товпляться, /щоб то ближче стати / коло самих: може вдарять 

або дулю дати / благоволять; хоч маленьку, /хоч півдулі, аби тільки / під 

самую пику. / І всі уряд поставали/ ніби без’язикі – анітелень./ Цар 

цвенькає…/ Дивлюся, цар підходить/ до найстаршого… та в пику /його як 

затопить!... Облизався неборака; / та меншого в пузо - /аж загуло!...а той 

собі/ ще меншого туза/ межі плечі; той меншого/. А менший малого, / а 

той дрібних, а дрібнота/ уже за порогом/ як кинеться по улицях/ та й давай 

місити/ недобитків православних,/ а ті голосити…» Незрозумілою є також 

та клерикалізація суспільного життя, до якої вдаються нині владні органи 

різних рівнів, залучаючи при цьому в різних регіонах різні церкви, тоді як 

в Європі, куди ми прагнемо ввійти, утверджується її світськість. 

То ж складність релігійного феномену вимагає виваженості й 

делікатності і в ставленні до нього і у своєму бутті в ньому. Не можна, 

відчуваючи на рівні свого індивідуального світовідчуття якусь свою 

богообраність чи богонатхненність, прагнути це зреалізовувати в 

суспільному бутті, не рахуючись при цьому із свободою релігієвияву 

інших, а разом з тим і свободою на позавіросповідність, з міжнародно 

визнаною і вже утвердженою в Україні свободою віросповідань.  
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Сфера релігійного життя надто складна. Тут важливо добре знати 

особливості нашої української релігійної історії і релігійної традиції, 

тенденції і закономірності світових релігійних процесів сьогодення, 

міжнародне правове вирішення релігійного буття. Бути українцем в 

релігійному житті – це не лише дотримуватися традиційних для нашого 

народу обрядів, не лише відвідувати традиційні для нього храми, а й 

вловити, що в цьому є від роду нашого, а що привнесено протягом століть 

колоніальної неволі від релігійних чужинців. Українське Православ’я – це 

не тільки церковна організація із прикметником «українська», а складний і 

духовно багатий культурно-історичний феномен, що сформувався в період 

незалежного буття Київської митрополії в Х-ХVІІ століттях і зневажений в 

часи московсько-православної неволі так, що Тарас Шевченко влучно 

назвав це «Церквою-домовиною». Знаний митрополит Іларіон (Іван 

Огієнко), коли йшла мова про вибудову Української Церкви, мав цілу 

програму її деоросіянення й українізації, вдатися до чого або не здатні із-за 

своєї неосвіченості й невихованості на власне українській історії та 

ментальності або не хочуть із-за історичного непам’ятства навіть владики 

тих Церков, які ми часто називаємо сутнісно українськими. Цей нюанс 

вловив владика Черкаський Софроній. Ні Москва, ні Константинополь, ні 

Рим не мають визначати своїм «принципом визнаності» розвиток 

релігійного життя в Україні. Не хтось ззовні, а ми самі маємо і можемо 

узаконювати свій релігійно-організаційний статус у світі відповідно до 

того, що маємо одну з найбільших православних спільнот. Як слушно 

зауважував покійний Патріарх Мстислав: визнаймо самі себе, а інші – 

визнають, куди вони дінуться. Скористаймося й порадою іншого 

Патріарха – Володимира (Романюка), який у своїй ідеї києвоцентризму 

відводив Києву з його багатою східно-християнською традицією роль 

«другого Єрусалиму». Пора не лише Москві, а й Риму сказати стоп у їхніх 

гендлюванням сферою українського релігійного життя, нищенням в 

Україні українського. Державну політику у сфері релігійного життя слід 

будувати так, щоб ми гордо могли промовляти словами В.Симоненка: 

«Народ мій є! Народ мій завжди буде! //Ніхто не перекреслить мій народ! 

// Пощезнуть всі перевертні й приблуди // і орди завойовників-заброд!». 

Враховуючи свою поліконфесійність, України, вибудовуючи в себе 

громадянське суспільство, має формувати і свою громадянську релігію. В 

її ідеологічній системі власне релігійні елементи зведені до мінімуму, а 

релігійна лексика, символи, фразеологія й культові елементи 

використовуються для впровадження цілком земних завдань. В культову 

систему громадянської релігії включається й інаугурація президента 

країни, і поклоніння національному прапору та гімну, і вшанування 

видатних осіб свого народу, місць визначних подій його історії, і 

організація національних свят, різних церемоній тощо. “Священними 
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писаннями” для них є конституція країни, твори видатних духівників 

нації. 

Громадянська релігія не конкурує з трансцендентними релігіями, а 

своєрідно вибудовується над ними, закликаючи всіх віруючих (і навіть 

невіруючих) поклонятися Всевишньому. В рамках цієї релігії кожна 

людина зберігає за собою право водночас по-своєму, конфесійно виявляти 

це поклоніння. Характерною ознакою громадянської релігії є апеляція до 

божественного провидіння і заступництва, яка може виявлятися на 

індивідуальному, державному і наддержавному рівнях.  

Для формування в Україні громадянської релігії наявне міцне 

підґрунтя. Насамперед, це поліконфесійність країни, відсутність в ній 

абсолютного і повсемісного домінування якоїсь однієї конфесії чи Церкви. 

Цьому сприяє не лише багатовікова поліконфесійна релігійна історія 

українського життя, а й домінуюча серед українців міжконфесійна 

толерантність, діюче протягом всіх років нашої незалежності високою 

мірою демократичне законодавство про свободу совісті, зорієнтованість 

України на входження в різні світові та європейські структури, в яких 

свобода віросповідань постає як важлива гуманістична засада 

державотворення. 

Громадянська релігія у першому варіанті її функціональності 

повністю корелюється з основами того громадянського суспільства, яке 

вибудовується в демократичній Україні. В разі її утвердження вона 

відверне прагне деяких Церков, зокрема православних, на статус 

державних чи єдинонаціональних, зніме суперництво між ними, прагнення 

до прозелітизму, відокремить не лише Церкву від Держави, а й Державу 

від Церкви. Громадянська релігія знівелює концепції “єдиноістинності” 

якихось релігійних систем, постане в ролі своєрідного буфера в 

міжконфесійних протистояннях. Певною мірою процес її формування в 

Україні вже йде. При цьому, як слушно зазначає дослідник феномену 

Р.Белла, пристосовуючись до нового співвідношення релігійного і 

світського в сучасному суспільстві, історичні релігії “мають знайти сили 

для того, щоб здобути свою власну роль як приватної добровільної 

асоціації й визнати, що це не суперечить їх ролі як носія вищих цінностей 

суспільства”.362 

Характерними у цьому аспекті є судження відомого українського 

місіонера, протоієрея Андрія Ткачова, який закликав особливо не 

вдовольнятися тим, що під час соціологічних досліджень Церкві 

реципієнти за інерцією традиційного світогляду і необізнаності дають 

найбільший кредит довіри, десь 70%. «Якби Церква, наприклад, почала 

гладити людей «проти шерсті», і голосно говорити про те, що можна, а що 

ні, то, - як гадає отець, - відсоток роздратованих людей, яким це здалося б 
                                                 
362

 Цит. за: Американская социология. – М., 1972. – С. 277. 



311 
 

втручанням Церкви у приватну справу, в бізнес чи сімейні питання, був би 

надто високим. Високі результати опитування частково пов’язані з 

позицією невтручання Церкви, бо ж Церква продовжує молитися і ні до 

кого особливо у душу не лізе». Між тим нині Церква, на думку А.Ткачова 

переживає гоніння гірші від тих, коли їх здійснює державний репресивний 

апарат. За умов сучасності проти Церкви ведеться скоординована і 

ешелонована інформаційна війна, яка перетворює розум людини в 

«дикунський стан», а саму людину - «у плотську істоту». Попробуй нині 

про це сказати правду і ти «відразу ж попадеш на війну». Завершує свої 

міркування протоієрей словами: «Нам Бог дав лояльність влади і 

громадянський мир для повномасштабних занять надто серйозними 

питаннями – проповіддю, місією, школою, лікарнею, богослов’ям, 

парафіяльною та літургійною діяльністю».363 

Відтак надто складною і делікатною є сфера релігійного життя, 

сфера міжконфесійних відносин. До них на рівні буденного бачення 

проблем втручатися не треба, бо ж можна, зрештою, мати той наслідок, на 

який не очікуєш. До того ж, ще ж є і закони, якими держава регулює буття 

релігійних спільнот в країні. Їх треба знати і шанувати, щоб не допускати 

правовий нігілізм, насилування Церков до дій, що суперечать їх канонам, 

неповажання права кожного за умов громадянського суспільства на 

вільний релігієвибір і вільне сповідування своєї релігії. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

«ПРАКТИЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

(проект) 
  

 

 

 

1. Предмет практичного релігієзнавства, його структура і місце в 

системі гуманітарного знання. 

 

2. Функціоніюча релігія - вияви і субординація її функцій. 

 

3. Суб’єкти релігійної діяльності і релігійного процесу. 

 

4. Оприсутнення релігії в соціумі й індивідуальному житті. 

 

5. Соціальне служіння релігійних організацій в різноманітті його форм. 

 

6. Свобода совісті як умова повноти функціональності релігії. 

 

7. Міжконфесійні відносини, умови і засоби їх толерантизація. 

 

8. Релігійні конфлікти, їх природа і шляхи мінімізації. 

 

9. Конфесійно-богословські можливості утвердження міжконфесійного 

порозуміння. 

 

10. Державно-конфесійні відносини і їх правове регулювання. 

 

 

Автор – проф. А.Колодний  
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ВИДРУКИ АКАДЕМІЧНИХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

З ПРОБЛЕМ ПРАКТИЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
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