
О. Білоус 

 

ДЕЯКІ ПОЛІТИКО-СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ І 
РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ 

 

 Державно-церковні відносини на сьогоднішній день є серед найважливіших в 

українській політиці, їх визначають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Завдяки церковній 

організації національного простору можна вести мову як про ступінь національної 

консолідації, так і про зовнішньополітичні орієнтири країни. Адже церкви тим чи іншим 

чином вплетені у мережу політично-суспільних відносин, які впливають на свідомість та 

підсвідомість особи, громади, народу в цілому. Саме тому постає потреба наукового 

осмислення питань, які на сьогоднішній день визначають державно-церковну ситуацію в 

Україні, оскільки лише на ґрунті теоретичного аналізу є можливість спрогнозувати та 

впливати у позитивному напрямку на розвиток відносин між державою і церквою, і 

еволюцію процесів, що відбуваються у сфері міжцерковного діалогу в нашій країні. 

Необхідно зазначити, що ці відносини опосередковані відносинами, що виникають 

між цими інституціями і які набувають вигляду політичних відносин влади та 

громадянського суспільства. Попри те, що церква – це специфічний спосіб організації 

соціуму, за своєю структурою та природою зв’язків вона ближче стоїть до системи 

громадянського суспільства і у такий спосіб певним чином є противагою державно-владній 

організації соціуму. Структура релігії включає релігійну свідомість, релігійну діяльність, 

релігійні відносини та релігійні організації. У цій якості вона взаємодіє зі структурою 

політики – політичною свідомістю, політичною діяльністю, політичними відносинами та 

політичними організаціями, і, таким чином, вона відіграє суттєву роль у політичному житті 

суспільства і держави. Відповідно до релігійних переконань адепта, до політичного режиму, 

в якому перебуває віруючий, а також відповідно до соціально-політичної позиції, яку 

обстоює церква, виділяють три різновиди політичної поведінки віруючих, а відповідно і 

церкви, а саме: пристосування до суспільно-політичної системи, втеча від світу, що 

виражається в аполітичній поведінці – абсентеїзм, активне втручання у суспільно-політичне 

життя – клерикалізм [1]. 

Значна роль у формуванні ставлення віруючих та їх об’єднань до держави належить 

релігійній еліті. Релігійні організації як інституціалізовані форми культових систем 

регламентують не лише внутрішні церковні, а й зовнішні відносини із світськими 

інститутами, передусім державними. У випадку значної чисельності послідовників певної 

церкви чи церковної деномінації вони здатні суттєво впливати як на державну церковну 



політику, так і на внутрішню та зовнішню політику держави, бути вагомим чинником на 

виборах. Оскільки церква має значний моральний авторитет та найвищий, за даними 

соціологічних опитувань, рівень громадської довіри в нашій країні, то вона здатна 

виконувати двояку роль у суспільному житті: стабілізуючу, використовуючи свій моральний 

авторитет, або ж, навпаки, дестабілізуючу, якщо церква розколота, а її керівники 

дотримуються протилежних концепцій національної та зовнішньої політики країни.  

Для адекватного усвідомлення державно-церкованої ситуації в Україні необхідно 

мати на увазі те, що на сьогодні поруч із наростаючою тенденцією уніфікації правових 

цінностей зміцнюється тенденція до плюралізації форм і способів релігійного життя та 

релігійно-світоглядних цінностей. Втілення на практиці ідеї свободи совісті одночасно 

створює ґрунт для зловживання нею. Новітні релігійні течії, справжня суть яких прихована 

від широкої громадськості та навіть фахівців, набувають загрозливої сили. Адже ті мають 

розгалужену структуру, потужне фінансування, значну пропагандистську базу. Така ситуація 

безпосередньо торкається сфери національної безпеки держави. 

У випадку, коли церква враховує традиційну культуру народу, підтримує процес 

розбудови державних інституцій на засадах демократії та свободи, сприймає її як партнера, – 

її діяльність цілком збігається з національними інтересами країни. Проте  у Науковій 

доповіді НІДС "Національна безпека України, 1994-1996" зазначається: "Негативною 

специфікою України є те, що протягом тисячоліття релігійні центри, яким 

підпорядковувалися українські церкви, знаходилися поза її межами. Отже, весь могутній 

арсенал церкви, особливо протягом останніх століть, використовувався для асиміляції 

українців і навіть зміни їхніх глибинних ментальних структур. Тому таким значимим і 

водночас болісним для української нації є процес становлення її державності та невід’ємного 

атрибуту суверенності – самостійної помісної церкви" [2]. 

Поруч з активізацією політичної діяльності церков та їх лідерів усе більш виразно 

демонструють свої релігійні симпатії і представники політичної еліти – лідери партій, рухів, 

а також військової, бізнесової та наукової еліти. Особливо помітною така зацікавленість стає 

під час передвиборних кампаній. 

Названі вище вияви геоконфесійної ситуації в Україні спонукають представників 

релігієзнавчої науки до вивчення нової складової релігієзнавства, а саме – політології релігії. 

На відміну від традиційних релігієзнавчих досліджень, котрі обмежувались описом, 

поясненням, схематичним аналізом політичної та релігійної проблеми, розглядаючи ту у 

площині свободи совісті [3], теперішні дослідники намагаються аналізувати проблему 

державно-церковних відносин з нових методологічних та концептуальних засад, а саме – як: 

"галузь релігієзнавства, яка осмислює сутність і сенс релігійного феномена з політологічної 



точки зору, розглядає політику як важливу частину соціумної детермінанти, що створює 

необхідність і можливість появи та існування суспільної функціональності релігії, вивчає 

особливості процесу взаємодії релігійного і політичного чинників розвитку суспільства" [4]. 

Однак аналіз вітчизняної політико-релігієзнавчої літератури показує, що на сьогодні 

відчувається брак системних досліджень державно-церковних відносин. Не враховуються 

нові тенденції, які пов’язані з модернізацією як політичного процесу в країні, так і самого 

церковного життя. Разом з тим політична трансформація нашого суспільства, її стратегія, 

пов’язана з європейським вибором, вимагають суттєвого оновлення теоретико-

методологічних підходів щодо аналізу державно-церковної ситуації, що виникла. Виходячи з 

цього, метою даної статті є спроба привернути увагу вітчизняних релігієзнавців та 

політологів, які займаються цією тематикою, до нагальних питань оптимізації цих відносин з 

урахуванням світових тенденцій та національних традицій і досвіду нашої країни. Тому 

необхідно здійснити аналіз ключових понять, а також нормативної бази, на ґрунті якої 

здійснюється вітчизняна державно-церковна політика. 

Безпосередню взаємодію з політичним життям суспільства, серед усіх інших 

елементів релігійного комплексу, здійснюють саме релігійні організації. У переважній 

більшості випадків церква публічно не маніфестує власного ставлення до політики. Вона 

здебільшого підкреслює свою духовну сутність і декларує політичний індиферентизм. Зі 

сторони віруючих церква також сприймається передусім не як політична, а як духовна 

установа. У сучасному суспільно-політичному житті України є скоріше винятком те, що 

певні політичні заяви здійснюються від імені усієї церкви. Церковні лідери, як правило, 

ухиляються від прямої участі у політичній боротьбі. Очевидно, аналогічні міркування 

утримують священнослужителів від суджень щодо політичної ситуації у країні, соціально-

економічної ситуації, мовної, культурної та церковної політики держави. Натомість вони 

звертаються до влади з метою знайти підтримку у міжконфесійних суперечках, у суперечках 

щодо культових приміщень, отримання певних пільг тощо.  

Серед основних функцій релігії: світоглядної, компенсаторної, комунікативної, 

регулятивної, інтегруючої, на думку вітчизняних фахівців, з політикою найтісніше пов’язана 

функція, яку рідко беруть до уваги, – легітимізуюча. Вона певною мірою узаконює деякі 

суспільні порядки та інституції, певні форми відносин, норми поведінки у даному 

суспільстві. За допомогою цієї функції релігійні інститути можуть давати певну оцінку 

суспільним явищам, формувати відповідне ставлення до них [5].  

Таким чином, на відміну від інших країн, де релігійні центри, конфесії та церкви 

беруть ініціативну, пряму, послідовну й масовану участь у політичному житті країни, на 

території якої вони перебувають, а також на території тих країн, де перебувають їх адепти, в 



Україні така участь носить скоріше латентний характер. Зростання смертності, погіршення 

стану здоров’я населення, поширення безробіття, критична екологічна ситуації – складові 

наявної тенденції до гуманітарної кризи, здавалося, мали спонукати церковні інститути до 

адекватної оцінки соціальної політики держави. Однак церковні організації, попри реальні 

підстави для активізації своєї роботи у цьому напрямі, уникають політичної оцінки 

діяльності державної влади, обмежуючись здебільшого благодійною та духовно-

просвітницькою практикою. Отже, церковні організації в Україні демонструють майже повну 

лояльність до держави й уникають ситуацій, здатних утворити чи посилити суспільно-

політичну напругу у суспільстві. 

Ще однією специфічною обставиною суспільно-релігійних та соціально-політичних 

відносин між церквою і суспільством та між церквою і державою є те, що майже всі 

українські церкви, починаючи з кінця 80-х років XX століття, завжди шукали підтримки 

партійно-державного керівництва, а пізніше – влади. Проте, як відомо, на межі 90-х років в 

українському православ’ї стався організаційний розкол. Виникли діаметрально протилежні 

позиції насамперед щодо автокефалії та геоцерковних орієнтацій. Умовно кажучи, у 

православному середовищі утворилося дві "партії" з акцентованими пріоритетами 

національної та зовнішньої орієнтації – проєвропейська та промосковська. Прихильниками 

першої орієнтації виявилися вірні та ієрархи УГКЦ й УАПЦ, а згодом – і УПЦ-КП. 

Відповідно, ці церкви підтримували праві, правоцентристські та праворадикальні партії. 

Натомість промосковської орієнтації дотримувалися церковні діячі УПЦ-МП. Проте у 

загальнодержавному плані вплив церков на політичне життя в Україні не є істотним [6]. 

Специфіка церковної організації в Україні полягає у тому, що вона має переважно 

регіональний поділ. Останнє є одним із чинників конфліктних відносин в середовищі самих 

церков та конфесій. Серед конфліктогенних чинників у нашому суспільстві останні 

посідають провідне місце. Своєрідність ситуації полягає у тому, що існує гостра напруга між 

церквами одного віросповідання. Означене протистояння існує як на інституційному 

(церкви, патріархи, єпископи, вищі релігійні ієрархи), так і на регіональному (релігійні 

громади, єпархії, священнослужителі) рівнях. Якщо на поверхні причинами конфліктів є 

канонічні, догматичні, майнові, особистісні чинники, то їх глибинною підосновою 

виступають суспільно-політичні орієнтації церковних лідерів, їх геополітичні, економічні, 

етнічні, національні та мовно-культурні домінанти. Враховуючи провідну роль православ’я, 

до якого належать близько 52,7% релігійних організацій [7] та його вплив на релігійно-

політичні процеси, беручи до уваги, що одночасне існування на території однієї держави 

трьох православних церков є неприродним явищем, відповідні державні інститути мають 

приділити розв’язанню цього питання першочергову увагу. 



Міжцерковний православний конфлікт серед іншого має також і певні зовнішні 

причини. Він є своєрідним відображенням геополітичних змін, що сталися на 

пострадянському просторі, внаслідок яких утворилася незалежна українська держава. 

Враховуючи особливий інтерес сусідньої Росії мати в особі України не лише стратегічного 

партнера, а й надійного союзника, православна церква тут виступає чи не 

найавторитетнішим посередником, за допомогою якого утримується не лише економічний чи 

політичний, а й духовний зв’язок двох народів. Беручи до уваги те, що у російській 

політичній традиції церква традиційно міцно інтегрована у державну систему, можна 

зробити висновок, що у такий спосіб вона здійснює не лише пастирський, а й ідеологічний 

вплив на частину тих українців, які перебувають під впливом московського патріархату. 

Звідси стає зрозумілим його небажання мати в Україні православну автокефалію у 

канонічному статусі. Вихід із становища, яке склалося, на наш погляд, може бути у 

налагодженні діалогу між УАПЦ, УПЦ-КП та УПЦ-МП. На сьогодні для цього склалися 

сприятливі політичні умови, враховуючи тісні стосунки між лідерами обох держав – 

Л. Кучмою та В. Путіним. Такий діалог сприяв би зміцненню позицій українського 

екуменізму, утвердженню терпимості у міжцерковних відносинах [8]. Саме до такої моделі 

міжцерковних стосунків прагнуть конструктивні церковні сили. Подолання колись єдиного 

церковного організму, злиття існуючих нині гілок православ’я звело б нанівець актуальний 

міжправославний конфлікт в Україні й стимулювало б створення єдиної Української 

православної церкви, що, на думку голови Держкомрелігії В. Бондаренка, є завданням номер 

один [9]. 

Частиною цієї проблеми та базою її можливого оптимального вирішенням є ідея 

"національної церкви". На думку вітчизняного дослідника етнорелігійних проблем 

С. Здіорука, поняття "національна церква" має охопити принаймні п’ять визначальних 

параметрів, а саме: історичний, географічний, етнокультурний, політичний, демографічний. 

"Національна" зовсім не означає єдина для всієї нації і не є аналогом національно-державної 

релігії. "Національною є Церква будь-якої конфесії, яка функціонує в певний історичний 

період, опираючись на свою традицію на означеній території, сприяє, набувши 

етноконфесійної специфіки, поступу етнокультури, самосвідомості й державницького 

менталітету визначеної нації та має значний рівень поширення серед певного регіону” [10]. 

Ідея Української національної церкви поєднується з ідеєю розбудови Української 

державності. Етноконфесійна складова релігії надає процесу державотворення сакрального 

забарвлення, вона збагачує його власним екзистенційним історичним досвідом. Тому 

держава має дуже розважливо підходити до інституціоналізації тих підпорядкованих 

зарубіжному центру церков, що нехтують національними інтересами чи працюють проти 



української суверенності, ігнорують державну мову богослужіння. У ролі "національної" 

постає та церква, яка несе національну ідею, сприяє розвитку історичних духовних традицій, 

у позитивному плані репрезентує українську державу за кордоном. До таких церков деякі 

фахівці відносять УПЦ-КП, УАПЦ, УГКЦ, а також рідновірські об’єднання. Національну 

зорієнтованість виявляють Церква Євангельських християн-баптистів, Адвентистів сьомого 

дня, Християн віри Євангельської, деякі інші [11]. 

На сторінках релігійних, релігієзнавчих та масових видань нині досить жваво 

дискутується питання державної церкви, тобто такої моделі державно-церковних відносин, 

конституюючою ознакою якої є юридично закріплене панівне чи привілейоване становище 

одного з віросповідань, що діють у країні. Такі церкви повністю або частково фінансуються з 

державного бюджету, користуються відчутними привілеями, мають можливість впливати на 

політику державних структур. Державний протекціонізм має низку позитивних для 

державно-церковних відносин переваг, проте навіть формальний, без будь-яких юридичних 

зобов’язань із боку держави, протекціонізм щодо певної церкви все ж підкреслював би 

перевагу однієї конфесії над іншою, і це суперечило б нормам міжнародного права, за якими 

усі релігії є рівними. Нагадаємо, що у чинному Законі "Про свободу совісті і релігійні 

організації" жодна з церков не має переваги. Попри намагання адептів деяких церков внести 

зміни до нового Закону з метою визнання особливої канонічної ролі православ’я в Україні 

цю ініціативу не було підтримано. Однак, за словами заступника голови Державного 

комітету у справах релігій М. Маломужа, існує домовленість із представниками конфесій "не 

прописувати цей момент у законі, бо мова йде про суто історичну оцінку ролі православ’я в 

Україні, і навіть УПЦ, яка ініціювала це питання, погодилася з цим" [12]. 

Чинниками соціально-політичної напруженості у регіонах є також конфлікти між 

греко-католиками й православними, а також між римо-католицькою та православними 

церквами. Ці обставини послаблюють православні, греко-католицьку та римо-католицьку 

християнські церкви, що сприяє проникненню нетрадиційних в український релігійний 

простір культів. На наш погляд, поширення нетрадиційних віровчень деформує духовний 

етнофонд нації, породжує ерозію національних духовних цінностей. Паралельно з цим 

відбувається переорієнтація частини православних парафій на входження до закордонних 

православних церков, формується відчуження до конституційного принципу правової 

держави, до чинних в Україні законів, віруючі переходять до інших конфесій або ж відходять 

від релігії взагалі. Ці процеси гальмують поступ у формуванні громадянського суспільства і 

навіть спричиняють ерозію вже утворених його структур, адже, на думку відомого 

політичного теоретика Е. Берка, релігія є основою громадянського суспільства й джерелом 

усього доброго та втішного [13]. 



Усі визначені вище лінії напруженості у політичному житті держави свідчать про 

відсутність впливу релігійних об’єднань на політичну ситуацію, їх одержавлення. Якщо 

соціально-культурна діяльність певних церковних об’єднань сприяє послабленню існуючої 

напруженості у суспільстві, їх духовно-просвітницька та етично-настановча діяльність 

гуманізує й ушляхетнює соціум, то численні конфліктні зони між церквами свідчать скоріше 

за все не про консолідуючу, а про дезінтегруючу роль релігії й церков. Усе це вимагає від 

державних органів пильної уваги до релігійно-політичних процесів, пошуку й знаходження 

механізмів підтримання паритету між релігійними й політичними рухами. 

Соціально-політична диспозиція й актуальний зміст державно-церковних відносин 

вимагають передусім діяльності з подолання наслідків боротьби радянської держави проти 

релігії й церков, врегулювання міжцерковних конфліктів, усебічного сприяння утворенню 

єдиної помісної Православної Української церкви, підтримки національних церков, 

законодавчо-правової регламентації діяльності церков, центри яких розташовані за межами 

України, та особливої уваги до нетрадиційних ("тоталітарних", "деструктивних") релігійних 

течій. Має бути підсилена, чітко визначена, науково вивірена цілісна державна політика 

щодо церкви на всій території країни. 

Отже, необхідність удосконалення правового механізму реалізації права на свободу 

совісті та потреба у гармонізації державно-церковних відносин вимагають поглибленого 

наукового аналізу політичних процесів, які безпосередньо стосуються інтересів як держави і 

церкви, так і духовних засад національного розвитку країни. Вирішення цих питань є однією 

з передумов політичної стабільності в Україні та її інтеграції у світове співтовариство. 
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