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Шановні колеги! 

Ви тримаєте в руках підсумковий матеріал наукового дослідження «Релігійні меншини

України та державно-церковні відносини», яке виконувалося членами Української Асоціації ре-

лігієзнавців у травні — грудні 2021 р. за підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства

Нідерландів. Ідея проєкту виникла у релігієзнавців, які досліджували релігійне життя України в

різні історичні періоди та в різних його контекстах. Складалося враження, що релігійні меншини

(РМ) так і не стали рівноправними членами української спільноти в минулому: вони всіма вла-

дами сприймалися як інші — чужі. Епоха релігійної свободи по-новому сформулювала проблему

існування релігійної більшості (РБ) та релігійних меншин, їхніх взаємин, стосунків з державою

та суспільством. Демократичне й плюральне суспільство зрівняло всіх у правах, але РМ, отри-

мавши безпрецедентну свободу, часто виконували лише декоративну роль в утвердженні ре-

лігійного плюралізму в країні. Держава й суспільство, попри оголошене рівне ставлення до всіх

релігій і церков, на практиці неуважно ставиться до специфічних потреб і запитів РМ; через чи-

сельну обмеженість цих організацій ігнорує їхні заяви та прохання; не враховує їхніх інтересів і

представництва, формуючи стратегії в державно-конфесійній сфері; не бореться з панівними

негативними стереотипами суспільної свідомості на кшталт «меншинної сектантськості». Релі-

гійні меншини як об’єкт вивчення лише час від часу згадують у тому чи іншому ракурсі в сучас-

ному медіаконтенті, у вузькопрофесійних дослідженнях релігії, зокрема серед філософів,

релігієзнавців, юристів, істориків, культурологів, соціологів, у звітних статистичних профільних

довідках державних служб, але загалом РМ залишається tabula rasa для більшості пересічних

українців. А проте представники РМ живуть поруч із нами, стають членами наших родин, ко-

лективів, спільнот. Вони такі самі повноправні громадяни України, як і представники релігійної

більшості.

Нашим проєктом ми хочемо привернути увагу українського суспільства до РМ, нагадати, що

територію України завжди заселяли різні народи зі своїми віруваннями, що формувало культурну,
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світоглядну, релігійну плюральність українців. Релігійні меншини були і є складовою духовної та

соціальної реальності нашої країни від давніх часів до сьогодні.

Цьогоріч РМ України стали центром дослідницької уваги спеціалізованого фокусного науково-

дослідного проєкту «Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини», у якому

представлені різні дослідницькі аспекти.

Відкриває цей матеріал короткий, але надзвичайно важливий розділ, у якому автори про-

яснюють саме поняття РМ. Потім подаються розділи: 1) соціологічний, де на підставі унікального

соціологічного дослідження, що стало унікальним компонентом проєкту, подані результати опи-

тування фокус-груп результати анкетування і опитування, у якому взяли участь віряни РМ та екс-

перти; 2) правничий, у якому аналізуються законодавчі засади діяльності РМ в Україні та правові

проблеми, що їх ускладнюють; 3) релігієзнавчий, де описуються наявні РМ, їхня конфесійна чи-

сельність, географія поширення, залучення в релігійне життя України й актуальні проблеми, які

з цим пов’язані.

Завершують звіт сформульовані експертною групою проєкту рекомендації, адресовані 

Державній службі етнополітики і свободи совісті, самим РМ, загалом українському суспільству

щодо вдосконалення державно-конфесійних відносин в Україні з огляду на наявність релігійних

меншин.

Україна йде шляхом розвитку громадянського суспільства, у якому релігійні меншини з екзо-

тики мають реально перетворитися на його природний компонент, що активно братиме участь

у побудові демократичного майбутнього.



•  3 •Рел іг ійн і  м еншини Укра їни  та  де ржавно-ко нфе сійні  відносини

Релігійні меншини (РМ) були і є складовою духовної та соціальної реальності нашої країни від

давніх часів. Вони є помітним та рівноправним компонентом релігійного життя нинішньої полі-

конфесійної України. Як духовно-соціальний феномен, релігійні меншини потребують не тільки

уваги суспільства й держави, а й поглибленого вивчення, яке почнем із дефініції цього поняття.

Визначаючи різні види меншин (національних, мовних чи релігійних), виходять переважно із

кількісних і якісних критеріїв. Будь-яка меншина — це частина народу, яка кількісно уступає до-

мінуючій групі мешканців певної країни і якісно відрізняється від більшості населення характер-

ними ознаками, територіальним поширенням, традиціями та звичками, зберігаючи і

усвідомлюючи свою самобутність. До означених кількісного і якісного критеріїв варто додати

правовий. Так, зокрема, в «Декларації про права осіб, які належать до національних або етнічних,

релігійних та мовних меншин» (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 р.) та в

Резолюції Комісії з прав людини ООН від 3 березня 1995р. «Права осіб, які належать до націо-

нальних або етнічних, релігійних та мовних меншин», хоч і не визначається, що таке меншина,

але виходять із визначень, які напрацьовувались різними експертами під час підготовки міжна-

родних документів. Зокрема, поширеним є такі визначення:

• «По відношенню до іншої частини населення держави це менша за чисельністю група, яка не

має домінуючого статусу, члени якої громадяни цієї держави – мають з етнічної, релігійної чи

мовної точок зору характеристики, що відрізняються від характеристик іншої частини насе-

лення, і виявляють, навіть опосередковано, почуття солідарності у збереженні своєї культури,

своїх традицій, релігії чи мови»
1
.

• «Група громадян однієї держави, яка становить чисельну меншість і перебуває у недомі-

нуючому стані в цій державі, яка наділена етнічними, релігійними чи мовними характеристи-

ками, які є відмінними від тих, які має більшість населення, члени цієї групи мають почуття

солідарності одного з іншим, мотивовані, навіть імпліцитно, колективним бажанням зберіга-

тися як група і чиєю метою є досягнення рівності з більшістю фактично і юридично»
2
.

Вивчаючи походження поняття «релігійна меншина», науковці вважають, що воно є похідним

від поняття національних чи етнічних меншин. В науковому дискурсі це поняття визначається як

«таке об’єднання вірян певної конфесійної орієнтованості, яке в тій чи іншій країні або її регіоні,

а то й у світі загалом, має незначну поширеність і до якої належить незначна кількість її послі-

довників, співіснуючи при цьому з глобальними релігійними системами»
3
.

1 
Capotorti F. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities / F.Capotorti. – U.N.,

New York, 1991. – P.109–110. 
2 
UN Doc. E/CN, 4/Sub.2/1985/31, para.181

3
Див.: Релігієзнавчий словник / Ред. А. Колодного і Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996. — С. 275.

• понЯттЯ «релІГІЙна МенШина» •
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В національному законодавстві термін «релігійні меншини» відсутній, але Конституція України

(стаття 11) гарантує державне сприяння розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної са-

мобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Разом з тим поняття широко

використовується в інформаційному, релігійному та науковому дискурсі. 

Відтак, поняття «релігійна меншина» є відносним: існування РМ можливе тільки у співвідно-

шенні з релігійною більшістю (РБ). Тобто «релігійна меншина» постає парною категорією до по-

няття «релігійна більшість». Визначаючи, які саме релігійні організації слід віднести до РМ,

потрібно з'ясувати, що є РБ для певного регіону чи країни загалом. 

Дефінюючи «релігійну більшість» чи «релігійну меншість» України, науковці наражаються на

неабиякі складнощі, оскільки необхідно враховувати при цьому певні маркери/контексти: істо-

ричний, географічний, регіональний, конфесійний. Крім того, РМ не є сталою одиницею. З огляду

на різні чинники вона може втрачати статус меншини внаслідок кількісного зростання своїх по-

слідовників або/і територіального свого поширення. Крім того, статус релігійної меншини в

Україні може мати міжнародний вимір. Наприклад, іудеї, буддисти, індуїсти, навіть католики та

деякі протестанти постають в Україні меншиною, хоча десь вони є панівною релігією більшості.

В результаті напрацювання наукового понятійно-категоріального апарату до РМ нами зара-

ховано релігійні течії, які репрезентовані обмеженою кількістю своїх послідовників, об’єднуються

в нечисленні громади, можуть і не мати всеукраїнського управлінського центру, але знаходяться

у процесі інституалізації. Експерти ґрунтуються на тому, що РМ в Україні — це об’єднання послі-

довників будь-якої релігії (національної чи навіть світової), які за своєю кількістю становлять дуже

незначну частину серед мешканців нашої країни.

Враховуючи історичний і ментальний досвід України, деякі негативні конотації, що пов'язані

із використанням терміну «релігійна меншина», деякі експерти пропонують замінити його на

термін «релігія меншості». Відтак, термін «релігійна меншина» в українському контексті не-

обхідно використовувати як умовний або операційний.
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• МетодолоГІЯ дослІдЖеннЯ •
Соціологічне дослідження, проведене в рамках науково-дослідного проєкту «Релігійні мен-

шини України та державно-конфесійні відносини», реалізовувалося як різновид кейс-стаді із за-

стосуванням трьох методів збору інформації, з метою поєднання кількісної методики, націленої

на виявлення кількісних ознак досліджуваної проблематики, та якісної стратегії, спрямованої на

пошук різноманітності можливих думок, відмінного досвіду державно-конфесійних відносин,

моделей поведінки, повсякденних фактів, незалежно від кількісної розповсюдженості. 

Завдання соціологічного дослідження  – отримання інформації про реальний, фактичний стан

функціонування релігійних меншин України, про особливості їх комунікації з Державою, про

оцінку реалізації декларованих законодавчих прав та свобод з акцентом стосовно об’єднань ві-

руючих релігійних меншин. 

Кількісна методика закладалася в оцінні шкали, згідно з якими розраховувалися середні бали,

зокрема, для визначення оцінок рівня демократичності законодавства України у сфері свободи

совісті і діяльності релігійних організацій (далі – РО); рівня реалізації тих чи інших прав та свобод;

рівня релігійної толерантності, взаєморозуміння в українському суспільстві; оцінок державно-

конфесійних відносин в Україні. Середні бали розраховувалися за порядковими шкалами як 

середнє арифметичне відповідей респондентів, де 1 бал – максимально негативна оцінка, а 

5 балів – максимально позитивна оцінка. 

Якісна стратегія реалізовувалася в неструктурованих «відкритих» запитаннях анкет (потребують

текстової відповіді з описом реальних прикладів комунікації з органами державної влади; колом

проблем питань; пропозицій щодо змін в Закон України «Про свободу совісті та релігійні органі-

зації» задля покращення становища релігійних меншин; потенційних кроків для гармонізації між-

конфесійних відносин та релігійної толерантності в Україні тощо). 

Розгорнуті відповіді про життєдіяльність та функціонування громад віруючих релігійних мен-

шин були отримані внаслідок проведення двох фокусованих групових дискусій з віруючими.
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Збір соціологічної інформації здійснювався наступними методами: анкетування віруючих гро-

мад релігійних меншин через гугл-форми з використанням оціночних шкал та неструктурованих

запитань; фокус-групові дискусії з віруючими громад релігійних меншин (дві – взяли участь сім-

надцять учасників, що представили одинадцять деномінацій релігійних меншин); експертне опи-

тування – анкетування через гугл-форми з використанням оціночних шкал  та  неструктурованих

запитань.

Анкетуванням охоплено дві цільові групи респондентів:

• віряни громад релігійних меншин –  211 анкет (за основу відбору респондентів закладався, в

першу чергу, принцип самоідентифікації особи);

• експерти – 135 осіб.

В якості експертів  виступили: 1) представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування  (з питань релігій) – 50 осіб; 2) лідери громад релігійних мен-

шин – особи з адміністративним та організаційним досвідом – 52 особи; 3) спеціалісти з питань сво-

боди совісті та релігій (зокрема, науковці, юристи, богослови, представники медіа тощо) – 33 особи.

Слід акцентувати, що при відсутності визначеного в українському законодавстві поняття «ре-

лігійні меншини», у дослідженні під поняттям «релігійні меншині» розумілися об’єднання вірую-

чих певної конфесійної зорієнтованості, віросповідна і культова практика яких мають свою

самодостатність і самобутність, які за своєю чисельністю, рівнем поширеності, впливу в релігій-

ному середовищі територіально не посідають домінуючого становища. Під поняттям «релігійна

більшість» позиціонувалися віруючі таких релігійних організацій, що територіально широко та

багаточисельно  представлені в Україні, зокрема, віруючі ПЦУ, УПЦ(МП), УГКЦ, РКЦ, деяких  про-

тестантських деномінацій. 

У контексті такого понятійного підходу до релігійних меншин, які функціонують в Україні, були

віднесені: 

• релігії (релігійні організації) національних меншин (іудаїзм, караїмське віросповідання, іслам,

вірменська церква, німецькі лютерани, релігія ромів, старообрядці тощо); 

• релігійні новоутворення: неохристиянські рухи, релігії орієнталістського напряму, езотеричні

об'єднання, неоязичницькі вірування, синтетичні неорелігії, саєнтологічні рухи тощо;

• регіональні релігійні меншини домінуючих в Україні конфесій (наприклад, общини УГКЦ, ПЦУ

та ін. в Східних областях України чи УПЦ (МП) в Галичині). 

При проведенні дослідження віруючим пропонувалося ознайомлення з вищенаведеними ви-

значеннями понять «релігійна більшість» та «релігійні меншини» й надавалося право на основі

самоідентифікації позиціонувати себе як вірянина та власну релігійну спільноту (в якості «релігійної

більшості» чи «релігійних меншин») й взяти участь, або відмовитися від участі у дослідженні.

Таким чином, на основі самоідентифікації, до релігійних меншин віднесли себе представники

близько двадцяти релігійних деномінацій. Згідно з отриманим зворотнім зв'язком від вірян ре-

лігійних меншин (участь в анкетуванні) та учасників ФГД, а також результатами експертного опи-

тування, в дослідженні географічно представлена вся територія України (за винятком АР Крим) –

23 області (без Івано-Франківської) та місто Київ. Обрана методика та отримані результати дали

можливість «побачити» віруючого спільноти релігійних меншин, з його оцінками, потребами,

запитами. 
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Загальний середній бал фактичної реалізації правових гарантій для релігійних спільнот РМ за

5-ти бальною шкалою, де 5 — повністю реалізоване право, становить, згідно з оцінками віруючих 

РМ – 3,7 бали (рис. 3).

Згідно відповідей вірян РМ, на сьогодні для спільнот РМ більшою мірою реалізовані права,

пов'язані з участю у доброчинній діяльності (4,0 бали), доступом до світської освіти (4,0 бали),

реалізацією в культурній сфері (3,9 бали), можливістю паломництва (3,9 бали), здобуттям духов-

ної освіти (3,9 бали), заняттям науковою діяльністю (3,9 бали). Меншою мірою реалізовані права

РМ щодо майнових питань - отримання у власність або в користування (оренду) земельних діля-

нок, приміщень для забезпечення обрядово-побутових потреб (будівництво, експлуатація куль-

тових споруд, оренда приміщень для богослужінь тощо) – 3,2 бали, забезпечення релігійних

потреб віруючих під час військової служби – 3,4 бали, використання ЗМІ для популяризації влас-

ної діяльності, просвітництва, місіонерської діяльності – 3,4 бали, на діяльність в економічній

сфері (зокрема, створення та функціонування товариств та підприємств, які займатися законною

діяльністю, що приносить фінансові доходи тощо) – 3,4 бали (рис. 3).

• оцІнка реалІзацІЇ рІВностІ праВ 
усІх об’єднань ВІруЮчих •

На думку учасників фокус-групових дискусій (далі ФГД), критеріями визначення релігійної

спільноти як такої, що належить до релігійних меншин є:

• чисельна меншість відносно представників інших релігійних громад у країні;

• нерівноцінне ставлення до РО на рівні з іншими, передусім, православними церквами;

• прагнення до «пошуку досконалості» шляхом створення нових релігійних спільнот. 

Разом з тим, підкреслювався регіональний контекст, коли на загально-державному рівні 

релігійна організація не є поширеною, але на рівні регіону є досить розповсюдженою і за кількі-

стю громад, і за кількістю вірян.

Висловлювалася думка щодо більшої доречності використання поняття «малочисельні гро-

мади» на противагу поняттю «релігійна меншина», враховуючи світовий контекст,  коли, та чи

інша релігія є широко представлена в одних регіонах планети, але мало представлена в інших, в

Україні, в тому числі.

• оцІнка законодаВстВа украЇни у сФерІ сВободи 
соВІстІ І дІЯльностІ релІГІЙних орГанІзацІЙ •

•  МІркуВаннЯ Щодо деФІнІцІЇ «релІГІЙнІ МенШини» •

Українське законодавство у сфері свободи совісті і діяльності релігійних організацій за 

5-ти бальною шкалою, де 5 – найвищий бал, експертами та віруючими РМ було оцінено на 3,6

та 3,7 бали відповідно. Доцільність актуалізації законодавства з метою підвищення рівня демо-

кратичності, де 5 – цілком досконале законодавство, експерти оцінили на 3,4, а віруючі на 

3,0 бали (рис. 1.)

Рівність всіх релігій експерти оцінили на 3,4 бали з 5-ти, віряни РМ – на 2,6 балів. Відокрем-

лення Церкви від Держави – оцінка в 3,2 бали у експертів  проти 2,7 балів у вірян РМ (рис. 2).
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Рис. 2. Оцінка фактичної реалізації в Україні основних законодавчо визначених

принципів: рівність всіх релігій перед законом та відокремлення церкви від 

держави, бали
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Чи потребує українське законодавство у сфері свободи 
совісті і діяльності релігійних організацій актуалізації з 

метою підвищення рівня демократичності (розробка та 
розгляд альтернативних законопроектів, врахування 

пропозицій релігійних організацій тощо)?  (за 5-бальною 
шкалою, де  1 – повністю застаріле законодавство, 

вимагає нагальної актуалізації, а 5 – цілком досконале 
законодавство, зовсім не потребує доопрацювання) 

Рис. 1. Оцінка законодавства України у сфері свободи совісті і діяльності 

релігійних організацій, бали
2

2 
Тут і далі: середні оцінки в балах розраховані в програмі SPSS шляхом зважування відповідей, порахованих у від-

сотках, за 5-бальними шкалами. Розрахунки здійснені відповідно до часток респондентів, що надали відповіді, в

«n» – зазначена кількість осіб, які надали відповіді
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Відповідність демократичним стандартам наявного стану державно-конфесійних відносин

(рис. 4), згідно з оцінками експертів дослідження, якими є компетентні особи, професіонали, фа-

хівці, які мають безпосередній та цінний досвід у сфері свободи совісті та діяльності релігійних

організацій – 3,6 бали.

•  оцІнка дерЖаВно-конФесІЙних ВІдносин В украЇнІ •

Рис. 3.  Конгреговані оцінки щодо фактичної реалізації правових гарантій для релігійних

спільнот РМ, до яких належать опитані віряни РМ, бали
(* Загальний середній бал реалізації прав розрахований як середнє арифметичне усіх

виставлених респондентами оцінок відносно кожного верифікованого права)
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•  оцІнка рІВнЯ пІдтриМки та лоЯльностІ 
з боку дерЖаВи до релІГІЙних орГанІзацІЙ 

та МІЖрелІГІЙних об’єднань •
Згідно з оцінками рівня підтримки та лояльності Держави до РО, даних як експертами, так ві-

руючими РМ, преференції у сприянні працівників державних органів отримують РО, що пред-

ставляють релігійну більшість, порівняно з релігійними меншинами. На 4,1 бали експерти оцінили

рівень підтримки та лояльності з боку Держави до РО, що представляють релігійну більшість в

Україні і на 3,4 бали – тим, що представляють релігійні меншини.  Серед вірян РМ відповідні

оцінки становлять – 3,3 бали проти 2,8 балів.

Суттєво відрізняються оцінки рівня підтримки та лояльності з боку Держави до міжрелігійних

об’єднань, зокрема, Всеукраїнської ради релігійних об’єднань (ВРРО) та Всеукраїнської ради цер-

ков і релігійних організацій (ВРЦіРО), котрі поставили всі три категорії експертів в експертному

опитуванні. Найоптимістичніші оцінки – 4,4 бали з 5-ти можливих -  належать державним служ-

бовцям. «Незалежна» категорія експертів представлена науковцями, юристами, працівниками

медіа (спеціалісти з питань свободи совісті та релігій) вважає, що рівень підтримки та лояльності

з боку  Держави до міжрелігійних об’єднань замалим, але не досягає оцінки «добре» (3,8-

3,9 бали). Тоді як лідери релігійних спільнот РМ вважають даний аспект взаємодії Держави з РО

через міжрелігійні об’єднання «незадовільним» – 2,9 бали.

Рис. 4. Оцінка наявного стану державно-конфесійних відносин в Україні, бали
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• оцІнка рІВнЯ дерЖаВно-конФесІЙноЇ 
та МІЖконФесІЙноЇ коМунІкацІЇ В украЇнськоМу 

суспІльстВІ •
Про наявність диспропорції в рівні комунікації Держави з РО, що представляють релігійну біль-

шість та релігійні меншини в конфесійному полі України  на користь РО, що представлені тери-

торіально широко та багаточисельно, свідчать оцінні бали, поставлені як експертами – 3,9 бали

проти 3,1, так і вірянами РМ – 3,4 бали проти 2,9.  Щодо суб'єктів комунікації, то з одного боку -

експерти-представники органів влади оцінили рівень комунікації Держави з РМ на «задовільну»,

хоч і «посередню» оцінку 3,7  бали (в той час, як з РО від релігійної більшості – в 4,1 бали), 

тоді як з іншого боку – експерти-лідери релігійних спільнот РМ та віряни РМ на «незадовільну»

оцінку – 2,6 та 2,9 бали відповідно (рис. 5). 

Рис. 5. Оцінка рівня державно-конфесійної комунікації в Україні, бали

Майже тотожні і невисокі оцінки рівня міжконфесійної комунікації дані усіма цільовими гру-

пами дослідження: трьома категоріями експертів (як на рівні різних конфесій в межах однієї ре-

лігії – 3,0 бали, так і між різними релігіями – 2,9 бали) та вірянами РМ (2,8 бали). При цьому

оцінки лідерів релігійних спільнот РМ є найнижчими – 2, 6 бали (рис. 6). 
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•  оцІнка предстаВникаМи релІГІЙних МенШин 
ВІдчуттЯ безпеки та захиЩеностІ В украЇнІ •

Безпека – це і відчуття, і реальність. Безпека є однією з основних потреб життєдіяльності та впев-

неності в сьогоденні. Безпека – це стан захищеності життєвоважливих інтересів та потреб від будь-

яких загроз. 

Відчуття безпеки та захищеності для власних релігійних об’єднань в Україні, лідери релігійних

спільнот РМ оцінили на 2,8 балів з 5-ти, а віряни РМ – «рядові» віруючі – на 3,3 бали (рис. 8).

•  оцІнка рІВнЯ релІГІЙноЇ толерантностІ 
МІЖ релІГІЙноЮ бІльШІстЮ та релІГІЙниМи МенШинаМи 

В украЇнськоМу суспІльстВІ •
Рівень релігійної толерантності серед віруючих, що представляють релігійну більшість та релігійні

меншини – лише 3,0 бали за результатами експертного опитування та згідно думок вірян РМ. При

цьому кожен третій експерт (30,0%) та понад третини вірян РМ (33,3%) поставили найнижчі бали

оціночної шкали – 1 та 2 бали, що означають толерантність між релігійною більшістю та релігійними

меншинами в Україні практично відсутня. Частки переконаних експертів та вірян РМ, що рівень то-

лерантності 4 та 5 балів вищі (відповідно 36,2% серед експертів та 38,2% серед вірян РМ), проте

понад третина переконаних у відсутності толерантності - це надто багато для держави, віруючі гро-

мадяни якої мали б визнавати плюралістичний підхід до різноманіття релігійних поглядів та право

кожного на волю віросповідання, на взаємоповагу та взаєморозуміння. Такий посередній рівень

релігійної толерантності корелює з відчуттям представниками РМ безпеки та захищеності їхніх ре-

лігійних громад, який, згідно отриманих відповідей, становить лише 3,0 бали (рис. 7).

Рис. 6. Оцінка рівня міжконфесійної комунікації в Україні, бали
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Рис. 7. Оцінка рівня релігійної толерантності між релігійною більшістю та ре-

лігійними меншинами, бали

Рис. 8. Оцінка представниками релігійних меншин відчуття безпеки 

та захищеності, бали
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• актуальнІ проблеМи релІГІЙних МенШин •

«Проблеми меншин мають бути більше представлені в медіапросторі. Це в інтересах держави,

оскільки об'єднуючий меседж конструктивний. Масова свідомість стереотипізована і відкидає те,

чого не знає. Держава має чітко провадити ідею єдності всіх українців, незалежно від їх релігійної іден-

тичності» (експерт-спеціаліст з питань свободи совісті та релігій)

Основними актуальними для РМ проблемами респондентами названі:    

• порушення (зволікання/затягування/ігнорування) реалізації майнових прав – права на отри-

мання у власність або в користування (оренду) земельних ділянок, приміщень для забезпе-

чення обрядово-побутових потреб (будівництво, експлуатація культових споруд, оренда

приміщень для богослужінь тощо);

• проблема – складності (відмова) з реєстрацією/перереєстрацією статутів РО – тісно взаємо-

пов’язана з проблемою недостатньої компетентності спеціалістів в релігієзнавчій проблема-

тиці, насамперед, держреєстраторів, юристів, правоохоронців, бухгалтерів, аудиторів та інших,

особливо за межами столиці;

• порушення права на забезпечення релігійних потреб віруючих під час військової служби (зо-

крема, капеланство тощо);

• недостатній рівень правової захищеності (безперешкодне звернення до судових та правоохо-

ронних органів, подавання позовів, ініціювання судових процесів тощо);

• складності в реалізації права на діяльність в економічній сфері (зокрема, створення та функ-

ціонування товариств та підприємств, які займатися законною діяльністю, що приносить фі-

нансові доходи тощо);

• складності з реалізацією права на придбання і використання предметів релігійного призна-

чення, зокрема, обмеження «дозвільного» списку предметів для ввезення християнською,

здебільшого, православною, традицією;

• орієнтація забезпечення права на реалізацію обрядово-культових потреб віруючих (особливо,

щодо святкових та вихідних днів в державі), насамперед, християнською традицією;

• утиски в реалізації права на участь у доброчинній діяльності (в тому числі, волонтерство, зо-

крема по роботі з групами-ризику – наркоманами, алкоголіками, колишніми в’язнями та ін.);

• порушення принципу «рівності всіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед за-

коном» в кореляції з принципом «державна система освіти в Україні відокремлена від церкви

(релігійних організацій), має світський характер»;

• порушення права віруючих на самовираження та/або упереджене ставлення громадськості

та/або відмова у працевлаштуванні внаслідок зовнішнього вигляду вірян, відповідно до вимог

віри (особливо щодо мусульманок);

• подання невивіреної або заангажованої інформації про релігійні меншини в ЗМІ як джерело

формування негативної громадської думки у ставленні до РМ. На протилежному боці – від-

сутність просвітницької інформації про релігійні меншини для формування позитивної гро-

мадської думки та підвищення рівня релігійної толерантності;
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• пропозицІЇ Щодо зМІн В законІ украЇни «про сВободу
соВІстІ та релІГІЙнІ орГанІзацІЇ» задлЯ покраЩеннЯ

станоВиЩа спІльнот релІГІЙних МенШин •
«Низка законодавчих положень щодо забезпечення свободи віросповідання та рівності усіх конфесій

все ще мають суто декларативний характер, особливо на регіональному та місцевому рівні» (екс-

перт-спеціаліст з питань свободи совісті та релігій)

Беручи до уваги, що значною кількістю опитаних підкреслювалася «де-юре» наявність про-

писаних та декларованих рівних прав для усіх суб’єктів поліконфесійного поля держави, але «де-

факто» лише часткову їх реалізацію, учасники дослідження мали можливість висловити думки

щодо потенційних і необхідних, з точки зору покращення реального життєфункціонування спіль-

нот віруючих релігійних меншин, змін в українському законодавстві. Сфери й проблемні моменти,

на які, передусім, варто звернути увагу були зазначені: освіта, благодійність/митний контроль,

пільги на оподаткування,  капеланство/альтернативна служба, підтримка державою ініціатив РМ,

реєстрація/перереєстрація, закон поховання (для мусульман).

Серед ключових механізмів, здатних гармонізувати міжконфесійні відносини в релігійному

полі держави, а також підвищити рівень релігійної толерантності на широкому загально-укра-

їнському соціальному просторі, як представниками релігійних меншин (віряни), так і експертами,

були названі наступні: освіта й просвітництво; неупереджене ставлення ЗМІ та використання

медіа дискурсу як джерела творення толерантності на міжконфесійному рівні, на рівні форму-

вання громадської думки; створення (та підтримка існуючих) різноманітних тематичних платформ

для міжконфесійного діалогу, обміну інформацією, досвідом, необхідними контактами тощо, ор-

ганізація та проведення спеціальних заходів; посилення діяльності міжконфесійних релігійних

організацій як ВВРО з розширенням представництва громад РМ; внесення певних правових та

організаційно-адміністративних змін.  

• ВисноВок •
«Ми маємо усвідомлювати, що на зовнішньому рівні завжди є відмінності. Говориться навіть, шо

близнята, які народилися від однієї матері відрізняються один від одного. Тобто різноманіття - ство-

рене Господом і цих відмінностей дуже багато: у мові, в географічному становищі, в їжі, в культурі, в

одязі… Коли ми говоримо щодо духовної практики – це відмінності в пророках, в священних писаннях,

в уявленні людей про Бога, його імен, у способах поклоніння. На зовнішньому рівні єдності досягти не-

можливо. Єдине, що ми маємо зрозуміти – де ця єдність, а вона в нашій духовній природі. Ми всі духовно

однакові. Ми можемо спільно обговорити лише суть усіх релігій, а це - як ми розвиваємо любов до Бога.

Якщо ми зрозуміємо, хто такий Господь, полюбимо Його, то природним чином ми полюбимо все його

творіння і не тільки людей, а все довкілля. Але це все починається з внутрішньої гармонії» (Товариство

свідомості Крішна – з матеріалів ФГД)
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Релігійні меншини як повноправні учасники релігійно-конфесійного поля України підтримують

та вибудовують механізми формування зв’язків, взаємодій в сучасному громадянському суспіль-

стві, яким прагне бути українське, для зміцнення свого становища і позитивної перспективи роз-

витку. Ці механізми можуть мати як конструктивний (підтримка державних програм,

загальнонаціональних ідей, соціальне служіння, міжрелігійний, міжкультурний, міжнаціональний

діалог в процесі побудови громадянського суспільства, участь в розробці й реалізації заходів

щодо розв’язання глобальних проблем, сприяння підвищенню рівня суспільної моралі та інди-

відуальної моральності тощо), так і деструктивний характер (самоізоляція, заглиблення у світ

власного буття і байдужість до суспільних процесів, нетерпимість, агресивність та агресія до іна-

ковіруючих, антидержавна, антисуспільна, антиукраїнська діяльність тощо), а, відповідно до

цього, постануть і суспільні наслідки. Якими будуть останні, покаже майбутнє. Але, безперечно,

характер цього типу відносин безпосередньо залежатиме від правового забезпечення свободи

совісті та релігійної свободи взагалі і свободи релігійних меншин зокрема та позитивного іміджу

релігійних меншин в громадській думці.

В Україні держава не байдужа до діяльності релігійних меншин. З метою упередження між-

конфесійних і міжрелігійних конфліктів вона вимушена контролювати ситуацію в релігійній сфері.

На жаль, наявність демократичного Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» не за-

вжди забезпечується відповідним механізмом його реалізації, що призводить до зволікань у

реєстрації громад, у дозволі на будівництво культових споруд або поверненні тих, що колись на-

лежали релігійним меншинам, до свавілля місцевих владних структур,  які не завжди дотри-

муються існуючого законодавства, інколи демонструють правову неосвіченість в сфері

державно-церковних відносин, релігійної свободи тощо, що підтвердили і результати соціоло-

гічного дослідження. 

Однак, в громадянському суспільстві, яким прагне бути й українське, формується суспільна

потреба на правове розуміння нових принципів взаємодії держави і релігійних організацій, зо-

крема і особливо, релігійних меншин. Реалізація усіх правових принципів державно-конфесійних

стосунків, взаємоінформування, постійний діалог сприятимуть вдосконаленню цих стосунків як

кооперативної (партнерської) моделі відносин в умовах плюралізації та демократизації релігій-

ного життя.
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• заГальниЙ опис  • 
Законодавство України забезпечує високий рівень свободи совісті та віросповідання, що стало

підґрунтям для утвердження в державі релігійного плюралізму та розбудови мережі релігійних

організацій різних віросповідань і конфесій. На основі Закону України «Про свободу совісті та ре-

лігійні організації» сформувалися сприятливі умови для розвитку і щорічного зростання кількості

і різноманіття релігійних організацій, що стало можливим після проголошення державної неза-

лежності України у 1991 році та припинення радянської репресивної політики у сфері релігії. 

Цей Закон суттєво не переглядався з 1991 року (за виключенням зміни процедури реєстрації

релігійних організацій як юридичних осіб у 2019 році) і потребує вдосконалення в контексті за-

гального розвитку українського законодавства та трансформації моделі державно-церковних від-

праВоВиЙ статус релІГІЙних МенШин
украЇни та МонІторинГ дІЇ законІВ 

В контекстІ релІГІЙних МенШин

Кількість релігійних організацій в Україн
і1

(* – дані на початок 2021 року не включають інформацію щодо кількості

релігійних організацій на тимчасово окупованій території АР Крим)

*  Діаграма сформована на підставі офіційної статистики державного органу України у справах релігій.

Максим Васін,

правник проєкту,

виконавчий директор Інституту релігійної свободи,

кандидат юридичних наук
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• рІВнІсть усІх релІГІЙ перед законоМ •

носин у бік більшої кооперації. Чимало його декларативних положень потребують конкретизації

з метою створення правових механізмів для їхньої реалізації, зокрема щодо організації військо-

вого і медичного капеланства, участі релігійних організацій у громадському житті та використанні

ними медіа, порядку проведення релігієзнавчої експертизи, тощо.

Окрім згаданого профільного закону, десятки інших законодавчих актів врегульовують специ-

фічні аспекти життя віруючих та діяльності релігійних організацій. Крім цього, чимало практичних

питань залишаються в компетенції органів місцевого самоврядування, рішення яких часто відоб-

ражають інтереси релігійної більшості. З огляду на це, саме на локальному рівні релігійні мен-

шини можуть відчувати труднощі в реалізації своїх прав у повній мірі та не завжди знаходити

підтримку з боку місцевої влади у порівнянні з представниками релігійної більшості.

Конституція України проголошує, що “усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах” (стаття

21), та усі “громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом”, 

у зв’язку з чим “не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками … релігійних та інших переко-

нань … або іншими ознаками” (стаття 24)
2
. 

Подібним чином Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» закріплює рівно-

правність громадян незалежно від їхнього ставлення до релігії та розширює зміст конституційних

положень. Зокрема, “громадяни України є рівними перед законом і мають рівні права в усіх га-

лузях економічного, політичного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до

релігії”
3
. Крім цього, Закон передбачає відповідальність за “будь-яке пряме чи непряме обме-

ження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до

релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів

громадян” (стаття 4). Така відповідальність передбачена статтею 161 Кримінального кодексу

України. Крім цього, Кодекс передбачає обтяження кримінального покарання за злочини, які вчи-

няються на “на ґрунті релігійної ворожнечі чи розбрату” або з мотиву “релігійної нетерпимості”
4
.

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» також встановлює: “Усі релігії, ві-

росповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг

або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається”

(стаття 5). Зазначені законодавчі положення здебільшого дотримуються під час законотворчої

роботи парламенту, в діяльності уряду загалом та центральних органів виконавчої влади зокрема.

Як приклад, в Україні немає законодавчих положень, які б встановлювали особливий статус якоїсь

однієї чи декількох релігій чи релігійних об’єднань. При цьому в усіх законодавчих актах, які ви-

значають правовий статус релігійних організацій, можливість користуватися неприбутковим ста-

тусом та особливими умовами оподаткування, не використовується розрізнення за

віросповіданням чи конфесійною ознакою. Практичне застосування принципу рівності усіх релігій

перед законом забезпечує однакове правове становище всіх релігійних громад: як тих, які нале-

жать до конфесій релігійної більшості, такі і для представників релігійних меншин. 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» забороняє дис-

кримінацію у різних формах, у тому числі за ознакою релігійних та інших переконань, “з боку

2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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• законодаВчІ полоЖеннЯ, практична реалІзацІЯ Яких
ускладнена длЯ релІГІЙних МенШин •

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-

вання, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб”

(стаття 6). При цьому “особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право

звернутися із скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини та/або до суду в порядку, визначеному законом” (стаття 14)
5
.

Незважаючи на проголошену у законодавчих актах України рівність усіх, незалежно від релі-

гійних чи інших переконань, труднощі у спільнот віруючих із числа релігійних менших можуть ви-

никати, по-перше, через людський фактор, коли окремі посадові особи висувають підвищені

вимоги до них. Такі факти мають місце, як приклад, у таких ситуаціях: 

• Під час розгляду статутних документів, поданих для державної реєстрації релігійної громади

зі статусом юридичної особи. 

З 20-річного досвіду правозахисної діяльності Інституту релігійної свободи, незалежні релігійні

громади, які не належать до вже зареєстрованих релігійних об’єднань, частіше зустрічаються з

необґрунтованими зауваженнями до їхніх статутів та/або затягуванням строків їх розгляду, а ін-

коли навіть із непередбаченими законом вимогами до реєстраційних документів (як приклад,

вимоги надати копії паспортних документів, ідентифікаційних кодів, інших персональних даних

засновників релігійної громади)
6
.

• Положення абз. 34 статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» пе-

редбачають: “У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів (положень) ре-

лігійних організацій, може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого

органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєст-

рацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін”
7
. 

Такі вельми дискреційні повноваження реєструючого органу створюють підґрунтя для злов-

живань і дискримінації релігійних меншин з боку посадових осіб. Подібні ризики також існують

у зв’язку з відсутністю правового регулювання призначення та порядку проведення релігієзнавчої

експертизи, яку відповідно до статті 30 Закону має забезпечити центральний орган виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, за участю представників релігійних органі-

зацій та відповідних спеціалістів.

• Органи місцевого самоврядування не поспішають переоформлювати земельні ділянки кому-

нальної власності, якими користуються релігійні організації, з дороговартісної оренди на право

безкоштовного постійного користування, передбачене статтею 92 Земельного кодексу

України. Те саме стосується і первинного виділення земельних ділянок релігійним організаціям

на праві постійного користування (і без земельних торгів, як це передбачено статтею 134 Ко-

дексу) замість договорів оренди, які передбачають орендну плату за користування землею
8
.

5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 

6
https://irs.in.ua 

7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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Зазначена сфера також залишається потенційним полем для корупції та зловживань, від чого

найбільше страждають релігійні меншини, які часто не мають прихильників і захисників їхніх ін-

тересів серед депутатів місцевих рад.

По-друге, зустрічаються окремі законодавчі положення, які за своїм змістом обмежують кон-

ституційні права віруючих громадян або створюють підґрунтя для їхньої дискримінації. Найбільш

це помітно у сфері реалізації конституційного права на заміну виконання військового обов'язку

альтернативною (невійськовою) службою у разі якщо виконання військового обов'язку супер-

ечить релігійним переконанням громадянина (ч. 4 статті 35 Конституції України), а саме:

• У статті 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» зазначено: “Право на аль-

тернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку супер-

ечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з

законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування

зброєю”
9
.

Особливістю цих положень закону є те, що, на відміну від положень ч. 4 статті 35 Конституції

України, умовою для отримання права на альтернативну (невійськову) службу є належність до

“релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю”, зокрема тих, які

діють без державної реєстрації. Однак, на нашу думку, і умова належності до релігійних органі-

зацій із певним віровченням, і затверджений Кабінетом Міністрів України вичерпний перелік

таких конфесій є неконституційними, оскільки, згідно зі статтею 22 Конституції України, “при при-

йнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та об-

сягу існуючих прав і свобод”.

• У п. 2 Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затверд-

женого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066 встановлено: “Гро-

мадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового обов'язку

суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до за-

конодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Пе-

релік таких релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів України”.

Кабінет Міністрів України затвердив «Перелік релігійних організацій, віровчення яких не до-

пускає користування зброєю», який є додатком до згаданої урядової постанови та включає лише

10 конфесійних напрямків, а саме: 

‒ Адвентисти-реформісти;

‒ Адвентисти сьомого дня; 

‒ Євангельські християни;

‒ Євангельські християни-баптисти;

‒ Покутники;

‒ Свідки Єгови;

‒ Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими

статутами); 

‒ Християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);

‒ Християни євангельської віри;

‒ Товариство Свідомості Крішни
10
.

9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12 

10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2066-99-%D0%BF
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Відтак, на практиці застосування цього Переліку військовими комісаріатами, комісіями з пи-

тань альтернативної (невійськової) служби при місцевих державних адміністраціях, слідчими,

прокурорами та судами на практиці призводить до того, що віруючі, що належать до релігійних

організацій, не згаданих у цьому Переліку (здебільшого це представники релігійних меншин)

змушені докладати величезних зусиль, щоб вибороти своє конституційне право на альтернативну

(невійськову) службу, а часом навіть зазнають кримінальних переслідувань за ухилення від вій-

ськової служби. У судових рішеннях, як по адміністративних, так і по кримінальних справах, пред-

метом яких є розгляд питання про право на альтернативну (невійськову) службу суди

посилаються на згаданий Перелік, затверджений Кабінетом Міністрів України, як на один із

обов’язкових критеріїв для прийняття рішення про право особи на заміну військового обов’язку

альтернативною (невійськовою) службою
11
. 

На наше переконання, оскільки право на альтернативну (невійськову) службу є конституцій-

ним правом громадян України, тому закони й урядові акти в цій сфері мають відповідати ч. 4

статті 35 Конституції України та не обмежувати її застосування додатковими вимогами, в тому

числі щодо належності віруючого призовника до будь-яких релігійних організацій. Тим більш не-

конституційними виглядають положення згаданої урядової постанови, які обмежують реалізацію

конституційного права віруючих на альтернативну (невійськову) службу умовою належності до

виключного переліку релігійних організацій з певним віросповіданням. 

Слід окремо зауважити на іншу недосконалість законодавства України, яка полягає у тому, що

віруючі, які належать до релігійних організацій, віровчення яких дозволяє збройний захист своєї

держави, не можуть претендувати на заміну військової служби альтернативною (невійськовою)

на підставі власного сумління та особистих переконань, що, знову ж таки, можна розцінювати

як обмеження конституційного права, закріпленого у ч. 4 статті 35 Конституції України
12
. Крім

цього, незважаючи на рекомендації міжнародних організацій, на сьогодні законодавство України

забезпечує право на альтернативну (невійськову) службу лише з мотивів релігійних переконань.

При цьому право на свободу совісті громадян із нерелігійними переконаннями (наприклад, па-

цифістськими), що не дозволяють виконувати військовий обов’язок, наразі не захищене. 

• Також мали місце випадки, коли органи місцевого самоврядування приймали рішення щодо

зменшення плати за оренду земельних ділянок та іншого нерухомого майна комунальної влас-

ності, податку на нерухомість чи комунальних послуг відносно лише окремої релігійної орга-

нізації, чим ставили у нерівне становище всі інші релігійні організації (здебільшого з числа

релігійних меншин), які не могли скористатися такими пільгами
13
.

• Вимоги окремих підзаконних чи відомчих актів щодо зовнішнього вигляду (одягу, головних

уборів) державних службовців, поліції, працівників інших сервісних служб, викладачів та сту-

дентів закладів освіти, тощо на практиці можуть призводити до обмеження права щодо до-

ступу до такої роботи віруючих деяких віросповідань (як приклад, жінок-мусульманок, які

носять хіджаб; чоловіків-іудеїв, які носять ярмулку; монахинь). Питання релігійного одягу та

головних уборів може поставати також під час паспортного контролю та в багатьох інших ви-

падках.

11 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/69167701 

12
У цій справі апеляційний суд підтвердив законність вироку православному християнину за ухилення від військо-

вої служби, аргументуючи це серед іншого відсутністю православних релігійних громад у переліку релігійних орга-

нізацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Див.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/55750078 
13

Як приклад, рішення Запорізької міської ради № 25 від 25.02.2009 р. про затвердження розміру орендної плати

Запорізькій Єпархії Української православної церкви за користування земельною ділянкою:

https://zp.gov.ua/uk/documents/item/1453 
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По-третє, в низці випадків у органів державної чи місцевої влади об’єктивно відсутня можли-

вість забезпечити однаковий обсяг можливостей для всіх релігійних організацій: як для конфесій

релігійної більшості, так і для релігійних меншин. Як приклад, це може проявлятися в таких си-

туаціях:

‒ Виділення земельних ділянок для будівництва культових чи допоміжних споруд; надання в

користування (оренду) приміщень чи нерухомого майна комунальної власності.

Земельний фонд та містобудівний план зазвичай не дозволяють виділити земельну ділянку

під будівництво культової споруди для кожної релігійної громади, яка діє в конкретній територі-

альній громаді. Тому часто місцеві ради приймають рішення в інтересах конфесій релігійної біль-

шості, які, відповідно, зможуть задовольнити релігійні потреби більшості жителів цієї

територіальної громади. В таких випадках подібні рішення місцевої влади не можна вважати

дискримінаційними за виключенням, коли мають місце відверто упереджені дії чи бездіяльність,

спрямовані на перешкоджання діяльності релігійних меншин. Прикладом упередженого, дис-

кримінаційного ставлення може бути ситуація, коли земельний фонд територіальної громади

дозволяє виділити земельну ділянку для релігійної меншини, але з власної ініціативи місцевих

чиновників чи під впливом представників релігійної більшості таке рішення блокується.

‒ Неможливо забезпечити призначення на посади військових священиків (капеланів) у Зброй-

них силах України та інших військових формуваннях представників усіх релігій і конфесій, до

яких належать військовослужбовці конкретної військової частини. Однак у релігійних меншин

залишається можливість для здійснення релігійного служіння (проведення заходів душпа-

стирської опіки) у війську на громадських засадах.

У п. 4 розділу V Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Зброй-

них Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.12.2016 р. №

685, визначена процедура призначення на посади військових священиків (капеланів): “Якщо у

військовій частині утримується одна посада військового священика (капелана), командир вій-

ськової частини з урахуванням конфесійної належності особового складу приймає рішення щодо

визначення релігійної організації, яка пропонує кандидата на цю посаду. Якщо у військовій ча-

стині є дві або більше посад військових священиків (капеланів), кандидати на ці посади мають

бути від різних релігійних організацій з урахуванням конфесійної належності особового складу.

При прийнятті рішення щодо визначення релігійної організації, від якої здійснюватиметься відбір

кандидата на посаду військового священика (капелана), командування військової частини про-

водить анонімне опитування особового складу військової частини стосовно визначення конфе-

сійної належності особового складу. Результати анонімного опитування оформлюються

протоколом та враховуються при прийнятті рішення”. 

Очевидно, що існують об’єктивні обмеження щодо граничної кількості військових священиків

(капеланів) у конкретній військовій частині чи з’єднанні. Тому держава не в змозі забезпечити

таку можливість для всіх конфесійних напрямків, особливо з числа релігійних меншин. Військове

командування прагне охопити душпастирською діяльністю штатного капелана якомога більшу

кількість віруючих військовослужбовців, через що перевага (за результатами анонімного опиту-

вання) надається військовим священникам з числа релігійної більшості. 

Водночас у військовослужбовців з числа релігійних меншин залишається можливість зустрі-

тися зі душпастирем своєї конфесії завдяки можливості їхньої діяльності на громадських засадах.

Задля цього згадане Положення містить таку норму: “За необхідності посилення капеланського
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служіння командир військової частини має право в установленому порядку направити клопо-

тання до Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

щодо направлення у військову частину священнослужителів для здійснення релігійного служіння

(проведення заходів душпастирської опіки) на громадських засадах”
14
.

‒ Залишається відкритим питання забезпечення військовослужбовців, співробітників і пацієнтів

медичних закладів, персоналу і ув’язнених осіб у закладах пенітенціарної системи можливістю

харчуватися відповідно до їхніх релігійних переконань (вегетаріанське, кошерне, халяльне

меню).

Прийняття нових стандартів щодо харчування в зазначених установах могло би засвідчити

добру волю держави підлаштуватися під релігійні потреби осіб різних віросповідань чи переко-

нань. Такого роду пристосування засвідчить прихильність України до високих стандартів забез-

печення релігійної свободи.

‒ Укладання угод про взаємодію між центральними органами виконавчої влади, органами міс-

цевого самоврядування лише з окремими релігійними організаціями – здебільшого, пред-

ставниками релігійної більшості.

Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що не буде порушенням міжнародних

зобов’язань у сфері забезпечення свободи віросповідання та рівності прав представників різних

віросповідань, якщо держава укладатиме угоди про взаємодію чи про особливий правовий статус

(конкордати) з окремими релігійними організаціями, які зробили особливий історичний внесок

у розвиток культури та релігійної самобутності народу або нині відіграють особливу роль у соці-

альному служінні та державотворенні. Однак при цьому Європейський суд визначає необхідною

умовою за такого роду взаємодії з конфесіями релігійної більшості відсутність дискримінації

інших релігійних організацій у здійсненні будь-яких прав, гарантованих законом, що включає

можливість укладання таких угод і для релігійних меншин, якщо у них виникне таке бажання.

Водночас у ситуаціях, коли держава відмовляє окремим релігійним організаціям в укладанні угод

про взаємодію, Європейський суд вважає важливим з’ясувати, чи мала різниця у ставленні “об’єк-

тивне і розумне обґрунтування”, тобто чи переслідувалася в цьому випадку “законна мета”, і чи

мала місце “розумна співмірність” між вжитими заходами та переслідуваною метою. Суд наго-

лошує, що держава має суворо слідувати принципу рівності, який випливає зі статті 14 Європей-

ської конвенції з прав людини, щодо багатьох сфер відносин із релігійними організаціями з метою

забезпечення релігійної свободи
15
.

14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17 

15 
Васін, М. С. Конституційно-правові засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні. – Дисертація на

здобуття ступеня кандидата юрид. наук за спец.: 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право". – К.: НАУ,

2021. – С.160-161.
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• дІЯльнІсть релІГІЙних ГроМад 
зІ статусоМ ЮридичноЇ особи І без ньоГо •

Передбачена статтею 8 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» можли-

вість релігійної діяльності без повідомлення державних органів, тобто без статусу юридичної

особи, є важливим здобутком для свободи віросповідання в Україні, чим передусім користуються

релігійні меншини. Зважаючи на часті випадки відмов у державній реєстрації, необґрунтованих

зауважень до статутних документів, затягування процесу реєстрації через зажадання висновків

місцевої влади чи релігієзнавчої експертизи, для багатьох незалежних релігійних громад і новітніх

релігійних рухів єдиною можливістю для сповідання своєї віри залишається діяльність без статусу

юридичної особи.

Релігійні громади без державної реєстрації мають право:

• проводити богослужіння та релігійні обряди, зокрема в приміщеннях, орендованих віруючими

як фізичними особами;

• публічно поширювати свою віру, зокрема організовувати мирні зібрання, мітинги, демонст-

рації відповідно до статті 39 Конституції України;

• друкувати та поширювати релігійну літературу;

• організовувати групи для релігійного навчання дорослих і дітей, зокрема недільні чи суботні

школи (без їх державної реєстрації);

• здійснювати добродійну діяльність і милосердя як індивідуально, так і через громадські та

благодійні організації, засновані віруючими як фізичними особами;

• брати участь у громадському житті
16
.

Водночас відсутність правоздатності юридичної особи є неприйнятною для багатьох релігійних

громад, які прагнуть отримати державне визнання, набувати у власність майно, користуватися

особливим правовим статусом, який мають зареєстровані неприбуткові релігійні організації, роз-

будовувати власну релігійну мережу та ієрархічну структуру релігійного об’єднання свого конфе-

сійного напрямку. Також важливість набуття статусу юридичної особи пов’язана зі спроможністю

релігійної громади захистити свої права у суді, коли, наприклад, мова йде про майнові права.

Крім цього, діяльність без статусу юридичної особи містить ризики для самої релігійної гро-

мади втратити контроль за майном і коштами, які у даному випадку знаходяться не на балансі і

рахунках юридичної особи, а зазвичай – під одноосібним контролем релігійного лідера чи на-

ближених до нього осіб.

Статус юридичної особи дає такі додаткові права релігійним громадам:

• набувати у власність, володіти й розпоряджатися рухомим і нерухомим майном (земельні ді-

лянки, будівлі, грошові кошти тощо);

• будувати культові та інші споруди, необхідні для релігійної та доброчинної діяльності (не спла-

чуючи земельний податок);

• відкривати рахунки в банках у різних валютах і використовувати їх для збору пожертв, які не

підлягають оподаткуванню;

• користуватися спеціальними зниженими цінами на природний газ, електроенергію та інші ко-

мунальні послуги;

16 
Васін, М. Твоє право на свободу віросповідання. Посібник для віруючих, релігійних громад та посадових осіб ор-

ганів влади / Максим Сергійович Васін. – К.: Медіа світ, 2020. – С.8-9.
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• делегувати священників-капеланів для надання душпастирської опіки своїм одновірцям у вій-

ськових формуваннях, пенітенціарних і медичних закладах;

• запрошувати іноземних священнослужителів, релігійних проповідників, наставників, інших

представників зарубіжних організацій, для релігійної діяльності яких необхідне погодження

державного органу у справах релігій, відповідно до статті 24 Закону України «Про свободу со-

вісті та релігійні організації»: bit.ly/2QApzsL;

• входити до складу громадських та інших консультативно-дорадчих рад при органах державної

влади та місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 ли-

стопада 2010 року № 996: bit.ly/3bjlUYc;

• засновувати заклади освіти різних рівнів акредитації, які видають свідоцтва про освіту дер-

жавного зразка, відповідно до Закону України «Про освіту»: bit.ly/2QwTwd2;

• засновувати періодичні видання відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової

інформації (пресу) в Україні»: bit.ly/3biuhmE;

• засновувати громадські спілки разом із іншими юридичними особами відповідно до Закону

України «Про громадські об’єднання»: bit.ly/33BYKcQ;

• засновувати благодійні організації відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність

та благодійні організації»: bit.ly/2xUYHwU;

• отримувати й розподіляти гуманітарну допомогу з-за кордону без оподаткування на підставі

Закону України «Про гуманітарну допомогу»: bit.ly/33JcXET; 

• засновувати підприємства та інші юридичні особи для випуску богослужбової літератури та

виробництва предметів культового призначення, а також видавничі, поліграфічні, виробничі,

реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства;

• засновувати недержавні пенсійні фонди відповідно до Закону України «Про недержавне пен-

сійне забезпечення»: bit.ly/2UrKT4F
17
.  

Як наголошується в рекомендаціях БДІПЛ ОБСЄ, можливість утворювати юридичну особу для

того, щоб колективно діяти у сфері спільних інтересів, є одним з найважливіших аспектів права

на свободу об’єднань, без якого це право було б позбавлене будь-якого сенсу
18
. Що стосується

створення релігійної громади, то відмова надати їй статус юридичної особи визнається Європей-

ським судом з прав людини втручанням у реалізацію права на свободу релігії, що є порушенням

статті 9 Європейської конвенції з прав людини (як відносно самої громади, так і відносно її окре-

мих членів)
19
. У зв’язку з цим країни-учасниці ОБСЄ взяли зобов’язання “надавати на їхнє прохання

об’єднанням віруючих, які сповідують або готові сповідувати свою віру в конституційних рамках

своїх країн, визнання статусу, передбаченого для них в їхніх відповідних країнах”
20
.

17
Васін, М. Твоє право на свободу віросповідання. Посібник для віруючих, релігійних громад та посадових осіб органів

влади / Максим Сергійович Васін. – К.: Медіа світ, 2020. – С.9-10.
18

Рекомендації щодо правосуб’єктності релігійних громад та громад, які дотримуються певних переконань // Бюро

з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. – Варшава: БДІПЛ ОБСЄ, 2015. – С.21.
19

Справа «Кімля та інші проти Росії» за Заявою №76836/01 та 32782/03 до ЄСПЛ від 1 жовтня 2009 р. (п. 84).
20

Відповідно до пункту 16.3 Підсумкового документу Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки та спів-

робітництва в Європі від 15.01.1989 р.
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• рекоМендацІЇ •
З метою забезпечення врахування інтересів і особливостей діяльності релігійних меншин, кра-

щої їх інтеграції в релігійне та громадське життя українського суспільства, запобігання їхньої мар-

гіналізації та діяльності у тіні (на межі закону) за відсутності можливості чи суттєвого ускладнення

державної реєстрації зі статусом юридичної особи пропонується врахувати такі рекомендації

щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування:

1. Розробити та прийняти комплексні зміни щодо порядку державної реєстрації релігійних

організацій зі статусом юридичної особи та порядку внесення змін до відомостей про них у Єди-

ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

які мають передбачати наступне:

‒ повноцінно запровадити принцип “єдиного вікна” шляхом узгодження положень статей 12 –

16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з Законом України «Про дер-

жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

та з Законом України «Про адміністративні послуги» (в тому числі щодо єдиного і вичерпного

переліку документів, які подаються на реєстрацію, порядку їх подання і строків розгляду);

‒ вилучити зі статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» положення,

які вимагають включення до статуту (положення) релігійної організації відомостей про її міс-

цезнаходження;

‒ визначити у Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» порядок проведення

релігієзнавчої експертизи та вичерпний перелік випадків, у яких вона призначається, а також

вилучити положення абз. 34 статті 14 Закону щодо можливості звернення реєструючого органу

до місцевої влади та спеціалістів за висновками відносно заявника;

‒ вилучити зі статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» положення,

які вимагають подавати до реєструючого органу списки учасників загальних зборів релігійної

громади;

2. Розробити та прийняти комплексні зміни до Закону України «Про альтернативну (невій-

ськову) службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066, які мають пе-

редбачати наступне:

― скасувати Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю,

який є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 р. № 2066;

― вилучити положення, які обмежують конституційне право громадян України на заміну вій-

ськового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою додатковими вимогами, такими

як належність до релігійних організацій певного віросповідання чи взагалі належність до ре-

лігійних організацій;

― замінити порядок направлення на альтернативну (невійськову) службу, замінивши вимогу за-

вчасного подання письмової заяви (не пізніше ніж за два календарні місяці до початку вста-

новленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу)

вимогою про подання такої заяви не пізніше, ніж на сьомий день із моменту отримання пові-

стки про призов на строкову військову службу;

― визначити порядок направлення на альтернативну (невійськову) службу під час мобілізації, в

тому числі в Законі Україні «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

3. Розробити та прийняти зміни до Земельного кодексу України, якими передбачити: 

― надати релігійним організаціям право набувати земельні ділянки у власність без мети отри-

мання прибутку (внести зміни до статті 82 Кодексу);
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― звільнити релігійні організації від необхідності сплачувати орендну плату за земельні ділянки,

якими вони користуються впродовж розгляду їхніх заяв про переоформлення таких земельних

ділянок на право постійного користування.

4. Опрацювати питання забезпечення військовослужбовців, співробітників і пацієнтів медич-

них закладів, персоналу і ув’язнених осіб у закладах пенітенціарної системи можливістю харчу-

ватися відповідно до їхніх релігійних переконань (вегетаріанське, кошерне, халяльне меню). 

5. Звернути увагу на питання релігійного одягу та головних уборів при розробці вимог до зов-

нішнього вигляду представників різних професій, щоб по-можливості усунути бар’єри у доступі

до цих видів професійної діяльності представників релігійних меншин. Це вимагатиме від уря-

дових структур, установ, відомств і закладів освіти запровадження іншого підходу до норма-

тивно-правового регулювання в цих сферах – більш чутливого до особливостей релігійних

меншин.
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• кІлькІснІ та ЯкІснІ ВиМІри наЯВностІ 
релІГІЙних МенШин В украЇнськоМу суспІльстВІ •

З огляду на запропоноване вище визначення РМ, до участі в проєкті «Релігійні меншини в

Україні та державно-конфесійні відносини» були залучені представники таких РМ:

• релігій (релігійних організацій) національних меншин (іудаїзм, караїмське віросповідання,

іслам, вірменська церква, німецькі лютерани, старообрядці тощо);

• релігійних новоутворень: неохристиянських рухів, релігій орієнталістського напряму, езотерич-

них об’єднань, неоязичницьких вірувань, синтетичних неорелігій, саєнтологічних рухів тощо;

• регіональних РМ панівних в Україні конфесій (наприклад, общини УГКЦ, ПЦУ та ін. у східних

областях України чи УПЦ (МП) — у Галичині)
1
.

Згідно з експертними оцінками, зробленими на основі офіційної статистики державного ор-

гану влади з релігійних питань і власних багаторічних спостережень, за кількістю громад і кількі-

стю послідовників РМ становлять не більш ніж 5 % загальної релігійної мережі та кількості вірян

в Україні. Але саме завдяки наявним РМ формується релігійна плюральність українського сус-

пільства, у якому, крім традиційних християнських церков (православних, католицьких, проте-

стантських), є різноманітні напрями буддизму, індуїзму, іудаїзму, ісламу, рідновірів тощо.

Станом на 2021 рік статистично й регіонально деякі з РМ, залучені у проєкті, представлені на

мапі України
2
.

У своєму аналізі ситуації з РМ науковці спиралися на статистичний звіт Державної служби з

етнополітики та свободи віросповідання (форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організа-

релІГІЙнІ МенШини В украЇнІ, 
Їх проблеМи та ШлЯхи розВ’ЯзаннЯ

1
Пивоварова Н. Звіт за результатами соціологічного дослідження / У рамках проєкту «Релігійні меншини України

та державно-конфесійні відносини», упровадженого Українською асоціацією релігієзнавців за підтримки Фонду

Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві зі Всеукраїнською радою релігійних об’єднань та

Відділом релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
2
На карті позначені не всі РМ, навіть не всі залучені до проєкту РМ. Повна презентація РМ у картографічному зоб-

раженні обмежена офіційною статистикою та недостатнім описом наявних в Україні релігійних організацій, що на-

лежать до РМ.

Титаренко Віта, 

релігієзнавець проєкту, доктор філософських наук, професор, 

старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
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цій в Україні станом на 1 січня 2021 р.)
3
, де значна частина РМ потрапляє в графу «інші»

4
. Варто

деталізувати графу «Інші» спільними зусиллями держслужбовців та експертів — як світських, так

і релігійних.

Про стабільність статистичних даних ідеться переважно у зв’язку з релігіями національних

меншин (вірмен, юдеїв, караїмів та ін.), мусульман, частково язичників. Відмова від облікової

практики попередніх років щодо деталізації інформації про появу та поширення нових релігійних

течій (далі — НРТ), кількість послідовників яких є невеликою, ускладнює аналітику релігійних

процесів у середовищі РМ. Диференціація релігійних організацій у статистичних звітах дасть мож-

ливість отримувати більш вичерпні показники змін релігійної мережі в країні, краще розуміти

динаміку розвитку РМ і коригувати політику у сфері державно-конфесійних відносин.

3
За даними Звіту Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про мережу релігійних організацій

станом на 1 січня 2021 року. https://dess.gov.ua/statistics-2020/
4 
Титаренко В. Вiд пророцтв у релiгiї до прогнозувaння в релiгiєзнaвствi: iсторiя, теорiя, перспективи. — К.: Центр Єв-

ропи, 2017. — С. 154.
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• специФІка релІГІЙноЇ ситуацІЇ В украЇнІ: 
ІсторичнІ Витоки та сучасниЙ стан •

Відзначаючи поліконфесійність України як виразний релігійний плюралізм, відомий амери-

канський соціолог релігії Х. Казанова зазначав: «…в Україні сформувалася найстрокатіша та най-

прозоріша конкурентна релігійна система в Європі… Україна — єдина європейська країна, яка

наближається до американської моделі деномінаціоналізму». Релігійний плюралізм в Україні за-

безпечується також і РМ. Водночас неодмінними ознаками поліконфесійного середовища стають

і «суперечки за власність, майно, парафії та культові споруди; змагання за підтримку з боку міс-

цевих органів влади й адміністрації; намагання перерозподілити ресурси та статуси на власну

користь тощо. При цьому конфесії прагнуть не тільки відмежувати своїх адептів від впливу інших

віросповідань, але й свідомо взяти ініціативу до своїх рук; активно, насильницьки протистояти,

«здійснюючи як територіальну, так і свого роду духовну експансію»
5
. За таких умов представники

РМ сприймаються як «чужинці», а не «інші», які також мають право на своє віросповідання.

Витоки такого ставлення слід шукати в історії формування релігійного ландшафту України, який

ніколи не був гомогенним — тільки православним чи навіть християнським. Ця поліконфесійність

зумовлювалася низкою чинників, зокрема:

– межування України між християнським і мусульманським світом; католицизмом і право-

слав’ям, державами-імперіями (Московією, Польщею, Австро-Угорщиною й Османською ім-

перією);

– економічні потреби розвитку України, що спричиняли появу закордонних колоністів / мігрантів

різних протестантських течій (менноніти, баптисти, адвентисти, п’ятидесятники та ін.);

– толерантність українців у ставленні до послідовників інших віросповідань (переселення на

Волинь з Польщі социніан і антитринітаріїв, поселення старообрядців і молокан, поява хаси-

дизму тощо)
6
;

– гібридний вплив неоімперіалізму на політико-релігійну ситуацію в країні.

У минулому релігійне багатоманіття, зумовлене також наявністю РМ, зафіксоване в понятті

«іновірці», «інославці». Україна, перебуваючи в складі інших держав, з домінуванням притаман-

них цим державам етнічних і релігійних архетипів, частково успадкувала дискримінаційні норми

ставлення до РМ, що відбивається в сучасному рівні толерантності українського суспільства.

Здобуття Україною незалежності відкрило нову сторінку релігійної історії, активізувавши діяль-

ність РМ. У реаліях України релігія «третього тисячоліття» не залишилась на марґінесі, обмежуючись

лише приватною сферою, а демонструє відчутний вплив на публічне життя. Церкви та релігійні ор-

ганізації України (як РБ, так і РМ) не є пасивними спостерігачами теперішніх процесів: вони доносять

свою думку/позицію в спосіб, який їм доступний чи який вони вважають доцільним.

Звичайно, внесок громад РМ у розвиток демократичної України залежить від їхніх ресурсів,

які поступаються можливостям релігійної більшості, проте це не применшує значущості такої ді-

яльності (волонтерської, соціальної тощо). Сприяння держави у сфері вибудовування міжрелігій-

них відносин (через створення додаткових майданчиків, спільних освітніх і соціальних проєктів)

значно посилило б усвідомлення важливості внеску в суспільний розвиток РМ. Але держава за-

5
Волова Л.А. Межконфессиональные отношения как феномен современной культуры. — Запорожье: Просвіта, 

2002. — С. 31.
6

Колодний А. Конфесійне багатоманіття України: формування і стан. Історія релігії в Україні: У 10 т. Т. 7. Релігійні

меншини України / За ред. проф. А. Колодного; Редколегія: А. Колодний (голова) та ін.. — К., 2011. — С. 40–42.
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галом виявилася індиферентною до РМ, оскільки вимушена була зосередитися на складних про-

блемах релігійної більшості. Нова влада, на думку деяких експертів, припинила розглядати ре-

лігійний чинник у контексті його мобілізаційного потенціалу
7
, хоча цей потенціал зберігається,

бо ніколи не був використаний повною мірою. Часта зміна політичної кон’юнктури (нині маємо

24-й склад уряду) не сприяє усталеності та спадковості державно-конфесійних відносин. У ре-

зультаті важко спрогнозувати реалізацію потенціалу РМ, особливо в ситуаціях загострення сус-

пільно-політичних процесів. У реаліях України релігія (у її світоглядних та інституційних вимірах)

довела, що здатна виконувати функції інструмента як соціальної консолідації/деконсолідації, так

і політичної активізації/інертизації суспільства
8
. Тому роль, яку відіграє релігійний фактор за су-

часних умов, коли українці будують своє громадянське суспільство, стає помітною: посилюється

ступінь присутності релігії в публічній сфері; активізується діяльність релігійних установ, органі-

зацій, конфесій та громад (заяви, акції, виступи лідерів, інтерв’ю, різноформатні зустрічі тощо).

Важливо, щоб голос РМ був також почутий і врахований. Події Майдану, російська агресія в пів-

денно-східних регіонах країни, анексія Криму спричинили перехід українського суспільства в стан

більш складної еволюційної ієрархії, де вплив релігійних організацій не є однорідним. Дихото-

мічний зв’язок «церква — держава» трансформувався в тріаду «церква — держава — суспіль-

ство». РМ, безумовно, є складовими цих моделей, де визначальними є відносини з державою,

яку значною мірою репрезентує тип відносин із релігійними організаціями — партнерський, не-

приязний чи індиферентний (за визначенням Л. Владиченко)
9
.

Україна належить до світських держав з конституційно взаконеним відокремленням церкви

від держави та школи від церкви. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» (ба-

зовий нормативно-правовий акт у сфері забезпечення свободи совісті, віросповідання та відно-

син держави й релігійних організацій в Україні) був ухвалений в 1991 році. Відповідно до його

положень, усі церкви (релігійні організації — як умовні більшості, так і меншості) мають однако-

вий правовий статус і є рівноправними. Але відокремлення Церкви від держави не означає її від-

межування від суспільства, а задекларована рівність конфесій не завжди реально забезпечується.

«Участь церков у державних заходах, відправлення молитов, богослужінь під час державних

і місцевих заходів… це неконституційно, церква відділена від держави, а тому проведення

спільних державних і церковних заходів — це неконституційно»10.

У 2020 р. з тезою про те, що «в Україні існує повна свобода совісті і рівність віросповідань

перед законом», погодився (за даними соціологічних опитувань Центру Олександра Разумкова)

7 
Релігійний фактор у конфлікті: Дослідження миробудівничого потенціалу релігійних громад України.

https://risu.ua/shcho-take-mirobudivnichij-potencial-religijnih-gromad-ukrayini-i-de-jogo-shukati_n122234
8
Филипович Л., Титаренко В. Внутрішні та зовнішні ризики в міжконфесійних відносинах і суспільно-політичній си-

туації в Україні / Публічна політика у сфері релігії в Україні: історичний досвід, виклики та перспективи: Аналіт. доп. /

С. В. Гераськов та ін.; За заг. ред. С.В. Гераськова, А.М. Фесенка. — К.: НАДУ, 2020. — C. 36.
9
Владиченко Л. Теоретико-методологічні основи дослідження відносин між державою та релігійними організаціями /

Перші танчерівські читання «Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства»: Міжнародна наукова конференція.

26 жовтня 2015 р.: Матеріали доповідей та виступів / Редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. — К., 2015. — С. 59–61.
10

Тут і далі в такому форматі подані відкриті відповіді представників релігійних меншин, отримані в результаті со-

ціологічних опитувань і використані як орієнтири напрямів розроблених рекомендацій. Повний звіт див.: Пивоварова Н.

Звіт за результатами соціологічного дослідження» в рамках проєкту «Релігійні меншини України та державно-кон-

фесійні відносини».

• ВзаєМоВІдносини «релІГІЙнІ МенШини — дерЖаВа» •
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71 % опитаних респондентів
11
. Оцінка учасниками проєкту (лідерами громад РМ) реальності реа-

лізації рівноправності всіх об’єднань вірян (за 5-бальною шкалою) засвідчує, що найкраще це

право реалізується у вільному доступі до різних видів і рівнів світської освіти (3,8), участі в доб-

рочинній діяльності (3,7), паломництві (3,7), діяльності на всій території України (3,6), придбанні

та використанні релігійної літератури та предметів релігійного призначення (3,6), здобутті духов-

ної освіти (3,6). Найнижче представники РМ оцінюють реалізацію своїх майнових прав (2,4), ви-

користання ЗМІ для популяризації своєї діяльності, просвітництва, місіонерської діяльності (2,8),

забезпечення релігійних потреб вірян
12
.

Недостатній рівень правового забезпечення і навіть незначне обмеження релігійної свободи

РМ, зі свого боку, здатні детермінувати тенденцію до їхньої суспільної ізоляції, а надалі — і функ-

ціонального колапсу. Намагаючись вийти з нього, РМ може провокувати конфлікти в суспільстві.

«У тій чи іншій формі… вчителі середніх шкіл, іноді приведені вчителями в загальноосвітні

школи попи… іноді протестантські течії проводять так звані уроки “християнської етики” в

школі. Іноді чиняться намагання з боку християнських організацій християнізувати середню

спеціальну освіту. Державні органи влади сприяють християнським релігійним організаціям у

цьому».

«Уведення в школах уроків християнської етики — це порушення Конституції України».

Викладання християнської етики не є імперативним в Україні як світській державі (Закон

України «Про свободу совісті та релігійні організації» гарантує відокремлення школи від церкви

(ст. 6), однак у середовищі РМ такі випадки (якщо вони трапляються в регіонах) викликають не-

схвалення. Натомість учасники проєкту висловлюють пропозиції викладати в навчальних закла-

дах різного рівня предмети й дисципліни загального спрямування — історію релігій,

релігієзнавство тощо.

Суспільство демонструє неоднакове ставлення до представників різних конфесій. Це особливо

актуальна проблема для РМ, які чутливі до таких речей, бо це суттєво впливає на їхнє відчуття

безпеки та захищеності. Результати опитувань засвідчують, що загальний середній бал відчуття

безпеки та захищеності релігійних спільнот представників РМ становить 3,1 бала (за 5-бальною

системою), а це доволі низький показник. Отже, грамотне вибудовування державно-конфесійних

відносин з РМ, освітня та просвітницька робота, інформаційний супровід державно-конфесійної

співпраці з РМ здатні посилити в середовищі РМ відчуття безпеки, змінити та/чи покращити

сприйняття суспільством, сприяти відчуттю захищеності й гарантування прав і свобод РМ.

В українському суспільстві, в умовах релігійного плюралізму, РМ активізували також міжкон-

фесійну конкуренцію в релігійному середовищі, особливо з боку релігійних РБ, які виявляють

певну упередженість до РМ, а власне їхню присутність і діяльність сприймають як: 1) відпадання

від правильної (чи істинної) віри; 2) «релігійну експансію» Заходу; 3) анексію віросповідної/ка-

нонічної території.

11
Особливості релігійного і церковного-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2020 рр.: Ін-

формаційні матеріали. — С. 9.
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Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві зі Всеукраїнською радою релігійних об’єднань та Відділом

релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
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Загальноукраїнський рівень соціологічних опитувань свідчить, що переважна більшість гро-

мадян (76 %) демонструє толерантність, підтримуючи думку, що «будь-яка релігія, яка проголошує

ідеали добра, любові, милосердя й не загрожує існуванню іншої людини, має право на існу-

вання» (45 %) або що «всі релігії мають право на існування як різні шляхи до Бога» (31 %). Підт-

римали твердження «істинною є лише та релігія, яку я сповідую», 7 %, а «право на існування

мають лише традиційні для нашої країни релігії» — 15 %, тобто разом 22 %
13
. Загалом ставлення

громадян до найпоширеніших в Україні релігій залишається переважно позитивним, а до менш

поширених і відомих — переважно байдужим; негативне ставлення до жодної з релігій чи релі-

гійних течій не переважає
14
. Натомість соціологічне дослідження в межах проєкту засвідчило най-

нижчу оцінку лідерами РМ рівня толерантності до вірян своїх громад — лише 2,9 бала (за

5-бальною шкалою)
15
. Низький показник ставлення до вірян релігійних новоутворень: неохри-

стиянських рухів, релігій орієнталістського напряму, езотеричних об’єднань, неоязичницьких ві-

рувань, синтетичних неорелігій, саєнтологічних рухів тощо — 2,8 бала відповідно. Для

порівняння: найвище лідери РМ оцінили ставлення до «просто православних» (називають себе

православними, без конкретизації деномінації) — 4,1 бала.

«ЗМІ й ортодоксальні церкви (які більш розповсюджені) дають не зовсім точну й правильну

інформацію, тим самим формуючи часто негативне ставлення до релігійних меншин».

«Стереотипи та, у подальшому, дискримінаційна лексика й дискримінаційна поведінка щодо

релігійних меншин».

«Навмисне формування негативного іміджу релігійних меншин представниками релігійної

більшості. Зазвичай рядовим складом священства».

РМ, у тому числі етнорелігійні, постали перед викликами самовизначення, даючи різні відповіді.

Вчасно «діагностувати» позиції «ізоляціонізму», суспільної фрустрації можливо завдяки діяльності

громадських інституцій, зокрема Українській асоціації релігієзнавців, Українській асоціації релігійної

свободи, Інституту релігійної свободи, Центру релігійної інформації і свободи, Круглому столу «Ре-

лігія і влада в Україні: проблема взаємовідносин», що постійно діє при Центрі Разумкова, тощо.

Певним індикатором стану РМ є таке потужне громадське об’єднання, як Всеукраїнська Рада

Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яка має у своєму представництві окремі громади РМ. З

боку переважної більшості РМ — протестантів, іудеїв, мусульман та ін. — звучать нарікання, що

в разі спроби ввійти до складу ВРЦіРО вони отримують відмови: «Ідея створення релігійної Ради,

яка об’єднала б активні в суспільному просторі України релігійні об’єднання, зародилася ще де-

кілька років тому, коли стало остаточно зрозумілим, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних ор-

ганізацій не має жодного наміру до свого розширення. Будь-які спроби інших релігійних об’єднань

стати членом ВРЦіРО, через об’єктивні чи суб’єктивні причини, були приречені на невдачу»
16
. Тому
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Особливості релігійного і церковного-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000–2020 рр.: Ін-

формаційні матеріали. — С. 7.
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Там же.
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Пивоварова Н. Звіт за результатами соціологічного дослідження» в рамках проєкту «Релігійні меншини України та

державно-конфесійні відносини», впровадженого Українською асоціацією релігієзнавців за підтримки Фонду Прав

Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві з Всеукраїнською радою релігійних об’єднань та Відділом

релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
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необхідність формування діалогових майданчиків для РМ привела до створення ВРРО — Все-

української Ради Релігійних Об’єднань.

Частково лакуни в діяльності державних структур долаються активністю громадських органі-

зації, зокрема через науково-практичні конференції, семінари, які організовуються в Україні з іні-

ціативи Міжнародної Академії свободи совісті і релігії за участю Української Асоціації

релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ тощо. Емпіричний досвід спіл-

кувань, включене спостереження, вивчення літератури давали можливість об’єктивно інформу-

вати суспільство про новітні процеси в релігійній сфері й статус РМ, вести діалог з ними з питань

їхньої соціалізації, запобігання небажаним соціально негативним наслідкам, міжрелігійним кон-

фліктам.

«До діалогу мають приєднуватися всі релігійні організації. На жаль, навіть на рівні Ради

церков та релігійних організацій до діалогу не допускаються всі релігійні організації. Тому, по

суті, діалогу з РМ як такого практично не існує».

Серед проблем, з якими стикаються РМ у своєму бутті й діяльності, є юридичні, соціальні, гума-

нітарні (зокрема освітні), економічні (майнові, фінансові), міжнародні тощо. Базовими тут висту-

пають юридичні аспекти, які стосуються законодавства, державної реєстрації, набуття статусу

юридичної особи, отримання чи придбання землі в користування або побудови культової споруди

та багато іншого.

За нині чинним Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» правовий статус

РМ ідентичний правовому статусу будь-якої релігійної організації. Незважаючи на те, що «цей Закон

суттєво не переглядався з 1991 року, за винятком зміни процедури реєстрації релігійних організацій

як юридичних осіб у 2019 році, і чимало його декларативних положень потребують конкретизації

з метою створення правових механізмів для їхньої реалізації»
17
, мусимо зазначити, що «упродовж

1991–2021 років у текст Закону було внесено 20 змін і доповнень, з огляду на динамічний характер

сфери державно-конфесійних відносин в Україні. Більшість таких змін мала технічний характер.

Серед нововведень, які стосувалися актуальних питань державно-релігійного комплексу: унорму-

вання можливості почергового користування культовими спорудами; удосконалення реєстраційної

процедури статутів релігійних організацій; можливості зміни релігійними громадами юрисдикційної

підлеглості; питання щодо повідомлення про проведення мирних зібрань релігійного характеру;

зміни в статуті (положенні) релігійної організації, керівний центр (управління) якої знаходиться за

межами України в державі, що здійснила військову агресію проти України, тощо»
18
. «Станом на 

2021 рік зміни стосувалися підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації

релігійних організацій зі статусом юридичної особи»
19
.

Крім базового Закону, «десятки інших законодавчих актів урегульовують специфічні аспекти

життя вірян та діяльності релігійних організацій, а крім цього, чимало практичних питань зали-

17 
Васін М. Правовий статус релігійних меншин України та моніторинг дії законів в контексті релігійних меншин в

рамках проєкту «Релігійні меншини України та державно-конфесійні відносини», упровадженого Українською асо-

ціацією релігієзнавців за підтримки Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів у партнерстві зі Все-

українською радою релігійних об’єднань та Відділом релігієзнавства Інституту філософії НАН України: Аналітична

записка.
18

Владиченко Л. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України. https://is.gd/Oiy935
19 
Там же.



•  35 •Рел іг ійн і  м еншини Укра їни  та  де ржавно-ко нфе сійні  відносини

шаються в компетенції органів місцевого самоврядування, рішення яких часто відображають інте-

реси релігійної більшості. З огляду на це саме на локальному рівні РМ можуть відчувати труднощі

в реалізації своїх прав у повній мірі та не завжди знаходити підтримку з боку місцевої влади порів-

няно з представниками релігійної більшості»
20
.

«Державним органам влади — як центральної, так і місцевої — хочеться побажати більше

займатися проблемами народу, держави, економіки, культури, спорту і т. д., а не займатися

питаннями підтримки своєї християнської релігійної більшості».

«Недостатнє залучення представників релігійних меншин представниками органів влади до

значущих діалогів, відсутність комунікації та каналів».

«Немає можливості реалізувати право на отримання в користування або у власність зе-

мельної ділянки чи приміщення для забезпечення обрядово-побутових потреб».

«[Нужны] (Т. В.) …одинаковые правила по учету и отчетности религиозных организаций, ре-

гистрации в органах власти и управления, равные возможности в социальном пространстве,

при условии прохождения регистрации в соответствующих органах».

Соціальна сфера діяльності релігійних організацій — це потенційний «простір єднання» для РМ

і релігійної більшості. Важливе значення в цьому контексті має діяльність реабілітаційних центрів,

де проводиться робота з десоціалізованими особами.

За даними Центру психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України, зага-

лом в Україні діє до 500 реабілітаційних центрів. Насправді їх може бути набагато більше, позаяк

частина з них має статус звичайних громадських організацій. Для низки РМ функціонування таких

центрів — органічна складова їхньої діяльності, яка є основою євангельського служіння. Але на-

явність реабілітаційних центрів, у яких перебувають в основному десоціалізовані особи, поблизу

звичайних поселень влада на місцях, та й самі мешканці, сприймають негативно. Крім того, численні

випадки втручання чиновників у діяльність християнських реабілітаційних центрів, пов’язана з цим

бюрократична тяганина державних структур, а також вторгнення та провокації з боку силових струк-

тур порушують питання необхідності врегулювати ці проблеми на законодавчому рівні.

«[Існують] (Т. В.) нападки на центри реабілітації алко-наркозалежних».

«…у контексті держави [існує] (Т. В.) тиск з боку правоохоронних органів, етнічний профай-

лінг, несанкціоновані перевірки документів… викрадення політичних біженців окремими 

працівниками СБУ».

«[Необхідні] (Т. В.) зустрічі з радниками, депутатами, науковцями, експертами, держслуж-

бовцями з приводу соціальної діяльності».

Дійсність спонукує порушити питання функціонування реабілітаційних центрів і поставити його

в правову площину — через законодавче закріплення такої форми соціального служіння, поши-

рення практики підтримання національних меншин і РМ — через грантову, фінансову допомогу

тощо. Зі свого боку, консолідація міжконфесійних, міжрелігійних зусиль для налагодження соціаль-

ного служіння сприятиме врегулюванню й інших питань (наприклад, медичного, військового ка-

пеланства), які для напрацювання конкретних рекомендацій вимагають додаткового дослідження

та більш глибокого аналізу.

Виваженості політики у сфері державно-конфесійних відносин сприятиме й релігієзнавча екс-

пертиза.

«Прилучаючи експертів, необхідно звертати увагу на склад та діяльність релігійних органі-

зацій, адже під ними можуть реєструватися організації аж ніяк не релігійного напряму».

20
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Наведена вище відповідь представників РМ ілюструє їхнє побоювання щодо того, що під релі-

гійною організацією може зареєструватися далека від релігії інституція. Плутанина й хаос у реєст-

рації здатні спровокувати поширення неправдивої інформації (дифамація), яка, розповсюджуючись

на інші РМ, може принизити їхню честь і гідність та завдати шкоди діловій репутації. Тому розробка

й узгодження механізмів проведення релігієзнавчої експертизи, статус якої поки що не узгоджений,

сприятиме підвищенню ступеня обґрунтованості управлінських рішень.

Питання щодо конституювання релігієзнавчої експертизи в Україні порушувалося в експертному

середовищі неодноразово. Обговорення положень релігієзнавчої експертизи мало завершитися

прийняттям Положення, його законодавчим закріпленням. Однак нині цей процес призупинився,

що негативно впливає на структурування цілісного розвинутого експертного середовища в Україні.

Чинним законодавством чітко не визначено підстави й конкретний порядок проведення релігіє-

знавчої експертизи, не окреслено коло осіб, уповноважених безпосередньо проводити експертизу,

нормативно не закріплено форму експертного висновку. На практиці релігієзнавчі експертизи ви-

конувалися Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України впро-

довж всього періоду його існування й до сьогодні. Ба більше, експертиза здійснювалась Експертною

радою з питань свободи совісті та релігійних організацій Департаменту у справах релігій і націо-

нальностей Міністерства культури України. Зокрема, було проведено близько 40 засідань і обго-

ворено понад сотню питань, важливих як для виконавчих структур, так і для суспільства загалом.

На основі прийнятих Експертною радою рішень/резолюцій були запропоновані законодавчі ініціа-

тиви, окремі з яких успішно втілені в життя. Рада припинила своє існування у 2020 році у зв’язку з

реорганізацією Державного департаменту у справах релігій і національностей, при якій вона функ-

ціонувала. Новостворена Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) іні-

ціювала створення консультативно-дорадчого органу — Експертної ради з питань свободи совісті.

Однак питання формування та функціонування фахового релігієзнавчо-експертного середовища

досі залишається відкритим. Тому напрацювання, здійснені в ході виконання проєкту «Релігійні

меншини України та державно-конфесійні відносини», можуть виступити каталізатором активізації

роботи Відділу співпраці з релігійними спільнотами ДЕЕС у реалізації її моніторингової, аналітичної,

медіаційної та просвітницької функцій у сфері свободи совісті.

Співпраця з РМ у рамках проєкту засвідчила їхню готовність до діалогу, окреслила коло внутрі-

шніх «проблем зростання», які можуть стояти на заваді їхньої інтеграції в суспільство.

«Державні органи мали б докласти більше зусиль у створенні конфесійних форумів чи круглих

столів для взаємооб’єднувальної релігійної атмосфери в регіонах. Є багато речей, які об’єднують

релігійні конфесії, а саме добробут українського народу».

«На рівні держави [потрібно] (Т. В.) заснувати комітети, які займалися б просвітницькою ді-

яльністю… з приводу тієї чи іншої релігійної меншини. Тоді люди краще розуміли б одне одного,

знали, хто їх оточує, як із ними спілкуватися та як реагувати на ті чи інші дії...»

«Відсутність державних волонтерських програм, де як [релігійна] (Т. В.) більшість, так і ре-

лігійна меншість могли би брати участь…»

«Слабая осведомленность общества о религиях меньшинств и предубеждения, с этим свя-

занные».

«[Потрібно] (Т. В.) більше уваги від держави до збереження релігійної спадщини».

Як бачимо, без експертного супроводу розроблення державної стратегії в релігійних питаннях

важко вирішити проблемні аспекти у відносинах РМ із суспільством, з державою. Рівень управ-

лінських рішень залежить від готовності академічної науки ефективно функціонувати в нових умо-

вах. Консолідовані зусилля релігієзнавчого експертного середовища здатні вплинути на культуру
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стратегічного мислення політичної еліти в прийнятті рішень щодо питань релігійного життя укра-

їнського суспільства та формуванні суспільного й державного «попиту» на релігієзнавчу аналітику,

на розвиток системи результативного функціонування професійних кадрів для сфери суспільно-ре-

лігійних відносин.

Самі представники РМ озвучують такі важливі для них потреби.

«…проведення релігійних зібрань всеукраїнського масштабу».

«Рівне ставлення державних органів до всіх релігій і конфесій».

«…створення комітету, де буде як більшість релігійна, так і РМ».

«…створити телеканал для міжконфесійного спілкування».

«…більше спільних міжконфесійних заходів».

«Щоб усі конфесії працювали в одному напрямі, з одними цілями та цінностями — любов,

сім’я. Працювати разом, щоб уникнути “споживацького ставлення” до суспільства та релігійних

спільнот».

У сучасних реаліях питання реалізації прав і свобод РМ залишаються важливими для українсь-

кого суспільства. Відсутність ґрунтовно розробленої державної політики в релігійній сфері щодо

РМ гальмує процес інтеграції України в європейське міжнародне співтовариство, підсилює марґі-

налізованість самих РМ, уможливлює конфліктогенність суспільства, ускладнюючи участь РМ у між-

релігійному й державно-конфесійному діалозі.

Оскільки реалізація прав і свобод РМ вимагає кооперації експертів, держслужбовців, ЗМІ та

представників самих РМ, Державній службі України з етнополітики та свободи совісті пропонуються

такі, консолідовані в процесі обговорення проєкту, рекомендації щодо напрямів удосконалення

державно-конфесійних та міжконфесійних відносин на різних рівнях.

Нормативно-правовий рівень:

– інтенсифікувати роботу над Концепцією державно-конфесійних відносин, виробивши концеп-

туальні засади, на яких держава забезпечить реалізацію прав і свобод релігійних меншин в усіх

сферах суспільного життя, із залученням представників профільних міністерств і відомств, фа-

хівців Національного інституту стратегічних досліджень, релігієзнавців Інституту філософії імені

Г.С. Сковороди НАН України, експертів з неурядових аналітичних центрів, представників релігій-

них організацій;

– для реалізації формальної та фактичної рівності РМ з РБ спільно з представниками релігіє-

знавчого експертного середовища розробити Кодекс прав меншин (ґрунтуючись на Декларації

ООН 1992 р. «Про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних

меншин»);

– для підвищення рівня освіченості населення, зокрема молоді, щодо поліконфесійної специфіки

України, ініціювати через Міністерство освіти і науки України впровадження дисциплін релігіє-

знавчого спрямування в систему освіти навчальних закладів різного рівня;

– усвідомлюючи важливість збереження історичної та культурної спадщини РМ (синагоги, мед-

ресе, мечеті, сакральні місця молитов, поховань тощо), звернутися до Міністерства культури та

інформаційної політики України з пропозицією посилити правову відповідальність (з її закріп-

ленням у законодавчій базі) за використання українських релігійних святинь, визначних релігій-

них споруд, духовно-літературних і мистецьких цінностей релігійного спрямування тощо;

• рекоМендацІЇ •
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– звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України з пропозицією перероз-

поділу інфопростору з урахуванням представництва в ньому РМ для їхньої самопрезентації;

– запровадити партнерську взаємодію між інститутами державної влади та РМ на договірних за-

садах (з Міністерствами освіти, культури та інформаційної політики, соцполітики, оборони та ві-

домствами);

– виступити із законодавчою ініціативою посилити відповідальність за випадки дифамації —

поширення неправдивої інформації, яка принижує честь та гідність і завдає шкоди діловій ре-

путації РМ;

– розробити й подати в Парламент законопроєкт щодо унормування діяльності недержавних

центрів реабілітації алко- та наркозалежних, якими опікуються РМ в Україні, а також щодо змін

у законодавстві щодо алко- та наркозалежних людей для надання їм подальшої допомоги в реа-

білітаційних центрах.

Державно-суспільний рівень:

– збільшити представництво релігійних організацій, залучених до проведення загальнодержавних

і громадських заходів, за рахунок представників РМ;

– сприяти діалогу лідерів (представників) РМ і представників РБ для подолання суперечностей і

розгортання взаємовигідної співпраці в соціальних, освітніх та інших проєктах; 

– здійснювати комунікацію з РМ і моніторинг випадків порушень і/чи утисків їхніх прав і свобод

на різних рівнях (всеукраїнському, регіональному, місцевому).

Експертно-консультативний рівень:

– нормативно обґрунтувати підстави, уповноважене коло осіб, порядок та умови проведення ре-

лігієзнавчої експертизи;

– інтенсифікувати роботу консультативно-дорадчого органу — Експертної ради з питань свободи

совісті — з можливістю ознайомитися з результатами експертно-аналітичних напрацювань;

– створити відкритий реєстр релігійних громад (у тому числі РМ) з ключовою інформацією, по-

клавши в основу базу даних, зібрану в рамках цього проєкту;

– для вдосконалення щорічної звітності передбачити механізми перевірки відповідності заре-

єстрованих статутів РМ наявним релігійним громадам;

– активізувати співпрацю з експертами-релігієзнавцями для спільного напрацювання критеріїв

зарахування релігійних громад до категорії «Інші» у звітах про мережу церков і релігійних орга-

нізацій в Україні, розширити звіт через аналітичний супровід з розшифруванням категорії «Інші»;

– забезпечити експертно-консультативну юридичну підтримку РМ з питань реєстрації статутів

через удосконалення та доповнення інформації про порядок здійснення реєстрації релігійних

громад за принципом транспарентності (із зазначенням відповідальної особи, контактів, статусу

документів, причини відмови тощо);

– розробити уніфіковані методичні рекомендації для місцевих органів щодо реєстрації релігійних

організацій;

– для підвищення професійного рівня держслужбовців активізувати співпрацю з експертами (юри-

стами, релігієзнавцями, журналістами, богословами та ін.), спільно напрацьовувати стратегію

вдосконалення державного управління та її реалізацію через різні форми просвітництва — лек-

ції, семінари, тренінги тощо;

– для запобігання дискримінації РМ рекомендувати реалізовувати державну політику у сфері ре-

лігії на місцях без преференцій тим чи іншим релігійним організаціям, зокрема в питаннях от-

римання земельних ділянок, оренди приміщень, утримання та збереження культових будівель,

здійснення релігійних потреб тощо.
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Інформаційний рівень:

– актуалізувати державну інформаційну політику щодо діяльності РМ у суспільстві (скориставшись

медіаконтентом, створеним у ході проєкту);

– тримаючи в полі уваги культурні й релігійні особливості РМ, під час реалізації державної політики

у сфері релігії заохочувати РМ до участі в регулярних діалогах, із залученням експертів-релігіє-

знавців, для обговорення актуальних проблем суспільства;

– щоб підвищити рівень толерантності в регіонах та запобігти можливій напруженості в міжрелі-

гійних відносинах, сприяти утворенню й активніше долучати до вирішення проблемних питань

консультативно-дорадчі об’єднання регіонального та місцевого рівнів;

– для подолання тенденцій суспільного ізоляціонізму серед РМ розширювати просвітницьку ді-

яльність, із залученням експертів-релігієзнавців, щодо інформування місцевого населення про

особливості наявних на їхній території меншин.

Релігійним організаціям та їхнім об’єднанням:

– активізувати створення та роботу міжрелігійних об’єднань різних рівнів — всеукраїнського, ре-

гіонального, місцевого (як на постійних засадах, так і ситуативних, наприклад для реагування на

випадки порушення релігійних прав і свобод РМ);

– для упередження тенденцій ізоляціонізму та викривлення інформації про РМ інтенсифікувати

співпрацю із засобами масової інформації, завдяки яким оперативно фіксувати свою діяльність,

об’єктивно інформувати суспільство про особливості (віроповчальні, обрядові, соціально дієві

тощо) своєї РМ;

– активніше долучатися до роботи дорадчо-консультативних органів різного рівня (всеукраїнсь-

кого, регіонального, місцевого);

– консолідувати  зусилля РМ у реалізації міжрелігійних соціальних, волонтерських, освітніх про-

грам тощо;

– підвищувати рівень правової грамотності вірян РМ у сфері забезпечення прав і свобод релігійних

організацій;

– організовувати й налагоджувати співпрацю релігійних і світських навчальних закладів (через

спільні заходи, участь у проєктах, запрошення гостьових лекторів тощо) для подолання існуючих

стереотипів у студентів в царині релігійного життя, для налагодження толерантних стосунків між

представниками різних релігій і світоглядів.
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