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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ЦЕРКВА 

 

В суспільному житті України початку ХХІ століття відбуваються глибокі зміни: 

постають і формуються нові ідеології, збільшується політична активність населення й 

політичних партій, зростає гострота усіх суспільно-політичних проблем. У суспільній 

свідомості здійснюється світоглядний переворот, формується новий соціально-політичний 

світогляд, смисловим центром якого є людина, а його головними принципами – свобода, 

гуманізм, демократія, правова й соціальна держава.  

Серед численних факторів суспільного життя, які відбиваються на політиці й 

суспільстві, є релігія. Упродовж багатьох століть, а особливо сьогодні, релігійні доктрини 

та релігійні інститути безпосередньо й опосередковано впливали й впливають на 

політичні процеси будь-якої сучасної країни. Що стосується нашої держави, то витиснуті 

з політичного життя суспільства за радянських часів релігійно-церковні організації 

вийшли на авансцену політичного життя. Цілком зрозумілим є те, що релігійні об’єднання 

не можуть існувати поза суспільством, вони не можуть бути нейтральними відносно того, 

що відбувається у суспільстві. Докорінно змінилися роль і статус релігійних організацій у 

соціально-політичній структурі суспільства. Демократизація українського суспільства 

привела до відчутної активізації діяльності церковних конфесій, релігійних організацій у 

соціально-політичному, державно-політичному та соціально-культурному житті України.  

Разом із цим в Україні формується громадянське суспільство, яке також стає 

передумовою становлення правової державності, основою держави й політичної 

демократії. В останні часи у процесі демократичних змін у нашій країні відбувається 

становлення суспільства громадян із високим рівнем економічної, соціальної, правової й 

політичної культури, яке спільно з державою покликане утворити розвинені правові 

відносини, реальну рівноправність громадян і яке взаємодіє з державою заради спільного 

блага. Як відомо, таке суспільство має визначення – громадянське суспільство. Науково-

теоретичне дослідження проблематики громадянського суспільства переважно 

проводиться у зв’язку з проблематикою правової держави. У свою чергу осмислення ролі 

та функцій церкви розглядається головним чином у річищі відносин церкви й держави. 

Отже, цілком доцільним й актуальним є аналіз відносин релігійних об’єднань і 

громадянського суспільства. Безсумнівно, що такого роду дослідження не може оминути 

такого важливого феномену, як держава. 



У філософсько-історичній та політично-історичній ретроспективі можна говорити 

про паралельне існування й розвиток релігійних ідеологій та ідеї громадянського 

суспільства, інституту церкви та інституту громадянського суспільства.  

Існує досить обґрунтована концепція, згідно з якою власне ідея громадянського 

суспільства проростає з євангельської й античної давнини [1]. Політично-правова думка 

Давньої Греції та Риму розуміла суспільство як об’єднання громадян, не диференційоване 

від держави. Одначе дійсним членом суспільства вважався лише вільний громадянин, а 

саме поняття політичного, відбиваючи синкретичність тогочасного стилю мислення, 

охоплювало практично всі сфери суспільного життя: право, релігію, економіку, 

мистецтво, сім’ю тощо.  

Важливим й основоположним принципом, що став наріжним каменем поняття й 

реального історичного розвитку громадянського суспільства, була відповідь Ісуса Христа 

на запитання: чи годиться давати податок для кесаря чи ні? На багато сотень літ 

визначили парадигму розвитку церкви й суспільства, церкви й держави в Європі слова 

Христа: “Тож віддайте кесареве – кесареві, а Богові – Боже” (Мт. 22, 15-21; Мк. 12, 13-17; 

Лк. 20, 20-26). Означене розрізнення “Божого” й “кесарева”, священного й світського, 

небесного й земного сформувало теологічний і політичний постулат про “два царства” та 

отримало свій розвиток у західній та східній релігійно-політичній традиції, воно 

залишається насущним і понині.  

У подальшій політичній історії в добу Середньовіччя й Нового часу в ході 

формування буржуазних стосунків, що впливали на творення суспільних груп, котрі 

протистояли усталеним феодальним порядкам і церкві, у процесі розвитку ідеї розділення 

суспільства і держави, в ході становлення ідеї світського, а не божественного походження 

влади, разом із ствердженням ідеї прав людини і громадянина, викристалізовується теорія 

громадянського суспільства. При переході від Середньовіччя до Нового часу формуються 

ідеї особистості з її невід’ємними інтересами, правами й свободами, котрі можуть не 

збігатися з інтересами усього суспільства. Усе глибше усвідомлюється реальне протиріччя 

між державою й суспільством, між світськими й сакральними зобов’язаннями, між 

соціальною й політичною сферами.  

Засноване на засадах капіталістичної, ринкової економіки, на суто раціоналістичній 

і егалітарній правосвідомості, на беззаперечному визнанні недоторканності приватної 

власності, непорушності принципів самоврядування, справедливості та свободи, 

громадянське суспільство стає культурно-історичною альтернативою традиційному 

феодальному суспільству, побудованому на засадах: верховенства сакральної влади, що 

має право перерозподіляти суспільне багатство, суворої ієрархічності й корпоративності, 



раз і назавжди визначеного статусу кожного члена суспільства. Процес емансипації 

суспільства від церкви, суспільства від держави, суверенізації особи супроводжувався 

процесом їх взаємного відчуження й автономізації. “…Між крайнощами, котрі 

перебувають у рамках протиставлення бога й світа, божественного й життя, – писав 

Гегель, – пролягав шлях християнської церкви; вона рухалась по кругу, проходила його то 

в одному, то в іншому напрямку. Втім, їй самій за її сутністю не дано було набути спокою 

у безособовій живій красі, її долею було, щоби церква й держава, богослужіння й життя, 

благочестя й доброчесність, духовна й світська діяльність ніколи не могли злитися в єдине 

ціле” [2]. Разом із цим державна влада, від’єднавшись від влади релігії та її права, 

настільки зміцнилася, що вже не потребувала церкви. Відокремивши церкву, вона 

повернула тій статус, який та мала на початковій стадії свого існування в римській 

державі. Оскільки саме в релігії, за переконанням Гегеля, знаходить своє вираження 

найсокровенніша сутність людського буття, і люди, навіть якщо всі інші зовнішні й 

розкидані речі залишають їх байдужими, відчувають у цьому єдиному центрі міцність уз, 

що їх об’єднують, і здатність піднестися у взаємній довірі й упевненості один в одному 

над нерівністю й нестійкістю відносин і умов [3]. Іншими словами, впродовж усього 

історичного існування церква як інститут завжди була одним із складових у трикутнику – 

“церква – (громадянське) суспільство – держава”. 

Передусім це пов’язано з тим, що будь-яка традиційна людська спільнота має 

власні уявлення про цінності особистої свободи, відповідальності, забезпеченості своїх 

власних прав та інтересів, які базувались на релігійних цінностях та уявленні про 

абсолютну владу Бога. Разом із тим, якщо для попередніх епох Бог розумівся як найвища 

влада, а суспільство вважалося сакральним, оскільки воно утворювалося з індивідів – 

Божих творінь, то при переході до сучасної доби уявлення про найвищий священний 

статус держави трансформувалися в уявлення про те, що цей статус має суспільство, а 

згодом його перенесли в індивідуальний внутрішній план людини й громадянина.  

Десакралізація владних інститутів, секуляризація суспільства були спричинені як 

об’єктивним культурно-історичним поступом людства, так і розвитком раціоналістичних 

течій у релігії й філософії. Саме тому усталені релігійні ціннісні уявлення щодо 

сакрального характеру влади та непорушності ієрархічної владної вертикалі 

трасформувалися в суспільно-демократичні цінності: право, політика, етика, автономність 

і гідність індивіда, переконання, що є результатом вільного вибору громадянина.  

Уже від Н. Макіавеллі, через політичні праці Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

І. Канта й Гегеля, формулюються й оприлюднюються погляди на державу як антагоніста 

спільності людей, про суспільство впорядковане, де кожен громадянин бере активну 



участь у владних відносинах, та повновладдя суверенного народу. Набирають ваги ідеї 

про принципову відмінність громадянського суспільства, держави й особливу роль щодо 

цих інститутів церкви. Якщо уявлення про церкву (релігійні об’єднання) від раннього 

Середньовіччя до сучасності практично не зазнавали модифікацій, то уявлення про 

суспільство у ХVII-ХVІІІ ст. полягало в тому, що держава як орган управління усім 

суспільством підпорядковувалась приватним інтересам, які домінували у громадянському 

суспільстві. Під громадянським суспільством стали розуміти особливу сферу відношень, а 

саме – ринкових, майнових, моральних, сімейних, релігійних, що мають перебувати у 

визначеній незалежності від держави. Таке суспільство інтерпретувалося як 

неконтрольований державою й опосередковано контрольований церквою уклад життя, де 

реалізуються інтереси окремих індивідів та їх об’єднань, взаємовідносини 

товаровиробників і споживачів. Тут уже йдеться про правову, конституційну державу, що 

визнає певну сферу самовизначення й самовираження особистості й об’єднань, в яку 

держава не має права втручатися. 

Що стосується невід’ємних прав людської особистості, які, на думку 

Б. Кістяківського, не створені державою, а навпаки – за самою суттю своєю безпосередньо 

надані особистості, то на першому місці тут стоїть свобода совісті. Уся сфера думок, 

переконань і вірувань, таким чином, має бути недоторканною для держави. Звідси постає 

визнання релігійної свободи, тобто свободи вірувати і не вірувати, змінювати релігію, 

створювати свою власну релігію й оголошувати себе не належним до жодного 

віровизнання, свобода культів як право віровизнань справляти своє богослужіння. Мета 

такої держави – здійснювати солідарні інтереси своїх громадян. Найвища функція влади – 

законодавство, яке цілком підпорядковане народному представництву. “Завдяки 

народному представництву і правам людини й громадянина, які гарантують політичну 

самодіяльність як поодиноких осіб, так і суспільних груп, ціла організація правової 

держави має громадський або народний характер” [4]. 

Важливо звернути особливу увагу на те, що відомий англійський політичний 

теоретик Е. Берк вважав релігію основою громадянського суспільства. Він розглядав 

сучасну йому церковну інституцію як передсуд. Релігійна свідомість не лише вивершила 

величну державну споруду, вона оберігає її від “руйнування та осквернення”, від обману, 

насильства, несправедливості й тиранії. Вона урочисто й назавжди освятила державу і все, 

що у тій державі втілене. Таке освячення здійснюється заради того, щоби влада, яка немов 

уособлює самого Господа, мала високі й достойні поняття про свої обов’язки й 

призначення, щоби вона не схилялася до корисливості та не шукала мінливої 

прихильності юрби, а спрямовувала свої дії на непроминальні звершення. Саме релігійні 



інституції, вважав мислитель, прищеплюють високі принципи та забезпечують 

безперервне оновлення й зміцнення цих засад. Освічення держави через державне 

релігійне усталення необхідно також для того, щоб вселити вільним громадянам “трепет 

шанобливості”, для забезпечення своєї власної свободи. “Ось чому, – писав Е. Берк, – 

релігія, поєднана із державою та з обов’язком громадян стосовно неї, стає навіть 

необхіднішою для цих вільних громадян, аніж у тих суспільствах, де народ обмежено 

самим його уярмленим становищем і замкнуто в особистих почуттях і влаштуванні 

родинних справ” [5]. З наведених слів цього політичного мислителя видно, що йдеться 

саме про відносини церкви і громадянського суспільства та про функції церкви щодо 

громадянського суспільства.  

Уже в ХVI-XVII cт. зароджувалися розходження й суголосність між громадянським 

суспільством і правовою державою. Вони розвивалися як реакція проти клерикалізму й 

теократії. Одною з провідних характеристик означених суспільства й держави було не 

лише правове начало, а й світське начало. Тут спростовувалась нерозривна єдність 

релігійного й політичного та набувала чинного характеру диференціація приватного й 

суспільного, суспільного й державного, суспільного й індивідуального, моралі й права, 

моралі й релігії, релігійної ідеології й науки.  

Інваріантні релігійні догмати забезпечували історичну спадкоємність традиційних 

суспільств, проте в переломні моменти історії вони виявлялися конфронтаційними зі 

світськими соціально-політичними інтенціями й інтересами людських спільнот та 

виступали факторами суспільної дезінтеграції або розпаду. У громадянському суспільстві, 

що формувалося, церковно-релігійна сфера дедалі більше сприймалась як необов’язкова, 

така, що є предметом вільного вибору. В цьому виявлялась специфіка й творча засада 

релігійного у громадянському суспільстві. Релігія задавала власну спрямованість 

основоположним для суспільства формам і засобам соціального, морального, 

благочинного міжіндивідуального й суспільного служіння. Саме тому релігійні 

об’єднання грали в історичній ретроспективі й відіграють сьогодні роль суспільної совісті, 

суспільного арбітра, викривача суспільних вад, захисника від усіх форм насильства, 

надавача гуманітарної допомоги, ініціатора й організатора правозахисної й екологічної 

діяльності. Загальносуспільні й загальнодемократичні цінності й орієнтації піддаються 

ерозії поза духовно-релігійними цінностями, а теологія здатна привнести апробовані 

упродовж багатьох століть рецепти суспільної взаємодії, загальнозначимі норми 

моральної регуляції. Саме звідси бере початок традиція визнавати церкву елементом 

громадянського суспільства за умови того, що вона відділена від держави. З цих часів 



формуються європейські католицька, протестантська й православна традиції формування 

громадянського суспільства.  

У порівнянні з іншими світовими релігіями християнство надало найбільш повного 

вираження ідеї свободи особистості, свободи власного вибору й самореалізації. Воно 

породжувало зі свого лона й культивувало різноманітні форми автономних об’єднань 

віруючих: ранньохристиянські общини, братства, об’єднання для обрання ієрархів 

паствою тощо. Християнське розуміння особистості й суспільства завжди обстоювало те, 

що соціальні зв’язки людей мають засновуватись на принципі унікальності кожного 

індивіда як богоподібної істоти, а также соціуму як солідарної єдності віруючих. 

Церковна спільнота є соціумом, заснованим на євангельській етиці любові, толерантності, 

ненасильства, справедливості й гуманізму.  

Константою, накладеною християнською церквою на теоретичний і практичний 

зв’язок громадянського суспільства з релігією й релігійними утвореннями, були 

положення про відмінність між секулярною державою, секуляризованим суспільством та 

церковною спільнотою. Церква глибоко закорінена у свідомості населення держав, де 

панувала християнська релігія, інтелектуально-психологічна установка, що полягали у 

проекції християнського суспільного вчення на структури держави, партії, суспільні 

утворення тощо. Релігійний досвід, релігійні норми, цінності, ідеї й смисли здійснювали 

безпосередній вплив на людські групи, вони забезпечували взаєморозуміння й 

комунікацію.  

У загальному річищі розвитку теорій і практик громадянського суспільства, але з 

певними суттєвими особливостями, відбувався розвиток їх в Україні. Українська 

православна церква, що успадкувала від Візантії усталену церковно-державну традицію, 

попри намагання максимально дотримуватись принципу “симфонії” між світською й 

церковною владою, була тісно пов’язана з державою. Вона діяла начебто нарівні з 

державою, але не втручалася прямо у її діяльність та намагалась не допускати втручання у 

свої внутрішні справи. Упродовж ХІ-ХІІІ ст. у віданні церкви перебував суд, до 

юрисдикції якого були віднесені питання, пов’язані з моральною сферою життя 

суспільства. Церква мала значні майнові права.  

В політичному й соціальному аспекті українське православне духовенство 

виявляло меншу активність, ніж протестантські й католицькі священнослужителі. Це 

стосується участі у політичних рухах, революціях, масовій освітній діяльності. На 

індивідуальному й суспільному рівнях внутрішнє духовно-релігійне багатство й глибока 

моральність поєднувались із соціально-політичною пасивністю, апатією чи абсентеїзмом. 

Що стосується інститутів громадянського суспільства, то зайве говорити про те, що вже 



від ХV cт. в Україні при церковних парафіях створювались релігійно-національні 

товариства – братства, які вирішували не лише релігійно-благодійні завдання. У ХVI-XVII 

cт. вони ставали все більш впливовими, охоплювали самі широкі верстви тогочасного 

суспільства. „Братчики” були оборонцями національно-культурної самобутності, 

розгортали потужну культурно-освітню роботу. Про функції цих інститутів мова йтиме 

нижче, а перед цим варто коротко розглянути основні інтерпретації поняття 

“громадянське суспільство”. 

У сучасних теоретичних дослідженнях можна виділити принаймні три основні 

тлумачення даного поняття. По-перше, воно характеризує певний стан соціуму та 

ідентифікується з державою, у якій основні права й свободи особистості юридично 

забезпечені й захищені політично. Таке суспільство розуміється як цілісна національна 

макроспільність, що включає державу. По-друге, громадянське суспільство пов’язується із 

сферою позадержавних стосунків, структур та інститутів. Тут громадянське суспільство 

виконує функції єднання соціуму, стає посередником між особистими та суспільними 

інтересами, між особистістю та державою. Держава має діяти в інтересах суспільства, 

тому необхідні відповідні механізми та канали для консолідації громадянського 

суспільства й держави, для забезпечення переходу приватних інтересів у 

загальнонаціональні ставили громадянське суспільство у центр державного 

функціонування. При такій конфігурації взаємостосунків виникає проблема не стільки 

відокремлення держави від суспільства, скільки налагодження способів та каналів їх 

зв’язку й взаємодії.  

Діалектика полягає в тому, що розвиток громадянського суспільства можливий 

лише у демократичній правовій державі, а остання формується й функціонує як стійка й 

доцільна форма суспільного розвитку за умови розквіту громадянського суспільства. Така 

держава структурує та формує соціальні відносини, а громадянське суспільство 

встановлює взаємозв’язок між своїми членами та взаємодію їх із державою. Цей 

історичний тип громадянського суспільства репрезентується як відповідна інстанція, що є 

медіатором між державою й економікою, як поле, де реалізуються етичні відносини, що 

впливають на управлінські й ринкові структури держави. 

У третьому трактуванні громадянського суспільства розрізняється екзистенційне 

(вузьке) та соціально-політичне (широке) розуміння. Перший напрям вбачає у 

громадянському суспільстві сукупність соціальних об’єктів, що володіють внутрішньою 

свободою, відповідальністю та високим громадянським духом. Громадянське суспільство 

засновується на цінностях особистої незалежності, забезпеченні прав людини, головним 

чином власністю. Таке розуміння пов’язується з ліберальною традицією. Другий напрям 



відносить до громадянського суспільства суспільні інститути або соціальні структури, які 

складаються з організацій і мереж. Прибічники цієї точки зору показують, що становлення 

такого суспільства відбувалося через вільні міста, ремісничі гільдії, комуни, корпорації 

[6]. 

Попри теоретичні розходження між показаними вище підходами до поняття 

“громадянське суспільство” дослідники одностайні в тому, що існує особлива сфера 

громадянського суспільства – сфера політичної участі, в якій громадяни беруть участь у 

формуванні державної влади та формуванні політики державної влади. Хоча громадянське 

суспільство не є політичним феноменом, але разом із тим воно є передумовою 

становлення політичної демократії. В його рамках діють політичні утворення: політичні 

партії, об’єднання, клуби, спілки, засоби масової інформації, механізми виборчого 

процесу, політичне представництво. Названі інститути діють як у сфері громадянського 

суспільства, так і у сфері правової держави. Громадянське суспільство у такому своєму 

вияві є соціально організованою структурою, що складається поза кордонами суто 

політичних структур, але огортає їх, оскільки вони також є його сегментом, складається з 

громадян й утворено громадянами.  

На відміну від численних підходів до феномена громадянського суспільства й 

поняття “громадянське суспільство” у теоретичних працях, а також в українському 

законодавстві існує досить усталене розуміння феномену церкви й поняття “церква”. 

Характерними атрибутами церкви є наявність спільного віровчення і розробленої 

догматики (Символ віри), релігійна діяльність (культова і позакультова), система 

управління, заснована, як правило, на ієрархічному принципі й авториторизмі” [7]. Отже, 

за своїм визначенням церква має як внутрішньоцерковні, так і зовнішньоцерковні виміри 

своєї діяльності, вона має власне віровчення.  

Будь-яке розвинуте віровчення не може абстрагуватися від реального 

навколишнього життя, тому церкви (навіть ті, що мають тоталітарний, асоціальний 

характер) мають своє соціальне вчення або соціальну доктрину. Ці, обґрунтовані не 

наукою, а власними віросповідними догматами, соціальні концепції безпосередньо 

формують соціальну культуру віруючих, їх соціальну етику, впливають на процес їх 

соціалізації. У взаємодії чи у боротьбі з іншими соціальними ученнями, філософіями, 

концепціями вони формують суспільну свідомість, впливають на суспільні настрої та 

суспільне життя. Суспільно-політична історія дає багато прикладів використання 

релігійних спільнот в інтересах окремих політичних чи інших груп, зловживання ними 

для досягнення певних політичних цілей. З іншого боку, політичні процеси й події часто-

густо набувають релігійної форми у вигляді освячення церковними ієрархами політичних 



чи суспільно-політичних революцій, рухів, подій чи освячення діяльності певних 

політичних лідерів. У країнах, де встановлено тоталітарні або автократичні режими та 

відсутнє сформоване громадянське суспільство, соціальні й політичні програми 

випрацьовує відчужена від народу управлінська, політична, військова еліта, яка у моменти 

різких соціально-політичних змін звертається до найбільш авторитетної церкви, щоби 

набути її підтримки й стабілізувати ситуацію. Таким чином, впливаючи на форми й зміст 

діяльності, що має своєю метою регулювання взаємин між людьми для забезпечення 

певного стану суспільної одиниці, формуючи спосіб усвідомлення групових потреб, 

інтересів та засобів їх задоволення, релігія (релігійні організації) впливає на суспільно-

політичну свідомість людей. Наявність потужних релігійних інституцій може позначитися 

на політичній системі суспільства, на формуванні й функціонуванні державної влади. За 

релігійною ознакою утворюються й функціонують партії та громадські об’єднання. Вони 

створюються на суто релігійній приналежності або з людей різних політичних поглядів, 

це можуть бути так звані “традиційні віруючі” чи зовсім невіруючі, але такі, що поділяють 

певні релігійні (конфесійні) цінності та вважають їх об’єднуючим чинником.  

Що стосується участі церкви у суспільно-політичному житті певної країни, її форм 

і способів взаємодії з громадянським суспільством, то у кожному релігійному середовищі 

існує власне ставлення до земної долі не лише своїх адептів, але й усього соціуму. Кожне 

релігійне об’єднання на теоретичному рівні обґрунтовує чи на емпіричному рівні 

усвідомлює приналежність своїх вірних до різних соціальних груп, їх політичні, 

економічні та культурні орієнтації. 

Відомо, що процес інституалізації релігії невід’ємний від її історичного розвитку. 

Він позначений кодифікацією релігійних доктрин, становленням й уніфікацією культу, 

формуванням й консолідацією релігійних організацій. Розбудова цілокупного релігійного 

комплексу, канонічного ієрархічного устрою, усвідомлення віруючими певної конфесії 

власної унікальності, окремішності від інших релігійних об’єднань та власної 

ідентичності, здатність до діалогу із соціальним оточенням стала визначальним етапом в 

інституалізації кожної релігії, що трансформувалася в церкву. Християнство, іудаїзм, 

ламаїзм та іслам як стабільні релігійні спільноти, що перебували в більшій чи меншій 

злагоді із суспільством, породжували радикалістські чи фундаменталістські угрупування. 

Так утворювались секти, культи та деномінації. На певних етапах свого розвитку, 

відповідно до власних віросповідних доктрин, вони вступали або не вступали у конфлікт з 

релігією, що їх народила, але проголошували суспільні утопії, есхатологізм, войовничо 

противились усталеним суспільним порядкам, намагалися змінити суспільство або ж 

ховалися від суспільства, сповідували ескапізм.  



Серед типологій релігійних інституцій найбільш структурованою є церква. Це 

організація, де вже виразно диференційовані управлінська й керована частини, існують 

відпрацьовані форми взаємодії між частиною й цілим, що забезпечує її єдність. Така 

структура виступає як закон існування й функціонування системи та забезпечує сталий 

характер основних властивостей і функції при різноманітних змінюваннях. Окрім цього, 

церкви вирізняються вертикальними ієрархічними зв’язками, високого рівня 

відповідністю загальносуспільним і загальнолюдським цінностям, розробленими 

ефективними механізмами впливу на суспільну свідомість та засобами регуляції 

соціальної поведінки. Важливо те, що в тому чи іншому ступені церкви не вимагають від 

свої членів абсолютного дотримання усіх приписів та обрядів, накладають суворі або 

м’які санкції на порушників церковних правил і настанов, але не вимагають від вірних 

аполітичності чи асоціальності. Церква, якщо вона не має тоталітарного характеру, визнає 

суспільну природу людини. Таким чином, церква допускає активну участь своїх вірних у 

суспільно-політичному житті країни. Церква може бути загальнонаціональною, 

універсальною, і у такому випадку вона потужно інтегрує весь соціум, відповідає 

релігійно-духовним потребам максимально можливої кількості населення країни, або не 

мати такого характеру й лише частково інтегрувати певні частини суспільства та тяжіти 

до щільної взаємодії з державою, а не з суспільством.  

Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених проблемі взаємин 

релігії й суспільства, вона залишається нині дискусійною. Незначна кількість вітчизняних 

і зарубіжних розвідок щодо відносин церкви й громадянського суспільства також ще не 

запропонувала остаточної й адекватної предмету моделі взаємодії цих феноменів й 

інститутів. Безсумнівним є те, що релігія та церковні об’єднання є невід’ємною частиною 

матерії суспільного буття. У кожному суспільстві безперервно протікають процеси 

соціалізації й соціального освоєння. У ході соціалізації на основі навчання й виховання, 

засвоєння соціальних ролей, власного та суспільного досвіду формується людська 

особистість, людина перетворюється у члена суспільства. Через соціалізацію 

забезпечується спадкоємність історичного розвитку. Процес соціалізації здійснюється як 

засвоєння індивідом надбань культури певної людності.  

Разом із цим у суспільстві відбувається процес соціального освоєння. Процес 

соціального освоєння – це універсальна соціальна взаємодія людини й світу, в якій 

відбувається перехід індивідуального в соціальне й соціального в індивідуальне. Тут має 

місце трансформація людськими індивідами суспільного й свого життєвого досвіду в 

особисті якості, світоглядні установки, вміння й здібності. Таким чином, кожне 

суспільство опиняється у стані гострої потреби трансляції об’єктивованих значень 



наступним поколінням. Кожна нова генерація засвоює суспільну програму, якісне 

сприйняття якої залежить від гармонії між об’єктивною реальністю суспільства й 

об’єктивною реальністю індивіда. В означених суспільних процесах саме релігія (церква) 

поціновує соціальні інституції як священні й усталені. Таке релігійне світобачення є 

історично найпоширенішим і найефективнішим засобом легітимації й узаконення цих 

інституцій. Завдяки цьому соціальному механізму означені інституції отримують 

онтологічний і сакральний статус, вони повстають як непорушні й вічні. У даному 

відношенні релігія виступає як потужний чинник соціалізації й стабілізації суспільства. 

Вона демонструє себе як сила, що упорядковує суспільство. Будучи інтегративним і 

консолідуючим чинником, церковно-релігійна доктрина активізує процес самовизначення 

кожного члена суспільства, сприяє усвідомленню індивідами себе як моральної спільноти, 

що згуртована спільними цінностями. 

В індустріальних суспільствах релігія особливо пов’язана із соціальною ієрархією, 

а у постіндустріальних, в яких зростає розуміння праці як засобу творчості й самовияву, 

вона переважно орієнтується на безпосередні потреби соціуму й такі невиробничі сфери 

діяльності, як культура, охорона психічного й фізичного здоров’я, освіта, наука. 

Соціальна диференціація та секуляризація таких суспільств має своїм наслідком 

диференційоване ставлення релігійних організацій до відповідних соціальних інститутів. 

У таких суспільствах церква змушена модифікувати своє ставлення до політики, правової 

держави. Як приклад такої модифікації й специфікації можна навести соціальні доктрини 

римо-католицької церкви та Російської Православної Церкви. Прикметно, що Українська 

Православна Церква також розробила й оприлюднила “Основи соціальної концепції 

Української Православної Церкви”, де з релігійно-церковних позицій порушуються 

проблеми церкви і нації, церкви й політики, церкви й екології, церкви й держави. 

Документ враховує положення Конституції та реалії демократичного, секулярного й 

плюралістичного українського суспільства [8]. Якщо у доіндустріальних суспільствах 

релігійні конфлікти, соціально-політичні конфлікти на релігійній основі, громадянські 

війни чи міждержавні військові зіткнення з релігійних мотивів були інваріантом 

суспільно-історичного розвитку, то у модерному суспільстві такий релігійно-конфліктний 

чинник мінімізується та стає вторинним на тлі політичних, економічних і соціально-

культурних причин конфліктів.  

Для подальшого аналізу проблеми громадянського суспільства й церкви з 

методологічно-теоретичної точки зору видається коректним і доцільним проаналізувати ці 

відносини через соціально-функціональні вияви релігії. В релігієзнавстві й політології 



релігії існує досить одностайне бачення функцій релігії у суспільстві. Отже, розглянемо 

взаємовплив громадянського суспільства й церкви на функціональному рівні.  

Світоглядна функція релігії зорієнтована на самовизначення людини щодо 

власного місця у світі та взаємовідносин зі світом. Це духовно-практичне утворення, 

котре базується на співвідношенні знання й переконань, сущого й уявного, бажаного й 

належного, досвіду й ідеалу. Світогляд як форма самосвідомості людини й самосвідомості 

суспільства, форма й спосіб сприйняття світу через потреби розвитку особистості й 

суспільства, як система принципів, установок, способів реагування, знань, цінностей, 

вірувань, розуміння сенсу й мети життя детермінує діяльність індивіда й соціальних 

утворень. Він неодмінно присутній у індивідуальних і колективних вчинках і нормах 

поведінки. Сформоване через релігійне виховання світоглядне відношення визначає 

відповідне ставлення до соціальних чи політичних інститутів, дозволяє віруючим 

теоретично й практично виступати суб’єктом суспільно-політичних процесів та 

здійснювати потужний прямий й опосередкований світоглядний вплив на тих членів 

суспільства, що не належать до даного церковного об’єднання. Громадянське суспільство 

– це суспільство патріотів, об’єднаних національною ідеологією. Роль релігійної ідеології 

й обрядовості, що формується під значним впливом національних рис характеру й 

національної культури у формуванні національної свідомості членів громадянського 

суспільства, важко переоцінити. Церква не має власної політології, вона обмежується 

соціальною етикою. Але попри це, як констатують вітчизняні дослідники: “Українські 

церкви у своїх соціально-політичних поглядах практично не виходять із пріоритету 

інтересів якогось певного соціального прошарку або верстви. Вони прагнуть бути 

насамперед виразником єдності української нації, незалежної держави” [9]. 

Значимою для політичного життя й життя громадянського суспільства на всіх 

етапах його розвитку є компенсаторна функція. В умовах ринкових реформ неодмінно 

виникають соціальні протиріччя. В Україні перехід від соціалістичного способу 

виробництва та форм організації суспільного життя відбувся досить хаотично, 

непродумано з наукових позицій, що суттєво послабило суспільний консенсус, 

уповільнило створення основ громадянського суспільства. Це обернулося недовірою 

громадян до держави та інших політичних інститутів. У цьому аспекті суспільна роль 

церкви полягає у сприянні адаптації індивідів, спільнот, груп населення до складної 

соціально-економічної ситуації у країні чи її окремому регіоні. Вона згладжує напругу 

соціальної конфліктності та міжіндивідуальних конфліктів, каналізує соціальне 

незадоволення, пропонуючи потойбічні блага та можливість знайти розраду в церковній 



спільноті. В означеному напрямі релігія виводить суспільство зі стресового стану, 

вгамовує суспільно-політичні пристрасті. 

Регулятивна функція релігії спрямована на певне управління, впорядкування та 

регламентацію діяльності й поведінки передусім членів церковної громади, а також усього 

соціуму. Церква має власне бачення способів організації систем суспільства, випрацьовує 

свої концепти їх розвитку, вона може запропонувати свій підхід щодо регулювання 

стихійних і усвідомлених, суб’єктивних й об’єктивних засад доцільного упорядкування 

суспільних відносин. Через випрацювані норми співжиття, що знайшли своє 

кодифіковано-догматичне вираження в релігійному праві й релігійній моралі, релігія 

контролює, заохочує й засуджує, формує спонукальні мотиви позарелігійної діяльності 

власних адептів та світських спільнот. Виконуючи цю функцію, церква дає власну 

богословську й соціальну оцінку подіям соціально-політичного життя країни. 

Для суспільно-політичного життя будь-якої держави значимою є соціальна 

інформація. Остання є результатом упорядкованого соціального відображення об’єктивної 

дійсності у формі відповідних повідомлень, знань про суспільство й суспільні події, 

відомостей про діяльність соціальних і політичних інститутів та інших галузей людської 

діяльності. Усе це осмислюється й використовується при спілкуванні, управлінні, 

виробництві, вихованні, освіті, соціальному пізнанні. Власне соціальна інформація 

поділяється на економічну, політичну, юридичну, наукову, релігійну, етичну. Усі ці сфери 

є предметом зацікавлення й впливу громадянського суспільства. Будь-яка соціальна 

інформація, оприлюднена у засобах масової комунікації, стає масовою й відповідно 

формує суспільну думку. У своїй релігійній і нерелігійній діяльності віруючі не лише 

обмінюються певною інформацією, вони дають релігійну оцінку цій інформації, 

співвідносять її з релігійними соціальними концептами, формують тим самим відповідне 

позитивне чи негативне ставлення до такої інформації, до джерел її поширення та можуть 

інтерпретувати факти й події, моделювати соціальні наслідки законів, політичних заяв 

тощо, що знайшли своє вираження у такій інформації. Релігійні засоби масової інформації 

є складовими церков, від їх діяльності залежить розвиток конфесій, отже, розвиток 

громадянського суспільства в цілому [10]. Завдяки численним релігійним і церковним 

журнальним та газетним виданням, телевізійним трансляціям та радіопередачам релігійні 

організації здійснюють безпосередній вплив на громадянське суспільство, формують його 

оцінки соціально-політичного життя держави. 

Культурнотранслююча функція релігії у суспільстві забезпечує спадкоємність 

політично-соціальних і духовно-культурних традицій. Будучи сегментом 

загальнолюдської культури, релігія зберігає, акумулює й запроваджує політичну культуру, 



вона передає найкращі традиційні форми мистецтва, архітектури, книгодрукування від 

покоління до покоління й забезпечує безперервність культурно-історичного процесу. 

Громадянськість – це глибоко усвідомлена соціально-політична позиція індивіда, котра 

спрямовує його свідомий інтерес до соціально-політичного життя в країні. Сюди 

долучаються національно-культурна самоідентифікація, політична, етнічна й релігійна 

толерантність, світоглядна переконаність. Наукове й суспільне визнання результативності 

названих вище суспільних функцій релігії підкреслюється у багатьох державних і 

політичних документах, у наукових та публіцистичних працях. Так, зокрема, у 

Рекомендаціях Міжнародної конференції “Свобода віровизнання. Церква й держава в 

Україні” було підкреслено заслуги “Церков України у вихованні в людях рис гуманності, 

злагоди, поваги до духовних цінностей, у боротьбі за здорову мораль і братолюбні 

взаємини між людьми” [11].  

Докладніше варто зупинитися на інтегруюче-дезінтегруючій функції релігії. У 

кожному суспільстві навколо певної церкви, секти, деномінації тощо відбувається 

об’єднання індивідів. Коли в цьому суспільстві діють кілька релігійних об’єднань, котрі 

перебувають у стані конфронтації з іншими релігійними об’єднаннями, це дезінтегрує 

суспільство. Уже понад десять років існуючі в Україні Українська Православна Церква 

Київського патріархату та Українська Православна Церква, Українська Автокефальна 

Православна Церква, стосунки між якими мають надто напружений характер, впливають 

на релігійні почуття мільйонів віруючих громадян. Розбрат між цими потужними 

релігійними організаціями обертається духовним розколом суспільства, політичною 

недовірою й апатією, утруднює вирішення проблем політичного й соціального розвитку 

країни, заважає встановленню конструктивних стосунків усередині політичних партій та 

громадських рухів [12].  

Серед розглянутих вище функцій із соціально-політичною сферою найбільше 

пов’язана легітимно-розлегітимлююча функція. Її суспільно-політична роль полягає в 

освяченні, обґрунтуванні й у певному відношенні, узаконенні окремих суспільних 

установлень, порядків, стосунків, норм, цінностей у даній країні. За посередництвом цієї 

функції релігійно-церковні інститути дають відповідну оцінку національним, політичним, 

культурним, суспільним явищам та формують у суспільстві відповідне ставлення до них. 

У випадку позитивного ставлення до цих суспільних явищ чи суспільно-політичних дій і 

рішень конкретного представника держави, партійного лідера тощо церква легітимізує, а у 

випадку негативної оцінки – розлегітимлює їх. Так, наприклад, у “Посланні” до віруючих 

митрополит УПЦ (МП) Володимир висловив занепокоєння тим, що канонічно визнана 

Українська Православна Церква позбавлена доступу до засобів масової інформації, а 



“радіо, телебачення, преса – все поставлено на обслуговування Філарета (Денисенко) і 

його прибічників [13]. УПЦ (МП) напередодні візиту Папи Римського в Україну у 

Зверненні Архієрейського Собору УПЦ до Іоанна-Павла ІІ офіційно заявила, що “у 

випадку візиту Вашого Святійшиства в Україну в передбачувані терміни між нами не буде 

зустрічі, й жоден з кліриків нашої Церкви не візьме участі в програмі візиту...” [14]. 

Зрозуміло, як позиція цієї церкви позначилася на відносинах громадян різних конфесій та 

суспільних орієнтаціях громадян різних етноконфесійних регіонів України.  

Перехід до громадянського суспільства передбачає цивілізовані форми розвитку 

всього суспільства, його високу культуру, духовність, дотримування принципів 

загальнолюдських моральних норм. В ідеалі це має демонструвати кожен громадянин. 

Громадянське суспільство завжди асоціюється з матеріально забезпеченими громадянами, 

які спроможні значною мірою бути вище власних споживацьких потреб. Базою, на якій 

зростають і самоорганізуються структури й інститути громадянського суспільства, 

виступає розмежування політичних функцій від господарчих, відокремлення політичної й 

економічної влади. Непідпорядкованість господарчої сфери поруч з автономією 

громадянського суспільства визначають суверенність громадянина. Він цілковито 

захищений правом і має відповідну можливість бути суб’єктом суспільно-політичного 

життя. Це прямо стосується матеріального боку суспільного життя: наявного рівня 

економічного й науково-технічного прогресу, високої якості життя і матеріального 

благополуччя кожного громадянина. Відповідно, відсутність таких стандартів спричиняє 

стан нестабільності, соціального відчуження й розшарування, що може призвести до 

соціального вибуху. Певним гальмом на шляху становлення громадянського суспільства 

може стати традиційно-консервативне ставлення віруючих до економічних перетворень. З 

іншого боку, релігійні цінності здатні стимулювати економічну сферу життя держави, 

створити певний оптимістичний моральний настрій у суспільстві.  

Виконуючи свою компенсаторну функцію, налагоджуючи толеранізацію 

суспільних взаємин, церква не може залишитись байдужою до питань зайнятості 

населення, безробіття, права на працю, ставлення до праці, трудової етики, тобто тих 

питань, які безпосередньо входять до сфери інтересів громадянського суспільства. 

Принципова релігійно-церковна позиція полягає в тому, що економіка повинна бути 

підпорядкована вирішенню основного завдання людської цивілізації – духовному 

удосконаленню й побудові суспільства на духовних засадах. Тому суспільство має 

прагнути оптимізації матеріальної діяльності людини, забезпечення гідних умов життя, 

оптимізації структури й форм організації праці. Що стосується духовного й матеріального 

змісту праці, то релігія, зокрема християнська етика праці, вчить, що вона є обов’язковою 



для кожного громадянина, але вона має сприйматися такою, що здійснюється заради 

інших членів суспільства, має бути спрямованою на розкриття власних здібностей. 

Як уже згадувалось, учені, політичні й громадські діячі дають різні характеристики 

громадянському суспільству, але всі вони одностайні в тому, що громадянським 

суспільством є така суспільна організація, за якої існує дієва система правового захисту 

прав громадян від неправомірних дій держави. Політико-правове забезпечення 

різноманітних форм самоорганізації людей є базовою підвалиною громадянського 

суспільства. Методи спротиву церкви від таких несправедливих дій полягають, як 

правило, у визначенні їх гріховними, у зверненні до ЗМІ, публікаціях заяв, використанні 

храмових проповідей. У такого роду публічних актах звучить чітка позиція – людина 

ніколи не повинна поціновуватись як товар. Церква не може вдаватися до тих методів 

спротиву, які здатне чинити громадянське суспільство. Останнє ж має можливість 

використати й використовує, захищаючи як церкву, так і суспільство від держави, такі 

форми боротьби, як громадська непокора, мітинги, страйки, голодування тощо. Як члени 

громадянського суспільства в таких формах спротиву беруть участь представники 

релігійних громад. В такому ракурсі соціального партнерства громадянське суспільство 

здійснює свою правозахисну функцію щодо заступництва порушених прав релігійної 

спільноти.  

Самоорганізація та результативний самозахист як одна з умов функціонування 

громадянського суспільства стають все більш помітними рисами релігійних та суспільних 

асоціацій. Разом із цим регуляція й правове упорядкування свободи церкви й свободи 

громадянського суспільства ще остаточно не вирішені. Релігійні свободи не є лише 

свободами індивідуальними, вони пов’язані із свободами груповими. Тут повстає далеко 

не вирішена проблема форм і кордонів принципової незгоди індивіда чи групи з певними 

аспектами церковного чи громадянського життя.  

У річищі розгляду проблеми відносин церкви й громадянського суспільства маємо 

відзначити позитивний вплив релігійно-церковного вчення на такий елемент 

громадянського суспільства й соціального об’єднання, як сім’я. Церква завжди опікується 

соціальним здоров’ям суспільства й сім’ї, духовним вихованням батьків, прагне 

налагодити злагоду й соціальну відповідальність між членами родини, утримати 

подружжя від насильства, соціальних девіацій та розлучень, спрямувати розвиток кожного 

сімейного осередку на засадах колективізму.  

До специфічних функцій громадянського суспільства російський науковець 

Ю.М. Резнік зараховує: 1) автономізацію суб’єктів інституціональної взаємодії 

(розширення сфери самостійності індивідів, що виконують свої ролі не лише відповідно 



до приписів й очікувань, але виходячи із власних інтересів і цілей; 2) персоніфікацію або 

індивідуалізацію соціальних відносин (відносини між людьми в громадянських інститутах 

набувають в більшій мірі особистісне забарвлення); 3) індивідуальне існування стає 

домінуючою орієнтацією взаємодіючих суб’єктів); 4) селекцію й добір найбільш 

життєздатних зразків поведінки шляхом вільної конкуренції культурних програм 

діяльностей і відповідних їм стилів життя; 5) самоорганізацію й самореалізацію 

(здійснення нерегульованої ззовні спонтанної активності суб’єктів, спрямованої на 

упорядкування їх відносин за посередництвом узгодження інтересів, цілей, установок)” 

[15]. Вважаю, що кожна з цих функцій безпосередньо позначається на церковно-

інституціональній сфері й, відповідно, жодна з них не може існувати поза позитивним 

впливом релігії.  

Численність та багатоманітність громадських об’єднань та соціальних інститутів є 

складовою частиною громадянського суспільства та демократичної держави. Вони є 

засобом солідарного вирішення громадянами своїх політичних, економічних, культурних 

потреб. Перебуваючи в автономному від держави статусі, вони спроможні на потужний 

вплив на владу, на дієвий захист суспільства від невиправданого правом втручання 

держави в громадянське життя.  

Підсумовуючи все сказане вище, можна зробити висновок, що церква, 

громадянське суспільство, держава – необхідні автономні, але разом із тим такі, що 

взаємодіють і взаємопроникають в усі сфери людського життя. Їх магістральний розвиток 

інтегрований навколо індивідуальної й суспільної долі кожного члена суспільства. Саме 

тому їх взаємовідносини передбачають взаємоповагу й конструктивний діалог. Взаємодія 

церкви із суспільством виглядає більш складним явищем, ніж її взаємодія з державою.  

Роль релігії й церкви в процесі становлення громадянського суспільства в Україні є 

досить амбівалентною. З одного боку, фіксується динамічне збільшення кількості 

релігійних організацій, що “супроводжується розширенням зони їх присутності в різних 

соціальних сферах, поглибленням діалогу із суспільством, зміною парадигми державно-

церковних відносин – від доброзичливого співіснування до взаємозацікавленого 

партнерства” [16], з іншого – в умовах загальносвітового процесу секуляризації в Україні 

спостерігається ослаблення впливу церкви на віруючих і суспільство. Знижується роль 

релігійних моральних норм як детермінант поведінки. У переважної кількості церков та 

інших релігійних об’єднань відсутні загальнозначимі соціальні програми, не 

спостерігається дійсна готовність до налагодження діалогу між церквами. Усе це 

зумовлює соціально-політичні етноконфесійні й соціокультурні суперечності 

українського суспільства. Як справедливо зауважує З. Антонюк, “вихід із сьогоднішньої 



кризи в Україні потребує наявності нових етико-релігійних вартостей, зміни особистісної 

налаштованості, поведінки та суспільних структур” [17].  

Сьогодні ще не налагоджено міцний й потужний взаємозв’язок між церквою і 

громадянським суспільством. Фіксуються лише поодинокі випадки ініціатив церкви в 

обстоюванні принципів правової й соціальної держави, у захисті прав людини й 

суспільства від дій держави. Українські церкви та інші релігійні об’єднання, в силу 

іманентно притаманного цьому інституту консерватизму та усвідомлюючи власну реальну 

(особливо в майнових і фінансово-економічних питаннях) залежність від центральної й 

регіональної державної влади, надто обачно демонструють свою громадянську позицію 

щодо соціокультурного стану суспільства, економічної ситуації, намагань локалізації 

соціальних і політичних прав громадян.  

Міжправославний розкол, напружені стосунки православних церков із римо-

католицькою, греко-католицькою та протестантськими церквами заважають 

громадянському й етнічному консенсусу. Ця обставина поглиблює стан нестабільності 

суспільства. Церковно-релігійна компонента вносить конфліктність у соціальну взаємодію 

громадян України. 

Соціальна діяльність церков, попри власні значні можливості, ресурси й засоби, 

переважно обмежується доброчинною, освітньо-виховною діяльністю. У багатьох інших 

сферах суспільного життя релігійні об’єднання мають значні невикористані резерви. 

Необхідні цілеспрямовані науково-теоретичні дослідження спеціалістами 

гуманітарного профілю проблем відносин церкви й громадянського суспільства, розробка 

на державному рівні стратегії й тактики такої взаємодії. 
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