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ОСНОВНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ 

 

У статті розкрито суть, напрямки, форми та засоби соціальної роботи церков і 

релігійних організацій в сучасному українському суспільстві. Проаналізовано механізми 

здійснення харитативної, благодійницької, душпастирської діяльності релігійними 

співтовариствами. Акцентується увага на необхідності поглиблення співпраці держави і 

церкви в рамках вирішення актуальних суспільних проблем. Розкриваються причини, які 

перешкоджають релігійним інституціям реалізовувати належним чином власний 

потенціал щодо соціального служіння.  

Ключові слова: релігійна мережа, релігійна конфесія, міжконфесійний діалог, церква, 

деномінація, соціальна робота, соціальне служіння, душпастирська діяльність, 

волонтерство.  

 

Актуальність. Упродовж всієї історії людства релігія була й залишається сьогодні 

важливим чинником у розвитку будь-якої цивілізації. Її місце в житті того чи іншого 

соціуму визначається різними чинниками: рівнем розвитку суспільства, суспільної 

свідомості, культури, традиціями, впливом суміжних суспільно-політичних утворень, тощо. 

У сучасному світі роль релігії досить значна, хоча треба мати на увазі, що багато чого 

залежить від вміння самої релігії адаптуватись до реалій сьогодення у швидкоплинному соціумі. 

Соціальна складова є невід’ємним атрибутом функціонування релігійних інституцій. З 

давніх часів церкви, будучи інтегрованими у структурі соціуму, брали безпосередню участь 

у вирішенні назрілих суспільних проблем. За приписами світових релігій (буддизму, 

християнства, ісламу), соціально значуща робота – це важливий обов’язок віруючих, 

виконання якого засвідчує про відповідальність конфесії перед тією спільнотою, серед якої 

вона поширює своє вчення. 

Релігійність сучасного українського суспільства стає все більш помітним фактором не 

лише приватного, але й публічного життя. Появу такої тенденції можна пояснити залученням 

церкви до суспільного життя і водночас – зростанням її уваги до найгостріших соціально-
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політичних проблем, що зумовлює започаткування діалогу між церквою і суспільством. З 

огляду на це, спостерігається певна активність церкви у відстоюванні прав людини та інтересів 

суспільства. Церква все частіше висловлює своє ставлення до соціально-політичних подій, які 

супроводжуються суттєвими трансформаціями суспільного життя [9, с. 176].  

Зауважимо, що діяльність церкви помітно зміщується з суто релігійного поля до 

соціальної сфери: суспільство сьогодні потребує не лише душпастирського, але й 

соціального служіння церкви. Близько половини (46,2%) громадян підтримують соціально 

значущу діяльність церкви, в той час коли лише 1,4 % (в межах похибки) з них вважають, 

що церква не відіграє помітної ролі в суспільстві [12, с. 24]. Соціально значуща діяльність 

церкви знаходить усе більшу підтримку з боку громадськості. Таким чином, перспективи 

подальшого розвитку церкви значною мірою залежать від її соціальної активності та участі 

у вирішенні проблем, які сьогодні найбільше хвилюють громадян України. Активна 

розбудова церковно-релігійної мережі супроводжується просуванням церкви до всіх сфер 

суспільного життя, які раніше були для неї закритими. Так, станом на 1 січня 2012 р. 

релігійна мережа в Україні була представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких 

діяло 36500 релігійних організацій, в тому числі 85 центрів та 290 управлінь, 35013 релігійних 

громад (справами церкви опікується 30880 священнослужителів), 471 монастир (чернечий 

послух несуть 6769 ченців), 360 місій, 80 братств, 201 духовний навчальний заклад 

(навчається 1975 слухачів), 12899 недільних шкіл. Зросло видання церковних друкованих 

засобів масової інформації, нині їх кількість складає 390 одиниць. Для богослужінь 

релігійні організації використовують 23495 культових і пристосованих під молитовні 

приміщень [8]. Хоча це лише числове відображення релігійної мережі України, проте з цих 

даних можна визначити рівень матеріальної бази, яка може забезпечити соціальне служіння 

церков та, відповідно, висунути прогнози на майбутнє щодо її покращення.  

Наведені вище дані дають можливість зробити висновок, що релігійне життя в сучасній 

Україні входить у нормальне русло. За ознаками кількісних та якісних показників релігійного 

середовища Україна все більшою мірою наближається до країн зі сталими демократичними 

традиціями, де релігійне життя не переживало зовнішнього тиску і жорсткої корекції. 

У результаті тих змін, що відбулися в релігійному житті, українське суспільство на 

сьогодні є поліконфесійним з чітко визначеними домінантами – православною, греко-

католицькою та пізньопротестантською. Для України характерне неухильне дотримання 

принципу свободи совісті та реальної віросповідної рівності, про що, зокрема, свідчать 

показники розвитку віросповідних меншин і релігійних утворень, які діють у середовищі 

національних меншин [4, с. 158]. Це, зрозуміло, розширює можливості релігійних співтовариств 

включатися у соціальний простір.  

Метою даної статті є аналіз стану соціально значущої діяльності християнських конфесій в 

Україні, з’ясування основних проблем у цьому сегменті діяльності церков і шляхів їх подолання.  

Для вирішення мети поставлені такі завдання: 

 проаналізувати матеріальний стан релігійних організацій в сучасних українських 

реаліях та їх можливості разом з іншими суспільними інституціями включатися у 

соціально значущу діяльність; 

 розкрити суть, напрямки, форми та засоби соціального служіння церков і 

християнських організацій в Україні; 

 визначити особливості здійснення соціально значущої діяльності в Україні, і на 

скільки вона є адекватна викликам сучасного світу; 

 окреслити ті основні причини, що перешкоджають релігійним інституціям 

реалізовувати належним чином власний потенціал щодо соціального служіння;  

 запропонувати ряд рішень щодо покращення реалізації соціальних проектів церков 

на майбутнє. 

Ступінь розробки проблеми. Вплив такого суспільного інституту як релігія і церква 

на процес формування та розвиток громадянських інституцій у суспільстві, діяльність 

релігійних організацій у процесі утвердження ідеології громадянського суспільства завжди 
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були у полі зору філософів, релігієзнавців і соціологів. До цієї теми в тому числі зверталися 

Т.Гоббс, Р.Белла, Е.Дюркгейм, М.Вебер, Г.Зіммель та інші. Суспільно значуща діяльність 

християнських Церков в Україні по праву стає предметом прискіпливого аналізу 

вітчизняних релігієзнавців, зокрема: А.Колодного [11], П.Яроцького, Л.Филипович [10], 

С.Здіорука, В.Єленського, В.Климова, В.Шевченка, Н.Стоколос, М.Бабія [1] та багатьох 

інших. Різні аспекти взаємодії релігії (релігійних інституцій, церков) і політики (політичних 

інституцій, чинників) вивчають також П.Фещенко, Т.Козак, С.Яремчук, О.Кудояр. 

С.Филипчук вивчає суспільно-політичну діяльність українських Церков через призму 

їхнього соціального вчення. Місце й роль окремих церков у соціально-суспільних 

перетвореннях в ході демократизації і побудови громадянського суспільства в Україні 

досліджують С.Здіорук та О.Саган (православні церкви), С.Кияк (католицька церква), 

В.Докаш [6] (протестантські деномінації) та ін. 

На даний час практично всі релігійні організації України створили структури (місії) для 

реалізації різного роду доброчинних проектів. Соціально значуща діяльність здійснюється 

переважно у таких формах: відпочинок та оздоровлення дітей; допомога бідним; заснування та 

утримання притулків, дитячих будинків, будинків для літніх людей, дитячих садків для дітей-

сиріт, соціально-реабілітаційних центрів; доброчинна діяльність у місцях позбавлення волі; 

надання гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від стихійного лиха та біженцям тощо. 

Церква приділяє значну увагу роботі з молоддю. Практично у кожній релігійній організації 

діють спеціальні структурні підрозділи, що опікуються проблемами дітей, підлітків та юнацтва. 

У роботі з молоддю церква активно використовує ЗМІ. Близько третини релігійних 

періодичних видань спрямовані на дитячу і молодіжну аудиторію.  

У рамках здійснюваної конфесіями соціальної роботи наявні суспільно значимі 

змістовні проекти і програми. Так, Українська Уніонна конференція Церкви Адвентистів 

Сьомого дня ще у середині 90-х років ініціювала створення Адвентистської медичної 

асоціації України (фундація продовжує діяти і по сьогоднішній день, а в її рядах працює 

понад 700 фахівців вищої і середньої кваліфікації, які надають необхідну медичну 

допомогу нужденним у різних регіонах країни). За сприяння Української лютеранської 

церкви уже понад 15 років успішно функціонує “Медична клініка на колесах”. Громади 

Армії Спасіння реалізують такі програми, як: “Ліга Милосердя” (започаткована для 

обслуговування самотніх хворих людей, прикутих до ліжка), “Відкриті двері” (передбачає 

різноманітну допомогу будинкам для осіб похилого віку), “Інтенсивна корекція” 

(спрямована на кореляцію інтелектуального розвитку неповнолітніх у притулках і дитячих 

будинках). За трьома проектами – “Домашня опіка”, “Допомога на колесах дітям вулиці”, 

“Консультативний центр для жінок, постраждалих від торгівлі людьми” – працюють 

структури “Карітас” Української греко-католицької церкви у Хмельницькій області. У 

багатьох населених пунктах Закарпатського регіону осередками Римсько-католицької 

церкви засновано мережу безкоштовних аптек. П’ятнадцять років у м. Вінниці під егідою 

отців Капуцинів функціонує Католицький мультимедійний центр та ТВ студія “Клара”. 

Саме завдяки їх стараннях, у листопаді 2008 року на телеканалі УТ-1 стартував новий 

дитячий проект “Антивірус для дітей”. Програма є пізнавальною і розрахована на дітей від 

трьох років. Вона включає заходи, які сприяють естетичному, музичному вихованню 

підростаючого покоління та формуванню у них загальноприйнятих норм і цінностей, що 

так важливо у сучасному глобалізованому світі [4, с. 72]. 

Особливі зусилля докладають церкви і деномінації для боротьби з 

ВІЛ/СНІДом. Координацію їхньої діяльності фактично здійснює Всеукраїнська рада Церков 

і релігійних організацій (ВРЦРО). Саме ВРЦРО виступила засновником міжконфесійного 

діалогу у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні шляхом прийняття та 

впровадження “Концепції участі Церков та релігійних організацій України у протидії 

епідемії ВІЛ/СНІДу” і “Стратегії участі Церков та релігійних організацій України у 

протидії епідемії ВІЛ/СНІДу”, що є унікальним досвідом. 

http://narxivn.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn1
http://narxivn.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn3
http://narxivn.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn1
http://narxivn.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn50
http://narxivn.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_edn50


Релігія та Соціум. – 2012. – №1(7) 

74 

Нещодавно у рамках візиту в Україну виконавчого директора Об’єднаної програми 

ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), заступника Генерального секретаря ООН Пітера Піота, 

разом з Її Королівською Величністю Крон-Принцесою Норвегії Метте-Мерит, яка є 

спеціальним представником ЮНЕЙДС, відбулася зустріч з членами Всеукраїнської ради 

Церков і релігійних організацій. Сторони обговорювали ключові досягнення внутрішньо- та 

міжцерковної взаємодії у сфері ВІЛ/СНІДу і вузлових проблем релігійно-церковної участі у 

протидії поширення епідемії в Україні. Доречно зауважити, що саме завдяки підтримці 

ЮНЕЙДС вийшла з друку книга “Участь Церков та релігійних організацій України у 

боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом 

(міжконфесійний збірник)” [4, с. 78]. 

Також слід згадати, що християнські конфесії динамічно розгортають волонтерський 

рух. Суть його полягає у створенні невеликих груп віруючих, які надають адресну 

соціальну, медичну та патронажну допомогу інвалідам, хворим, громадянам похилого віку, 

дітям-сиротам, опікуються засудженими у місцях позбавлення волі. 

Релігійні організації не стоять осторонь врегулювання проблем, що пов’язані з 

наслідками стихійних природних лих. Зокрема, конфесії організували масштабну кампанію 

із закупівлі та розподілу гуманітарної допомоги серед населення, яке постраждало влітку 

2008 року від повені у Західній Україні. Матеріальна підтримка надавалася продуктами 

харчування, медикаментами, одягом, постільними комплектами тощо. Особливих зусиль на 

цій ниві доклали представники УГКЦ, УПЦ КП, УПЦ МП. 

На даний час церкви і деномінації активно втілюють нові форми соціального 

служіння [14, с. 15]. Так, з 1 вересня 2008 року в Україні офіційно розпочав діяти 

недержавний церковний пенсійний фонд “Покрова”, заснований колишнім предстоятелем 

УГКЦ Любомиром Гузаром. Структура покликана забезпечити гідну пенсію насамперед 

священнослужителям і мирянам, але не тільки греко-католицької церкви. Загалом 

клієнтами фонду можуть стати усі бажаючі громадяни України. В умовах сучасної світової 

соціально-економічної і фінансової кризи фонд, окрім прямого завдання – гарантувати 

достойну старість, – має виконувати ще одну важливу функцію – навчати основам 

фінансово-економічного планування всіх бажаючих. Синод єпископів Києво-Галицького 

верховного архієпископства вирішив, що у нинішній ситуації “Церква візьме участь у 

процесі підвищення економічної грамотності своїх віруючих”. 

З метою привернення уваги українців до моральнісно-аксіологічної проблематики 

(небезпечне за своїми масштабами поширення психології споживацтва, стагнація традиційних 

християнських цінностей тощо) релігійні організації апелюють до одного з найпопулярніших 

різновидів сучасного мистецтва й одночасно доволі ефективного засобу впливу на суспільну 

свідомість – кінематографу. Показовим у даному відношенні може слугувати VI Міжнародний 

кінофестиваль “Покров”, який пройшов у м. Києві з 10 по 14 жовтня поточного року. На ньому 

глядачам було запропоновано більше ста робіт із семи країн світу. Девіз заходу: “Православне 

кіно – для молоді”. Цим закликом організатори дійства прагнули вказати православним 

кінематографістам і громадськості на головну проблему сьогодення – відсутність релігійного 

виховання підростаючого покоління. Представлена на фестивалі продукція контрастувала із 

тим гламуром та маскультом, що поширені у вітчизняному телевізійному просторі. 

Релігійні спільноти реалізують свої соціальні проекти і програми, створюючи місії та 

братства. Відомими є Всеукраїнське братство святого апостола Андрія Первозванного (УПЦ 

КП); Братство преподобного Нестора Літописця (УПЦ МП); “Українська місія благовістя” 

(ЄХБ); християнська місія “Віфлієм” (ХВЄ); місія “Карітас-Спес”, регіональна місія “Сестер 

Святого Йосипа” (РКЦ); місійне товариство “Святого апостола Андрія Первозванного” (УГКЦ).  

Важливу роль у соціальному служінні релігійних організацій відіграють благодійні 

фонди. Серед останніх варто відзначити – “Карітас” (УГКЦ), “Острів надії” (УПЦ МП), “Дар 

життя” (УЛЦ), “Крихті Лазару” (Закарпатська реформатська церква). Окремі з них за сумлінну 

і копітку діяльність, спрямовану на розв’язання актуальних проблем суспільства, удостоєні 

різних відзнак. Наприклад, за підсумками конкурсу “Благодійник року – 2008” (оголошеними 
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напередодні Дня благодійника, 13 грудня), вдруге організованого в Україні Міжнародним 

благодійним фондом “Україна 3000”, Всеукраїнським благодійним фондом “Дитячий світ”, 

Центром філантропії, Українським Форумом благодійників, у номінації “Благодійник року – 

представництво міжнародного благодійного фонду чи недержавної організації” з-поміж 108 

учасників переможцем визнано саме МБФ “Карітас України”. Ця нагорода – пошанування 

понад десятирічної плідної роботи організації у різних регіонах Української Держави. 

Активна співпраця вітчизняних релігійних організацій із їхніми колегами та мирянами із-

за кордону дозволяє реалізовувати значну кількість спільних соціальних ініціатив [10, с. 212]. 

Зокрема, спостерігається тенденція загального зростання обсягів гуманітарних вантажів, що 

надходять в Україну від міжнародних організацій (16011,4 т у 2007 році проти 15 768 т у 

2005 році). У цьому контексті першість залишається за протестантськими об’єднаннями. 

Саме вони отримують найбільшу гуманітарну допомогу, завдячуючи своїм обширним 

міжнародним контактам. Для порівняння: на адресу Євангельських Християн-Баптистів 

упродовж 2007 року надійшло 4549 т гуманітарних вантажів, Християн Віри Євангельської – 

1903,9 т, Харизматичних церков – 1280,5 т, то Православні Церкви отримали 854,6 т, 

юдейські громади – 255 т, а мусульманські структури – 71,7 т [14, с. 20]. 

Упродовж останніх років окреслилися суттєві зрушення у напрямку поглиблення 

державно-конфесійного співробітництва [5, с. 71]. До вагомих здобутків, зокрема, можна 

віднести оприлюднення Держкомнацрелігій України у липні 2008 року проекту “Концепції 

державно-конфесійних відносин”. У ньому в якості стрижневої прописана ідея, що 

відокремлення релігійних організацій від держави зовсім не означає їхнього відмежування 

від суспільства. У документі наголошується на тому, що сепараційний принцип взаємин 

держави і релігійних організацій звільняє церкви й деномінації від одержавлення, 

тотального контролю над їхнім внутрішнім життям, закладаючи підґрунтя для розвитку 

партнерських взаємин між державою та релігійними інституціями. 

Іншим дискутивним діянням є підписання 10 листопада 2008 року Меморандуму про 

співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України. 

Підписали документ, з одного боку, Міністерство оборони України, а з іншого – 

представники семи релігійних інституцій (УПЦ КП, УГКЦ, УПЦ МП, РКЦ, УАПЦ, 

ВСОЄХБ, ДУМУ). Оборонне відомство країни у такий спосіб планує запровадити 

ефективну систему душпастирства у ЗСУ та створити інститут військового духовенства. 

Водночас необхідно зазначити, що закони України не врегульовують дане питання, а 

тому подібні дії є незаконними. 

Подальшою гармонізацією відносин держави і конфесій у царині освіти займатиметься 

Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН 

України, утворена наказом Міністра 20 жовтня 2008 року. Основними завданнями органу 

визначені: 1) представлення позиції церков і релігійних організацій з питань діяльності 

Міністерства; 2) виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття Міністерством 

рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації; 3) забезпечення співпраці з 

Міністерством щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних 

напрямів його діяльності та окремих нормативно-правових актів. 

Стратегічні рішення про формалізацію партнерства з профільними органами 

державної влади у вирішенні актуальних суспільних проблем ухвалили члени ВРЦРО на 

своєму засіданні 16 грудня 2008 року. Це – підписання двосторонньої Угоди про співпрацю 

між Міністерством охорони здоров’я України і ВРЦРО та Меморандуму про співпрацю між 

ВРЦРО і Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі. 

Перший документ визначає ініціативи МОЗ щодо взаємодії з конфесіями у сферах захисту 

життя (звуження практики абортів), морально-етичної просвітницької діяльності серед 

медичних працівників, студентів медичних навчальних закладів і молоді, протидії 

епідеміям ВІЛ/СНІД та туберкульозу в Україні, запровадження медичного капеланства у 

вигляді хоспісів тощо. У другому документі йдеться про визнання ролі релігійних 
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об’єднань у продукуванні і поширенні в суспільстві високодуховних цінностей, вихованні 

громадян на загальнолюдських етичних засадах. 

Успіхи релігійних організацій у справі соціального служіння сприяють підтримці 

їхнього високого авторитету в українському суспільстві. Протягом кількох останніх років 

рейтинг довіри до віросповідних об’єднань з боку населення не опускається нижче 50% і 

суттєво перевищує ті рейтинги довіри, які громадяни висловлюють Парламентові, Уряду, 

політичним партіям, судам тощо [13]. 

Проте, далеко не завжди церквам вдається реалізувати свій власний потенціал щодо 

соціального служіння. Так, основними проблемними питаннями у сфері реалізації 

релігійними спільнотами соціальних проектів є: 

 недосконалість законодавства, прогалини у ньому;  

 неврегульованість законодавством питань щодо надання релігійним організаціям 

належних пільг і механізмів заохочення суб’єктів підприємництва до участі в 

благодійних проектах; 

 низький рівень скоординованості соціальної діяльності релігійних організацій 

різних конфесій; 

 живучість радянських ідеологем у масовій свідомості; 

 відносно повільна адаптація конфесій до нових соціальних реалій. Далеко не усі 

релігійні організації зуміли виробити теологію посттоталітарного служіння. Деякі 

церкви і деномінації, опинившись у принципово нових суспільно-політичних реаліях, не 

маючи досвіду служіння в умовах культурного і конфесійного розмаїття, вимушені 

шукати передовсім відповіді на питання, пов’язані з власним виживанням, збереженням 

національної ідентичності, протистоянням зарубіжним релігійним рухам. Інколи навіть 

можна почути ностальгічні бажання з боку окремих традиційних церковних структур 

повернутися до епохи державного патронування релігій; 

 конфліктність міжконфесійних і міжцерковних взаємин. Проте можна 

стверджувати зараз про деякі позитивні зрушення у цій сфері.  

Отже, вирішення даних проблем дозволило б продуктивніше працювати власне 

релігійним інституціям у сфері суспільно значущої роботи і цим самим надавати допомогу тим, 

хто її потребує, а, відповідно, допомогти і державі, яка не завжди може охопити всі суспільні 

проблеми. Для цього потрібно плідно працювати як церквам, так і державними інституціями, а 

також третьому сектору суспільства – громадськості. Саме таким чином соціальне служіння 

церков стане суттєвим фактором демократизації життя суспільства на засадах християнських 

цінностей, сформує соціально активну позицію кожного громадянина у справі відстоювання 

ними своїх громадянських прав. А в кінцевому підсумку стане важливим фактором 

формування й розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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The article reveals the essence, directions, forms and means of social work of churches 

and religious organizations in the Ukrainian society. The mechanisms of charitable, philanthropic, 
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В статье раскрыта суть, направления, формы и средства социальной работы церквей и 

религиозных организаций в современном украинском обществе. Проанализированы механизмы 

осуществления харитативной, благотворительной, душпастырской деятельности 

религиозными сообществами. Акцентируется внимание на необходимости углубления 
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