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Концепція державно-конфесійних відносин в
Україні
Проект

[Проект розроблений у 2004 році за участі конфесій, Українського центру економічних і
політичних досліджень ім. Разумкова та парламентарів.]
1. Загальні засади забезпечення права на свободу совісті та партнерських взаємовіднос
ин між державою і церквою (релігійними організаціями)
1.1 Свобода совісті — невідчужуване право людини. Свобода совісті — право людини,
що гарантує недоторканність її совісті (сумління) в питанні ставлення до релігії, тобто
право на свободу:
- мати (визнавати, дотримуватися) та змінювати релігійні переконання (віросповідання)
за власним вибором або дотримуватися нерелігійних;
- індивідуально або спільно з іншими сповідувати публічно або приватно свою релігію
(віросповідання), брати участь у релігійній практиці, вільно поширювати свої релігійні або
нерелігійні переконання.
Право на свободу совісті закріплене в Конституції України як право на свободу
світогляду і віросповідання (стаття 35). У цій Концепції назване право визначається з
урахуванням як зазначеного конституційного положення, так і визначень, що містяться в
міжнародних нормативно-правових актах, зокрема в Загальній декларації прав людини
(статті 18, 19).
Отже, поняття свободи совісті охоплює свободу віросповідання (право людини вільно
визнавати, дотримуватися та змінювати віросповідання, брати участь у відповідній
релігійній практиці) та свободу невизнання релігії (право людини мати та вільно
поширювати нерелігійні переконання, не брати участь у жодній релігійній практиці).
Концепція виходить з того, що поняття “свобода совісті”, “свобода совісті та
віросповідання (релігії, віри, віровизнання)” є синонімічними.
Забезпечення права на свободу совісті передбачає і тягне за собою: по-перше,
забезпечення рівності перед законом громадян, незалежно від їх ставлення до релігії;
по-друге, забезпечення рівності перед законом об’єднань громадян за релігійною
ознакою (церков, релігійних організацій).
Необхідною передумовою такого забезпечення є дотримання принципу невизнання
жодної релігії (або нерелігійної форми переконань) у якості обов’язкової, жодної церкви
(релігійної організації) — у якості державної. Це забезпечується через встановлення
світського характеру держави та освіти, що надається державною школою, тобто через
відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави та школи — від церкви
(релігійних організацій). Названий принцип задекларований у Конституції України:
“Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви.
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова” (стаття 35).
1.2 Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави, школи від церкви
(релігійних організацій) та встановлення партнерських взаємовідносин між державою і
церквою (релігійними організаціями).
В сучасній практиці державно-конфесійних відносин в Україні (як і в суспільній свідомості
загалом) залишається звужене трактування принципу відокремлення церкви (релігійних
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організацій) від держави. Цей принцип трактується фактично як заборона участі церкви
(релігійних організацій) у суспільному житті, що випливало з ототожнення в тоталітарній
державі держави і суспільства. Демократія усуває таке ототожнення.
Демократія передбачає і визнає співіснування держави і громадянського суспільства як
відносно самостійних суспільних суб’єктів, кожен з яких має власні сфери діяльності та
відповідальності. Україна проголосила себе демократичною, правовою державою
(Конституція України, стаття 1).
З цієї точки зору, церква (релігійні організації) є одним з інститутів громадянського
суспільства, що задовольняє певні (релігійні) суспільні потреби та діє в інтересах
суспільства. Отже, відокремлення церкви від держави жодним чином не означає
відокремлення церкви від суспільства, заборону її участі в суспільному житті.
Навпаки, цей принцип звільняє церкву (релігійні організації) від її одержавлення,
тотального контролю держави над її внутрішнім життям, внутрішніми приписами та
релігійною практикою.
Відокремлення церкви від держави. Принцип відокремлення церкви (релігійних
організацій) від держави в його демократичному трактуванні означає взаємне
невтручання цих двох суспільних інститутів у специфічні сфери діяльності один одного і
жодним чином не передбачає витіснення релігії з життя суспільства. Цей принцип не
означає заборону (неможливість) співпраці церкви (релігійних організацій) і держави;
неможливості присутності церкви в державних структурах, включаючи освітні заклади;
неможливості фінансування державою суспільно корисних програм за ініціативою та/або
участю церкви (релігійних організацій).
Водночас, взаємне невтручання означає взаємну повагу та визнання цими інститутами
компетенції один одного у їх специфічних сферах, тому держава визнає існування
внутрішніх приписів церкви (релігійних організацій) та враховує їх у своїй діяльності
(зокрема, у випадку виконання військового обов’язку громадянами країни), а церква
(релігійні організації) — визнає та дотримується законів держави, що регламентують її
діяльність як особливого об’єднання громадян, а також не перешкоджає віруючим
дотримуватися законів держави.
Відокремлення школи від церкви. Невизнання державою жодної релігії (або нерелігійної
форми переконань) як обов’язкової передбачає світський (нейтральний стосовно як
релігії, так і атеїзму) характер освіти, що її надає державна школа.
Це означає, по-перше, заборону пропагування в будь-якій формі будь-якої релігії (або
атеїзму) у навчально-виховному процесі державної школи з боку вчителів, педагогів та
інших працівників державних освітніх закладів, опікунських і батьківських рад та
будь-яких інших суб’єктів, дотичних до навчально-виховного процесу в державній школі;
по-друге, невтручання церкви (релігійних організацій) в організацію навчально-виховного
процесу, змістовне наповнення, методичне забезпечення навчальних планів і програм
навчальних курсів; зауваження та пропозиції до організації, змістовного наповнення та
методичного забезпечення навчально-виховного процесу церква (релігійні організації)
може вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування нарівні з
іншими об’єднаннями громадян, організаціями та співпрацювати з органами освіти над
запровадженням названих пропозицій.
Водночас, забезпечення права на свободу совісті передбачає право громадян на вільне
отримання релігійної освіти та виховання, що означає, по-перше, що державна система
освіти повинна забезпечувати можливість релігійного навчання учнів і студентів на
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добровільних (факультативних) засадах; по-друге, право церкви (релігійних організацій)
на створення та утримання навчальних закладів, що надають релігійну освіту як
професійну (релігійні (духовні) навчальні заклади) та загально-просвітницьку (конфесійні
навчальні заклади).
Отже, відокремлення школи від церкви не повинне розглядатися як перешкода
викладанню релігії у державних школах; діяльності богословських факультетів і кафедр
у державних вищих навчальних закладах (насамперед, університетах); заснуванню
релігійними організаціями загальноосвітніх та вищих навчальних закладів усіх рівнів.
1.3 Партнерські взаємовідносини держави і церкви (релігійних організацій) (партнерська
модель державно-конфесійних відносин).
Партнерські взаємовідносини держави і церкви (релігійних організацій) грунтуються на
визнанні того, що обидва ці суспільні інститути, будучи відокремленими та суверенними
один від одного в питаннях, що належать до їх виняткової компетенції, діють в інтересах
українського суспільства.
Спільною метою держави і церкви (релігійних організацій) є забезпечення права людини
на свободу совісті, консолідація українського суспільства, збереження та примноження
його традиційної релігійної культури, формування його ціннісних орієнтацій, розв’язання
загальносуспільних проблем.
Для досягнення цієї мети держава і церква (релігійні організації):
- докладають зусиль до пошуку та встановлення балансу (узгодження, рівноваги)
інтересів віруючих і невіруючих громадян та їх об’єднань за релігійною ознакою
(релігійних організацій), досягнення взаєморозуміння та взаємної толерантності між
ними, забезпечення міжконфесійної стабільності, запобігання виникненню та
загостренню конфліктів на релігійній основі, протистоянню церков (релігійних
організацій), у т.ч. в питаннях розподілу сфер їх впливу на території України; повернення
їм націоналізованого в минулому майна релігійного призначення;
- припускають і визнають лише такі обмеження у сфері забезпечення свободи совісті, які
диктуються необхідністю захисту конституційного ладу, громадського порядку,
суспільної моралі, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина,
збереження традиційної релігійної культури суспільства, а також узгоджуються з
нормами та принципами міжнародного права і міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснюють спільні (частково фінансовані державою) програми в галузях: формування
здорового способу життя; зміцнення інституту сім’ї, захисту дитинства; громадських
робіт; соціальної інтеграції осіб з особливими потребами; ліквідації наслідків стихійних
лих, екологічних та техногенних катастроф; соціальної реабілітації осіб, які її
потребують; культурно-просвітницької діяльності, пов’язаної із збереженням традиційної
релігійної культури українського суспільства, захистом суспільної моралі від проникнення
культу насильства, жорстокості, порнографії; освітньої діяльності, пов’язаної із
забезпеченням можливості здобуття якісної освіти громадянами з бідних і нужденних
прошарків суспільства;
- враховують особливості здійснення пастирського служіння церкви (релігійних
організацій), зокрема, у військових формуваннях, уникаючи примусового поєднання
військових ритуалів і релігійних обрядів, а також ототожнення пастирського служіння та
виховної роботи у військових формуваннях.
Партнерські взаємовідносини, співробітництво держави і церкви (релігійних організацій)
держава, церква та суспільство розглядають як дієвий засіб подолання упередженості,
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проявів релігійної нетолерантності, міжконфесійних незгод, недовіри між конфесіями,
між державою і церквою, церквою і суспільством.
2. Права та обов’язки держави і церкви (релігійних організацій)
Партнерська модель взаємовідносин між державою і церквою (релігійними
організаціями) реалізується через сукупність їх прав та обов’язків, яких вони набувають
та які вони виконують в інтересах суспільства.
2.1 Права та обов’язки держави
Держава як система органів, через які народ України здійснює свою волю, має право на:
- встановлення адміністративних обмежень здійснення права на свободу совісті та
діяльність церкви (релігійних організацій), які диктуються необхідністю захисту
конституційного ладу, громадського порядку, суспільної моралі, здоров’я, прав, свобод і
законних інтересів людини і громадянина, збереження традиційної релігійної культури
суспільства, а також узгоджуються з нормами та принципами міжнародного права і
міжнародними зобов’язаннями України;
- встановлення правил реєстрації релігійних організацій;
- утворення в системі центральних органів виконавчої влади спеціального органу у
справах релігій, на який покладаються дорадчі та консультативні функції;
- отримання та ведення статистичної інформації про кількість зареєстрованих релігійних
організацій, чисельність священнослужителів, кількість будівель релігійного
призначення, релігійних навчальних закладів.
Обов’язки держави:
- формувати та здійснювати свою політику у сфері забезпечення права на свободу
совісті відповідно до партнерської моделі її взаємовідносин із церквою (релігійними
організаціями); державна політика у цій сфері є частиною внутрішньої і зовнішньої
політики держави;
- привести чинне законодавство, що регламентує забезпечення права на свободу совісті,
діяльність церкви (релігійних організацій) та державно-конфесійні відносини у
відповідність до цієї Концепції;
- забезпечувати приєднання України до міжнародних договорів (угод), що регламентують
питання дотримання права на свободу совісті та діяльності церкви (релігійних
організацій), а також міжнародних інститутів, що здійснюють моніторинг стану
забезпечення права на свободу совісті;
- сприяти забезпеченню права віруючих на пастирську опіку, незалежно від місця їх
перебування; безперешкодне пастирське служіння церкви (релігійних організацій),
насамперед, у місцях з обмеженим спілкуванням та/або правом на пересування (військові
формування; лікувальні стаціонари; заклади інтернатного типу; місця відбування
покарань (обмеження, позбавлення волі); забезпечити умови для повноцінної реалізації
церквою (релігійними організаціями) їх пастирського та/або соціального служіння;
- визнавати право священнослужителів на професійну таємницю;
- сприяти міжконфесійним об’єднанням, утвореним з метою спільного пастирського
та/або соціального служіння;
- забезпечувати повноту трудових та інших соціальних прав громадян, які навчаються в
релігійних (духовних) і конфесійних навчальних закладах, нарівні з громадянами, які
навчаються в державних навчальних закладах;
- забезпечувати захист релігійних реліквій, святинь, символів, місць паломництва,
будівель релігійного призначення;
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- забезпечувати відкритість і прозорість процесів формування державної політики у
сфері забезпечення права на свободу совісті та партнерських взаємовідносин з церквою
(релігійними організаціями) на всіх рівнях державної влади;
- забезпечувати відповідне навчання державних службовців, до компетенції яких
належать будь-які питання, пов’язані із забезпеченням права на свободу совісті та
регламентацією діяльності церкви (релігійних організацій).
2.2 Права та обов’язки церкви (релігійних організацій)
Релігійні організації (церкви) як особливі об’єднання громадян та інститути
громадянського суспільства мають право на:
- безперешкодне здійснення релігійної практики, насамперед, пастирського служіння;
- провадження господарської діяльності, спрямованої на отримання коштів для
забезпечення основної діяльності, а також благодійної та іншої суспільно корисної
діяльності (соціального служіння);
- набуття статусу юридичної особи з усіма правовими наслідками, що з цього випливають,
та за умови досягнення консенсусу у цьому питанні між церквами, що мають ієрархічну
структуру;
- отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
інформації з питань, що належать до сфер діяльності церкви (релігійних організацій);
- заснування загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів, у т.ч. — з конфесійно
визначеною системою виховання та наданням релігійної освіти;
- звернення за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями та отримання їх;
- здійснення благодійної та іншої суспільно корисної діяльності (соціального служіння) як
самостійно, так і на договірних засадах з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та/або недержавними організаціями:
- оприлюднення позиції стосовно дій органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, дотичних не лише до державно-конфесійних відносин, але й до
соціально-економічної ситуації у країні загалом; формулювання та оприлюднення
власних поглядів на ціннісні орієнтири державної політики; внесення пропозицій до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань не лише своєї
діяльності, але й інших суспільно значимих питань; у цих випадках представники церкви
(релігійних організацій) мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними
пропозицій;
- встановлення та підтримку міжнародних зв’язків і прямих особистих контактів
священнослужителів та віруючих, необхідних для забезпечення відповідної релігійної
практики.
Обов’язки церкви (релігійних організацій):
- поважати та брати до уваги історично-культурні традиції суспільства, дотримуватися
принципів толерантності у ставленні до релігійних організацій, віруючих інших конфесій,
невіруючих та атеїстів; не втручатися в діяльність інших релігійних організацій, не
проповідувати у будь-якій формі нетерпимості до віруючих інших конфесій, невіруючих та
атеїстів; не допускати образи релігійних почуттів віруючих інших конфесій; поважати
ієрархів інших конфесій як рівноправних співгромадян;
- забезпечувати виховання толерантності учнів і студентів релігійних (духовних) та
конфесійних навчальних закладів;
- дотримуватися вимог чинного законодавства та правопорядку; поважати конституційні
символи держави, державну мову та мови національних меншин; поважати законно діючі
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органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
- не брати на себе виконання державних функцій (окрім названої вище участі у спільних
програмах), не втручатися в роботу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
- не брати участі в діяльності політичних партій, не надавати фінансової допомоги
політичним партіям і не отримувати такої допомоги від них в обмін на підтримку під час
виборів; не висувати кандидатів до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, не вести агітацію за (проти) кандидатів під час виборчих кампаній, не
надавати їм фінансової допомоги та не отримувати фінансової та/або будь-якої іншої
матеріальної допомоги в обмін на підтримку кандидатів до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування; священнослужителі та віруючі беруть участь у
політичних актах виключно як громадяни від власного імені;
- підтримувати у належному стані (ремонтувати, реставрувати, підтримувати відповідні
режими збереження) майно релігійного призначення, що є загальнонаціональним
історико-культурним спадком та перебуває у користуванні чи власності релігійної
організації; узгоджувати релігійну практику в частині вивезення за межі України
(дарування, передачі) предметів релігійного призначення, що є пам’ятками історії,
культури, мають (або можуть мати) культурну чи художню цінність, з відповідним чинним
законодавством України;
- забезпечувати трудові права та соціальний захист громадян - працівників релігійних
організацій та створених ними підприємств, згідно з чинним законодавством України;
- нести відповідальність за порушення чинного законодавства, зокрема: за діяльність
організацій мирян (братств, сестринств, місій), засобів масової інформації, утворених
релігійними організаціями чи за згодою (з благословення) керівництва релігійних
організацій, у випадку, якщо ці організації (засоби масової інформації) припускаються
образи релігійних чи національних почуттів громадян, розпалювання міжконфесійної
та/або міжнаціональної ворожнечі; за зміст імпортованих релігійних літератури, аудіо- та
відеоматеріалів.
3. Пріоритетні напрями державної політики у сфері забезпечення права на свободу
совісті
та встано
влення партнерських взаємовідносин з церквою (релігійними організаціями)
- У сфері вдосконалення правового забезпечення права на свободу совісті та діяльність
церкви (релігійних організацій):
(1) сприяння безконфліктному, на засадах консенсусу розв’язанню проблеми набуття
церквами, що мають ієрархічну структуру, статусу юридичної особи;
(2) визначення реальних термінів, чітких і прозорих механізмів повернення церкві
(релігійним організаціям) націоналізованого в минулому майна релігійного призначення
та/або форм, обсягів та механізмів його компенсації (відшкодування);
(3) розробка та впровадження правового механізму захисту традиційної релігійної
культури суспільства, зокрема: заборона приватизації націоналізованого в минулому
майна релігійного призначення; врегулювання умов та правил здійснення спеціальної
експертизи релігійної практики новітніх релігійних рухів;
(4) підготовка та видання докладного юридичного коментарю до базового закону та
інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері забезпечення
права на свободу совісті та діяльності церкви (релігійних організацій); кодифікація
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нормативно-правових актів із зазначених питань, формування та видання збірника
нормативно-правових актів у сфері забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних
організацій, включаючи міжнародні нормативно-правові акти, визнані Україною;
- у сфері забезпечення права церкви (релігійних організацій) на безперешкодне
здійснення релігійної практики:
(1) розробка та впровадження правових механізмів забезпечення права церкви
(релігійних організацій) на пастирське служіння;
(2) визначення правового статусу церкви (релігійних організацій) в частині
оподаткування, не прирівнюючи її (їх) до комерційних та/або громадських структур,
враховуючи неприбутковий і суспільно корисний характер її (їх) діяльності;
- у сфері освіти:
(1) сприяння реалізації права громадян на свободу вибору характеру освіти як елемента
свободи совісті. Для цього: законодавче врегулювання права церкви (релігійних
організацій) на заснування конфесійних навчальних закладів; розробка та
впровадження: державного стандарту богословської (теологічної) освіти; механізму
визнання документів про освіту, отриману в релігійних (духовних) навчальних закладах;
ліцензування та акредитації конфесійних навчальних закладів усіх рівнів; вивчення
можливостей фінансування дисциплін, що викладаються в конфесійних навчальних
закладах та належать до державного стандарту, з бюджетних коштів; механізму
впровадження вивчення релігії у державній школі на добровільних (факультативних)
засадах;
(2) сприяння формуванню релігійної толерантності та збереженню традиційної релігійної
культури суспільства. Для цього: впровадження в програми середньої загальноосвітньої
школи курсу основ української християнської культури (християнської етики), який не
супроводжується релігійними обрядами; вищої школи (вищих навчальних закладів усіх
рівнів акредитації) — курсу “Релігії народу України”, тобто курсу наукових дисциплін,
предметом яких є історія, філософія, богослов’я (теологія), культура та традиції релігій,
що мають (або мали) відчутний вплив на історію і культуру України; курс має передбачати
активне залучення представників відповідної релігійно-культурної традиції до підготовки
програм та викладання зазначеного курсу;
- у сфері соціально-трудових відносин:
(1) забезпечення прав священнослужителів, які досягли пенсійного віку, на пенсійне
забезпечення, з урахуванням особливостей діяльності церков (релігійних організацій);
(2) забезпечення прав віруючих на дотримання приписів віровчення стосовно свят та днів
відпочинку (вихідних і робочих днів).
4. Контроль за забезпеченням реалізації права на свободу совісті
Контроль за забезпеченням реалізації права на свободу совісті, забезпеченням рівності
прав громадян, незалежно від їх ставлення до релігії та конфесійної належності, рівності
прав церков (релігійних організацій) покладається на органи прокуратури, відповідні
органи юстиції, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. ДОДАТОК(До
даток “Головні терміни і поняття” є невідємною частиною Концепції)
Головні терміни та поняття
Віровчення, віросповідання (віра, віровизнання), конфесія. Віровчення —
систематизований (тією чи іншою мірою) виклад релігійних поглядів на світ, приписів і
правил
релігійної практики,
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відносин з іншими
конфесіями
та державою, поведінки
віруючих
у побуті.
Віросповідання (віровизнання) (У чинному законодавстві вживаються терміни: конфесія,
віросповідна приналежність, релігія, віровизнання, конфесійне угруповання,
конфесійний напрям, течія.)
— єдність певного віровчення
, релігійної практики
та
релігійної організації
, що забезпечує здійснення, практичне втілення приписів віровчення.
Конфесія — тут вживається як тотожне, синонімічне поняттю віросповідання.
Віротерпимість — див. толерантність.
Віруючий — особа, яка визнає себе такою, приватно або публічно, індивідуально та/або
спільно з іншими (колективно) сповідує певну релігію, тобто визнає певне
віровч
ення
,
здійснює відповідну
релігійну практику
та може належати до
релігійної організації
.
Релігійні переконання можуть становити правову підставу відмови віруючого від
виконання встановленого законом громадянського обов’язку (повинності, порядку обліку
осіб). У цьому випадку віруючий має оголосити державі (в особі визначеного законом
органу державної влади) своє ставлення до релігії та конфесійну належність у порядку,
встановленому законом.
Внутрішні справи (виключна компетенція) церкви (релігійної організації) — питання віров
чення, релігійної практики
та організаційної побудови, включаючи питання підлеглості (юрисдикції).
До питань внутрішньої діяльності церкви (релігійної організації) мають бути віднесені
питання: визначення релігійних реліквій, святинь і символів; визначення мови релігійної
практики,
релігійної
літератури,
засобів
масової інформації, навчання в
релігійних (духовних) та конфесійних освітніх закладах
;
почергового (спільного) користування
майном релігійного призначення;
визначення форми маркування
релігійної літератури
та
релігійних аудіо- та відеоматеріалів;
використання міжконфесійних будівель релігійного призначення; укладення угод про
спільне
пастирське
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та/або
соціальне служіння.
Державна школа (державні навчальні заклади) — будь-які державні навчальні та
виховні заклади, починаючи з дошкільних дитячих установ і закінчуючи вищими
навчальними закладами, закладами післядипломного навчання та перепідготовки
кадрів.
Конфесійні навчальні заклади — дошкільні, середні загальноосвітні та вищі навчальні
заклади всіх рівнів, засновані релігійними організаціями, які забезпечують загальну
та/або професійну освіту, згідно з державними стандартами, а також конфесійно
орієнтовані виховання та релігійну освіту загально-просвітницького характеру.
Ліцензуються та акредитуються відповідними органами державної влади на загальних
підставах.
Майно релігійного призначення (У чинному законодавстві: культове майно; молитовні
будинки і культове майно.)
— будівлі, земельні ділянки
та предмети, необхідні для забезпечення релігійної практики церкви (релігійної
організації) відповідно до її внутрішніх настанов.
Будівлі релігійного призначення (У чинному законодавстві: культова будівля, культова
споруда, культовий будинок, молитовна споруда, релігійна споруда.)
— будівлі (споруди, приміщення), призначені для здійснення конфесійно визначеної
релігійної практики, що можуть мати визначену архітектуру (дзвіниці, каплиці, кенаси,
кірхи, костели, мечеті, мінарети, монастирі, пагоди, синагоги, собори, храми,
церкви
та ін.
(Окремі з наведених понять є полісемантичними (собор, синагога, храм). Тут вони
вживаються саме як означення будівель релігійного призначення.)
)
або не мати такої (молитовні будинки). До будівель релігійного призначення мають бути
віднесені будівлі релігійних (духовних) освітніх закладів. Кожна будівля релігійного
призначення має містити визначену та відому
символіку,
що означає її конфесійну належність. Наявність символіки слугує захистом від посягань
на релігійні почуття віруючих та забезпечує право громадян на інформацію.
Особливу групу будівель релігійного призначення становлять міжконфесійні будівлі
релігійного призначення — будівлі, що передбачають і містять архітектурні особливості,
предмети та символіку, притаманні будівлям релігійного призначення різних конфесій, та
використовуються релігійними організаціями цих конфесій спільно на добровільних
засадах.
На сьогодні Україна фактично не має практики будування та використання
міжконфесійних будівель релігійного призначення. Таку практику, що є поширеною у
країнах Європи, можна визнати доцільною, такою, що сприяє міжконфесійній (а відтак —
громадській) злагоді, та є доречною в умовах обмежених фінансових можливостей
церкви (релігійних організацій) та їх недостатньої забезпеченості будівлями для
здійснення релігійної практики.
Використання міжконфесійних будівель релігійного призначення є внутрішньою справою
церкви (релігійних організацій).
Земельні ділянки релігійного призначення. До майна релігійного призначення повинні

9 / 14

Проект Концепції державно-конфесійних відносин в Україні
18.07.2008 11:27

бути віднесені: земельна ділянка, на якій розташована будівля релігійного призначення і
розмір якої є достатнім для належного виконання відповідної релігійної практики
(включаючи проведення процесій, ходів, паломництв та інших масових дій релігійного
характеру на території будівлі); земельна ділянка місця паломництва (якщо воно не
містить будівлі релігійного призначення), виділена з урахуванням максимального числа
паломників, які одночасно можуть перебувати в названому місці.
Предмети релігійного призначення — предмети, необхідні для здійснення релігійної
практики, включаючи релігійну літературу та аудіо- і відео- матеріали, що містять
відповідне маркування. Особливу групу предметів релігійного призначення становлять
релігійні реліквії, святині та релігійні символи.
Особливу групу майна релігійного призначення становлять будівлі, земельні ділянки та
предмети релігійного призначення, що одночасно є пам’ятками архітектури, ландшафтної
культури, мають особливу загальнонаціональну художню та/або наукову цінність.
Вирішення питань власності (володіння, розпорядження, користування), збереження та
охорони стосовно таких будівель, земельних ділянок чи предметів має підлягати
спеціальному законодавству, розглядатися окремо в кожному випадку з обов’язковою
участю представників церкви (релігійних організацій), громадськості, науковців, фахівців
у сфері охорони культурної спадщини і природно-заповідних зон, за необхідності —
міжнародних експертів. Право власності (володіння, розпорядження, користування)
таким майном реалізується винятково за умови укладення охоронного договору.
Місіонерське служіння — елемент релігійної практики; діяльність, спрямована на
поширення певного віровчення та відповідної йому практики, здійснювана, зокрема,
спеціально створюваними релігійними організаціями (місіями).
Місіонерська діяльність має регулюватися, з одного боку, релігійною нейтральністю
(світським характером) держави та релігійною толерантністю (віротерпимістю) церкви
(релігійних організацій), а з іншого — законними інтересами громадян на захист їх
здоров’я та приватного життя, а також — законними інтересами суспільства на захист
його традиційної релігійної культури.
Новітні релігійні рухи (неорелігії) — віровчення, що виникли та виникають у період з
другої половини ХХ століття по цей час. Внаслідок нетривалого існування, релігійні
практики, які відповідають цим віровченням, не є достатньо відомими, що зумовлює певні
проблеми в частині їх суспільного сприйняття та юридичного визнання з боку держави.
Особливою проблемою є визнана на міжнародному рівні наявність серед новітніх
релігійних рухів таких, чия практика може заподіяти шкоду життю та здоров’ю громадян,
суспільній моралі, громадському порядку та збереженню традиційної релігійної культури
суспільства.
Паломництво, місця паломництва. Паломництво — визначене внутрішніми приписами
релігійної організації обов’язкове (бажане) відвідання певних місць, що мають особливе
значення у віровченні та релігійній практиці.
Пастирське (душпастирське, духовне) служіння церкви (релігійних організацій) —
елемент релігійної практики; діяльність, здійснювана, як правило, спеціально
підготовленими особами (священнослужителями, богословами), спрямована на
задоволення власне релігійних потреб віруючих і визначена приписами віровчення та/або
традиціями релігійної практики.
Забезпечення права на свободу совісті передбачає як право віруючого на спілкування з
особою, яка здійснює пастирське служіння, так і право церкви (релігійних організацій) на

10 / 14

Проект Концепції державно-конфесійних відносин в Україні
18.07.2008 11:27

здійснення пастирського служіння, незалежно від місця перебування віруючого
(віруючих). Це особливо стосується місць з обмеженим спілкуванням та/або правом особи
на пересування (так звані закриті аудиторії чи місця з обмеженим доступом: військові
формування; навчальні заклади; лікувальні стаціонари; заклади інтернатного типу;
експедиції; зарубіжні представництва; місця відбування покарань тощо).
Державні установи, що за характером своєї діяльності обмежують спілкування та/або
право на пересування громадян, зобов’язані забезпечувати означені права. Такі
державні установи можуть укладати відповідні договори (угоди) з окремими релігійними
організаціями або їх об’єднаннями та оплачувати діяльність священнослужителя
(священнослужителів) із власного бюджету. Наявність зазначеного договору (угоди) не є
підставою, по-перше, для відмови громадянам у спілкуванні із священнослужителем
конфесії, до якої вони належать, але відповідний договір з нею названою державною
установою не укладений; по-друге, у примушуванні невіруючих громадян та віруючих
інших конфесій до спілкування зі священнослужителем тієї конфесії, з якою укладений
договір (угода).
Священнослужителів, які здійснюють пастирське служіння в місцях з обмеженим
спілкуванням та/або правом пересування, як правило, називають капеланами (звідси —
інститут капеланства).
Релігійна література та релігійні аудіо- та відеоматеріали — література (аудіо- та
відеоматеріали), у яких з позиції певної конфесії (церкви, релігійної організації)
трактуються питання її та/або інших віровчень і релігійної практики. Релігійна література
(аудіо- та відеоматеріали) повинні мати спеціальне маркування та/або містити повну
офіційну назву релігійної організації, що здійснила видання (підготовку та випуск аудіота відеоматеріалів). Маркування слугує захистом від фальсифікації зазначених
конфесійних позицій, ознакою, за якою на літературу та названі матеріали поширюються
встановлені державою пільги.
Релігійна організація — об’єднання віруючих на основі єдиного віровчення, якому
властиві всі ознаки соціальної групи та яке побудоване згідно з приписами віровчення;
має право на набуття статусу юридичної особи з усіма правовими наслідками, що з цього
випливають.
Одним із типів релігійної організації є церква — структурована релігійна організація,
заснована на ієрархічному принципі, з відповідною системою управління та
регламентацією відносин всередині організації, з іншими релігійними і світськими
організаціями та державою.
Релігійна (духовна) освіта — набуття/надання знань з певного віровчення та навичок
відповідної
релігійної практики з метою усвідомленого
визнання згаданого
віровчення
як власного переконання особи. Релігійна освіта може мати загально-просвітницький
характер або бути професійно орієнтованою.
Релігійна практика — спосіб життя, зумовлений і визначений віросповіданням; діяльність
, зумовлена та визначена визнанням і поширенням певного
віросповідання,
охоплює: виконання індивідуально та/або разом з іншими визначених внутрішніми
релігійними приписами обрядів (ритуалів, церемоній,
паломництв
); дотримання приписів стосовно: певних форм спілкування віруючих і
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священнослужителів (богослужіння, таїнства); відзначання певних свят, днів відпочинку
(робочих і вихідних днів); набуття/ надання
релігійної освіти
;
трактування (інтерпретація, тлумачення)
віровчення,
продукування та систематизація релігійних ідей з конфесійно визначених позицій
(богослов’я, теологія). Елементами релігійної практики є
пастирське
та
місіонерське служіння.
Відповідно, забезпечення права на свободу совісті передбачає право церкви (релігійних
організацій) на заснування та утримування вільно доступних місць здійснення релігійної
практики, (включаючи місця паломництва); виготовлення, придбання, володіння та
користування предметами, необхідними для здійснення релігійної практики (предметів
релігійного призначення
),
їх імпорт, експорт та розповсюдження (продаж); заснування підприємств для їх
виготовлення (виробництва), а також для видання (друку) та розповсюдження
релігійної літератури;
заснування друкованих та електронних конфесійних засобів масової інформації;
заснування
релігійних (духовних) навчальних закладів
усіх рівнів і форм навчання для професійної підготовки
священнослужителів;
відрядження своїх представників за кордон для здобуття професійної релігійної освіти;
прийому зарубіжних фахівців для надання освітніх послуг у
релігійних (духовних) навчальних закладах;
здійснення міжнародних контактів.
Релігійні (духовні) навчальні заклади — навчальні заклади, що забезпечують релігійну
освіту як професійну (пастирську, богословську).
Релігійні реліквії, святині та символи (У чинному законодавстві використовується термін
“релігійні святині”.)
— встановлені приписами
віровчення та/або історичними традиціями релігійної практики особливі відмітні знаки,
предмети, будівлі, земельні ділянки, місця поховання, що означають або уособлюють
самобутність
віросповідання
(конфесії) та певні, важливі для його
віровчення, релігійної практики
чи історії смисли.
Священнослужителі — зведені в духовний сан служителі церкви (релігійних організацій)
з відповідними правами та обов’язками у здійсненні
релігійної
практики
,
насамперед у частині
пастирського служіння.
Служіння — узагальнюючий термін для означення різних видів діяльності церкви
(релігійних організацій), та окремих осіб, які складають
релігійну організацію
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(священнослужителів і віруючих).
Соціальне служіння церкви (релігійних організацій) — діяльність церкви (релігійних
організацій), що виходить за межі задоволення власне релігійних потреб в
іруючих,
здійснюється як
священнослужителями
, так і
віруючими
(мирянами, прихожанами) та спрямовується на розв’язання загальносуспільних проблем.
При цьому соціальне служіння церкви (релігійних організацій) не повинне
використовуватися як засіб її місіонерського служіння; неприпустимо зловживати
соціальною незахищеністю окремих суспільних верств чи громадян.
Соціальне служіння церкви (релігійних організацій) підтримується державою шляхом
формування відповідної нормативно-правової бази та надання можливих пільг і
посильної фінансово-матеріальної допомоги, зокрема, в межах відповідних спільних
програм.
Толерантність тут — визнання права на існування за іншою релігією (конфесією) та
нерелігійними формами переконань, права інших на сповідування будь-якої або не
сповідування жодної релігії; дотримання цього права шляхом свідомої відмови від
утвердження зверхності власних переконань, уникнення будь-якої образи почуттів
невіруючих та релігійних почуттів віруючих інших конфесій; вияв поваги до
священнослужителів, релігійних реліквій, символів, місць паломництва, будівель і
предметів релігійного призначення.
Традиційна релігійна культура українського суспільства — сукупність (цілісність) релігій,
історично притаманних народу України, таких, що формували його культуру та
ментальність, фактично визнаних суспільством як загальна цінність і загальне культурне
надбання.
У цьому контексті показовим є фактичне визнання державою і суспільством визначної
ролі християнства Київської церковної традиції (православ’я та греко-католицизму) у
формуванні культури України та ментальності українського народу, що виявляється у
встановленні великих християнських свят як державних свят України, трансляції
християнських богослужінь державними радіо- та телеканалами. Безперечним є внесок
до культури та ментальності українського народу як етнічної і політичної спільноти
римо-католицизму, протестантизму, ісламу, іудаїзму, релігій національних меншин, які
століттями живуть в Україні і збагачують її духовно-культурне надбання, сприяють її
самобутності та відкритості світовій спільноті, запобігають уніфікації населення та
знеособленню України у світі, що глобалізується.
Церква. За існуючою мовною практикою поняття “церква” є полісемантичним. У цій
Концепції воно використовується в наступним значеннях: (1) як узагальнене поняття, що
означає релігійні організації як такі; (2) як означення певного типу
релігійних організацій,
притаманних, насамперед, християнству; (3) як означення певного типу
будівлі релігійного призначення,
що, як правило, має певні архітектурні особливості. Значення поняття щоразу випливає із
контексту.

13 / 14

Проект Концепції державно-конфесійних відносин в Україні
18.07.2008 11:27

Інститут релігійної свободи
www.irs.in.ua
Джерело:
Прес-служба Держкомнацрелігій

14 / 14

