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Постановка проблеми. Кристалізована 
національна ідея, яка об’єднала б український 
народ і стала рушійною силою для перетворень і 
соціального прогресу, так і не була створена, і на 
сьогодні це питання ще залишається без відпові-
ді. Незважаючи на існуючі у процесі розбудови 
демократії досягнення, зазначимо, що вони не 
досить переконливі, особливо для тих українців, 
які вже втратили надію відчути справедливість і 
побачити власний добробут. Реформи, трансфо-
рмації, які тривають в Україні, вимагають зміни 
форм діяльності уряду, всієї бюрократичної ма-
шини – спадщини радянської системи. Цей про-
цес об’єктивно необхідний та продиктований не 
тільки потребою в демократичних перетвореннях 
на теренах нашої держави, але й значними змі-
нами в характері суспільно-політичних і еконо-
мічних світових процесів. Демократичні здобут-
ки у нашій державі справді є, але характер, суть 
цієї демократії з „українським обличчям” потребує 
прискіпливого дослідження. Цілком природним 
постає питання наскільки державно-церковні від-
носини сталі, які загрози та протиріччя виникають 
у контексті цих відносин і наскільки українські 
церкви зацікавлені в розбудові сталих релігійних 
відносин, соціальної та справедливої держави. 

Сутність наукової розробки проблеми. Іс-
тотний внесок у дослідження різноманітних аспек-
тів даної проблеми зробили такі російські та вітчи-
зняні вчені, як С. Алексєєв, В. Бабкін, Г. Дж. Бер-
ман, М. Козюбра, О. Костенко, В. Нерсесянц, А. 
Сухов, Д. Угринович, С. Токарєв, М. Андріанов, А. 
Колодний, А. Полешко, П. Рабінович та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні ціннос-
ті християнської моралі для розвитку та цивілі-
зованого існування сучасного українського сус-
пільства; взаємозв’язку та взаємозалежності пра-
вових і моральних норм і неможливості побудо-
ви громадянського суспільства в Україні без ре-
лігійного ренесансу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна сус-
пільно-політична ситуація в українській державі 
характеризується досить високим рівнем соціаль-

ної напруги. Вона насамперед породжується про-
тистоянням ідеологій наявних партійно-політичних 
рухів і, в підсумку, зумовлює нестабільність у дер-
жаві. Одна із суттєвих причин такого стану – від-
сутність у ній розвинених структур громадянсько-
го суспільства. Тому за таких умов актуалізується 
проблема становлення та подальшого розвитку 
структурних елементів інституцій такого суспільс-
тва, які за своєю суттю покликані здійснювати 
громадський контроль за діяльністю всіх гілок вла-
ди. Одним із суттєвих чинників вказаного процесу 
виступають релігійні інституції та організації. Як 
показала історія, вони можуть серйозно гальмувати 
такий процес або, навпаки, суттєво його приско-
рювати. Більше того, вони аж ніяк не можуть за-
лишатися осторонь цього процесу, оскільки самі 
виступають важливою складовою громадянського 
суспільства [1, с. 497-498]. 

Для частини українців успіхи громадянсь-
кого суспільства в країнах Заходу очевидні. І, в 
першу чергу, це пояснюється тим, що воно пос-
тавило державу під жорсткий і ефективний конт-
роль громадян. Відтепер державні структури 
змушені служити народу не на словах, а на ділі, 
оскільки пересічний громадян отримав реальні 
важелі впливу на них. Тому, як свідчить практи-
ка, значно зменшився ступінь відчуженості орга-
нів державної влади від людей. Державні органи 
у своїй діяльності змушені орієнтуватись на 
створення сприятливих умов для реалізації мате-
ріальних і духовних потреб громадян власної 
держави. Саме в результаті діяльності громадян-
ського суспільства витворено сучасну західно-
європейську цивілізацію на засадах пріоритету 
свободи та прав людини. 

Проблема формування й утвердження ін-
ституцій громадянського суспільства стала акту-
альна в Україні з набуттям нею державної неза-
лежності і проголошенням на конституційному 
рівні головною цінністю буття людини. Такий 
підхід зумовлюється насамперед тим, що радян-
сько-партійна форма державного управління в 
очах більшості людей себе повністю дискреди-
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тувала, оскільки слугувала утвердженню пріори-
тету інтересів держави над інтересами простих 
людей в особливо жорстоких і цинічних формах. 
Для прикладу досить навести голодомор в Укра-
їні, який забрав 7-10 мільйонів життів українців. 

Зрозуміло, що нова українська держава, яка 
практично розбудовувалася на руїнах тоталітар-
ної, об’єктивно успадкувала її основні негативні 
риси. До них, у першу чергу, належать рудимен-
ти утвердження пріоритету інтересів держави 
над інтересами людини, що, відповідно, зумов-
лює відчуженість уже нової української влади 
від народу, її „махровий” бюрократизм, масове 
використання владних можливостей для особис-
того збагачення державних чиновників, невипра-
вдані для них соціальні пільги, які мають циніч-
ний характер, оскільки поглиблюється процес 
зубожіння широких верств населення. Іншими 
словами, така влада продовжує бути самодостат-
ньою, оскільки практично не залежить від влас-
них громадян. Саме тому невелика група людей 
за явного потурання влади стала володарем ос-
новних засобів виробництва. Ті матеріальні цін-
ності, які створювались важкою працею не одно-
го покоління людей, за дуже короткий період у 
результаті маніпуляцій і махінацій стали власніс-
тю окремих людей, часто з кримінальним мину-
лим. У результаті майнове розшарування в Укра-
їні набуло просто непристойного характеру як 
для цивілізованої країни. Про це, зокрема, свід-
чить і те, що середня зарплата в державі практи-
чно не перевищує прожиткового мінімуму. Хро-
нічною стала проблема безробіття (особливо в 
сільській місцевості), рівень якого, за оцінкою 
незалежних експертів, сягає 30 % проти 4 % офі-
ційних показників. 

Держава не забезпечує в повному обсязі 
проголошених нею ж базових соціальних прав і 
свобод особистості. Так, кожен 5-й українець 
змушений працювати на чужині. Мають психіч-
ну патологію 6 мільйонів громадян. Середній вік 
життя чоловіка – 61 рік, а жінки – 73 роки (рі-
вень Гондурасу) [2, с. 2]. 

Неупереджений аналіз стану такої соціаль-
но-економічної ситуації свідчить про те, що вла-
да практично залишила власних громадян на ви-
живання. І як наслідок, протягом останніх років 
фіксувалась стійка тенденція втрати довіри гро-
мадян до своєї держави, точніше до її владних 
структур. За даними соціологічних опитувань 
„92 % громадян України переконані, що вони не 
впливають на центральну владу, 89,9 % – на вла-
ду місцеву, й лиш 0,7 % респондентів вважають, 
що вони можуть істотно впливати на центральні 

та регіональні владні структури. 86,2 % громадян 
не почуваються господарями своєї держави; 
вважають себе такими лише 7,4 %” [3, с. 2]. 

Заради справедливості варто вказати, що цю 
ситуацію змушена усвідомлювати і сама влада, яка 
намагається реформувати всі гілки державних 
структур. Але, як показує історична практика, ре-
формування „згори”, як правило, не призводить до 
позитивних результатів, оскільки кожна існуюча 
система, перш за все, намагається зберегти свою 
цілісність і суть. Тому проблему подолання відчу-
женості держави від власних громадян може і по-
винно розв’язати створення громадянського суспі-
льства, яке шляхом установлення реального гро-
мадського контролю за діяльністю всіх владних 
структур змусить їх працювати, в першу чергу, на 
пересічного громадянина України. 

Громадянське суспільство, як відомо, 
включає всю сукупність недержавних відносин у 
державі (соціально-економічні, духовно-куль-
турні, моральні, релігійні, етнічні). У Конститу-
ції України закріплені положення, які прямо сто-
суються проблеми співвідношення громадянського 
суспільства і держави. У них, зокрема, вказується 
на те, що громадянське суспільство повинно ґрун-
туватися на таких основоположних засадах, як 
свобода, рівноправність, самоорганізація і саморе-
гулювання. Обов’язок органів державної влади – 
служіння громадянському суспільству шляхом га-
рантування та створення рівних можливостей для 
всіх як основи соціальної справедливості. 

За таких умов об’єктивно існує суспільна 
потреба в тих силах чи рухах, які могли б реаль-
но взятися за розв’язання даної суспільно-
необхідної проблеми. Однією із таких духовних 
сил виступають релігійні інституції й організації. 
Це пояснюється тим, що більша частина грома-
дян, незалежно від їх релігійного самовизначен-
ня, звертають увагу на важливість соціальної ді-
яльності і місії Церкви, ратують за її активну 
участь у вирішенні суспільно-значимих проблем. 
Сьогодні це практично єдиний суспільний інсти-
тут, який користується найвищим рівнем довіри 
з боку громадян. 

Зазначимо, що нині ряд християнських Це-
рков переосмислюють свою суспільну роль у со-
ціумі, форми і методи її реалізації. І, як свідчить 
практика, поки що однозначної відповіді немає. 
Про це, зокрема, свідчить той факт, що в їх кері-
вництві у цьому питанні є розмежування. Так, у 
православ’ї такий поділ у принципі відбувається 
за відомою лінією, яка умовно поділяє клір на 
„консерваторів” і „лібералів”. Перші, побоюю-
чись, що Церква, беручи активну участь у світсь-
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кому житті, втратить свою ідентичність, стоять 
на позиції збереження літургіко-істо-ричної спа-
дщини. „Ліберали”, навпаки, визнають потребу в 
постійному оновленні форм і методів церковного 
життя, постійного діалогу з „зовнішнім” світом і 
ставлять собі завдання про перетворення всієї 
повноти суспільного життя на засадах християн-
ських цінностей. Хоча нині серед християнських 
богословів під впливом реального життя набула 
поширення думка про те, що „Церква повинна 
цілком серйозно прийняти секулярну сферу й 
довести, що християнське служіння можливе й 
необхідне і в ній, а не тільки в монастирі чи в 
парафії” [3, с. 183]. Зрозуміло, що такий підхід 
можливий на засадах переосмислення сутності 
самої людини. Тепер вона вже розглядається як 
суб’єкт, осереддя та мета суспільства, що вима-
гає шанувати її разом із її універсальними та не-
від’ємними „людськими правами”. Через те від-
бувається переосмислення змісту і форм суспі-
льної діяльності віруючих. У християнських цер-
квах дискутуються, наприклад, питання щодо 
можливостей створення віруючими політичних 
партій, незалежних від держави й адміністрації 
профспілок, можливості боротьби віруючих за 
свої громадянські права. 

У даному контексті зазначимо, що соціаль-
на місія християнської Церкви така ж давня, як і 
вона сама. З часу свого виникнення вона пропа-
гувала положення Євангелія щодо суспільної, 
політичної, економічної поведінки віруючих, ре-
гламентувала їх обов’язки щодо ставлення до 
світської влади. 

У соціальній діяльності Церква намагалась за-
хищати вбогих, викривала несправедливість у сус-
пільстві, сприяла утвердженню справедливості та 
милосердя. Практично до XVIII століття саме Церк-
ва контролювала діяльність держави. І проблема 
створення громадянського суспільства виникла, як 
уже зазначалось, у зв’язку із секуляризаційними 
процесами в суспільстві, оскільки світська держава 
виходила з-під контролю Церкви [4, с. 41-50]. 

Реакцією на питання щодо місця і ролі Це-
ркви у сучасному суспільному житті стали соціа-
льні доктрини, соціальні вчення християнських 
церков. Вони відображають погляди і настанови 
Церкви не лише щодо особистої поведінки віру-
ючих, але й щодо обов’язків християнина щодо 
суспільства в цілому, тобто його соціальної від-
повідальності. Виходячи з релігійного уявлення 
про людину та її гідність, соціальна доктрина 
покликана дати основні методологічні принципи, 
які орієнтуватимуть віруючих як громадян у їх-
ніх соціально-політичних поглядах. Сьогодні 

християнські Церкви вважають своїм обов’язком 
виступати на захист прав і свобод громадян у 
випадках, коли владні структури своїми діями 
зумовлюють погіршення соціально-економічного 
становища віруючих та інших громадян, або 
вдаються до обмеження задекларованих консти-
туційних прав і свобод особистості. Той факт, що 
„місія Церкви є духовного порядку, насправді не 
протиставляє її світові. Надія на вічне спасіння 
та змагання (діяльне прагнення) до підтримки 
людей – це різні речі, і варто це пам’ятати, однак 
вони нероздільні, адже саме на землі в історії, в 
конкретних умовах життя кожна людина готує, 
вирішує і наперед переживає свою вічну долю. 
Несправедливість, визиск, неуцтво, які в межах 
суспільства нерідко консолідуються у справжні 
„структури гріха”, є великими ворогами людини, 
бо вони впливають на моральну поведінку лю-
дини, позбавляють її гідності особи, перешко-
джають їй здійснити своє покликання” [5, с. 15]. 

Очевидно, що ефективна реалізація пози-
тивного потенціалу Церкви на процес формуван-
ня та становлення громадянського суспільства 
можлива при гармонізації її зусиль із зусиллями 
самого суспільства та держави. У цьому плані 
варто нагадати, що у світовій практиці історично 
склалися фактично три базові моделі відносин 
між державою і Церквою – сепараційна, коопе-
раційна та протекціоністська (патерналістська). 
Перша передбачає безумовне відокремлення Це-
ркви від держави. У цій ситуації сфери діяльнос-
ті Церкви та держави жорстко розмежовані. 
Остання законодавчо забезпечує звужене поле 
діяльності релігійних організацій та здійснює 
контроль за їх роботою в сферах суспільного 
життя. Друга модель передбачає співпрацю Цер-
кви та держави, участь релігійних організацій у 
реалізації соціальних, культурних, освітніх та 
інших програмах, що фінансуються державою. 
Це створює досить широке поле для діяльності 
Церкви. І остання – третя модель передбачає від-
криту підтримку Церкви державою, в тому числі 
і фінансову. У цьому випадку Церква практично 
перетворюється на політичний інститут підтрим-
ки діючих владних структур і аж ніяк не може 
бути до них опозиційною. Зрозуміло, що саме 
друга модель коопераційна – створює оптималь-
ні можливості участі Церкви в процесі форму-
вання та розвитку засад громадянського суспіль-
ства [6, с. 157-158]. 

В Україні чинним законодавством фактич-
но передбачена перша модель – сепараційна. Це 
значно обмежує поле діяльності Церкви у названо-
му процесі. Хоча і в таких умовах її вплив на фор-
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мування суспільної свідомості очевидний. Цьому 
слугує і те, що ієрархи діючих у країні церков нері-
дко в публічній формі дають досить критичну оці-
нку тим чи іншим діям влади [7, с. 58-59]. 

Зрозуміло, що Церква як складова частина 
суспільства, як специфічна структурна складова 
громадянського суспільства, не може стояти 
осторонь тих процесів, котрі відбуваються в 
державі. Через те для кожної з існуючих в Украї-
ні церков сьогодні актуальна проблема її самови-
значення щодо присутності у процесі становлен-
ня та розвитку громадянського суспільства в на-
ший країні [8, с. 47-48]. 

Формування структур такого суспільства, в 
першу чергу, вимагає подальшої демократизації 
всіх сфер суспільного життя. Тому рівень розви-
тку демократичних процесів, участь у ньому на-
ших співвітчизників є свого роду лакмусовим 
папірцем, котрий показує рівень сформованості 
громадянського суспільства. І в цьому плані в 
Україні є проблеми. Це, зокрема, відзначає Пат-
ріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у сво-
єму Різдвяному посланні, де сказано, що „багато 
причин нестабільності і всяких негараздів у нашій 
державі, але головними з них є бездуховність і за-
недбана демократія”. Продовжуючи цю тему, він у 
своєму інтерв’ю кореспондентові „Громадського 
радіо” Олександру Кривенку (11 січня 2003 року) 
наголосив, що „для того, щоб демократія в Україні 
набирала сили, і щоб Україна стала справді демок-
ратичною – це залежить не тільки від влади, це за-
лежить і від активності самих громадян. Якщо 
громадяни будуть байдужими до тих процесів, які 
відбуваються в нашій державі, то тоді деякі сили, 
яким сьогодні належить влада, будуть зловживати 
своїм становищем, своєю владою – і тоді демокра-
тія буде занедбаною. І тому треба, щоб усі суспіль-
ні сили діяли активніше в напрямку розбудови 
української демократії”. Особливо актуально ці 
слова звучать в наші дні. 

Сьогодні у розвитку демократичних начал 
у суспільстві Церква відіграє велику роль.         
„У зміцненні демократії, – підкреслює Філарет у 
своєму інтерв’ю, – Церква може зробити немало. 
Але тільки через відродження духовності у сус-
пільстві. А духовність залежить від церкви, тому 
що на сьогодні тільки одна церква має можли-
вість впливати на наше суспільство – і не тільки 
на суспільство, а й на владу. Тому що інших 
джерел духовності, на сьогодні немає. Коли я 
кажу про церкву, я не маю на увазі одне духо-
венство, а маю на увазі всіх віруючих. А до ві-
руючих належать і наша інтелігенція, діячі куль-
тури – це теж частина церкви. І тому інтелігенція 

своїми засобами повинна відроджувати духов-
ність у нашому суспільстві”. 

Зрозуміло, що підвищення рівня соціальної 
активності віруючих людей позитивно вплине і 
на загальний рівень такої активності в суспільст-
ві. Правда, в цьому плані традиційні християнські 
конфесії мають певні власні проблеми. Адже у них 
існує започаткований ще в епоху Середньовіччя 
поділ на клір і мирян, „професіоналів”, „владу” і 
„темний люд”. І якщо духовенство вже в силу сво-
го соціального статусу зайняло соціально активну 
позицію, то „миряни в Україні мають ознаки одно-
часно активності та безсилля, оптимізму та розча-
рувань, упевненості й значних вагань” [9, с. 4.]. 

Цікаво, що частина духовенства, особливо 
парафіяльна, в принципі не зацікавлена в підви-
щенні рівня соціальної активності своїх парафі-
ян. Це пояснюється тим, що з такими віруючими 
працювати набагато складніше. І це зрозуміло, 
адже ліпше біля себе мати мирян, які знають 
тільки три речі – молитися, слухати й давати 
гроші. Через те „егоїстичні інтереси духовенства 
часто домінують над його душпастирськими 
обов’язками, через що ініціативи згори щодо 
створення на парафіях мирянських осередків за-
вершуються створенням „кишенькових” утво-
рень – слухняних і безініціативних” [9, с. 7]. 

У цьому аспекті потрібно відзначити зу-
силля римо-католицької церкви, котра намага-
ється своїх віруючих зробити повноправними 
учасниками процесу управління державою, здій-
снює пошук нових і повніших форм участі в 
громадському житті громадян-християн та не-
християн. „Життя демократії, – зазначають її іє-
рархи, – не може бути ефективним без активної, 
відповідальної та щирої участі кожного з нас” [5, 
с. 1.]. Такий підхід був узаконений рішеннями 
Другого Ватиканського собору. В його докумен-
тах, зокрема, зазначено, що „миряни не повинні 
відмовлятися від участі в громадському житті, в 
економічній, соціальній, законодавчій, адмініст-
ративній та культурній сферах, маючи за мету на 
особистому та державному рівні пропагувати 
суспільне благо” [5, с. 3]. В обов’язок католиків 
входить пропагування та захист таких суспіль-
них цінностей, як громадський порядок і мир, 
свобода і рівність, повага до людського життя та 
довкілля, справедливість і солідарність, тобто 
тих засад, котрі виступають фундаментом грома-
дянського суспільства. 

Отже, християнські церкви виступають 
суттєвим фактором демократизації життя суспі-
льства на засадах християнських цінностей, фо-
рмують соціально активну позицію віруючих у 
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справі відстоювання ними своїх громадянських 
прав, що, в кінцевому підсумку, прямо слугує 
інтересам формування і розвитку громадянсько-
го суспільства в Україні. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
можемо констатувати, що в умовах побудови 
української моделі громадянського суспільства 
моральні цінності (а точніше, цінності християн-
ської моралі) повинні стати основними, базовими 
принципами побудови та функціонування право-
вої реальності, що дасть можливість особі почу-
вати себе захищеною та вільною в суспільстві. 
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