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Після проголошення розбудови демократичного правового 

суспільства перед владою постає питання про дійсне відокремлення 

церкви від держави, в т.ч. від військових формувань. Свобода совісті, 

свобода думки, включно свобода вірити чи не вірити в духовне начало, 

свобода брати чи не брати участь у релігійній відправі, є правом вільної 

людини. Свобода вірити чи не вірити ніякою мірою не зменшує 

потенціал держави щодо розбудови дієвої системи патріотичного 

виховання. Однак це не означає, що держава має триматися осторонь 
вирішення релігійних проблем та культової практики у силових 

структурах. які відбуваються в ідеологічній сфері життєдіяльності 

мілітарних сил в цілому, та релігійному житті зокрема.  

Встановлення партнерських взаємин між релігійними організаціями 

і військовими формуваннями в Україні повинно відбуватися з 

урахуванням особливостей військової служби за умов суворого 

дотримання безпеки та правопорядку, моральності, збереженні здоров’я 
військовослужбовців, що буде надійним гарантом розвитку суспільної 

моралі в нашій державі, демократії та гуманізму. Така діяльність мусить 

вестися на засадах участі конфесій і релігійних деномінацій з 

урахуванням особливостей українських традицій, а також поступового 

створення правової бази для участі Церкви у духовно-патріотичному 

вихованні особового складу Збройних Сил України. 

Згідно з Конституцією України та сучасними концепціями 

державотворення, головним обов’язком держави є утвердження і  



 
забезпечення прав і свобод людини. Найвищою соціальною цінністю в 

Україні визначається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека [6, c. 141]. На переконання християн, Бог, який 

є джерелом усякого існування, так полюбив людину, що заради неї 

помер на Хресті. Наслідуючи свого Голову, Ісуса Христа, Церква у 

здійсненні своєї спасительної місії також стає на захист людини як 

образу Божого. Гідність людини, на думку християн різних деномінацій, 

є основою та джерелом її прав [1, І Кор. 15, 3]. 

Окрім того, у західній літературі, присвяченій правам людини, все 

частіше можна зустріти твердження про існування певного зв’язку між 
християнським світоглядом та походженням концепцій природних прав 

людини та громадянського суспільства прав [9]. Такої ж позиції 

дотримується директор Інституту релігії і права (Москва) Анатолій 

Пчєлінцев: “права людини, правова держава, демократія – усі ці 

цінності з’явилися на світ у надрах християнської цивілізації, їх 

виникнення і розвиток були зумовлені Євангелієм, яке проголосило 

людину Образом і Подобою Бога, Богосинівство людини” [9]. 
На основі цих міркувань можна дійти висновку, що Церква і 

держава, дбаючи про реалізацію своїх завдань у сфері суспільного 

життя, спрямовують суспільний розвиток в одному напрямку, 

характерною рисою якого є розбудова громадянського суспільства. 

Морально-етичне вчення Церкви сприяє формуванню в особи 

внутрішнього імперативу до дотримання загальноприйнятих норм, у 

тому числі і правових, що так необхідно для політичного та 

економічного розвитку України. При цьому важливо, щоб і Церква, і 
держава свої специфічні функції виконували незалежно одна від одної. 

Недотримання цього принципу може призвести до обмеження свободи 

віросповідання: з боку держави, коли авторитет Церкви та церковні 

структури намагатимуться використовувати для досягнення 

короткотермінових політичних цілей; з боку Церкви, коли за допомогою 

державно-владних важелів їй створюватиметься пільгове становище у 

порівнянні з іншими релігійними організаціями [8, с. 8]. Стаття 35 

Конституції України, яка встановлює право на свободу віросповідання, 
закріплює і принцип відокремлення держави і Церкви.  

Отже, попри різну природу держави і церкви, у сфері суспільного 

життя існує багато ділянок, де співпраця цих інституцій є не тільки 

можливою, але і необхідною. Саме такою сферою є взаємодія церкви і 

військових структур, суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням релігійних прав військовослужбовцями. Така співпраця 

сприятиме духовному відродженню та вдосконаленню військових, 
моральному та патріотичному вихованню, а підґрунтям цього повинні 

виступати риси української ментальності та створена державою правова  



 
база з питань душпастирської служби Церкви серед особового складу 

військових формувань України. Адже згідно п. 18 Статуту внутрішньої 

служби Збройних Сил України затвердженого Законом України від 24 

березня 1999 року військовослужбовці перебувають під захистом 

держави і мають усю повноту прав і свобод, закріплених Конституцією 

України [9]. 

Ще одним аргументом на користь об’єднання зусиль армії, різних 
силових структур і Церкви є взаємозалежність між релігійністю 

військовослужбовця та його дисциплінованістю і моральністю, на що 

неодноразово вказувалося командувачами – офіцерами різних рангів. В 

умовах кризового морально-психологічного стану серед військово-

зобов’язаних це набуває особливого значення (згідно з дослідженнями, 

соціальний настрій українських офіцерів є переважно негативним, 

близьким скоріше до апатії та депресії, ніж до підйому та ентузіазму; 

відомі чисельні факти позастатутних відносин серед рядового та 
сержантського складу, що інколи призводило до самогубств та ін.) 

[2, с. 194]. 

Така ж взаємозалежність відзначається і в арміях інших країн. 

Наприклад, американські фахівці вважають, що військовослужбовець є 

добре збалансованою особистістю лише тоді, коли має три 

взаємопов’язані якості: фізичне здоров’я, психологічну стійкість та віру в 

Бога [9]. 
Присутність священнослужителя у військовій частині дозволяє 

вирішити одразу декілька проблем, пов’язаних із реалізацією 

військовослужбовцями релігійних прав. По-перше, відпадає 

необхідність відпускати військовослужбовців на богослужіння, які 

можуть проводитися у військовій частині, що підвищує її мобілізаційну 

готовність. У воєнний час чи в умовах екстремальних ситуацій, це може 

мати вирішальне значення. По-друге, військовий капелан краще розуміє 

потреби військовослужбовців завдяки безпосередній близькості до 
їхнього життя. По-третє, з’являється реальна можливість залучення 

священнослужителя до виховної роботи чи соціальних програм, як це 

практикується у збройних силах інших країн. Окрім того, військовий 

душпастир може виступати посередником між командувачем і 

підлеглими і сприяти швидшому та ефективнішому вирішенню 

конфліктних ситуацій щодо питань, які безпосередньо не стосуються 

військової сфери. Капелан також може виконувати роль однієї з ланок 

цивільного контролю у мілітарних структурах, необхідність розвитку 
якого набирає все більшої актуальності [7, с. 12]. 

Правовою основою, своєрідною “відправною точкою” 

запровадження і розвитку інституту військового капеланства (окрім вже 

згадуваної ст. 35 Конституції України) є положення ст. 6 Закону України  



 
“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей” від 20 грудня 1991 року, у якому зазначено, що 

“військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не 

сповідувати ніякої, відправляти релігійні обряди, відкрито висловлювати 

і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Ніхто не 
має права перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх 

релігійних потреб”[7, с. 12]. 

У ст. 21 Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації” від 23 квітня 1991 року підкреслюється, що “командування 

військових частин надає можливість військовослужбовцям брати участь 

у богослужіннях і виконанні релігійних обрядів”. Піклуватися про 

духовний розвиток підлеглих віднесено до обов’язків 

командирів[5, с. 192]. 
Недоліками та особливістю українського законодавства, яке регулює 

реалізацію свободи віросповідання, є те, що воно розглядає Церкву як 

цілість, яку фактично позбавлено легального статусу. Проте, віровчення, 

що є основою будь-якого віросповідання, твориться не окремою 

громадою, а спільнотою вірних разом з її організаційною та освітньо-

виховною інфраструктурою, на що наголошував у лютому 2003 року 

Голова Державного комітету у справах релігій України Віктор 
Бондаренко, говорячи, що “настав час надати Церкві як суспільному 

інституту право юридичної особи, бо у нас і досі зберігається практика 

радянських часів, коли з одного боку – держава, а з іншого – релігійна 

громада” [4]. 

Не зважаючи на прогалини у чинному законодавстві, у ньому 

передбачена можливість не регламентовані законом відносини держави 

з релігійними управліннями і центрами врегульовувати відповідно до 

домовленостей між ними і державними органами[9]. Зі Збройними 
Силами України, як органом, що є структурним елементом виконавчої 

влади[4] і на який покладено державні функції захисту суверенітету та 

територіальної цілісності можуть укладатися такі ж домовленості. Вони 

можуть служити основою для визначення правового статусу 

військового капелана на території підвідомчій відповідному органу 

військового управління, що виступив однією зі сторін домовленості. 

Такий шлях розвитку нормативно-правової бази інституту військового 
капеланства дозволятиме спочатку напрацювати моделі дієвої співпраці 

армії та Церкви, а потім закріпити їх на законодавчому рівні [3, с. 108]. 

Таким чином, душпастирська служба військовослужбовців в Україні 

може здійснюватися, виходячи з існуючої законодавчої бази. А саме: 

1). статті 35 Конституції України, яка стверджує наступне: “Кожен 

має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає 

свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої,  

 



 
безперешкодно відправляти одноособове чи колективно релігійні 
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність” [9]; 

2). статті 17 Конституції України: “...Збройні Сили України та інші 

військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження 

прав і свобод громадян...” [6]; 

3). статті 1 Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації”: “...гарантування [державою] сприятливих умов для 

розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і 

співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віровизнання” 
[4]; 

4) статті 3 Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації”: “Кожному громадянину в Україні гарантується право на 

свободу совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати 

релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи 

разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати 
свої релігійні або атеїстичні переконання. 

Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і 

світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні 

громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від 

сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних 

обрядах і церемоніях, навчання релігії” [4]; 

5). статті 5 Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації”: “Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від 
держави. Держава захищає права і законні інтереси релігійних 

організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і 

світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують 

релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх 

релігійними організаціями; бере до відома і поважає традиції та 

внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать 

чинному законодавству. 

Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 
релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, 

створених за ознакою ставлення до релігії. 

Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед 

законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 

віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. 

Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Релігійні організації мають право брати участь у громадському 
житті, а також використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями 

засоби масової інформації” [4]; 

 



 
6). статті 21 Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації”: “Релігійні організації мають право засновувати і 

утримувати вільно доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а 

також місця, шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва). 

Богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії 

безперешкодно проводяться в культових будівлях і на прилеглій 

території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на 
кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і 

будинках громадян, а також в установах, організаціях і на 

підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою 

адміністрації. 

Командування військових частин надає можливість 

військовослужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні 

релігійних обрядів” [4]. 
У різних країнах світу питання задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців вирішується або конституцією країни, або 

міжнародним договором (Конкордатом), або законом, або наказом 

міністра оборони. Може бути варіант поєднання (в різних варіантах) 

зазначених шляхів.  

Весь перебіг діяльності у сфері становлення військового 

капеланства в Україні свідчить, що у нас – лише через прийняття Закону 

України можливе вирішення цього питання. Хочеться вірити, що 
сучасна державна влада усвідомить необхідність забезпечення 

релігійних прав військовослужбовців. 
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