
Свобода світогляду і віросповідання 

Зміст права на свободу світогляду і віросповідання визначається безпосередньо у ст. 35 Конституції 

України, де зазначено, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 

ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, 

вести релігійну діяльність. 

Світогляд - це система найзагальніших уявлень, поглядів, понять щодо світу, який оточує людей, 

щодо природи, людини та суспільства в їх цілісності і взаємозалежності, щодо їх сутності, 

походження, закономірностей існування й розвитку. Серцевиною світогляду є філософські погляди. З 

цього видно, що світогляд і думка - споріднені категорії, а тому право на свободу світогляду є власне 

одним із різновидів права на свободу думки. 

Свобода світогляду означає право мати власні погляди на природу, людину і суспільство та 

змінювати їх, сповідувати релігію або бути атеїстом, не бути примушеним з боку держави або інших 

суб'єктів суспільних відносин до певного світогляду і ставлення до релігії, а також право виховувати 

дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Адже церква і релігійні 

організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 

Зауважимо, що розглядуване право корелює з конституційним положенням про "ідеологічну 

багатоманітність" суспільного життя в Україні, де жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов'язкова (ст. 15). Конкретизацією останнього положення є вміщена у ч. З ст. 35 вказівка на те, що 

жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. 

Неодмінною складовою частиною будь-якого світогляду є вірування (оскільки не всі уявлення про 

навколишній світ можуть бути у певний час доведені науково). Предметом вірувань можуть бути 

найрізноманітніші явища - як матеріальні, так і ідеальні; як реальні, так і уявні; як давні, так і сучасні 

або й майбутні. Тому свободу віросповідання можна (у найбільш широкому розумінні цього поняття) 

інтерпретувати як можливість самостійного вільного вибору об'єкта вірувань та їх відповідного змісту. 

Така можливість є необхідним складовим елементом свободи особистого самовизначення. Ця 

свобода, як відомо, є одним із широко визнаних міжнародних стандартів прав людини. Вона є 

фундаментом особистісних прав людини. Відповідний конституційний припис саме й утверджує 

свободу духовно-ідеологічного самовизначення особи. 

У більш вузькому розумінні, свобода віросповідання - це свобода одноособове чи разом з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, вільно приймати і змінювати релігію за своїм 

вибором, входити до релігійних громад чи виходити із них, брати чи не брати участь у богослужіннях, 

релігійних обрядах і церемоніях, навчанні релігії, нести альтернативну службу замість військової, 

вести релігійну діяльність, тобто створювати нові релігійні течії та напрями, відкрито виражати і 

вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання тощо. 

Досить поширеним різновидом організації свободи віросповідання є сповідування віри у того чи 

того Бога або в інше трансцендентне начало, тобто сповідування певної релігії. Іншим же виявом цієї 

свободи є, навпаки, атеїзм. Деякі конкретні вияви першого різновиду цієї свободи (відправлення 

релігійних культів і обрядів тощо) названі у ст. 35 Конституції України. Ці вияви, зрозуміло є актами 

фізичної поведінки. І цим вони відрізняються від вибору світогляду: такий вибір є суто суб'єктивно-

психічним (духовно-ідеологічним) процесом, непідвладним безпосередньому юридичному 

регламентуванню. 

Виходячи із сучасних загальних закономірностей розвитку інституту основних прав людини, є 

підстави говорити про такі тенденції у здійсненні права на свободу віровизнання: 

а) плюралізація вірувань - як результат урізноманітнення їх об'єктів. Вона відбувається внаслідок 

розвитку людської особистості, збагачення її духовних потреб, розширення її світогляду, обізнаності, 



змін уявлень. Ця тенденція чітко простежується і в Україні, про що свідчать нещодавні конкретно-

соціологічні дослідження "стану релігійності" населення, зокрема молоді; 

б) демонополізація ролі традиційних релігій у визначенні показників моральності, "праведності" 

способу життя та поведінки особи, життєдіяльності об'єднань, груп, спільнот, у встановленні 

критеріїв соціальне змістовного розмежування "добра" і "зла" за конкретно-історичних умов, 

обставин. Одним із проявів цієї тенденції можна вважати посилення екуменічного руху серед деяких 

церков. Симптоматичним є також включення до складу тих моральних принципів, пропагувати які 

серед своїх прихильників погоджуються нині керівники певних церков, і такої чесноти, як 

віротерпимість (яку, зауважимо, слід тепер інтерпретувати як терпимість не лише до інших релігій, а 

й до атеїстів, до, так би мовити, "нерелігійно віруючих"), в) деетнізація віри (зокрема, "віри 

релігійної"). Особливо яскраво це спостерігається у процесах поширення нетрадиційних релігій, 

кількість прихильників яких збільшується серед представників різних етносів, серед жителів різних 

континентів, і Україна не є винятком у цьому відношенні. Така тенденція не оминає і традиційні 

релігії (згадаймо, наприклад, рух "Євреї за Христа"). Ось чому дедалі рідше вживається поняття 

"національна релігія" (і, відповідно, поняття "національна церква"): адже до кожної конфесії належать 

люди різного етнічного походження, і це цілком нормальне явище. Навіть щодо України, де 

найпоширенішими є, як відомо, релігії православна (організаційно представлена кількома 

"центрами", інституціями)та греко-католицька, не можна, з цілком очевидних причин, вважати їх 

суто національними. У всіх зазначених тенденціях знаходить вияв закономірне розширення права 

людини на свободу віровизнання - процес, безумовно, прогресивний і гуманістичний. Він цілком 

відповідає принциповим засадам Загальної декларації прав людини 1948 р. (статті 18,19), 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. (статті 19,27), Декларації про права 

осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р. (статті 2.1, 2.2, 

4.2). 

Здійснюючи своє право на свободу світогляду і віросповідання, громадяни мають право: 

придбавати, володіти і використовувати релігійну літературу мовою на свій вибір, а також інші 

предмети та матеріали релігійного призначення; встановлювати і підтримувати міжнародні прямі 

особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участь у зборах та релігійних 

заходах; вивозити за кордон релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту. 

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей", військовослужбовці, незважаючи на специфічний статус, вправі сповідувати будь-яку релігію 

або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні обряди, відкрито висловлювати і вільно поширювати 

свої релігійні або атеїстичні переконання. 

Закон України "Про освіту" надає можливість людині обирати для своїх дітей світську або ж 

релігійну освіту. 

Певне значення для реалізації кожною людиною права на свободу світогляду і віросповідання 

мають положення ч. З ст. 35 Конституції України, відповідно до яких "церква і релігійні організації в 

Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов'язкова". 

Із проголошеного у Конституції України загального принципу відносин церкви і держави - 

відокремленості (роздільності, "окремішності") випливають такі практичні висновки: 

а) Україна є світською державою. Це не означає, що вона впроваджує, підтримує, "спонсорує" 

атеїстичну ідеологію, заінтересована у ній. Це свідчить лише про те, що держава є нейтральною, 

безсторонньою щодо будь-яких різновидів віри - як релігійних, так і нерелігійних; 

б) держава мусить чітко окреслити у законодавстві межі свого втручання (впливу, сприяння, 

протидії тощо) у сповідання будь-якої віри, у діяльність релігійних та атеїстичних організацій, 

виходячи при цьому виключно із загальнолюдських цінностей і прав людини. Вона не повинна 



надавати матеріальної підтримки або в іншій формі активно виявляти свою прихильність до будь-

яких релігійних організацій, а також до організацій атеїстичного спрямування (зважаючи, зокрема, на 

те, що платниками державних податків є як громадяни найрізноманітніших конфесій, так і атеїсти); 

в) позитивна діяльність держави щодо різних конфесій має бути обмежена: обліково-

реєстраційною діяльністю на основі повідомного (заявницького) принципу; нейтральним 

арбітруванням у разі виникнення міжконфесійних суперечок, конфліктів з майнових та деяких інших 

неідеологічних питань за умови звернення цих організацій до відповідних юрисдикційних державних 

органів і беззастережного визнання обов'язковості рішень останніх; 

г) держава має законодавче визначити межі діяльності, фізичної поведінки (проте аж ніяк не думок, 

не віри), поза які не можуть виходити прихильники будь-якої релігії або іншої, у тому числі 

атеїстичної, віри відповідно до міжнародних стандартів цих меж (ст. 29 Загальної декларації прав 

людини). Вона повинна також здійснювати контроль за непорушенням цих меж, тобто за 

дотриманням законів віруючими усіх конфесій, усіма релігійними й атеїстичними організаціями, та 

притягати до юридичної відповідальності тих із них, котрі порушили чинне законодавство. 

Безперечно, розглядуване відокремлення не означає відсутності будь-яких контактів, зв'язків між 

державою та церквою. Як одне із громадських об'єднань церква входить до складу політичної системи 

(організації) суспільства і через своїх офіційних представників може брати участь у політичному 

житті у тих же формах, які припустимі для будь-яких звичайних (нерелігійних) громадських 

об'єднань, організацій. Не може викликати заперечень також добровільне "взаємовигідне" 

співробітництво (паралельні чи спільні дії) держави і церкви у гуманітарній сфері або з інших питань 

(наприклад, здійснення ними заходів для збереження пам'яток історії і культури, пропаганда 

загальнолюдських принципів моралі, допомога нужденним, соціальне незахищеним громадянам). 

Церква несе ті самі обов'язки за чинним законодавством, які покладено на будь-яких юридичних осіб, 

зокрема обов'язок дотримання норм фінансового, цивільного, трудового законодавства тощо. 

Зважаючи на специфічність релігійних організацій, держава врегульовує низку своїх взаємин з ними 

спеціальним законом (Закон України 1991 р. "Про свободу совісті і релігійні організації"). 

Згідно із Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" (статті 21-23), релігійні 

організації мають право: засновувати й утримувати вільно доступні місця богослужінь або релігійних 

зібрань, місця паломництва; проводити богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії; 

придбавати і використовувати релігійну літературу мовою на свій вибір, а також інші предмети й 

матеріали релігійного призначення, виготовляти, експортувати, імпортувати і розповсюджувати такі 

предмети і літературу; утворювати товариства, братства, асоціації, інші об'єднання громадян для 

здійснення добродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-

освітницької діяльності; встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки тощо. 

Щодо відокремлення школи від церкви слід мати на увазі, що у коментованому приписі термін 

"школа" має широкий смисл: йдеться про всі та будь-які державні навчальні та виховні заклади, 

починаючи з дошкільних дитячих установ і, закінчуючи вищими навчальними закладами та 

закладами післядипломного навчання і перепідготовки кадрів. Ця позиція нині послідовно 

реалізована у Законі України "Про освіту". 

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Конституції України,"...ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків 

перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі 

якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання 

цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою". 

Цей припис присвячено характеристиці наслідків, які може викликати обрання громадянином того 

чи іншого релігійного світогляду для виконання ним певних юридичних обов'язків. Адже, 

проголошуючи свободу вибору релігійного або ж іншого світогляду, держава не відмовляється від 

принципу рівності всіх перед законом, закріпленого у ст. 24 Конституції України. 



Загальне положення полягає у тому, що будь-які змістовні особливості, вимоги релігійних 

переконань, сповідуваних громадянином, не можуть бути підставою для ухилення його від виконання 

загальних юридичних обов'язків. Ані держава не повинна встановлювати з такого приводу жодних 

винятків для якихось категорій віруючих, ані, зі свого боку, громадянин, якої б релігії він 

недотримувався, не має права відмовлятися від виконання загальних юридичних обов'язків. У такий 

спосіб, знову ж таки, забезпечується рівність усіх перед законом. 

Єдиний виняток з цього загального положення Конституція України встановила щодо тих випадків, 

коли виконання загального для всіх громадян військового обов'язку входить у суперечність із 

приписами тієї релігії, яку громадянин сповідує. Але й тоді дозволяється не звільнення від 

виконання обов'язку, а лише заміна його іншим. 

Остання ситуація врегульована нині Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" та 

прийнятими для організації його виконання постановами Кабінету Міністрів України. Зокрема, 

однією з цих постанов затверджено перелік конфесій, представникам яких дійсна військова служба 

може бути замінена невійськовою службою. 

Як зазначено у ч. 2 ст. 35 Конституції України, здійснення права на свободу світогляду і 

віросповідання може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Одне з таких обмежень 

встановлене, наприклад, ст. 181 КК України, відповідно до якої тягнуть кримінальну відповідальність 

організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування 

релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю 

людей або статевою розпустою. 

Свобода світогляду і віросповідання є найважливішою, найсуттєвішою частиною, центральним 

елементом права на свободу думки і слова. Мабуть, тому у коментованому приписі для обмеження 

свободи світогляду і віросповідання встановлено значно менше підстав, аніж для обмеження свободи 

думки і слова. Щоправда, тут з'являється і нова підстава, точніше кажучи, дві самостійні підстави - 

інтереси охорони здоров'я та інтереси охорони моральності населення. Уявлення про зміст і критерій 

виділення останніх підстав мають, знову ж, оціночний характер і є конкретно-історичними. 

Право на свободу світогляду і віросповідання відповідно до ст. 64 Конституції України може бути 

обмежено також в умовах воєнного та надзвичайного стану. 

Діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку лише у випадках, 

прямо визначених у Законі України "Про свободу совісті та релігійні організації". 

Однією з правових гарантій права на свободу віросповідання є передбачена КК України 

кримінальна відповідальність за: пошкодження релігійних споруд чи культових будинків, незаконне 

утримування, осквернення або знищення релігійних святинь, перешкоджання здійсненню релігійного 

обряду (статті 178-180). 

 


