
1 

 

 

 

 

Шифр – свідомість 

 

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА 

на тему: 

Діяльність релігійних організацій як суб’єктів соціальної роботи в 

сучасній Україні 

 

 

  



2 

 

ЗМІСТ 

                                                           

ВСТУП 3 

РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ  

6 

1.1. Релігія: історико-культурний аспект 6 

1.2. Сутність та структура релігії як соціального інституту 8 

РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 

12 

2.1. Сучасні соціологічні дослідження релігійності населення     

України 

12 

2.2. Соціальна діяльність сучасних релігійних організацій 14 

РОЗДІЛ  3.  СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

(СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ) 

18 

          3.1.  Програма дослідження  18 

          3.2.  Аналіз результатів дослідження 19 

ВИСНОВКИ 25 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 

 

  



3 

 

ВСТУП 

 Актуальність проблеми дослідження. Структурні зміни в духовному 

житті світу та України відображають парадигматичні напрямки розвитку 

суспільства на глобальному і локальному, спільнотному та індивідуальному 

рівнях. У цій неповторній динаміці трансформаційних процесів особливої 

ваги набуває розгляд питань, пов’язаних із особливостями сучасної 

свідомості, в тому числі й релігійної, яка в умовах постмодерну набирає 

нових якісних рис у всіх формах         свого вияву.  

 Стан і новітні тенденції в розвитку релігійної свідомості цікавлять не 

тільки релігієзнавців чи психологів, соціологів чи юристів. Державний 

інтерес до проблеми демонструє влада. Крім того, самі церкви вже не 

можуть не враховувати у своїй діяльності тих трансформацій, яких зазнає 

світоглядне поле. Сучасний віруючий – освічена людина, обізнана в багатьох 

сферах знань і суспільного життя. Його релігійна свідомість є результатом 

різновекторної і багаторівневої взаємодії світської культури, що визначає 

життєвий світ віруючого, і конфесійної релігійної культури, яка, знаходячись 

в центрі цього світу, трансформує його.  

На наш погляд, якщо релігійні інститути та соціальні інституції будуть 

співпрацювати, то можливі певні зміни в суспільстві. Тому природнім є 

питання про можливість релігій (і окремих релігій, і релігії як соціального 

інституту) та соціальних організацій сприяти підтриманню необхідного рівня 

соціальної інтеграції у суспільстві. 

 Вивчення значення  релігії як соціального інституту для інтеграції 

суспільства, яке вона    посідала в теоріях класиків соціологічної думки, не 

могло не привернути увагу сучасних дослідників і критиків. Теорії місця 

релігії в суспільстві  таких соціологів як І. Кант, О.Конт, Г. Спенсер, Р. Тауні, 

Е. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс,  П. Сорокін та інших справили значний 

вплив на підходи до вивчення суспільства, викликали захоплення, але в той 

же   час зустрілися із жорсткою критикою. Переважно ця критика була 

спрямована на контроверзійні теоретичні побудови Е. Дюркгейма,  М. 

Вебера, Т. Парсонса.  

Серед сучасних українських дослідників цієї теми торкалися А. Н. 

Колодний, П. Л. Яроцький, В. В. Танчер, А. О. Ручка, В. І. Лубський, А. О. 

Єришев. 
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 На сьогодні залишаються недослідженими повною мірою проблеми, 

пов’язані з сучасними особливостями і тенденціями прояву релігійної 

свідомості в Україні. Потребують більш ґрунтовного пояснення питання 

зростання значення релігійного чинника в житті сучасного суспільства в 

контексті з’ясування місця релігійних уявлень у структурі суспільної 

свідомості, а також зв’язку процесів розвитку релігійної свідомості з 

основними засадами та принципами соціального життя і соціальної практики.  

 Особливої актуальності набуває зазначене питання для сучасного 

українського суспільства. Необхідним є подальше дослідження сучасного 

стану, тенденцій та соціальної ролі релігійної свідомості в Україні. 

Об’єкт дослідження – релігія як соціальний інститут. 

 Предмет дослідження – проблеми функціонуванні релігії як 

соціального інституту та релігійних організацій як суб’єктів соціальної 

роботи в сучасній Україні.  

Мета дослідження  полягає у виявленні соціальної ролі релігії як 

соціального інституту та  її значення для теорії та практики соціальної 

роботи. 

Гіпотезою дослідження є наукове припущення, що зміст соціальної 

діяльності релігійних організацій є функціональним та плідним доповненням 

діяльності державних та громадських установ соціальної роботи. Поряд з 

цим, ця діяльність реалізується у контексті декількох протиріч: а) протиріч у 

структурі релігійної свідомості, а також протиріч між релігійною свідомістю 

та поведінкою населення України;  б) протиріч між діяльністю релігійних та 

державних установ соціальної сфери.  

 Об’єкт, предмет, мета і гіпотеза дозволили сформулювати такі 

завдання дослідження: 

1. Розкрити історико-культурний аспект релігії. 

2. Охарактеризувати сутність та структуру релігії як соціального інституту.   

3. Зробити аналітичний огляд сучасних соціологічних досліджень 

релігійності населення  України. 

4. Проаналізувати соціальну діяльність сучасних релігійних організацій та 

виявити функціональні та дисфункціональні аспекти такої діяльності в 

емпіричному дослідженні.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що наукові положення та 

висновки сприятимуть подальшому дослідженню проблем, пов’язаних із 
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змінами релігійної свідомості суспільства, ролі релігійних організацій у 

теорії та практиці соціальної роботи.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні положення та 

висновки дослідження можуть бути використані у викладанні відповідних 

розділів таких дисциплін як соціальна філософія, соціологія, психологія, 

релігієзнавство, теорія соціальної роботи. Матеріали дослідження можуть 

бути використані у практичному вивченні релігійної свідомості сучасних 

віруючих, у роботі з молоддю, а також у законотворчій діяльності під час 

розроблення загальнонаціональних та регіональних концепцій соціального 

розвитку. 

 Наукова новизна роботи полягає у проблематизації соціальної 

діяльності релігійних організацій та спробі з’ясувати не тільки 

функціональні, а й дисфункціональні аспекти такої діяльності.  

         Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, 

досягнення мети, перевірки гіпотези використано загальнонаукові методи 

теоретичного рівня (аналіз і синтез науково – теоретичних джерел з 

проблеми дослідження, порівняння, узагальнення науково-теоретичних та 

емпіричних даних), та конкретно-соціологічні методи (інтерв’ю).  

 Структура та обсяг роботи. Наукова робота складається із вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів та загальних висновків, списку 

використаних джерел, 1  додатку. Основний текст викладено на 25 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

РЕЛІГІЯ  ЯК  СОЦІАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ:  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

1.1. Релігія: історико-культурний аспект 

Релігія – дуже складне явище духовного життя суспільства, вона 

виникала у непростих умовах становлення людства, створення ним цивілізації. 

Відбувалося це внаслідок дії різних причин, а не якоїсь однієї, до того ж, у 

складних, змінних умовах [5]. 

На виникнення релігійної картини дійсності у первісної людини 

величезний вплив справили обставини психологічного характеру. Безвладність 

людей над силами природи і суспільства спричиняло постійне психологічне 

напруження. Головною емоцією був страх, він загострював увагу, тримав у 

мобілізаційній готовності весь організм, і цим добре служив людині. Але 

одночасно він штовхав на перебільшення, викликав у свідомості фантастичні 

картини, які ототожнювалися з дійсністю. Маємо на увазі також і те, що 

постійні життєві труднощі, постійна небезпека призводили до того, що життя 

первісної людини майже цілком складалося з афектів, під час яких втрачався 

контроль над діями і думками. Це ще одна причина ослаблення елементів 

істинного відображення світу. Фантастичне починає панувати над реальним. 

Так складалися психологічні причини виникнення релігійного відображення 

дійсності. 

       Причини виникнення релігії можна сформулювати так: - соціальні і 

соціально – кліматичні – незахищеність людини перед природною стихією і 

соціальними катаклізмами (війнами, голодом, епідеміями та ін.). Бажання 

знайти захист у надприродному; - гносеологічні (пізнавальні) – здатність 

людської свідомості у процесі пізнавальної діяльності наділяти 

надприродними (трансцендентними) властивостями предмети і явища, які 

людина не в змозі пізнати дослідним шляхом. Абстрактні уявлення про ті чи 

інші явища базуються не на знаннях, а на вірі; - психологічні – пов’язані з 

впливом культових дій на психіку людини. Зокрема, у індивіда під час 

релігійного обряду можуть виникати видіння (галюцинації), сильне емоційне 

збудження тощо; - соціально-психологічні – єдина віра і сумісні культові дії 

сприяють інтеграції людей у рамках певної культурної спільноти (Дюркгейм); 
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- історичні – обумовленість існуючої релігії її попереднім розвитком, тобто 

історичними коренями [4]. 

       Усі названі нами причини виникнення релігії діяли в комплексі, 

зумовлюючи одна одну, взаємопідсилюючи, домінуючи в певних умовах, але 

переважали завжди соціальні. 

Історичні форми та стадії релігії мають відносний характер і в чистому 

вигляді не існують. Вони не відокремлені між собою глухою стіною, вищі 

форми містять видозмінені елементи попередніх. Разом з тим вони дозволяють 

скласти уявлення про еволюцію релігії з одночасним збереженням її сутнісних 

ознак [6].  

       Виникнення держав, що прийшли на зміну родоплемінній 

роздробленості, обумовило появу нового типу релігії. В умовах класового 

суспільства складаються національно – державні релігії (етнонаціональні – 

іудаїзм, синтоїзм, індуїзм), що освячують соціально – політичний лад 

рабовласницьких держав. Зміцнення централізованої влади в багатьох народів 

поєднувалося з переходом від політеїзму (багатобожжя) до монотеїзму 

(єдинобожжя). Поворотним пунктом в історії релігії стало виникнення 

світових релігій: буддизму (Vl ст. до н. е.), християнства (l ст. н. е.), ісламу (Vll 

ст. н. е.).   

       Основні релігійні системи сучасності можна поділити на два типи – 

світові релігії та національні релігії. До світових релігій відносять ті, котрі 

вийшли за межі однієї країни чи народу й охопили значні території та число 

віруючих. До таких відносять буддизм, християнство, іслам. Національними ж 

вважаються ті релігійні системи, які поширені здебільшого в одній державі або 

серед одного етносу.  

Еволюційний підхід до релігії як соціального інституту знайшов 

втілення у класифікації світових релігій американського вченого Р.             

Белла. Ця класифікація, охоплюючи всі історичні форми релігії, виділяє       

п’ять рівнів їх розвитку: примітивні, архаїчні, історичні, ранні сучасні,       

сучасні [9]. 

       Примітивні релігії. До них належать тотемізм, анімізм, таба, 

землеробський культ, фетишизм та магія. Характерні їх риси – 

деперсоніфікованість богів (віра в духів, у надістотні сили, а не особу). 

Архаїчні релігії. На цьому рівні виникають шаманізм, ранні та пізні національні 

релігії (релігія Давньої Греції, Риму, Китаю, Індії, конфуціанство). Їх 
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характеризують: персоніфікація богів та перехід від зооморфізму (зображення 

богів у вигляді тварин) до антропоморфізму (богів уявляють схожими на 

людей не тільки зовнішньо, а й за поведінкою – наприклад, боги 

давньогрецького пантеону сваряться, кохають, воюють). Історичні релігії. На 

цьому рівні відбувається ускладнення релігійних форм, домінують 

християнство, буддизм, іслам. Характерними рисами стають: монотеїзм (віра в 

єдиного Бога); набуття світових рис (ці релігії поширені в багатьох країнах 

світу, наприклад, іслам, є державною релігією в 28 країнах); універсальність 

(не пов’язані з певною соціальною чи національною групою (брахманізм, 

культ Діоніса, іудаїзм), відкриті для всіх людей без будь-яких обмежень за 

національністю, статтю, професією та ін.) [5]. Ранні сучасні релігії. До них 

належать конфесіоналізовані (чітко зорієнтовані, віддані певній конфесії) 

релігії. Визнають секуляризацію суспільства (відмежування релігії від 

суспільства) та приватизацію релігії (релігія переміщується з публічної сфери 

у приватну), науковий атеїзм як альтернативу релігійного світосприйняття. 

Сучасні релігії. Цей рівень представляють модернізовані релігії, неорелігії 

(сатанізм, нехристиянські секти – мормони, свідки Єгови; необхідні культи – 

рух Харе Крішна, дзен (чань) – буддизм; науково – релігійні об’єднання – 

церква сайєнтології, вчення Реріхів, медитаційні об’єднання), а й модифіковані 

варіанти традиційних релігій [4].     

 Абсолютну неминущу цінність релігії виявляють богословські                

і  релігійно – філософські вчення. Разом з тим, релігія – це суспільно – 

історичне утворення – один з найважливіших соціальних інститутів      

людства [9]. 

 

1.2. Сутність та структура релігії як соціального інституту 

Будь-який соціальний інститут виникає тільки тоді, коли виникає 

соціальна потреба, і функціонує доти, поки існує потреба. 

Соціальні інститути – це організовані об’єднання людей, котрі 

виконують визначені соціально значимі функції, що забезпечують спільне 

досягнення цілей на основі виконуваного членами своїх соціальних ролей, 

що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками  поведінки          

[1]. Соціальні інститути підтримують соціальні структури і порядок, 

стабільність у суспільстві. 
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Релігія як соціальний інститут є системою соціальних норм, ролей, 

історично сформованим комплексом вірувань і звичаїв, ритуалів (культів), 

стандартів поведінки, духовних цінностей і заповідей, що містяться в 

духовних текстах, за допомогою яких організується, спрямовується і 

контролюється релігійна діяльність людей  [8]. 

       Формуванню релігії як соціального явища сприяли ряд факторів – 

психологічні, гносеологічні й соціальні, причому вплив останніх виявився 

найбільш вагомим. Релігія як соціальний інститут функціонує на двох рівнях 

– ціннісно – нормативному й організаційному. 

Розглянемо структуру релігії як соціального інституту. 

Релігійна свідомість є специфічною формою суспільної свідомості. 

Головна її ознака – віра в надприродне. Релігійну свідомість умовно можна 

розділити на дві складові частини – релігійну психологію і релігійну 

ідеологію.  

       Релігійна психологія охоплює різні властивості психіки людей, що 

мають пряме або посереднє відношення до релігії, наприклад, міфи, традиції, 

уявлення, установки, передсуди, емоції, настрої, думки тощо [10]. 

 Релігійна ідеологія – це теоретичний, концептуальний рівень релігійної 

свідомості. Він існує у формі систематизованого віровчення, викладеного у 

священних міфах, а на вищому рівні розвитку релігії у священних книгах 

(Біблія, Коран тощо). 

Релігійна свідомість – це сукупність образів, уявлень, почуттів і 

переживань, що мають своїм предметом священне, вище та істинне буття 

(або ж – чудесне, надзвичайне буття) та спрямоване до означених предметів.  

Основу релігії, без якої вона неможлива, складає віра – особливий 

психічний стан повного визнання і прийняття якогось твердження або 

установки без достатніх обґрунтувань. Віра буває релігійною й нерелігійною. 

Основна ознака релігійної віри – це тверде переконання людини або людей в 

існуванні надприродного, тоді як нерелігійна віра цієї ознаки позбавлена    

[6]. Зрештою, така віра може виявлятися у будь - якій сфері діяльності 

людини. Утілення релігійної свідомості в мисленні і практичних діях 

кожного окремо взятого індивіда є його релігійністю, показником ступеня 

його прилучення до релігії. 

Між релігією та мораллю як формами суспільної свідомості існує 

тісний зв'язок. Адже моральні норми є частиною будь-якої релігії. Ці норми, 
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як правило поведінки людей, записані у священних книгах усіх релігій – у 

Біблії, Талмуді та інших, особливо широко – в Корані, де є всеохоплююча 

система правил, заборон, що охоплюють найрізноманітніші відносини між 

людьми. Церква, як правило, ототожнює свою мораль із загальнолюдською. 

Та загальнолюдська і релігійна мораль не тотожні. 

Наступною складовою релігії як соціального інституту є релігійна 

діяльність, що ділиться на культову і позакультову. Культова діяльність 

безпосередньо спрямована на поклоніння надприродному. Її зміст утворюють 

культові дії, відносини, між учасниками дій, норми, що регулюють культові 

дії і відносини, а також різні засоби поклоніння – священні території і 

культові предмети. Релігійні відносини – вид ідеологічних відносин, що 

реалізується через стосунки віруючих, релігійні зв’язки громад і церков. 

Схеми відносин приписуються релігійним звичаям, нормам, правилам й 

статутам [15]. 

Релігійна організація — об'єднання послідовників певного 

віросповідання, цілісність і єдність якого забезпечується змістом віровчення 

та культу, системою організаційних принципів, правил і ролей. Іноді 

релігійні організації визначають як систему різновидів організаційно 

оформлених релігійних об'єднань, що мають управлінські та виконавчі 

органи, чітку структуру, цілісність і єдність яких забезпечується змістом 

релігійної парадигми і культу. Церква  (грецьк. kuplakov – «Господній дім») 

являє собою централізоване, численне самоврядне об’єднання віруючих, яке 

склалося на основі спільності релігійних уявлень та культової діяльності. 

Вона відіграє важливу роль у регламентації відносин усередині релігійних 

спільнот, їх взаємозв’язків зі світськими соціальними спільнотами, владою. 

         Секта     (латин. secta – вчення, напрям) – релігійне об’єднання із 

самобутнім віровченням і культом, що, як правило, відкололося від більш 

великої організації та характеризується порівняною нечисленністю, 

замкнутістю, ізольованістю від світу й від інших релігій, претензіями на 

винятковість поглядів, що сповідуються його прихильниками. Сектантські 

догмати прості, але тяжіють до основ вчення тієї релігії, з якої виникла секта  

[2]. 

Загалом роль релігії у суспільстві, безперечно, історично змінювалася, 

залежала від установленого політичного ладу країни та інших чинників. Але 
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церква як об’єктивно існуючий соціальний інститут неминуче знаходила 

гідне місце у структурі соціальних відносин.          

  

 

 

Висновки до першого розділу 

Релігія – це суспільно – історичне утворення – один з найважливіших 

соціальних інститутів людства. Релігія як соціальний інститут є системою 

соціальних норм, ролей, історично сформованим комплексом вірувань і 

звичаїв, ритуалів (культів), стандартів поведінки, духовних цінностей і 

заповідей, що містяться в духовних текстах, за допомогою яких 

організується, спрямовується і контролюється релігійна діяльність людей.  

  Структурними компонентами релігії як соціального інституту є 

релігійна свідомість, релігійна психологія, релігійна ідеологія, релігійний 

обряд, молитва.  Основу релігії, без якої вона неможлива, складає віра. 

Релігія є складним соціальним явищем, що має розмаїття форм, культів, 

функцій, методів впливу на соціальне життя. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН 

ПРОБЛЕМИ 

 

2.1. Сучасні соціологічні дослідження релігійності населення України. 

 

 В Україні суттєвою є різниця між показниками рівня релігійної 

самоідентифіації молоді залежно від регіону проживання. “Найрелігійнішим” 

є Захід, де показник тих, хто визначив себе віруючими, досяг 85,0%. 

Відповідно тут найменше невіруючих – 5% та тих, хто вагається з відповіддю 

(10,0%). Такі показники пояснюються сильною релігійною традицією у 

цьому регіоні. Відносно висока частка людей, які вважають себе віруючими, 

серед молоді столиці – 60,0% (невіруючих – 19,0%, у три рази менше). 

Певною мірою це можна розцінювати як досягнення проповідників та їхню 

успішну агітаційну роботу, яка досить активно проводиться у столиці. Це 

припущення це може мати місце, оскільки Київ, на відміну від традиційно 

релігійного Заходу, довгий час вбирав у себе атеїстичний дух і молодь, як 

правило, виховувала в нерелігійних сім’ях. Ця ж обставина зумовлює і 

досить високий відсоток (21,0%) столичної молоді, яка не змогла 

визначитися щодо міри своєї релігійності [12]. 

 Світогляд, у тому числі й релігійний, багатьох молодих людей далекий 

від “монолітності”, його характеризує досить складна структура і розмитість. 

Наприклад, до тих, хто вагається між вірою і невір’ям, віднесли себе 32,7% 

православних, 30,0% мусульман, 14,3% протестантів; до віруючих в 

надприродні сили 6,5% православних, 6,7 % мусульман, 6,3% католиків,   

10,0 % іудеїв, а також 37,7% віруючих, які не належать до будь-якої 

конкретної конфесії. 

       Повага до своїх національно-конфесійних традицій, однак, зовсім не 

переходить у готовність беззаперечно слідувати соціально-політичним і 

духовним розпорядженням релігійних керівників. Тим цікавіше 

прослідкувати, яким бачиться місто релігійних організацій молоді в нових 

умовах суспільно-політичного життя. Так, на питання: “Яку роль, на Вашу 

думку, повинні відігравати релігійні організації в духовному і суспільному 

житті країни?”, відповіді  розділилися наступним чином. За активну роль 

конфесій саме в суспільно-політичному житті суспільства висловилося лише 
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5,4% молодих респондентів. Значно більше (24,0%) вважають, що діяльність 

конфесій повинна бути спрямована тільки на задоволення релігійних потреб 

віруючих, і майже половина (49,2%) молодих людей вважає, що діяльність 

конфесій повинна бути суворо обмежена – служити укріпленню духовності й 

моральності в суспільстві. Схожі відповіді були отримані й серед дорослого 

населення (відповідно 7,0%, 24,0%, 59,7%) [13]. 

  У громадській думці молоді в підтримку духовно-моральної діяльності 

релігійних організацій виступають представники всіх світоглядних груп 

(віруючі в Бога – 56,1%, тих, хто вагається - 52,4%, віруючих у надприродні 

сили – 58,4%, індиферентні – 35,0%, невіруючі – 34,2%), а також 

конфесіональних груп (православних 56,0%, мусульман – 60%, католиків – 

75,0%, протестантів – 64,3%, буддистів – 50,0%). 

       Таким чином, більшість молоді позитивно ставиться до збільшення 

впливу релігійних організацій, фактично виражає побажання, щоб релігійні 

організації чітко визначили своє місце у громадському житті й не втручалися 

у сфери, які лежать у не їх компетенції [19]. 

 В Україні Українським інститутом соціальних досліджень у 2018 році 

було проведено соціологічне опитування. Усього опитано 1208 респондентів 

у 12 регіонах України. Вибіркова сукупність національна, квотна, 

територіально - поселенська, репрезентативна за основними соціально-

демографічними ознаками. Порівнюючи ці дані з даними про відвідування 

молодими людьми храмів, формується припущення, що респонденти, 

відповідаючи на запитання анкети: “До якої релігії себе відносите?”, 

здебільшого керувалися фактом свого хрещення у тій чи іншій вірі. Про 

високу активність віруючих у відвідуванні церков говорити немає підстав, 

оскільки лише 6,0% респондентів регулярно ходить до храму, третя частина 

(32,0%) буває там час від часу, 46,0% - рідко та 16,0% тих, хто практично не 

відвідує культових приміщень. Це ще раз свідчить на користь того, що для 

молодих людей релігія стає більш індивідуалізованою, перетворюється на 

приватну справу людини, яка не потребує спільного здійснення релігійних 

обрядів. Хоча за рейтингом довіри до різних суспільно-політичних 

інституцій, релігійні організації посідають четверте місце – 43,0% усіх 

опитаних вважають, що вони заслуговують довіри (сума відповідей “цілком 

заслуговують” – 16,0% та “заслуговують певною мірою” – 27,0%). [16]. 
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 Важливою частиною дослідження є також виявлення ступеня 

релігійної активності віруючих в відвідуванні церкви, мечеті або 

молитвенних домів. Відвідують регулярно: Православна церква 

(Московського Патріархату) – 5,0%; Православна церква (Київського 

Патріархату) – 3,0%; Іслам – 9,0%; Протестантські конфесії – 14,0%; інші 

конфесії – 7,0%. Відвідують час від часу: Православна церква (Московського 

Патріархату) – 75,0%; Православна церква (Київського Патріархату) – 61,0%; 

Іслам – 69,0%; Протестантські конфесії – 71,0%; інші конфесії – 73,0%. 

Зовсім не відвідують: Православна церква (Московського Патріархату) – 

13,0%; Православна церква (Київського Патріархату) – 16,0%; Іслам – 10,0%; 

Протестантські конфесії – 8,0%; інші конфесії – 12,0%. Наведені дані є 

парадоксальними: частина молоді, котра називає себе віруючими, переважно 

відвідують храми “час від часу”, а біля 13,0% “не відвідують взагалі”. 

 Таким чином, можна припустити, що значною мірою релігійність 

населення України вже є самостійною, коли людина сама вирішує, у що саме 

їй вірити, які положення та вимоги релігії приймати чи відкидати, чи 

дослухатися, чи ні до церковних вимог. 

 

 2.2.   Соціальна діяльність сучасних релігійних організацій 

 Найбільше релігійних організацій  зафіксовано в Західному регіоні  

країни й помітно менше у східних та південних областях. Станом на початок 

2021 року на східні області припадало 9,1% релігійних організацій (3085 

організацій), на південні — 20,6% (6966 організацій), на центральні — 30% 

(10164 організації), на західні  — 40,3% (13626 організацій). Можна 

помітити, що такий розподіл є непропорційним щодо співвідношення 

населення, яке проживає у великих регіонах нашої країни, адже на східні 

області припадає 20,8% усього населення України, на південні — 26,5%, на 

центральні області - 29,5%, на західні області — 23,2% . 

 Найбільшими ці показники є в Тернопільській (155 організацій на 100 

тисяч населення), Закарпатській (148 організацій), Волинській (139 

організацій) та Чернівецькій областях (135 організацій); найменшими — в 

Харківській (29 організацій на 100 тисяч населення) та Луганській областях 

(31 організація). Такі дані могли б свідчити не лише про меншу розвиненість 

релігійної мережі в цих регіонах, а й про меншу включеність населення 

сходу та півдня у релігійне життя. Втім зрозуміло, що ані кількість 
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релігійних організацій, ані їхня частка не є точними показниками, оскільки 

при цьому необхідно зважати ще й на кількість віруючих у кожній 

організації. Адже якщо середній розмір кількості членів якоїсь організації 

складає 1 тисячу осіб, а другої — 50 осіб, то 10 організацій першого типу 

представлятимуть більшу кількість віруючих ніж, 100 організацій другого 

типу. Тож для висновку щодо меншої релігійності жителів сходу і півдня 

необхідно враховувати міру релігійності людей та міру залучення до 

релігійних організацій.  

У рамках здійснюваної конфесіями соціальної роботи наявні суспільно 

значимі змістовні проекти і програми. Наприклад, Українська Уніонна 

конференція церкви Адвентистів сьомого дня ще у середині 1990-х років 

ініціювала створення Адвентистської медичної асоціації України (фундація 

продовжує діяти й до нині, в її рядах понад 700 фахівців вищої і середньої 

кваліфікації, які надають медичну допомогу нужденним у різних регіонах 

країни). За сприяння Української лютеранської церкви понад 15 років 

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 інтернатам для осіб похилого віку), 

“Інтенсивна корекція” (спрямована на кореляцію інтелектуального розвитку 

неповнолітніх у притулках та дитячих будинках). За наступними проектами – 

“Домашня опіка”, “Консультативний центр для жінок, постраждалих від 

торгівлі людьми” – працюють структури “Карітас” Української греко-

католицької церкви у Хмельницькій області [7]. 

Особливі зусилля докладають церкви і деномінації на ниві 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 [13].  

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” 
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(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 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 [16]. 

Активна співпраця вітчизняних релігійних організацій із їхніми 

одновірцями із-за кордону дозволяє реалізовувати значну кількість спільних 

соціальних ініціатив. 

Здобутки релігійних організацій на ниві соціального служіння за роки 

незалежності Української держави, європейський вибір України 

обумовлюють безальтернативний розвиток національної моделі державно-

конфесійних відносин на засадах партнерства.  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проаналізувавши соціологічні дослідження з даної проблематики, 

можемо зробити такі висновики: в Україні суттєвою є різниця між 

показниками рівня релігійної самоідентифіації молоді залежно від регіону 

проживання. “Найрелігійнішим” є Захід, де показник тих, хто визначив себе 

віруючими, досяг 85,0%. Відповідно тут найменше невіруючих – 5% та тих, 

хто вагається з відповіддю (10,0%). 

За роки суверенного функціонування Української держави соціальна 

діяльність діючих на її теренах конфесій набула вираженого 

багатовекторного спрямування. Ряд релігійних організацій насамперед 

докладають зусиль до розв’язання проблем соціально незахищених верств 

населення: облаштовують пункти безкоштовного харчування нужденних; 

забезпечують медичне забезпечення та лікування малозабезпечених; 

організовують літній відпочинок дітей з бідних сімей, дітей-сиріт та дітей-
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інвалідів; допомагають школам, будинкам-інтернатам, медичним закладам; 

створюють при храмах і монастирях дитячі будинки, школи-сиротинці, 

соціально-реабілітаційні центри для нарко- та алкоголезалежних осіб, хворих 

на СНІД; займаються духовною опікою громадян, які перебувають у 

виправних закладах тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА 

ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ (СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОЇ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ) 

 

3.1 .  Програма дослідження 

Актуальність проблеми. Cтруктурні зміни в духовному житті світу та 

України відображають парадигмальні напрямки розвитку суспільства на 

глобальному і локальному, спільнотному та індивідуальному рівнях. У цій 

неповторній динаміці трансформаційних процесів особливої ваги набуває 

розгляд питань, пов’язаних із особливостями сучасної свідомості, в тому 

числі й релігійної, яка в умовах постмодерну набирає нових якісних рис у 

всіх формах свого вияву.   

           На наш погляд, якщо релігійні інститути та соціальні інституції будуть 

співпрацювати, то можливі певні зміни в суспільстві. Тому природним є 

питання про можливість релігій  (і окремих релігій, і релігії як соціального 

інституту) та соціальних організацій сприяти підтриманню необхідного рівня 

соціальної інтеграції в суспільстві. Поряд з цим, функціонування релігійних 

організацій може мати, висловлюючись у дусі Р. Мертона, деякі латентні та 

часом дисфункціональні наслідки.  

Об’єкт дослідження – вплив релігії на життя українського суспільства. 

Предмет дослідження – функціональні та дисфункціональні аспекти 

роботи релігійних організацій у сфері соціальної роботи. 

Мета дослідження – проаналізувати діяльність релігійних організацій 

у сфері соціальної підтримки окремих груп населення (на прикладі молоді), 

виявити функціональні та дисфункціональні аспекти такої діяльності.  

Об’єкт, предмет і мета дозволили сформулювати такі завдання 

дослідження: 

1. Визначити характер та напрямки співпраці державних установ та 

релігійних організацій в Україні у сфері соціальної роботи. 

3. Виявити розбіжність між формами та методами соціальної роботи 

релігійних та державних установ соціальної роботи.  

4. З’ясувати латентні та дисфункціональні наслідки впливу релігійних 

організацій на практику соціальної роботи.  
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Гіпотезою нашого дослідження є наукове припущення, що соціальна 

робота (особливо з молоддю) у діяльності релігійних організацій спрямована 

у значній мірі на індивідуальну психологічну роботу з клієнтом, що є 

ефективним доповненням (а у деяких випадках й замінником) діяльності 

державних соціальних служб. Поряд з цим, така діяльність може мати й деякі 

дисфункціональні наслідки та часом суперечити державній соціальній 

політиці, принципам та напрямкам соціальної роботи державних установ.  

Методи дослідження: експертне інтерв’ю. 

Інструментарій. Для реалізації завдань дослідження було розроблено  

2 сценарії інтерв’ю (окремо для експертів представників релігійних 

організацій та для експертів державних організацій), що містили по 4 

відкритих запитання відповідно. Бланки інтерв’ю наводяться у Додатку А.  

Вибірка. Нами було опитано 5 осіб: з них 2 експерти – представники 

державних установ соціальної сфери (провідний спеціаліст центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Пирятинської РДА в Полтавській 

області і практичний психолог Горбанівського геріатричного пансіонату 

ветеранів війни та праці м. Полтава) та 3 представники релігійних 

організацій (протоієрей, настоятель Святотроїцької УБЦ, 

священнослужитель церкви християн Баптистів, священнослужитель церкви 

християн Адвентистів сьомого дня). Статус опитаних дозволяє вважати 

інтерв’ю експертним. 

 

3.2. Аналіз результатів дослідження 

Всі експерти під час нашого інтерв’ю (як представники державних, так 

і релігійних організацій) одноголосно зазначили, що вони співпрацюють у 

вирішенні гострих соціальних проблем молоді. Пріоритетним об’єктом такої 

роботи є молодь, а напрямками такої співпраці є: дошлюбне консультування, 

проблеми абортів, проблеми вживання наркотиків, куріння та алкоголізму 

серед молоді.  

 «Наш центр співпрацює з релігійними організаціями нашого району – це і 

християни-баптисти, церква п'ятидесятників, православна церква, 

Адвентисти сьомого дня» (провідний спеціаліст ЦСССДМ). 

 «Община тісно співпрацює із дитячим будинком, деякими школами 

району, а також з управлінням праці та соціального захисту населення». 

(протоієрей, настоятель Святотроїцької УБЦ) 



20 

 

 «Співпрацюємо із соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді в 

Полтавській області. (священнослужитель церкви християн 

Адвентистів сьомого дня Хабло Павло Іванович) 

 «Церква приділяє важливе значення співпраці з державними установами, 

громадськими організаціями і не релігійними організаціями, в роботу з 

населенням в роботі у соціальній сфер. Співпрацюємо з центрами 

соціальних служб, служб сім’ї та молоді, райдержадміністрацією, 

міською радою, намагаючись якимось чином покращити не тільки 

моральний, духовний але й економічний стан нашого суспільства, 

намагаючись допомагати тим людям, які потребують нашої допомоги. 

Таким чином, вливаючись у ту роботу, яку проводить держава у плані 

покращення суспільного життя нашої країни.» (священнослужитель 

церкви християн Баптистів) 

         Один з експертів (провідний спеціаліст Горбанівського геріатричного 

пансіонату ветеранів війни та праці) наголосив на тому, що співпраця їх 

установи з релігійними організаціями реалізується виключно з метою 

духовного спілкування із клієнтом: «Співпраця церкви із державними 

установами соціальної роботи полягає скоріше в духовному спілкуванні».  

Спільна діяльність реалізується у таких формах роботи  як лекції, 

“круглі столи”, семінари.  

 «Ми спільно із релігійними організаціями нашого району проводимо 

“круглі столи” з багатодітними родинами, з родинами, в яких є діти-

інваліди, з молодими сім'ями. Ми також разом читаємо лекції у школах 

для молоді з питань шкідливості куріння, алкоголізму, наркоманії, 

надаємо роз’яснювальну інформацію про ВІЛ, СНІД, також читаємо 

лекції з дошлюбного виховання. Релігійні організації допомагають сім'ям, 

які опинилися у складних життєвих обставинах: матеріальною, 

гуманітарною допомогою, продуктами харчування, одягом. Наприклад, 

церква християн-баптистів організувала з нами літній табір для дітей з 

багатодітних сімей, малозабезпечених, а також інвалідів» (провідний 

спеціаліст ЦСССДМ). 

 «Як правило, це багатодітні сім’ї, неблагополучні сім’ї, молодь, діти, 

також алко- та наркозалежні люди. Церква намагається пояснювати, 

вести роз’яснювальну роботу, а також проводити всілякі семінари, 

тренінги там, де можливо це проводити, запрошує  цих людей на  
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зібрання, де можна буде розповісти людям про хибний шлях, на який вони 

стали, про згубні звички» (священнослужитель церкви християн 

Баптистів) 

 «Проект відділу ЦСССДМ «Здорова сім'я та здорова нація». Працювали 

із сім'ями. Лекції спрямовані на здоровий спосіб життя. Для дітей 

провели 10 лекцій на тему «Куріння», «Алкоголь», «Наркотики», 

«Харчування». По закінченні були дошлюбні консультації для 

старшокласників. Потім лекції для батьків: як зрозуміти, вживає 

дитина наркотики чи ні, палить чи ні……» (священнослужитель церкви 

християн Адвентистів сьомого дня). 

        З умов стаціонарного обслуговування клієнтів (як, наприклад, у 

геріатричному пансіонаті)  «є домова церква, де священик приходить у 

відповідний час, проводить служби, літургію, сповідає, причащає підопічних, 

розмовляє з ними, надає духовну підтримку. Інші конфесії і релігійні 

організації приходять до людини просто для такого побутового 

спілкування» (провідний спеціаліст Горбанівського геріатричного 

пансіонату ветеранів війни та праці). 

Другий блок запитань інтерв’ю був спрямований на вивчення 

характеру та ефективності співпраці державних установ та релігійних 

організацій, яка була високо оцінена представниками як державних, так і 

релігійних організацій.  

  «Співпраця центру з релігійними організаціями є дуже ефективною» 

(провідний спеціаліст ЦСССДМ). 

 «Моя оцінка такої співпраці буде скоріш позитивна, але конкретно 

поставлених задач у роботі немає. Відбувається спілкування на 

емоційному рівні і побутова підтримка, тому й оцінювати більш глибоко 

неможливо» (практичний психолог Горбанівського геріатричного 

пансіонату ветеранів війни та праці). 

 «Якщо мати на увазі саму співпрацю з вищеназваними організаціями, то 

в принципі позитивна. А оцінка наших зусиль по відношенню до людини – 

в руках Господа» (протоієрей, настоятель Святотроїцької УПЦ) 

 «На даний момент можна сказати, що це доволі ефективна співпраця, 

бо є порозуміння і між державними органами, і між церковними 

релігійними організаціями, в даному випадку - церкви баптистів, 

християн-баптистів. Характер співпраці можна назвати доволі плідним. 
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Церква бере активну участь у цій праці» (священнослужитель церкви 

християн Баптистів). 

На запитання «Чи є, на Вашу, думку, розбіжність між формами та 

методами соціальної роботи релігійних та світських установ?», - ми 

отримали наступні відповіді: 

 «На мою думку, розбіжність існує, адже ми - державна установа, 

вирішуємо проблеми молоді, сімей, захищаємо їх інтереси, у тому числі й 

матеріальні, надаємо юридичні послуги. А релігійні організації, як я вже 

зазначала вище, допомагають з християнських позицій» (провідний 

спеціаліст ЦСССДМ) 

 «Оскільки релігійні установи не проводять у нас конкретно якоїсь 

роботи, ні форм, ні методів її немає, порівнювати зі світськими 

установами її не можна, ніяк порівняти» (практичний психолог 

Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці). 

Така оцінка дивує, адже соціальна робота не зводиться виключно до 

соціального супроводу, і досвід такої співпраці у працівників 

геріатричного будинку-інтернату  існує.  

 «Ми не займаємося аналізом форм і методів роботи соціальних світських 

закладів, вивченням їх тотожностей і розбіжностей, а допомагаємо 

людям, виходячи з внутрішньої потреби та за покликом душі» 

(протоієрей, настоятель Святотроїцької УПЦ Кишеня Віктор 

Дмитрович) 

 «Безумовно, церква відрізняється, оскільки вона відокремлена   від 

держави і церква відрізняється у своїх методах і способі донесення 

правильних ідей до розуму і серця слухачів. Церква виступає з позиції 

релігії, з позиції Бога, а держава - з позиції світських установ, світської 

ідеології. Тому є така розбіжність між формами та методами 

соціальної роботи, але і в тому, і в іншому випадку вони ведуть до 

одного, до того, щоб спасти людину, до того,  щоб спрямувати до 

здорового способу життя, до того, щоб повернути суспільству здорову 

людину чи допомогти тим людям, які потребують цієї допомоги як 

соціальної, так і психологічної» (священнослужитель церкви християн 

Баптистів Коротенко Степан Вікторович). 

 «Дуже велика розбіжність між світськими та релігійними 

організаціями. Релігійні установи – зацікавлені, праця найбільш плідна, 
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відвертість, чесність» (священнослужитель церкви християн 

Адвентистів сьомого дня). 

 Один із експертів зазначив, що провідною формою роботи є 

індивідуальна психологічна робота з людиною. 

 «Працюємо в тюрмах із людьми, яких життя уже закинуло або психіка 

яких уже зламана. Але тут суть нашої роботи полягає не стільки     в 

тому, щоб звільнити їх від якої -  не будь залежності, а знайти своє 

місце в цьому житті, тобто, психологічна робота з цими людьми. І 

дуже багато людей, потрібно сказати, міняють свій стиль життя, свій 

образ життя» (священнослужитель церкви християн Адвентистів 

сьомого дня). 

Далі ми спробували з’ясувати, яку роль, на думку експертів, відіграють 

релігійні організації у практиці соціальної роботи. Думки експертів як 

державних установ, так і релігійних організацій зійшлися на тому, що 

релігійні організації відіграють позитивну роль у практичній діяльності 

соціальної роботи:  

 «На нашу думку, роль релігійних організацій у практиці соціальної 

роботи плідна, ефективна, як ми вже обговорювали, тому вона має 

право на існування». (провідний спеціаліст ЦСССДМ) 

 «Практика ця позитивна і та підтримка, яку надають на такому 

частковому рівні, побутовому навіть релігійні організації і церква, 

спілкування з підопічними для них є позитивним, на них позитивно 

впливає, тому і розглядати таку співпрацю можна вважати 

позитивною» (практичний психолог Горбанівського геріатричного 

пансіонату ветеранів війни та праці). 

 «Тільки людина з кристально чистою душею і чистими помислами може 

носити в собі світло Божої сили і великою тайною оберігається» 

(протоієрей настоятель Святотроїцької УПЦ) 

 «Можливо, потрібно сказати те, що взагалі соціальна робота як поміч 

ближньому була заснована Христом, була заснована першими 

християнами і взагалі, це практика перших християн, оскільки ми знаємо, 

що в язичницьких культах, язичницьких релігіях таке не практикувалося, 

а саме з того моменту, коли Христос заповідав, щоб люди любили один 

одного і допомагали один одному, то церква дійсно як інститут, 

установлений Богом, на землі вона проповідує і намагається проводити в 
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життя саме ці принципи і треба сказати, що взагалі вся соціальна 

робота, яка існує в державі, базується на фундаменті християнства, 

заснованого більше 2000 років тому назад, і все це має корні звідси» 

(священнослужитель церкви християн Баптистів). 

 «Якщо ми проповідуємо здоровий спосіб життя, то ми повинні йти і 

розповідати про це. Релігійні організації повинні проводити обов’язково. 

Людина із церкви може розповісти батькам, що потрібно давати не 

тільки фізичні потреби, але й духовність» (священнослужитель церкви 

християн Адвентистів сьомого дня). 

Враховуючи «ефект інтерв’ю», ми беремо до уваги, що його результати 

представляються дещо декларативними, особливо при спробі виявити 

дисфункціональну роль діяльності релігійних організацій у практиці 

соціальної роботи.  

 

Висновки до третього розділу 

 Нами були проведені 5 інтерв’ю з експертами. З них 2 експерти – 

представники державних установ соціальної сфери (провідний спеціаліст 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Пирятинської РДА в 

Полтавській області та практичний психолог Горбанівського геріатричного 

пансіонату ветеранів війни та праці м. Полтава) та 3 представники  

релігійних організацій (протоієрей, настоятель Святотроїцької УПЦ, 

священнослужитель церкви християн Баптистів, священнослужитель церкви 

християн Адвентистів сьомого дня).           

 Всі експерти під час нашого інтерв’ю (як представники державних, так 

і релігійних організацій) одноголосно зазначили, що вони співпрацюють у 

вирішенні гострих соціальних проблем молоді. Пріоритетним об’єктом такої 

роботи є молодь, а напрямками такої співпраці є: дошлюбне консультування, 

проблеми абортів, проблеми вживання наркоманії, куріння та алкоголізму 

серед молоді. Спільна діяльність реалізується у таких формах роботи, як 

лекції, круглі столи, семінари.  

 На думку експертів як державних установ, так і релігійних організацій, 

що релігійні організації відіграють позитивну роль у практичній діяльності 

соціальної роботи. 

Отже, можна зробити висновок, що соціальна робота                 

(особливо з молоддю) у діяльності релігійних організацій спрямована у 
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більшій мірі на індивідуальну психологічну   роботу з  клієнтом, що є 

ефективним доповненням (а у деяких випадках й замінником) діяльності 

державних соціальних служб.  Поряд з цим така діяльність може мати й деякі 

дисфункціональні наслідки та часом  суперечити державній соціальній 

політиці, принципам та напрямкам соціальної роботи державних установ.  

 

ВИСНОВКИ 

 Релігія – це суспільно – історичне утворення,  один з найважливіших 

соціальних інститутів людства. Релігія як соціальний інститут є системою 

соціальних норм, ролей, історично сформованим комплексом вірувань і 

звичаїв, ритуалів (культів), стандартів поведінки, духовних цінностей і 

заповідей, що містяться в духовних текстах, за допомогою яких 

організується, спрямовується і контролюється релігійна діяльність людей.  

 За роки суверенного функціонування Української держави соціальна 

діяльність діючих на її теренах конфесій набула вираженого 

багатовекторного спрямування. Ряд релігійних організацій насамперед 

докладають зусиль до розв’язання проблем соціально незахищених верств 

населення. 

 Нами були проведені 5 інтерв’ю з експертами. З них 2 експерти – 

представники державних установ соціальної сфери та 3 представники  

релігійних організацій. 

 Соціальна робота (особливо з молоддю) у діяльності релігійних 

організацій спрямована у більшому ступені на індивідуальну психологічну 

роботу з клієнтом, що є ефективним доповненням (а у деяких випадках й 

замінником) діяльності державних соціальних служб. Поряд з цим така 

діяльність може мати й деякі дисфункціональні наслідки та часом суперечити 

державній соціальній політиці, принципам і напрямкам соціальної роботи 

державних установ. 
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Додаток  А 

Сценарій інтерв’ю з представниками  

світських установ соціальної роботи (державних та громадських)  

 

1. Чи співпрацюєте Ви у Вашій діяльності з релігійними організаціями. У 

яких саме проектах, у роботі з якими групами. 

2. Яки би Ви оцінили характер та ефективність такої співпраці. З якими 

саме клієнтами, проблемами робота релігійних організацій є найбільш 

плідною, ефективною.   

3. Чи є, на Вашу, думку, розбіжність між формами та методами 

соціальної роботи релігійних та світських установ  

4. Яка, на Вашу думку, роль релігійних організацій у практиці соціальної 

роботи з молоддю. Як можна пояснити цю роль з огляду на той факт, 

що за результатами соціологічних досліджень релігійність молоді 

Центральної та Східної України обмежена культовим компонентом 

(відвідування храмів на свята тощо), але справжня віра не є складовою 

способу життя більшості сучасних молодих людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

Додаток Б 

Сценарій інтерв’ю з представниками  

релігійних організацій 

 

1. Чи співпрацюєте Ви у Вашій діяльності з державними установами та 

громадськими (нерелігійними) організаціями у сфері соціальної 

роботи. У яких саме проектах, у роботі з якими групами 

2. Яки би Ви оцінили характер та ефективність такої співпраці. З якими 

саме клієнтами, проблемами робота релігійних організацій є найбільш 

плідною, ефективною.   

3. Чи є, на Вашу, думку, розбіжність між формами та методами 

соціальної роботи релігійних та світських установ  

4. Яка, на Вашу думку, роль релігійних організацій у практиці соціальної 

роботи. Як можна пояснити цю роль з огляду на той факт, що за 

результатами соціологічних досліджень релігійність населення 

Центральної та Східної України обмежена культовим компонентом 

(відвідування храмів на свята тощо), але справжня віра не є складовою 

способу життя більшості сучасних людей.  
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