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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Сьогоднішній етап соціокультурного розвитку 

незалежної України характеризується суттєвими перетвореннями в різних сферах 

суспільного життя, перебудовою на демократичних засадах взаємин держави і 

громадянського суспільства, державних інститутів та релігійних об’єднань. 

Визначення напрямків та пріоритетів політики держави щодо релігійних 

організацій з метою досягнення суспільної та міжконфесійної злагоди, 

утвердження толерантності як основи міжлюдських стосунків, нормалізації життя 

українського соціуму потребує звернення до зарубіжного досвіду вирішення 

питань у цій сфері. Особливий інтерес, в умовах соціальних перетворень в Україні, 

представляє розгляд специфіки відносин між інститутами громадянського 

суспільства і новими релігійними рухами. Одним з інститутів, який докладає 

значних зусиль у впливі на позиції держави та суспільства відносно діяльності 

неорелігій, є антикультовий рух. 

В сучасних умовах антикультовий рух є явищем багатогранним. 

Представники антикультового руху намагаються досягти підтримки з боку 

державних органів по обмеженню діяльності нових релігійних рухів. В процес 

протидії можуть залучатись представники традиційних конфесій та 

громадянського суспільства, що займаються питаннями взаємодії релігійних та 

державних органів. Але слід врахувати, що зусилля антикультового руху по 

обмеженню прав і свобод віросповідання за допомогою правової дискримінації 

нових релігійних організацій можуть мати негативні наслідки як для традиційних 

конфесій, так і держави. 

Актуальність дослідження антикультового руху в українському 

релігієзнавстві пояснюється відсутністю його аналізу як одного з можливих 

проявів нетерпимості на основі релігійних переконань. Враховуючи специфіку 

діяльності його представників, це надасть можливість передбачати та запобігати 

розгортанню конфліктів між антикультовим рухом та адептами неорелігій. 

Конфлікт «антикультовий рух – нові релігійні рухи» може спровокувати і 

міжконфесійні протистояння, що загрожуватиме національній безпеці.  

Важливо відмітити, що аргументація, котра використовується як 

прихильниками, так і противниками нових релігійних рухів на пострадянському 

просторі в основному співпадає з позицією західних дослідників. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідної теми філософського 

факультету № 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства», науково-дослідницької тематики 

кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є проведення 

релігієзнавчого аналізу соціальних передумов виникнення та сутності 

антикультового руху. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення ряду взаємопов’язаних 

основних дослідницьких завдань: 

- здійснити аналіз наукового доробку зарубіжних та українських дослідників 

антикультового руху і уточнити змістовне значення основних термінів; 

- проаналізувати процес виникнення та становлення антикультового руху в 

США; 

- виявити особливості функціонування антикультового руху в країнах Європи; 

- визначити та охарактеризувати методи протидії новим релігійним рухам; 

- дослідити вплив антикультового руху на державні органи по обмеженню 

діяльності нових релігійних рухів. 

Об’єктом дослідження є антикультовий рух в сучасних соціокультурних 

умовах. 

Предметом дослідження є сутність, форми та особливості функціонування 

антикультового руху. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Антикультовий рух є 

явищем північноамериканським та західноєвропейським. При дослідженні даного 

феномену залучені наукові праці з досліджень нових релігійних рухів. Серед 

існуючих досліджень антикультового руху можна виокремити кілька блоків. 

Першим блоком є соціологічні концепції та дослідження нових релігійних 

рухів, культів. Серед них найбільш важливими є роботи Е.Арвек, Е.Баркер, 

Е.Галахера, Л.Доусона, Б.Заблоцкі, Д.Коуна, Дж.Криссидеса, Дж.Люіса, 

Т.Міллера, Дж.Саліби. Показовими в цьому аспекті є праці відомих в 

православному середовищі таких авторів, як: О.Дворкін, А.Кураєв, В.Чернишев та 

протестантських теологів Й.Агард, Т.Гандоу, Дж.Макдауелл, У.Мартін, 

Дж.Стюарт, Ф.-В.Хаак та ін. Однак конфесійний підхід до визначення поняття 

«культ», заснований на вченні тієї чи іншої релігії, робить дані дослідження 

обмеженими. 

До наступного блоку досліджень антикультового руху залучені праці 

Е.Баркер, Д.Бромлі, С.Дарнелл, М.Інтровіньо, Д.Коуна, Дж.Криссидеса, 

Г.Мелтона, Дж.Хаддена, Е.Шюпе. При аналізі наукових доробків відповідних 

дослідників, було визначено методологічну основу дослідження, уточнено 

понятійний апарат у вивченні антикультового руху, виявлено процес виникнення 

та становлення антикультового руху, визначено його елементи та функції. 

Важливий обсяг літератури становлять праці психологів-антикультистів, що 

розглядали культи як організації, котрі займаються неетичними методами впливу 

на свідомість людини. До цих дослідників відносяться депрограмісти та 

консультанти щодо виходу з культу – К.Гарвей, К.Джиамбалво, Ф.Зімбардо, 

Ф.Конвей, М.Лангоун, Р.Ліфтон, Т.Патрік, М.Сингер, Дж.Сігельман, С.Хассен. 
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Звернення до робіт даних дослідників, дозволило уточнити теоретичні положення 

та засади антикультового руху. 

Серед російських дослідників аналізом антикультового руху займались 

Є.Балагушкін, М.Вершинін, Є.Волков, М.Гордус, С.Дук’ян, Є.Егільський, 

С.Іваненко, І.Кантеров, Р.Конь, В.Мартинович. Вони розглядають взаємовідносини 

між традиційними конфесіями і новими релігійними рухами та вплив на їх 

взаємовідносини антикультового руху. Аналізується функціонування 

антикультового руху в сучасній Росії та пропонується досліджувати його як окреме 

явище у взаємозв’язку з релігією. 

В контексті вивчення сутності антикультового руху важливе значення мало 

звернення до науково-теоретичних праць І.Богдановського, Т.Горбаченко, 

Н.Дудар, В.Єленського, О.Карагодіної, А.Колодного, І.Кондратьєвої, Л.Конотоп, 

В.Лубського, О.Марченка, О.Предко, О.Сарапіна, Г.Середи, В.Титаренко, 

Л.Филипович, Є.Харьковщенка, З.Швед. 

Складність, внутрішня суперечливість предмета дослідження, необхідність 

вирішення поставлених у роботі дослідницьких завдань зумовили потребу у 

використанні цілого комплексу методів та принципів дослідження: семантичного 

методу, за допомогою якого було уточнено зміст ідей і основних понять; 

структурно-функціонального, що дозволив виявити сутнісні елементи та функції 

антикультового руху; історичного, який дав змогу дослідити виникнення, 

формування та розвиток антикультового руху у хронологічній послідовності з 

метою виявлення його внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та 

суперечностей; компаративного аналізу, за допомогою якого вдалось порівняти 

північноамериканський та європейський антикультовий рухи. У дисертації 

застосовано принципи об’єктивності, світоглядно-конфесійної неупередженості, 

толерантності. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українському 

релігієзнавстві на основі аналізу підходів до антикультового руху, представлено 

системне осмислення цього явища, його становлення, розвиток, сучасний стан і 

вплив на врегулювання діяльності нових релігійних рухів в сучасному суспільстві. 

Наукова новизна дослідження конкретизується в наступних положеннях, які 

виносяться на захист: 

Вперше: 

- в українському релігієзнавстві на основі аналізу дослідницької літератури 

виявлено, що антикультовий рух проявив себе, в основному, в США та Європі. 

Показано, що антикультовий рух це складне соціальне явище, яке містить у собі як 

позитивні, так і деструктивні тенденції та встановлено його соціальну базу. 

Доведено, що системного та цілісного антикультового руху в Україні не існує – є 

лише його окремі прояви;  

- обґрунтована наявність двох напрямків у протистоянні неорелігіям - 

антикультового та контркультового рухів. Дано визначення антикультового та 

контркультового рухів. Антикультовий рух – форма діяльності окремих осіб, 
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різних об’єднань (груп, організацій) та, в деяких випадках, представників 

державного апарату, на основі суб’єктивних або комерційних мотивів, спрямованої 

на заборону або обмеження діяльності нових релігійних рухів (культів). 

Специфічною рисою антикультового руху є його світський характер. 

Контркультовий рух – це критика та протидія культам на основі віроповчальних 

положень традиційних конфесій (переважно християнських). 

Уточнено: 

- умови виникнення антикультового руху в США: неприйняття суспільством 

нового способу життя в межах нових релігійних організацій, що загрожувало 

традиційним цінностям; випадки протиправної поведінки в діяльності лідерів 

нових релігійних рухів; відмова значної кількості молоді від навчання, кар’єри на 

користь доктринальним положенням та вказівкам харизматичних лідерів нових 

релігійних рухів; навмисне зображення нових релігійних рухів у негативних 

відтінках зацікавленими особами, котрі отримували від цього комерційну вигоду; 

- основні етапи розвитку антикультового руху: становлення; внутрішнього 

пристосування; міжнародного розширення; 

- що європейський антикультовий рух отримав організаційну, ідейну та 

теоретичну підтримку від антикультових організацій США. Показано спільне та 

особливе у функціонуванні антикультового руху США та європейських країн. 

Спільними ознаками є теоретичні положення антикультового руху: уявлення, що 

всі без виключення нові релігійні рухи є деструктивними за своєю природою; 

вступ до нового релігійного руху і перебування в їх складі є наслідком 

застосування лідерами нових релігійних рухів контролю свідомості; необхідність у 

відновленні та лікуванні послідовників нових релігійних рухів. Особливе полягає у 

практичній площині. Антикультовий рух в США формою своєї діяльності обрав 

використання психологічних методів по виведенню особи з нових релігійних рухів 

та подання до суду позовних заяв проти нових релігійних рухів. В європейських 

країнах антикультовий рух протидіяв новим релігійним рухам на законодавчому 

рівні, створенням відповідних нормативно-правових актів, де виключалась 

можливість реєстрації та діяльності нових релігійних рухів. Особливістю 

європейського антикультового руху є його тісна співпраця з традиційними 

конфесіями; 

- що антикультовий рух обмежує права на вільне сповідування будь-якої 

релігії застосуванням методів депрограмування та консультування щодо виходу. 

Набуло подальшого розвитку: 

- розуміння антикультового руху в контексті державно-конфесійних 

відносин. Доведено, що антикультовий рух в США, на відміну від європейського, 

не мав впливу на державні органи по забороні діяльності нових релігійних рухів. В 

європейських країнах не існує одностайної позиції щодо залучення представників 

антикультового руху до процесів регламентації діяльності нових релігійних рухів. 

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає у тому, що 

матеріали, теоретичні положення і висновки дисертації можуть бути використані у 
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подальших дослідженнях проблем соціальної філософії, соціології релігії, 

психології релігії, державно-конфесійних відносин, при підготовці навчально-

методичної літератури і спецкурсів з релігієзнавства. Матеріали роботи можуть 

бути корисними для організації діалогу між традиційними конфесіями і новими 

релігійними рухами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою 

автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження оприлюднені 

автором у доповідях і повідомленнях на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях, зокрема: на всеукраїнській науковій конференції «Актуальні 

проблеми соціально-гуманітарних наук» (17 грудня 2011 р., м. Дніпропетровськ); 

міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету - 2012» 

(18-19 квітня 2012 р., м. Київ); всеукраїнській науково-теоретичній конференції 

«Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів» (11-12 жовтня 2012 р., 

м. Черкаси); ІІ всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (20 жовтня 2012 р., м. 

Дніпропетровськ); міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського 

факультету - 2013» (16-17 квітня 2013 р., м. Київ); міжнародній науковій 

конференції «Дні науки філософського факультету - 2014» (15-16 квітня 2014 р., м. 

Київ); всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігієзнавство в 

Київському університеті: Інституційний та персональний виміри» (22 вересня 2014 

р., м. Київ). 

Результати дослідження доповідались і обговорювались на науково-

теоретичних семінарах кафедри релігієзнавства філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові результати дослідження відображено в 13 

публікаціях автора, 5 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях ДАК 

Міністерства освіти і науки України, 1 у збірнику, котрий входить до 

наукометричних баз, і 7 тезах виступів, опублікованих у матеріалах конференцій. 

Структура дисертаційного дослідження зумовлена метою і логікою 

дослідження та відображає послідовність вирішення поставлених завдань. 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел. Обсяг дисертації (без списку використаних джерел) – 158 сторінок, 

загальний обсяг дисертації – 183 сторінки. Список використаних джерел займає 24 

сторінки і містить 223 найменування, з них 119 іноземними мовами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається стан 

наукової розробки проблеми, з’ясовується зв’язок дослідження з науковими 

програмами, формулюються мета, завдання, об’єкт, і предмет роботи, 
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розкриваються методи та наукова новизна дисертації, її теоретичне і практичне 

значення, наводяться дані про публікації та апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Джерельна база та теоретико-методологічні засади 

дослідження антикультового руху» проаналізовано основні підходи, які є 

теоретичною базою для дослідження особливостей антикультового руху, його 

місця в сучасних цивілізаційних процесах та визначено базові терміни і поняття. 

У підрозділі 1.1. «Аналітичний огляд дослідницької літератури з 

проблем антикультового руху» визначено джерельну базу дисертації, яку складає 

наукова англо-американська (філософсько-релігієзнавча, соціологічна, 

психологічна) література, котра присвячена дослідженням антикультового руху. 

Особливого значення для осмислення причин появи антикультового руху 

набувають праці, в яких розглядаються питання позначення нових релігійних рухів 

«культами», «сектами». Є.Балагушкін, Е.Баркер, Е.Галахер, І.Кантеров, Т.Міллер 

сходяться в одній позиції, що подібні оціночні терміни, які використовують 

представники антикультового руху, не відображають наукової об’єктивності у 

дослідженнях нової релігійності та імпліцитно містять в собі елементи 

нетерпимості. Варто зазначити, що новими релігійними рухами або релігійними 

культами (далі – культами, неорелігями) позначаються релігійні чи містичні 

організації, які виникли у другій половині ХХ або на початку ХХІ століття. У 

контексті реконструкції причин і передумов виникнення опозиційних настроїв до 

нових релігійних рухів і їх поширення в США та Європі на особливу увагу 

заслуговують праці Е.Арвек, Л.Доусона, Б.Заблоцкі, Д.Коуна, Дж.Криссидеса, 

Дж.Люіса, Дж.Саліби, де наводиться характеристика, виявляються чинники та 

дається оцінка новим релігійним рухам, розглядаються основні проблемні питання, 

які призвели до несприйняття нових релігійних рухів суспільною більшістю, що 

активізувало антикультові настрої. Корисними виявились роботи представників 

православних (О.Дворкін, А.Кураєв, В.Чернишев) та протестантських (Й.Агард, 

Т.Гандоу, Дж.Макдауелл, У.Мартін, Дж.Стюарт, Ф.-В.Хаак) конфесій для 

розуміння причин протистояння новим релігійним рухам християнськими 

церквами. 

Головним джерелом для розкриття основних положень дисертації 

послугували праці північноамериканських та західноєвропейських дослідників, до 

яких належать Е.Баркер, Д.Бромлі, С.Дарнелл, М.Інтровіньо, Д.Коун, 

Дж.Криссидес, Г.Мелтон, Дж.Хадден, Е.Шюпе. Дослідники розмежували опозицію 

до неорелігій на дві групи – антикультовий рух (світський) та контркультовий 

(конфесійний). Для більшості цих робіт перевагою є фактологічний матеріал. 

Е.Шюпе зіграв ключову роль у розумінні відносин нових релігійних рухів та 

антикультового руху введенням низки понять – «антикультовий рух», 

«віровідступник», «депрограмування», «контроль свідомості». У роботах 

дослідників показано становлення та теоретичні положення антикультового руху, 

котрі за своїм характером є сегрегацією релігійних меншин. Автор дотримується 
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висновку цих дослідників, що антикультовий рух активно себе проявив лише в 

двох регіонах – в США та Європі. 

Особливого значення для осмислення теоретичних положень антикультового 

руху набувають праці психологів-антикультистів К.Гарвея, К.Джиамбалво, 

Ф.Зімбардо, Ф.Конвея, М.Лангоуна, Р.Ліфтона, Т.Патріка, М.Сингер, 

Дж.Сігельмана, С.Хассена. Представники антикультового руху показали 

психологічні методи (контроль свідомості), які застосовують лідери нових 

релігійних рухів по відношенню до своїх послідовників. Вони вживають терміни 

«деструктивний культ», «тоталітарна секта» для позначення нових релігій та 

пропонують застосовувати методи з виведення людини з культу – 

депрограмування, консультування щодо виходу. Соціологи Д.Ентоні, Т.Робінс 

концепцію контролю свідомістю назвали псевдонауковим міфом, яка не має 

наукового обґрунтування. 

У Росії антикультовий рух є достатньо дослідженим явищем, що 

підтверджується наявністю кандидатських дисертацій С.Дук’ян, М.Гордуса. 

М.Вершинін, Є.Волков, М.Гордус, С.Дук’ян, Є.Егільський, С.Іваненко, І.Кантеров, 

Р.Конь, В.Мартинович розглядають російський антикультовий рух, який 

відзначається тісними стосунками з державними органами влади та РПЦ. 

Дослідженню проблем, пов’язаних з функціонуванням антикультового руху 

в Україні, присвячені роботи І.Богдановського, Н.Дудар, В.Єленського, 

О.Карагодіної, А.Колодного, О.Сарапіна, Г.Середи, В.Титаренко, Л.Филипович. 

На основі дослідження значної кількості джерел та комплексного 

застосування методологічного потенціалу структурно-функціонального, 

семантичного, історичного підходів визначено основні смислові напрямки роботи, 

розкриття яких становить зміст наступних розділів. 

У підрозділі 1.2. «Поняття «антикультовий рух», його зміст та обсяг» 

автор аналізує сукупність понять, які використовуються у дослідженні 

антикультового руху. Встановлено, що поняття «культ» трактується з двох 

позицій: 1) як різновид релігійної діяльності; 2) як тип релігійної організації. В 

першому значенні, поняттям «культ» характеризують систему релігійних дій, 

спрямованих на вшанування об’єкта віри. У контексті позначення типу релігійних 

організацій поняттям «культ» визначають релігійні організації, котрі виникають у 

60-х роках ХХ століття та характеризуються новизною у своїх віровченнях та 

практиках, відмінних від традиційних конфесій. З позиції контркультового руху, 

«культ» – це релігійна група, котра приймає більшість з ключових християнських 

доктрин, інтерпретуючи їх у відмінному від традиційного християнства смислі, що 

не відповідає положенням усталених християнських канонів. Дане визначення є 

досить обмеженим, оскільки трактування терміну відбувається в межах певної 

релігійної традиції. З позиції представників антикультового руху, «культ» - це 

релігійна, комерційна або інша група, сформована авторитарним харизматичним 

лідером, котра застосовує психологічне насилля над своїми послідовниками з 

метою матеріального збагачення групи. 
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Дане розрізнення у розумінні культів призвело до розподілу у наукових 

колах на вчених, які підтримують опозицію до культів, та тих, хто виступає проти 

негативного розуміння і сприйняття культів. Опозиція до культів – це загальна 

назва осіб, організацій релігійного або світського характеру, які в своїй діяльності 

протистоять новим релігійним рухам. Автор розмежовує опозицію до культів на 

дві основні групи – антикультовий рух та контркультовий рух. 

Контркультовий рух – це рух, який має чітке конфесійне забарвлення. Він 

представлений християнськими діячами та організаціями, що відносяться, 

головним чином, до протестантських та православних деномінацій і церков. 

Контркультисти протистоять НРР з позиції християнської теології, доводячи, що 

віровчення критикованих груп суперечать євангельському. Представників 

антикультового руху не цікавлять віровчення нових релігійних рухів. Вони 

піддають критиці культи за використання неетичних методів впливу (контроль 

свідомості) щодо своїх адептів. Мета антикультового руху – активізація в 

суспільстві нетерпимості до нових релігійних рухів та спонукання до прийняття 

органами законодавчої влади нормативно-правових актів по забороні діяльності 

нових релігійних рухів. Соціальною основою антикультового руху є його складові 

елементи, які при об’єднні утворюють антикультові організації: 1) батьківські 

групи; 2) психологи-антикультисти; 3) депрограмісти та консультанти щодо 

виходу; 4) віровідступники; 5) державні службовці. В своїх ідейних програмах 

антикультовий та контркультовий рухи повністю відмінні. Більшість діячів 

християнського контркультового руху офіційно тримаються осторонь від світської 

опозиції новим релігійним рухам. 

Концепція «контролю свідомості» є основою антикультового руху у 

протистоянні новим релігійним рухам. Контроль свідомості – це процес 

ідеологічної обробки свідомості людини, за якого здійснюється нівеляція особистої 

автономії, що призводить до нездатності самостійного мислення та руйнування 

вірувань і переконань. У цьому контексті «контроль свідомості» відноситься до 

примусової зміни базових вірувань та цінностей. Дану концепцію соціологи 

(Д.Бромлі, Дж.Річардсон, Е.Шюпе) піддали критиці, стверджуючи, що при 

входженні до нового релігійного руху людина керується власними соціально-

психологічними мотивами. Надалі можливий вплив на адептів у навіюванні певних 

ідей, але такі ж процеси відбуваються і в традиційних релігіях, наприклад, під час 

недільної проповіді. 

На противагу культовому програмуванню антикультовий рух почав 

застосовувати процес, котрий нівелює дане програмування – депрограмування. 

Депрограмування – це психологічний метод, що полягає у нівеляції нав’язаних 

ідей та відновленні попередніх установок та конструктів особистості. Даний 

процес полягав у викраденні та фізичному обмеженні послідовників нових 

релігійних рухів з метою розірвання зв’язків з членами групи. Депрограмування 

порушує засади вільного сповідування релігії, адже депрограмісти, звинувачуючи 

лідерів нових релігійних рухів в нанесенні шкоди здоров’ю віруючим, самі 
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застосовують насильницькі методи впливу на людину – як фізичні, так і 

психологічні. 

У другому розділі «Становлення та зміст антикультового руху» виявлено 

передумови, етапи становлення, елементи антикультового руху та особливості 

його функціонування. Розкриття даних положень ґрунтується на аналізі діяльності 

антикультового руху в США та країнах Європи. 

У підрозділі 2.1. «Формування антикультового руху в США» 

встановлено, що антикультовий рух був реакцією на глобальне релігійне 

різноманіття, і своїм виникненням зобов’язаний значному росту нових 

орієнталіських та окультних релігій в США та європейських країнах на початку 

1970-х років. Зміст антикультового руху виявляється через взаємодію елементів, 

котрі сформували його теоретичні положення та антикультові організації. 

Теоретичною основою антикультового руху є розробки психологів-антикультистів 

щодо застосування новими релігійними рухами методів психологічного впливу на 

віруючих. Головною метою антикультового руху є протидія цим групам та 

прийняття мір з відновлення і лікування підданих небезпеці осіб (віруючих нових 

релігійних рухів). Для реалізації мети, антикультовий рух затвердив програму, 

котра ефективно дискредитує нові релігійні організації. Антикультовий рух 

намагався досягти цієї цілі шляхом: 1) розвитку та поширення концепції контролю 

свідомості, що визначило методи та практики антикультового руху; 2) створення 

мережі організацій, котрі накопичували справи стосовно зловживань новими 

релігійними рухами, досліджували та класифікували нові релігійні рухи на 

шкідливі та безпечні, надавали послуги з депрограмування та здійснювали 

контроль за діяльністю культів. 

Доведено, що антикультовий рух орієнтувався на підтримку суспільства, а 

пізніше і органів влади для підриву довіри до нових релігійних рухів з метою 

створення мережі (альянсу) антикультових організацій зі спільними цілями. 

Показано, що антикультовий рух виникає в США з діяльності антикультової 

організації – «Звільнення Дітей Бога». Особливістю діяльності антикультового 

руху в США є застосування методу виведення людини з культу – 

депрограмування. 

У дисертації процес формування антикультового руху розглядається в три 

етапи. Під час етапу становлення (кінець 1960-х - кінець 1970-х років) розпочалось 

формування та побудова організаційних меж АКР, насамперед, створення та 

поширення ідейної програми, формування його елементів (батьківські групи; 

психологи-антикультисти; депрограмісти; віровідступники і створення 

антикультових організацій («Мережа інформування про культи», «Фонд свободи 

громадян», «Фонд свободи думки»)). Під час другого етапу (1980-ті роки) – 

внутрішнього пристосування – досягнуто організації антикультового руху на 

національному рівні («Американський сімейний фонд») і повністю сформовані 

його складові елементи. На етапі міжнародного розширення, котрий розпочався на 

початку 1990-х років, АКР втратив своє найбільш помітне та радикальне 
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організаційне оформлення. Як наслідок, полеміка та діяльність АКР в США 

вповільнились і основний акцент з протидії новим релігійним рухам перемістився 

до Європи. 

Підрозділ 2.2. «Функціонування антикультового руху в країнах Європи» 
присвячений особливостям європейського антикультового руху. 

Визначено, що європейський антикультовий рух досяг значного впливу на 

державно-конфесійні відносини на відміну від США. Можна стверджувати, що 

європейський антикультовий рух зазнав впливу американських однодумців, 

отримав організаційну, ідейну, теоретичну та методичну підтримку від 

антикультових організацій США і між ними існував та існує тісний взаємозв’язок. 

Але в європейського антикультового руху існувала своя специфіка. 

По-перше, європейський антикультовий рух почав співпрацювати з 

традиційними конфесіями. В США конфесії традиційного християнства 

дистанціювались від антикультового руху та засуджували його методи у 

протистоянні новим релігіям, оскільки дані конфесії також обвинувачувались у 

застосуванні методу контролю свідомості. Але в Європі представники 

антикультового руху розуміли, що без підтримки традиційних конфесій, які мають 

значний вплив у органах державної влади, не досягнуть успіху. 

По-друге, в європейських країнах практика депрограмування не отримала 

такого поширення як в США. У своїх виявах американський антикультовий рух 

був занадто радикальним, що в подальшому визначило його несприйняття 

суспільством, оскільки депрограмування відкрито обмежувало релігійні свободи. 

Європейський антикультовий рух уникав насильницьких методів у протистоянні 

новим релігіям. Лише невелика частина з найбільш радикально налаштованих 

європейських антикультистів погодилась взяти на озброєння метод роботи, що 

безпосередньо загрожував поміщенням за грати. 

По-третє, європейський антикультовий рух намагався протистояти новим 

релігійним рухам у правовому полі, заручаючись підтримкою законодавчої та 

виконавчої влади. 

З середини 1970-х років у Європі почали формуватись окремі антикультові 

організації, багато в чому спираючись на американську літературу, організаційні 

моделі та методи. На даний час більшість антикультових організацій входять до 

Європейської федерації Центрів по дослідженню та інформуванню про 

сектанство(FECRIS). 

На пострадянських теренах найбільше антикультовий рух проявився в 

Російській Федерації формуванням антикультових організацій, які співпрацюють 

та фінансуються РПЦ та федеральними органами влади. 

У третьому розділі «Форми прояву антикультового руху» визначено роль 

антикультового руху в суспільно-політичному житті та розкрито і проаналізовано 

його прояви по обмеженню та заборони діяльності нових релігійних рухів. 

У підрозділі 3.1. «Методи протидії новим релігійним рухам» визначено 

метод залучення віруючих до нових релігійних рухів – «контроль свідомості» та 
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аналізуються розроблені діячами антикультового руху засоби з нівеляції наслідків 

даного психологічного прийому – депрограмування та консультування щодо 

виходу. 

Обґрунтовуючи положення антикультового руху, його теоретики зазначають, 

що індивідуальних та особистих мотивів вступу до нової релігії не існує. Методи 

прозелітизму, які використовуються лідерами нових релігійних рухів, оманливим 

шляхом залучають людину до числа своїх послідовників, далі застосовується 

метод «контроль свідомості», як наслідок, людина не відповідає за свої дії та 

повністю знаходиться при владі культового програмування. Тому, з позиції 

антикультового руху, відправлення культами ритуальних обрядів, ведення 

релігійної діяльності, не підпадає під конституційні гарантії свободи 

віросповідання, оскільки свобода релігії вимагає свободи думки.  

Психологи (Р.Ліфтон, М.Сингер, Е.Шайн), представники антикультового 

руху уточнили ряд концепцій «контролю свідомості», що використовуються для 

позначення процесу, за допомогою якого лідери НРР систематично збуджують в 

свідомості людини високий рівень інтенсивності дотримання та слідування 

положенням релігійних лідерів. Головним недоліком даних концепцій є те, що 

людина в залученні до релігійної організації розглядається виключно як об’єкт і не 

беруться до уваги її суб’єктивна соціальна та культурна мотивація.  

Для нівеляції наслідків контролю свідомості антикультові активісти 

застосовують психологічні методи для виведення людини з нових релігійних рухів 

– депрограмування та консультування щодо виходу. Засновником 

депрограмування вважається Т.Патрік, котрий розробив «конфронтаційну модель» 

депрограмування, що ґрунтується на опитуванні та постановці провокаційних 

питань об’єкту для виведення його з рівноваги. В подальшому розроблено кілька 

варіацій процесу депрограмування, що включали «еволюційну модель» Х.Келлі, 

суттю якої є взаєморозуміння між депрограмістом та об’єктом, і «модель руйнації 

системи вірувань» Б.Кіма. Змістом депрограмування було викрадення та 

утримування об’єкта проти його волі в спеціально підготовленому місці, 

обмеження в харчуванні та сні, інтенсивна психологічна обробка спеціалістами.  

У більшості випадків, депрограмування включає в себе три етапи. Перший 

етап полягає у фізичному відділенні (примусове чи добровільне) послідовника 

культу від його середовища. Наступний етап ґрунтується у створенні дискусії між 

віруючим та депрограмістом, що може тривати кілька днів. До завершального 

етапу належить реабілітація віруючого, тобто переміщення віруючого на кілька 

тижнів до центру реабілітації. При невдалому депрограмуванні об’єкти звертались 

до правоохоронних та судових органів щодо викрадення та насильного утримання.  

Для уникнення юридичної відповідальності психологи-антикультисти на 

зміну депрограмуванню почали застосовувати консультування щодо виходу, 

оскільки консультування передбачає більш професійно якісний стиль та імідж в 

суспільстві. Під консультуванням розуміється добровільний, інтенсивний, 

обмежений в часі, договірний учбовий процес, за якого відбувається обмін 



14 

 

інформацією з послідовником культу. Але зміна назви не вплинула на деяких 

антикультових активістів, котрі й далі займались примусовим депрограмуванням. 

У підрозділі 3.2. «Вплив антикультового руху на державні органи по 

обмеженню діяльності нових релігійних рухів» розглянуто європейські країни, 

де антикультовий рух отримав значну підтримку законодавчої та виконавчої влади 

по обмеженню діяльності нових релігійних рухів. 

Доведено, що в таких країнах, як Франція, Бельгія, Німеччина, Росія, 

спостерігаються утиски нових релігій на державному рівні за підтримки 

антикультових активістів та організацій. У Франції та Бельгії складені списки 

нових релігійних рухів, які заборонені або знаходяться під контролем державних 

органів. З цією метою органи державної влади юридично та фінансово 

підтримують антикультові організації. Пропонувалось надати юридичного статусу 

антикультовим організаціям та дозвіл розпочинати судові процеси або брати в них 

участь проти нових релігійних організацій. Рекомендується звуження правової 

бази для нових релігійних рухів щодо надання статусу звільнених від 

оподаткування; зобов’язання для нових релігійних організацій у відкритті 

інформації стосовно джерел і управління фінансами; формування державних 

представництв в кожній адміністративно-територіальній одиниці щодо 

розповсюдження інформації про культи державними службовцями; створення 

постійної комісії в межах Ради Європи для координації антикультової діяльності; 

вдосконалення стратегії з відстеження доступності членів нових релігій до 

професійних навчальних програм. Наприклад, в Німеччині при влаштуванні на 

роботу людина обов’язково мала пройти тест «фільтр сект», де визначалась її 

релігійна приналежність.  

Порівнюючи з Францією або Німеччиною, італійське політичне та 

законодавче середовище є більш сприятливим для релігійних меншин. У 

міжнародних джерелах, включно з ранніми звітами з релігійної свободи 

зробленими Мінстерством закордонних справ США, Гельсінською комісією та 

ООН, зазначається, що Італія, порівняно з іншими, є найбільш сприятливою для 

релігійних меншин. На відміну від Франції та Німеччини, тут немає офіційної 

антикультової діяльності, хоча існує поліцейський нагляд за культами. Італія має 

більш ліберальний підхід навіть до контроверсійних меншин, ніж інші європейські 

країни. При рогляді позовних заяв проти нових релігійних рухів або їх 

представників, судді, як правило, не приймають антикультову діяльність за 

наукову та загальновизнану, і частіше за все, виносять рішення проти 

антикультової позиції. 

У підрозділі 3.3. «Особливості прояву та сприйняття антикультового 

руху в Україні» проаналізовано прояви антикультового руху в Україні, його вплив 

на державно-конфесійні відносини та позицію громадськості щодо нових 

релігійних рухів. 

Виявлено, що в Україні антикультовий рух не має системності та цілісності і 

не має чіткого відділення від контркультового руху (переважно православного). 
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Діяльність антикультового руху проявляється на початку 1990-х років зі створення 

організації «Порятунок».  

Доведено, що прояв антикультового руху в Україні не має впливу на 

державно-конфесійні відносини. Але були спроби на законодавчому рівні 

обмежити діяльність нових релігійних рухів внесенням змін до Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» щодо запобігання та заборони 

діяльності «тоталітарних сект» та «деструктивних культів». Варто зазначити, що 

депутати у своїх пропозиціях керувались термінологією О.Дворкіна у позначенні 

нових релігійних рухів та характеристиці їх діяльності. Дані законодавчі ініціативи 

профільні комітети відхилили, а Всеукраїнська рада церков та релігійних 

організацій визнала їх дискримінаційними по відношенню до релігійних меншин. 

 

ВИСНОВКИ 

 У висновках дисертації представлено теоретичні підсумки роботи, які в 

узагальненому вигляді відображають мету, завдання і наукову новизну 

дослідження. 

1. У якості теоретико-методологічної основи дослідження пропонується 

звернення до науково-теоретичних праць англо-американських релігієзнавців, 

філософів, соціологів, психологів. Проаналізовано змістовне значення основних 

понять, які використовуються в дисертації, та встановлено, що зміст та обсяг 

понять трактується по-різному. Поняття «культ» розглядається в двох смислових 

навантаженнях. В широкому розумінні, культом позначають різновид релігійної 

діяльності, метою якої є вшанування об’єкта віри. Переважно у англо-

американській дослідницькій літературі поняття «культ» розглядається в контексті 

позначення типів релігійних організацій та визначається як інноваційна, міцна у 

своїх внутрішніх зв’язках релігійна група, відмінна від традиційних конфесій; 

невелика за кількістю віруючих, відносно нещодавно створена релігійна 

організація на чолі з харизматичним лідером. В дисертації поняття «культ» 

використовується у вузькому значенні та ототожнюється з поняттями «новий 

релігійний рух», «неорелігія». 

Опозиційні настрої до нових релігійних рухів проявились у двох формах – 

антикультовий рух та контркультовий рух. Контркультовий рух включає: 1) 

християнську апологетику, де відбувається тотальна критика всіх без виключення 

НРР і традиційних релігій та визнання істинною лише власної релігії; повністю 

заперечується можливість інтерпретації віроповчальних джерел в межах певної 

релігійної традиції, що не узгоджується з каноном (крайня форма); 2) конфесійно 

заангажованих дослідників нових релігійних рухів, котрі розглядають НРР у 

порівнянні з традиційними релігіями, констатуючи невідповідність віровчення 

канонам (поміркована форма). Важливою специфічною рисою антикультового 

руху є його світський характер. Представники антикультового руху акцентують 

увагу лише на діяльності нових релігійних рухів в суспільстві, виявляючи 

девіантну поведінку віруючих та лідерів організацій. 
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2. У контексті причин виникнення антикультового руху визначено його 

соціальну базу. Антикультовий рух виник через зусилля батьків, які намагались 

повернути власних дітей з культів. Молодь, що належала до нового релігійного 

руху, відмовлялась від навчання, кар’єри, різко змінювала стиль життя. Дані зміни 

в поведінці власних дітей батьки пояснювали втручанням лідерами нових релігій у 

їхню психіку. Це обумовило головну причину у протистоянні антикультовим 

рухом неорелігіям та у звинуваченні лідерів нових релігійних рухів у застосуванні 

психологічних методів впливу на свідомість віруючих – промивання мозку, 

контроль свідомості, реформування мислення. 

На сьогодні антикультовий рух являє собою розширену міжнародну мережу, 

яку складають антикультові організації. Антикультові організації формують 

наступні елементи антикультового руху. 1. Батьківські групи, чиї діти є віруючими 

нових релігійних рухів. Батьківські групи є основою антикультового руху та вони 

сформували перші антикультові організації («Звільнити Дітей Бога» «Батьки-

добровольці Америки»), які в подальшому були зразком у створенні інших 

антикультових організацій. 2. Психологи-антикультисти з науковими званнями та 

ступенями, які, маючи певний авторитет серед наукового загалу, підтримують 

теоретичні засади антикультового руху своїми розробками та популяризацією у 

суспільстві концепцій контролю свідомості. 3. Депрограмісти та консультанти 

щодо виходу, які опираючись на дослідження психологів щодо застосування 

лідерами нових релігійних рухів методів контролю свідомості, застосовують 

психологічні методи по виведенню людини з нових релігійних рухів. 4. 

Віровідступники – це колишні послідовники НРР, котрі внаслідок застосування до 

них процесу депрограмування залишили нові релігії та приєднались до 

антикультового руху. 5. Державні службовці, які з особистих світоглядних або 

фінансових переконань надають підтримку антикультовому руху на державному 

рівні шляхом лобіювання, створення антикультово-орієнтованих нормативно-

правових актів, організацією громадських слухань та підтримкою в судових 

органах влади.  

3. Антикультові організації Європи виникли самостійно та незалежно від 

північноамериканських і були реакцією на поширення нових релігій. Але й 

існували свої особливості, оскільки європейський антикультовий рух функціонував 

в інших, в порівнянні з американським, соціальних умовах. По-перше, більшість 

НРР виникли поза межами європейського континенту. Європейці досить 

насторожено сприйняли появу нових релігійних груп і відносились до них з ще 

більшою недовірою через їх американське походження. Другою особливістю, яка 

відрізняла європейський антикультовий рух, було те, що північноамериканські 

антикультові організації не мали підтримки з боку держави. Максимальний успіх – 

це громадські слухання в Конгресі. Але за весь час існування американського 

антикультового руху не прийнято жодного законодавчого акту, в якому АКР бачив 

свою перемогу. Єдиною з усіх гілок влади, з якою американський антикультовий 

рух плідно взаємодіяв протягом всієї своєї історії – це судова влада. В більшості 
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європейських країн ситуація зовсім інша. Законодавство багатьох країн виділяє 

одну або кілька конфесій, історія яких тісно пов’язана з історією нації. Тому, 

близька до політичних кіл конфесійна еліта при необхідності лобіювала свої 

інтереси. Поширення нових релігій створило таку ситуацію, що представники 

традиційних конфесій підтримали антикультовий рух. Підтримуючи антикультову 

програму, визнані конфесії виходили з того, що їх привілейований статус та 

звичність релігійних практик захищають від звинувачень у промиванні мозку. 

Європейські антикультові організації почали створювати альянси з державою та 

традиційними конфесіями.  

В європейських країнах практика насильницького депрограмування не 

отримала такого поширення, як в США. Американський антикультовий рух, на 

відміну від європейського, ніколи не мав впливу на державу. Європейці, в 

більшості випадків, ставили перед собою відповідні цілі і час від часу досягали. 

4. Досліджуючи особливості функціонування антикультового руху, 

визначено форми його прояву, що обумовило специфіку діяльності. До форм 

прояву належать – депрограмування, консультування щодо виходу та спроби 

впливу на державні органи по обмеженню діяльності нових релігійних рухів. 

Депрограмування – це викрадення та фізичне обмеження особи з метою 

спонукання її до розірвання зв’язків з релігійною групою за допомогою 

психологічного впливу. Змістовна частина депрограмування зводиться до 

руйнування релігійних поглядів віруючого шляхом надання йому компромату на 

лідера, засновника нового релігійного руху та негативної інформації з історії 

організації. Депрограмування може продовжуватись днями, а інколи і тижнями, до 

тих пір, поки адепт не проявить ознак різкого психологічного перелому і 

звільнення від культового контролю свідомості. Депрограмування засуджене 

Національною радою церков США. Нерідко спроби депрограмування 

закінчувалися судовим переслідуванням депрограмістів, за позовами їх жертв. В 

даний час в США примусове депрограмування осіб старших 18 років визнано 

незаконним. Антикультовий рух виявився не в стані забезпечити юридичні 

підстави для депрограмування, тому був замінений не примусовим методом 

«консультування щодо виходу». Консультування ґрунтується на добровільних 

взаємовідносинах, в яких послідовники нових релігійних рухів дають згоду на 

отримання консультацій щодо їх приналежності до релігійної групи та 

інформуються щодо незаконної діяльності групи. Під час консультування не 

застосовуються методи примусу, але мета залишається одна – вилучення особи з 

нового релігійного руху. 

5. Результатом діяльності антикультового руху в європейських країнах є 

вплив на державні органи у сфері свободи совісті та віросповідання. В цьому 

відношенні активність антикультового руху спостерігалась у Бельгії, Франції, 

Німеччині, Російській Федерації. Причиною, що послугувала антикультовій 

діяльності на державному рівні, була серія трагедій пов’язаних з новими 

релігійними рухами. Представники антикультового руху наполягали на ухваленні 
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нормативно правових актів по обмеженню та забороні нових релігійних рухів та 

формування організацій, служб по контролю за діяльністю релігійних організацій. 

Відповідно до російської пропаганди, нові релігійні рухи оголошуються 

іноземними агентами та руйнівниками традиційних цінностей. В Італії, де панівне 

становище займає Римо-Католицька Церква, антикультова активність знаходиться 

на низькому рівні, а релігійні організації Міжнародна Церква Сайєнтології, Свідки 

Ієгови уклали угоди з урядом і провадять свою діяльність на законних підставах. 

Україна, на відміну від більшості європейських держав, характеризується 

незначним впливом антикультових законодавчих ініціатив. Прояви антикультового 

руху в Україні не мають реальних можливостей для консолідації і тиску на 

законодавчі органи. Численні спроби внести дискримінаційні щодо нових 

релігійних рухів правки в законодавство України не були успішними. 

6. Відкрита у дослідженні проблематика вимагає подальшого вивчення для 

вдосконалення взаємовідносин між державою, громадянським суспільством та 

новими релігійними рухами задля запобігання дискримінації на релігійному ґрунті. 

Рекомендації до подальшого розвитку дослідження полягають у включенні до 

навчальних програм спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство тем з 

конституційного, міжнародного права щодо діяльності релігійних організацій.  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. - Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2014. 

У дисертації вперше здійснено комплексний релігієзнавчій аналіз соціальних 

передумов виникнення та сутності антикультового руху, проведено реконструкцію 

змісту основних теоретичних положень, виявлено особливості його 

функціонування в соціокультурному та поліконфесійному просторі та визначено 

організаційні засади. 

Проаналізовано стан досліджень антикультового руху у англо-

американській, українській та російській релігієзнавчій літературі. Досліджено 

різні підходи видатних американських та європейських соціологів релігії до 

проблеми визначення поняття «антикультовий рух» та його соціальної бази. 

Показано процес формування антикультового руху в США та Європі. 

Виявлено особливості функціонування антикультового руху в країнах Європи. 

Обґрунтовано форми прояву антикультового руху – депрограмування, 

консультування щодо виходу з культу та спроби впливу на державні органи по 

обмеженню діяльності нових релігійних рухів. 

Ключові слова: антикультовий рух, депрограмування, контркультовий рух, 

контроль свідомості, культ, неорелігія, новий релігійний рух, «промивання мозку», 

релігія.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.11. - религиоведение. - Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. - Киев, 

2014. 

В диссертации впервые осуществлен комплексный религиоведческий анализ 

социальных предпосылок возникновения и сущности антикультового движения, 

проведена реконструкция содержания основных теоретических положений, 

выявлены особенности его функционирования в социокультурном и 

поликонфессиональном пространстве и определены организационные основы. 

Проанализировано состояние исследований антикультового движения в 

англо-американской, украинской, российской религиоведческой литературе. 

Исследованы различные подходы выдающихся американских и европейских 

социологов религии по проблеме определения понятия «антикультовое движение» 

и его социальной базы.  

Проведено различие между антикультовым и контркультовым движениями, 

которые часто отождествляются. Антикультовое движение – это светская 

оппозиция новым религиозным движениям. Оно является институтом 

гражданского общества, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью 
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новых религиозных движений, защищающее людей от действительно опасных 

религиозных организаций. Контркультовое движение противостоит новым 

религиозным движениям, основываясь на вероучительных положениях 

традиционных христианских конфессий. 

Показан процесс формирования антикультового движения в США и Европе, 

который состоит из трех этапов: становления, внутреннего приспособления, 

международного распространения. Выявлены особенности функционирования 

антикультового движения в странах Европы. В настоящее время антикультовое 

движение представляет собой расширенную международную сеть, которую 

составляют антикультовые организации. 

Показано формы проявления антикультового движения – 

депрограммирование, консультирование по выходу из культа и попытки влияния 

на государственные органы по ограничению деятельности новых религиозных 

движений. 

Ключевые слова: антикультовое движение, депрограммирование, 

контркультовое движение, контроль сознания, культ, неорелигия, новое 

религиозное движение, «промывание мозгов», религия. 

 

ANNOTATION 

Pashkovskyi O.S. Essence, forms and features of the functioning of the Anti-

Cult movement. - On the right of manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree in Philosophy, 09.00.11. - Religion studies. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Kyiv, 2014. 

The dissertation presents a comprehensive analysis of the social preconditions of 

emergence and essence of the anti-cult movement, reconstruction of basic theoretical 

principles of content, features of its functioning in the socio-cultural and multi-religious 

space and defined organizational framework. 

The state of research of the anti-cult movement in the Anglo-American, Ukrainian 

and Russian religious study is analyzed. Explore different approaches of prominent 

European and American sociologists of religion to the problem of the definition of «anti-

cult movement» and its social basis. 

Shows the process of the formation of the anti-cult movement in the US and 

Europe. The features of the functioning of the anti-cult movement in Europe is revealed. 

Substantitates the forms of manifestations of the anti-cult movement – deprogramming, 

exit counseling and attempts to influence the public authorities to restricting the activities 

of new religious movements. 

Keywords: anti-cult movement, brainwashing, deprogramming, counter-cult 

movement, cult, mind control, neo-religion, new religious movement, religion. 


