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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 

Актуальність теми дослідження. Із середини ХХ ст. сутність релігії  

кардинально переосмислюється. Відбуваються світоглядні зрушення в 

державно-конфесійних відносинах, пов’язані з утвердженням демократії, 

плюралізму, процесів секуляризації. Нині актуалізується проблема щодо 

осмислення залежності релігії від політики, економіки, ролі релігійних ідей у 

різних сферах суспільного життя. Суспільні реалії, обумовлюючи основні 

підсистеми (економічну, соціальну, політичну й духовно-культурну), 

постійно перебувають під впливом держави, яка впливає на них, передусім, 

за допомогою правового регулювання суспільних відносин.  

Із часу проголошення своєї незалежності Україна взяла курс на 

перебудову державно-конфесійних відносин. Це прописано в Законі України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» (1991) і ст. 35 Конституції 

України (1996). Зокрема, у них проголошено плюралізм релігійних течій, 

думок, переконань, їхня рівність перед законом, свободу сповідання будь-

яких релігій. 

Тепер Україна, через певні історичні й геополітичні причини, опинилася 

в центрі євро-азійських процесів. Ураховуючи, що на релігійному полі нашої 

країни за останні десятиліття з’явилися нові, часом не вивчені, або 

маловивчені релігійні утворення, виникла реальна потреба в науковій та 

об’єктивній інформації про те чи інше релігійне новоутворення. Зокрема, 

проблема виявлення ознак релігійного екстремізму нині виходить за межі 

політико-правової теорії та пов’язується з повсякденним життям суспільства. 

Прояв релігійного екстремізму став буденним фактом життя сучасного світу. 

Соціальна реальність обумовила актуальність і затребуваність теоретичного 

осмислення та практичного вирішення проблеми деструктивних виявів 

релігії. 

Необхідність проведення релігієзнавчої експертизи викликана тим, що 

для забезпечення й гарантування практичної реалізації та захисту права на 

свободу світогляду і віросповідання важливо встановлювати об’єктивні 

обставини про функціонування тих чи інших релігій у конкретних державно-

конфесійних відносинах. Насиченість релігійного простору, непрості 

взаємини між деякими конфесіями пред’являють підвищені вимоги до 

професійної компетенції релігієзнавців-експертів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі релігієзнавства філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної 

наукової програми «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». 
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Мета й завдання дослідження. Головна мета дисертаційного 

дослідження полягає в комплексному аналізі феномена релігієзнавчої 

експертизи й особливостей її проведення. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 здійснити аналітичний огляд літератури й з’ясувати методологічні 

засади дослідження проблеми; 

 дослідити змістовне навантаження та структуру релігієзнавчої 

експертизи;  

 проаналізувати варіативність стратегій проведення релігієзнавчої 

експертизи; 

 проаналізувати світовий досвід проведення релігієзнавчої експертизи; 

 з’ясувати особливості проведення релігієзнавчої експертизи в Україні. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є експертиза в релігієзнавчому 

вимірі.  

Предметом дослідження є з’ясування сутності й особливостей 

проведення релігієзнавчої експертизи. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Основні теоретико-

методологічні принципи дослідження державно-конфесійних відносин в 

Україні та світі, що були використані автором при дослідженні цієї 

проблеми, висвітлено у працях провідних українських науковців. Це, 

зокрема, теоретичні розробки фахівців із різних напрямів сучасного 

релігієзнавства, філософії, культурології – Т. Аболіної, В. Андрущенка, 

М. Бабія, А. Баумейстера, І. Васильєвої, Т. Горбаченко, Л. Губерського, 

В. Докаша, В. Єленського, М. Заковича, С. Здіорука, С. Качурової, 

А. Колодного, А. Конверського, І. Кондратьєвої, Л. Конотоп, О. Костюка, 

В. Лубського, М. Лубської, О. Марченка, В. Панченко, О. Предко, О. Сагана, 

М. Стадника, В. Титаренко, Л. Филипович, Є. Харьковщенка, Л. Шашкової, 

З. Швед, П. Яроцького й ін.  

Методологічною основою дисертаційного дослідження є праці 

вітчизняних і зарубіжних релігієзнавців, філософів, правознавців – І. Білого, 

А. Богачова, К. Борисова, В. Бруггера, Г. Верле, Н. Володіної, С. Вороніна, 

Р. Давіда, О. Дворкіна, О. Депенхоєра, Л. Джезори, І. Дюбек, К. Елбакян, 

І. Загребіної, І. Кантерова, І. Новиченка, Г. Ньюбі, Х. Папастатиса, 

С. Познишева, І. Понкіна, А. Пчелінцева, Г. Робберcа, Д. Таєвського, 

Ю. Тихонравова, Т. Томаєвої, А. Цофнаса, І. Яблокова й ін. 

При вирішенні завдань дисертаційної роботи застосовувались такі 

основні методи: системний аналіз (при дослідженні складових релігієзнавчої 

експертизи, яка є не лише об’єктом пізнання, а й інструментом вирішення 

специфічних завдань у сфері державно-конфесійних відносин), прагматичний 

підхід (при дослідженні ролі релігієзнавчої експертизи), компаративний 

аналіз (при порівнянні релігійно-правових явищ), структурно-

функціональний аналіз (при розкритті ієрархічності та функціональних 

проявів релігієзнавчої експертизи). 
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У дослідженні використано такі методи: аналіз і синтез, аналогія, 

систематизація й узагальнення для реконструкції цілісної картини державно-

конфесійних відносин. Використання автором цих методів ґрунтується на 

загальнонаукових принципах об’єктивності, світоглядного плюралізму, 

гуманізму та на специфічно релігієзнавчих принципах – толерантності, 

позаконфесійності.  

Емпіричною базою дослідження є положення міжнародно-правових 

актів, норми Конституції й законодавства України, конституцій і 

законодавства зарубіжних країн, що стосуються свободи совісті, відносин 

держави і церкви, священні тексти світових і національних релігій, акти 

церков тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

українському релігієзнавстві на основі системно-аналітичного підходу 

досліджено феномен релігієзнавчої експертизи, її сутнісні та функціональні 

особливості. Найсуттєвіші наукові результати, які висвітлюють новизну 

дисертаційної роботи, внесок автора у розробку проблеми та які виносяться 

на захист, конкретизуються в таких положеннях: 

Уперше: 

 визначено, що релігієзнавча експертиза – це спеціальна методологічна 

й методична процедура, яка, маючи значний когнітивний та 

евристичний потенціал, уможливлює отримання об’єктивних знань про 

релігійний комплекс у конкретних державно-конфесійних відносинах, 

що наведено в експертному висновку; 

 розкрито, що процес проведення релігієзнавчої експертизи 

вирізняється трансдисциплінарним підходом (як стратегія інтеграції 

різноманітних форм і методів дослідження, що усуває межі між 

різними дисциплінами), завдяки якому формується певний алгоритм 

вимірів релігії в аспекті її конструктивного чи деструктивного прояву; 

 обґрунтовано, що варіативність стратегій проведення релігієзнавчої 

експертизи включає такі способи дослідження: 1) психологічний підхід 

(внутрішній аспект – світоглядні установки експерта й усвідомлення 

процесу щодо організації та проведення вже самої експертизи; 

зовнішній аспект – психологічна атмосфера у суспільстві, у 

релігійному просторі країни тощо); 2) політичний підхід, у якому 

враховуються, з одного боку, офіційна ідеологія державно-конфесійних 

відносин у країні, яка полягає в законодавчому закріпленню цінностей, 

без яких не може існувати демократичне суспільство, де критерієм є 

«людиномірність», а з іншого – функціональний зв'язок релігії та 

політики за обставин, які є об’єктом експертизи та (або) обумовлюють 

релігієзнавчу експертизу; 3) правовий підхід (внутрішній аспект – 

релігійно-правові процеси організації та проведення релігієзнавчої 

експертизи; зовнішній аспект – релігійно-правові відносини в 

обставинах, які є об’єктом релігієзнавчої експертизи, насамперед, 

матеріальні й нематеріальні об’єкти експертного дослідження, які 

обумовлюють релігійно-правові дії, діяльність релігійних інституцій). 
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Уточнено: 

 що елементами структури релігієзнавчої експертизи є: 1) релігійні 

інституції; 2) релігійна діяльність; 3) нерелігійна діяльність релігійних 

суб’єктів; 

 що світовий досвід свідчить, що при проведені релігієзнавчої 

експертизи необхідно враховувати такі чинники консолідації 

суспільства: 1) його моральну й духовну цілісність; 2) пріоритет 

людини й основоположних цінностей; 3) правові засади державно-

конфесійних відносин.  

 що експертом у релігієзнавчій експертизі є особа, яка має спеціальні 

знання в галузі релігієзнавства, володіє методами дослідження 

суспільно-історичної природи релігії, механізмів її соціальних зв’язків 

із політичними, правовими, економічними, духовними системами 

суспільства, особливості їхнього впливу на віруючих і якій доручено 

провести дослідження релігійного комплексу, його відповідності 

певній моделі конкретних державно-конфесійних відносин і надати 

відповідний експертний висновок; 

Набуло подальшого розвитку: 

 дослідження впливу на світогляд експерта (незалежно від країни 

проведення релігієзнавчої експертизи) процесів міжрелігійного й 

міжкультурного діалогу у суспільстві та між цивілізаціями, які 

проводяться під егідою Організації Об’єднаних Націй, міжурядовими 

організаціями, іншими міжнародними організаціями за конфесійними 

ознаками; 

 розуміння, що спрямованість релігієзнавчої експертизи залежить від 

моделі державно-конфесійних відносин у країні проведення, зокрема: у 

європейських країнах практика проведення релігієзнавчої експертизи 

державно-конфесійних відносин має специфічні етапи та процеси; на 

пострадянській території відбувається становлення державної 

релігієзнавчої експертизи й залишається не вирішеною проблема 

суб’єкта релігієзнавчої експертизи при дослідженні державно-

конфесійних відносин; в азійських країнах залишається невирішеною 

проблема правового регулювання релігійних інституцій (буддизм або 

індуїзм); релігієзнавча експертиза є правовою практикою ісламізації (у 

мусульманських країнах); 

 положення про необхідність проведення релігієзнавчої експертизи при 

розслідуванні злочинів геноциду, проти людяності у сфері 

міжнародного кримінального права з метою припинення й 

упередження причин війн і важких страждань людства, розпалювання 

ненависті між народами й державами; 

 положення про наукову методологію проведення релігієзнавчої 

експертизи в Україні, яке базується на конституційних принципах 

дотримання права на свободу світогляду та віросповідання, інших прав 

і свобод людини та громадянина згідно із загальновизнаними 
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принципами об’єктивності, толерантності, загальнолюдськості й 

нормами міжнародного права. Характер дослідження релігійного 

комплексу має функціональну специфікацію у процесах 

конституційного, адміністративного, цивільного, господарського або 

кримінального судочинства;  

 дослідження релігійно-правового регулювання релігійного комплексу в 

державно-конфесійних відносинах, виокремлення тих ризиків, які б 

унеможливили створення «зон занепокоєння» у сучасному релігійному 

просторі.  

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в з’ясуванні 

змісту й особливості проведення релігієзнавчої експертизи державно-

конфесійних відносин у сучасній Україні. Дисертація, крім розвитку 

наукових знань, зорієнтована на практичне вирішення актуальних проблем 

щодо експертної оцінки релігійного комплексу в державно-конфесійних 

відносинах і врахування релігійного чинника у процесі демократичного 

становлення правової держави. Матеріали дослідження можуть 

використовуватися у процесі розробки, вдосконалення та викладання 

нормативних курсів та спецкурсів з релігієзнавства, державно-конфесійних 

відносин, правознавства, державного управління, а також для підготовки 

відповідних навчально-методичних матеріалів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою автора. Висновки і положення наукової новизни одержані 

автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження оприлюднені автором у доповідях і повідомленнях на 

міжнародних наукових конференціях: «Дні науки філософського факультету 

– 2010» (21–22 квітня 2010 року, м. Київ); «Дні науки філософського 

факультету – 2011» (20–21 квітня 2011 року, м. Київ); «Дні науки 

філософського факультету – 2012» (18–19 квітня 2012 року, м. Київ); «Дні 

науки філософського факультету – 2013» (16–17 квітня 2013 року, м. Київ); 

«IX Харківські студентські філософські читання» (25–26 квітня 2013 року, 

м. Харків); «Wpływ badań naukowych» (28–30 kwiecień 2013 rok, Polska, 

Bydgoszcz); Всеукраїнській науковій конференції «Релігієзнавство в 

Київському університеті: інституційний та персональний виміри» (22 вересня 

2014 року, м. Київ).  

Результати дослідження доповідались і обговорювались на науково-

теоретичних семінарах кафедри релігієзнавства філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Упровадження результатів дослідження здійснювалось у формі наукових 

публікацій автора.  

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у 5 наукових статтях, 

що надруковані у фахових наукових виданнях (із яких чотири в українських 

фахових виданнях і одна публікація в науковому періодичному виданні, яке 

внесено до міжнародної наукометричної бази) і 8 тезах, виданих за 

результатами участі в наукових і науково-практичних конференціях. 
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Структура дисертаційного дослідження зумовлена специфікою 

об’єкта аналізу й логікою його дослідження, що випливає з поставленої мети 

і вирішення визначених для цього головних завдань. Дисертація складається 

зі вступу (у якому розкрито актуальність обраної теми дослідження і ступінь 

її розробки, визначена мета й завдання дослідження, вказано теоретико-

методологічні засади дослідження, джерельну базу, наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення роботи), трьох розділів, висновків і списку 

використаних джерел. Обсяг дисертації (без списку використаних джерел) – 

171 сторінок, загальний обсяг – 221 сторінок. Список використаних джерел 

займає 50 сторінок і містить 367 найменувань, із них – 31 іноземною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; зазначено зв'язок 

роботи з науковими програмами й темами; визначено мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження; сформульовано концептуальні положення, які 

позначені новизною та винесені на захист; викладено методологічні основи. 

Окреслено науково-теоретичне і практичне значення дослідження, вказані 

форми апробації його результатів.  

У першому розділі «Аналітичний огляд літератури та методологічні 

засади дослідження проблеми» проаналізовано різноманітні підходи щодо 

осмислення сутності релігієзнавчої експертизи, з’ясовано її загальну 

характеристику, роль і місце у суспільстві. 

Основні тенденції розвитку релігієзнавчої експертизи, проблеми її 

вивчення та соціальні аспекти викладені в роботах М. Бабія, К. Борисова, 

К. Елбакян, І. Загребіної, С. Качурової, А. Колодного, М. Лубської, 

І. Новиченко, О. Предко, С. Познишева, А. Пчелінцева, В. Титаренко, 

Ю. Тихонравова, Т. Томаєвої, Л. Филипович, І. Яблокова й ін. 

У сучасній літературі щодо аналізу релігієзнавчої експертизи 

відстежуються різні підходи, але жоден із них не розглядає в комплексі 

феномен релігієзнавчої експертизи, не з’ясовує сутність її проведення. У 

цьому контексті виокремлюються основні напрями дослідження 

релігієзнавчої експертизи: у філософсько-правовому підході (К. Елбакян, 

І. Загребіна, А. Пчелінцев) акцентується увага на відсутності методичних 

стандартів щодо проведення релігієзнавчої експертизи; у соціально-

правовому підході (А. Кузьменко) робиться акцент на правомірності 

релігійної діяльності в конкретних державно-конфесійних відносинах, що не 

забезпечує об’єктивного розуміння релігійного комплексу; у релігієзнавчому 

підході (В. Титаренко) акцентується увага про нагальність ретроспективного 

прогнозування релігійних процесів; у філософському підході (С. Качурова) 

звертається увага на два методологічні горизонти щодо інтерпретації 

релігійного комплексу («догматичний-безпосередній-онтологічний» та 

«історичний-рефлексивний-онтичний») і причини конфлікту інтерпретації 

між ними; психологічний підхід (О. Предко) при досліджені релігії вирізняє 

психологічний механізм дії релігійного досвіду, який є однаковим в усіх 
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релігіях, і це дозволяє конструювати алгоритм дослідження релігії, її 

конструктивний чи деструктивний потенціал.  

З’ясовано, що дослідження релігієзнавчої експертизи потребує 

трансдисциплінарного підходу (Б. Николеску, Л. Киященко, В. Мойсеєв), 

оскільки він уможливлює цілісний, інтегральний підхід. Наріжним каменем 

трансдисциплінарності в релігієзнавчій експертизі є семантичне та практичне 

об’єднання тих смислів (існування рівнів реальності), які перебувають на 

перетині дисциплін або за їхніми межами (релігієзнавства, філософії, 

правознавства, політології, психології, етики тощо). Це забезпечує 

раціональність мислення експерта щодо переосмислення релігійного 

комплексу в контексті конкретних державно-конфесійних відносин.  

Встановлено, що на пострадянському просторі релігієзнавча експертиза 

переважно ідентифікується як особливий вид судової експертизи та 

розгортається як різновид прикладних наукових досліджень. Судовій 

експертизі присвячено безліч праць (Т. Авер’янова, І. Алієв, А. Вінберг, 

Ф. Джавадов, Н. Клименко, Н. Малаховська), проте залишається не 

розробленою проблема проведення, власне, релігієзнавчої експертизи.  

Проведення релігієзнавчої експертизи вимагає нових принципових 

положень науково-методичного й організаційно-управлінського 

забезпечення, зокрема необхідно: 1) унормувати релігієзнавчу експертизу; 

2) ввести жорсткі формальні критерії валідності щодо експертних висновків; 

3) забезпечити можливість проведення комплексної релігієзнавчо-

етнологічної, лінгвістичної, психолого-філологічної експертиз щодо 

конкретних обставин державно-конфесійних відносин у справі; 

4) вдосконалити термінологічний словник (як інструмент релігієзнавчого 

аналізу). На проблему не розробленості методичних стандартів проведення 

релігієзнавчої експертизи вказується в працях К. Борисова, К. Елбакян, 

І. Загребіної М. Лубської, А. Пчелінцева, В. Титаренко, Ю. Тихонравова й ін. 

Розглянуті методологічні засади дослідження релігієзнавчої експертизи 

пояснюють: 1) проведення релігієзнавчої експертизи не може зводитися 

лише до одного методу; 2) методи застосовуються не ізольовано, а у 

поєднанні з іншими; 3) основою методологічної проблеми релігієзнавчої 

експертизи є принципи, закони й категорії, які визначають стратегію 

дослідження релігієзнавчої експертизи.  

Специфіка проведення релігієзнавчої експертизи вирізняється: 

1) трансдисциплінарним підходом, який «вибудовує» певний алгоритм 

дослідження релігії, як загальної соціальної мети; 2) системний підхід 

виявляє елементи, структуру релігієзнавчої експертизи; 3) прагматичний 

підхід дозволяє визначити функціональні зв’язки в державно-конфесійних 

відносинах. Основна методологічна проблема дослідження релігієзнавчої 

експертизи передбачає розуміння експертизи як системного об’єкта та як 

процесу, що «вписується» в більш загальну систему знань.  

Для проведення релігієзнавчої експертизи обов’язковими є принципи: 

об’єктивності, толерантності, загальнолюдськості. Разом ці підходи 

забезпечують вирішення конфлікту інтерпретації під час проведення 
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релігієзнавчої експертизи, найперше, унаслідок протиставлення «ідеї 

спасіння – ідею справедливості» та врахування концепції «верховенства 

права» у співвідношенні із аксіомами «надприродне» та «справедливість».  

У другому розділі «Сутність релігієзнавчої експертизи» з’ясовано 

сутність та особливості проведення релігієзнавчої експертизи. 

У підрозділі 2.1. «Релігієзнавча експертиза: поняття та структура» 

здійснено теоретичне обґрунтування поняття та структури релігієзнавчої 

експертизи.  

Подано визначення, що релігієзнавча експертиза – це спеціальна 

процедура отримання об’єктивних знань про релігійний комплекс у 

конкретних державно-конфесійних відносинах із метою надання експертного 

висновку. Відправною точкою в дослідженні конкретних обставин 

релігійного комплексу беруться офіційні державно-конфесійні відносини. 

Релігієзнавча експертиза обумовлює своїм висновком практичне вирішення в 

релігієзнавчому вимірі соціально значущих проблем. У релігієзнавчій 

експертизі знаходять своє застосування наукові знання з різних 

релігієзнавчих дисциплін. 

За своїми властивостями структура релігієзнавчої експертизи є 

складною, ідеально існуючою основою методу моделювання, умовою 

екстраполяції способів вирішення пізнавальних задач. Релігієзнавча 

експертиза є: 1) релігієзнавчим дискурсом буття релігії в соціумі; 2) 

процесом, який продукує об’єктивні знання; 3) будучи водночас як 

системою, так і засобом, обумовлює отримані результати емпіричних 

досліджень та інші факти. Прогностичні завдання релігієзнавчої експертизи 

обумовленні конкретними державно-конфесійними відносинами. В 

експертизі важливо уникнути двох крайностей: богословського «занурення» 

в систему релігійного феномену та світського критицизму й нігілізму.  

Світський характер релігієзнавчої експертизи обумовлений обставинами 

у процесах конституційного, адміністративного, цивільного, господарського 

або кримінального судочинства. За таких умов специфічні правила 

релігієзнавчої експертизи (в релігієзнавчому вимірі) слід поділити на три 

етапи: 1) порядок призначення релігієзнавчої експертизи; 2) суб’єктно-

об’єктна якість релігієзнавчої експертизи; 3) принципи та методи 

дослідження релігійного комплексу (об’єктів експертизи). 

Системний підхід на першому етапі релігієзнавчої експертизи створює 

можливість обумовити і три специфічні структурні елементи в конкретній 

релігієзнавчій експертизі, які на інших етапах експертизи будуть 

уточнюватися й досліджуватися: 1) релігійні інституції; 2) релігійна 

діяльність; 3) нерелігійна діяльність релігійних суб’єктів. Релігійна 

свідомість не може бути безпосереднім об’єктом релігієзнавчої експертизи, а 

може лише братися до уваги й об’єктивно оцінюватися в контексті інших 

трьох елементів. Поширення безпосереднього контролю за релігійною 

свідомістю призведе до порушення права на свободу совісті та 

віросповідання.  
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У ході проведення релігієзнавчої експертизи релігійні інституції 

доцільно поділяти на два види: 1) церква, секта (нові релігійні течії), 

деномінація; 2) місії, центри, партії, братства, профспілки, об’єднання за 

конфесійними ознаками, релігійні навчальні заклади (в тому числі духовні 

семінарії, інститути, де готують кадри служителів культу), видавництва та 

друкарні, які забезпечують віруючих релігійною літературою, підприємства, 

на яких виготовляються предмети релігійного культу й церковне начиння 

тощо. Ураховано рекомендації 1412 Парламенту Асамблеї Ради Європи 

«Протиправні дії сект» (1999) щодо відсутності загальноприйнятого 

визначення поняття «секта».  

Експертом у релігієзнавчій експертизі є особа, яка має спеціальні знання 

в галузі релігієзнавства, володіє методами дослідження суспільно-історичної 

природи релігії, механізмів її соціальних зв’язків із політичними, правовими, 

економічними, духовними системами суспільства, особливості їхнього 

впливу на віруючих. Експерт має бути призначений згідно закону і бути 

неупередженим. Експерт несе відповідальність за об’єктивність, законність 

та обґрунтованість підписаного ним експертного висновку.  

У підрозділі 2.2. «Варіативність стратегій проведення релігієзнавчої 

експертизи» розкрито специфіку процесу проведення релігієзнавчої 

експертизи. 

Ураховано, що релігія в державно-конфесійних відносинах здійснює 

регулюючий і контролюючий вплив на особисті амбіції, на систему мотивів 

поведінки людини. Визначено, що сутність релігієзнавчої експертизи – це 

сукупність ознак у конкретних державно-конфесійних відносинах, зумовлених 

інституціональними, територіальними та функціональними способами організації 

цих відносин. На цій основі пропонуються різноманітні стратегії проведення 

релігієзнавчої експертизи, зокрема у психологічній, політичній і правовій 

площинах. Хоча кожна з цих стратегій вирізняється певними особливостями, однак 

водночас вони конструюють цілісну модель, власне, релігієзнавчої експертизи.   

У дисертаційній роботі звертається увага на те, психологічний підхід 

визначає такі аспекти дослідження: по-перше, внутрішній аспект, що 

включає світоглядні установки експерта; по-друге, зовнішній аспект як певна 

психологічна атмосфера в суспільстві, у релігійному просторі країни тощо.  

Політична стратегія проведення релігієзнавчої експертизи враховує, з 

одного боку, офіційну ідеологію державно-конфесійних відносин у країні 

(полягає в декларуванні та впровадженні цінностей, без яких не може 

існувати демократичне суспільство, де критерієм, на думку М. Бабія, є 

«людиномірність»), а з іншого – функціональний зв'язок релігії та політики 

за обставин.   

Правова модель проведення релігієзнавчої експертизи має два 

інтерпретативних зрізи: аспекти дослідження: перший задається правовими 

процесами, які забезпечують організацію та проведення релігієзнавчої 

експертизи, а другий визначається правовими відносинами, які є об’єктом 

релігієзнавчої експертизи (насамперед, матеріальні та нематеріальні об’єкти 
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експертного дослідження, які обумовлюють релігійно-правові дії, діяльність 

релігійних інституцій, релігійну науку життя тощо). 

Третій розділ «Релігієзнавчо-правові можливості та праксеологічні 

аспекти проведення експертизи» присвячено осмисленню практики 

проведення експертизи в Україні та світі.  

У підрозділі 3.1. «Світовий досвід проведення релігієзнавчої 

експертизи державно-конфесійних відносин» аналізується світовий досвід 

проведення релігієзнавчої експертизи державно-конфесійних відносин. 

З’ясовано, що міжнародними принципами проведення релігієзнавчої 

експертизи є принципи: об’єктивності, толерантності, загальнолюдськості. 

Із метою дотримання права на свободу релігії і переконань Рада із прав 

людини ООН запропонувала під час ініціатив міжнародного й 

міжкультурного діалогу розглядати питання: поширення релігійного 

екстремізму (який стосується релігії в усіх куточках світу); ситуації насилля 

й дискримінації (яка стосується жінок, а також представників інших 

вразливих груп на ґрунті релігії або переконань або у зв’язку з культурною і 

традиційною практикою); використання релігії або переконань для цілей 

несумісних із Статутом Організації Об’єднаних Націй. Це обумовлено й тим, 

що до характеристик злочинів геноциду, проти людяності (серед інших – 

політичних, расових) належать релігійні мотиви.  

Проаналізовано порядок діяльності суб’єктів релігієзнавчої експертизи 

на пострадянській території. Зроблено висновок, що в Казахстані більш 

повно визначено коло осіб, які мають право проводити релігієзнавчу 

експертизу. У Росії суб’єктом релігієзнавчої експертизи є лише Експертна 

рада з проведення державної релігієзнавчої експертизи (її територіальні 

органи), у Казахстані суб’єктом релігієзнавчої експертизи може бути особа, 

яка має базову освіту знань у конкретних галузях релігієзнавства, 

юриспруденції, або особи, які завдяки досвіду, професійній діяльності 

володіють навичками проведення релігієзнавчої експертизи щодо конкретних 

державно-конфесійних відносин. 

Аналізуючи експертний релігієзнавчий вимір у Європі та Америці, 

з’ясовано, що залежно від фактичних правовідносин, релігієзнавча 

експертиза має різні етапи та процедури, зокрема, при розгляді релігійно 

обумовлених обставин у процесах конституційного, адміністративного, 

цивільного, кримінального судочинства. Нині домінуючими орієнтирами в 

європейських країнах щодо проведення релігієзнавчих експертиз є політичні 

режими (яким властиві різні соціальні інститути, схеми соціальної допомоги 

й інші рівні соціальної адаптації незалежно від стану ринку праці): 1) соціал-

демократичні скандинавські держави; 2) англосаксонські ліберальні системи; 

3) консервативно-корпоративні режими. 

Релігієзнавча експертиза в мусульманських країнах є правовою 

практикою ісламізації й обумовлює своїм висновком практичне вирішення 

соціально значущих проблем відповідно до одного з мазхабів. Під час 

проведення релігієзнавцями-мусульманами експертизи об’єктивно не можуть 

застосовуватися наукові знання з різних релігієзнавчих дисциплін (правології 
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релігії, філософії релігії, психології релігії, соціології релігії, історії релігії, 

феноменології релігії, лінгвістичного релігієзнавства, релігійного 

вільнодумства тощо).  

Досліджуючи державно-конфесійні відносини в азійських країнах, у 

яких поширеним віровченням є буддизм або індуїзм, з’ясовано, що в цих 

країнах державно-конфесійні відносини формуються за принципами 

існуючої системи права з істотним урахуванням національних особливостей. 

У цих країнах проведення релігієзнавчої експертизи викликає певні 

труднощі. Насамперед, основи цих віровчень не забезпечують чіткої 

регламентованості культової та позакультової діяльності релігійних 

суб’єктів. Існують і труднощі в розумінні меж нерелігійної діяльності 

релігійних суб’єктів, які сповідують буддизм або індуїзм. У цих системах 

залишається невирішеним проблеми правового регулювання релігійних 

інституцій. Також перед експертом постає методологічна проблема, 

наприклад, щодо дослідження «серединного шляху» віруючого в буддизмі. 

У підрозділі 3.2. «Релігієзнавча експертиза як умова реалізації 

свободи совісті: український контекст» здійснено аналіз особливостей 

проведення релігієзнавчої експертизи в Україні. 

Проведення релігієзнавчої експертизи в Україні базується на 

конституційних принципах дотримання права на свободу світогляду і 

віросповідання, інших прав і свобод людини та громадянина згідно із 

загальновизнаними принципами й нормами міжнародного права, нормах 

віросповідання, а також: незалежності експерта, об’єктивності, всебічності і 

повноти дослідження. Залежно від специфіки державно-конфесійних 

відносин є можливість проводити релігієзнавчу експертизу в межах 

конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного й 

господарського процесів.  

Наявність правового поля, яке регулює державно-конфесійні відносини, 

обумовлено юридичною силою таких норм: 1) норми Конституції України; 

2) загальновизнані принципи і норми міжнародного права та міжнародні 

договори, учасником яких є Україна; 3) норми Закону України «Про свободу 

совісті й релігійні організації»; 4) інші нормативно-правові акти, прийняті 

парламентом та урядом щодо регулювання державно-конфесійних відносин у 

країні; 5) рішення органів місцевого самоврядування; 6) рішення органів 

судової влади; 7) канонічні норми й локальні акти різних релігійних 

організацій; 8) двосторонні угоди про співпрацю в різних аспектах 

суспільного життя, які укладено між релігійними інституціями й 

державними, муніципальними органами.  

Релігієзнавча експертиза в Україні – це процедура одержання 

об’єктивних знань про обставини релігійного комплексу в конкретних 

державно-конфесійних відносинах. У ній розглядаються об’єкти правового 

захисту, релігійний суб’єкт і середовище його існування як система. У цій 

системі експерт з’ясовує ознаки та виявляє показники, які є діями релігійного 

суб’єкта, застосовуючи спеціальну методологію. Суттєвою рисою 

релігієзнавчої експертизи є встановлення релігійного підґрунтя тих 
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суспільних відносин, які не врегульовані нормами права та передували або 

супроводжували конкретні дії, які призвели до правопорушення. 

Підкреслюється, що практичні завдання релігієзнавчої експертизи в 

Україні доволі різнопланові. Серед основних: визначення релігійного 

характеру організації на підставі статутних документів, відомостей про 

основи її віровчення і відповідних практик; перевірка й оцінка достовірності 

відомостей, які наявні в наданих релігійною організацією документах щодо 

основ її віровчення; перевірка відповідності заявлених під час державної 

реєстрації форм і методів діяльності релігійної організації формам і методам 

її фактичної діяльності. Під час проведення релігієзнавчої експертизи можуть 

бути роз’яснені й інші питання, які потребують експертної оцінки, 

наприклад, щодо конкретного майна релігійного призначення.  

Наразі в Україні залишається не розробленою процедура призначення та 

проведення релігієзнавчої експертизи. Після наукової інтерпретації 

результати релігієзнавчої експертизи стають теоретичним матеріалом, який 

надалі може використовуватися в законотворчості у сфері державно-

конфесійних відносин в Україні.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації представлено теоретичні підсумки роботи, що 

узагальнено відображають мету, завдання й наукову новизну дослідження: 

1. У дослідницькій літературі відстежується різноаспектність, 

багатовимірність інтерпретативних зрізів релігієзнавчої експертизи. 

Специфіка проведення релігієзнавчої експертизи обумовлюється 

методологічними підходами релігієзнавства і правознавства. Виходячи з 

різнопланових характеристик феномену релігієзнавчої експертизи 

пропонується визнати трансдисциплінарний підхід методологічною основою 

дослідження релігієзнавчої експертизи, який уможливлює конструювання 

певної «моделі-алгоритму» дослідження релігії.  

2. Релігієзнавча експертиза – це спеціальна процедура отримання 

об’єктивних знань про релігійний комплекс у конкретних державно-

конфесійних відносинах із метою надання експертного висновку. 

Відправною точкою в дослідженні конкретних обставин релігійного 

комплексу беруться офіційні державно-конфесійні відносини.  

3. Експертом у релігієзнавчій експертизі може бути фахівець, який 

володіє релігієзнавчими знаннями і практичними навичками, що необхідні 

для вирішення експертних завдань. Експерт має бути призначений згідно із 

законом і бути неупередженим. Експерт несе відповідальність за 

об’єктивність, законність та обґрунтованість підписаного ним експертного 

висновку. 

4. Залежно від специфіки державно-конфесійних відносин є можливість 

проводити релігієзнавчу експертизу в межах конституційного, 

адміністративного, кримінального, цивільного й господарського процесів. За 

таких обставин, специфічні правила релігієзнавчої експертизи слід поділити 



15 

на три етапи: 1) порядок призначення релігієзнавчої експертизи; 

2) суб’єктно-об’єктна якість релігієзнавчої експертизи; 3) принципи й методи 

дослідження релігійного комплексу (об’єктів експертизи). 

5. Структура релігієзнавчої експертизи в державно-конфесійних 

відносинах обумовлюється такими елементами: 1) релігійні інституції 

(зокрема, щодо питання створення та функціонування організацій, культів, 

установ, закладів, громад, що діють на релігійній основі і покликані, 

насамперед, створювати нормальні умови для одноосібного чи колективного 

задоволення релігійних потреб віруючих); 2) релігійна діяльність (зокрема, 

щодо питання діяльності в духовній і практичній сферах під час культової та 

позакультової діяльності); 3) нерелігійна діяльність релігійних суб’єктів 

(зокрема, щодо питання діяльності та відносин у сферах державотворення, 

політики, економіки, права, науки, виробництва, міжрелігійному й 

міжкультурному діалогу в суспільстві та між цивілізаціями). Під релігійними 

суб’єктами слід розуміти: віруючих, священнослужителів, релігійні громади, 

релігійні організації, а також інші релігійні утворення, на яких дія Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» не поширюється. 

6. Варіативність стратегій проведення релігієзнавчої експертизи зумовлено 

гносеологічним і процесуальним характером. Гносеологічний характер має 

положення про те, що релігієзнавча експертиза проводиться, перш за все, із 

застосуванням спеціальних знань. Процесуальний аспект відображає 

положення про те, що спеціальне дослідження виконується експертом у 

конкретних державно-конфесійних відносинах.  

7. Нині відповідні органи Організації Об’єднаних Націй та інші 

міжурядові організації, неурядові організації, громадські організації за 

конфесійними й іншими ознаками, засоби масової інформації сприяють 

міжрелігійному та міжкультурному діалогу в суспільстві і між цивілізаціями, 

зокрема, за допомогою конгресів, конференцій, семінарів, практикумів, 

дослідницьких та інших процесів тощо. Ці процеси мають істотний вплив на 

світогляд проведення експертами релігієзнавчої експертизи державно-

конфесійних відносин, незалежно від країни її проведення. Проте світовий 

досвід проведення релігієзнавчої експертизи прямо залежить від характеру 

державно-конфесійних відносин, який обумовлюється в кожній країні своєю 

історією, політикою, законодавством. У світі не існує методичних стандартів 

щодо проведення релігієзнавчої експертизи. Міжнародними принципами 

проведення релігієзнавчої експертизи є принципи: об’єктивності, 

толерантності, загальнолюдськості.  

8. Для того, щоб релігієзнавча експертиза в Україні справді могла 

виконувати поставлені перед нею науково-практичні завдання, доцільно: 

законодавчо унормувати релігієзнавчу експертизу; увести жорсткі формальні 

критерії валідності щодо експертних висновків; забезпечити можливість 

проведення комплексної релігієзнавчої експертизи щодо конкретних 

обставин державно-конфесійних відносин у справі; удосконалити 

термінологічний словник (як інструмент релігієзнавчого аналізу). 
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АНОТАЦІЯ  

 

Майданевич Л. О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості 

проведення. – На правах рукопису. 

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 в українському релігієзнавстві представлено 

системне дослідження феномену релігієзнавчої експертизи. Визначено, що 

сутність релігієзнавчої експертизи – сукупність ознак у конкретних державно-

конфесійних відносинах, зумовлених інституціональними, територіальними і 

функціональними способами організації цих відносин. На цій основі пропонуються 

різноманітні стратегії проведення релігієзнавчої експертизи. Експертом у 

релігієзнавчій експертизі є особа, яка має спеціальні знання в галузі 

релігієзнавства, володіє методами дослідження суспільно-історичної природи 

релігії, механізмів її соціальних зв’язків із політичними, правовими, 

економічними, духовними системами суспільства, особливості їхнього 

впливу на віруючих.  

Міжнародними принципами проведення релігієзнавчої експертизи є 

принципи: об’єктивності, толерантності, загальнолюдськості. Релігієзнавча 

експертиза проводиться в межах конституційного, адміністративного, 

кримінального, цивільного й господарського процесів.  

Ключові слова: релігієзнавча експертиза, експерт, релігійний комплекс, 

державно-конфесійні відносини, правопорушення у сфері віросповідання. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Майданевич Л. А. Религиоведческая экспертиза: сущность и 

особенности проведения. – На правах рукописи.     

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 в украинском религиоведении представлено 

системное исследование феномена религиоведческой экспертизы. Выяснено, 

что сущность религиоведческой экспертизы – совокупность значений в 

определенных государственно-конфессиональных отношениях, 

предусмотренных институциональными, территориальными и 

функциональными особенностями организации этих отношений.  

Система религиоведческой экспертизы в государственно-

конфессиональных отношениях обусловлена такими элементами: 

религиозные институции; религиозная деятельность; нерелигиозная 

деятельность религиозных субъектов. Религиоведческая экспертиза 

проводится в три этапа: порядок назначения религиоведческой экспертизы; 

субъектно-объектный состав религиоведческой экспертизы; принципы и 

методы исследования религиозного комплекса (объектов экспертизы). 

Стратегия проведении религиоведческой экспертизы предусматривает: 

психологический подход (внутренний аспект – это мировоззренческие 

установки эксперта, осознание отношения к религиозному осваиванию мира, 

которое характерно его религиозной и нерелигиозной деятельностью та 

осознанием процесса относительно организации и проведения экспертизы; 

внешний аспект – психологическая атмосфера в обществе, в религиозном 

пространстве страны и т. д.); политический подход берет во внимание, с 

одной стороны, идеологию государственно-конфессиональных отношений в 

стране, а с другой – это функциональная связь религии и политики в 

обстоятельствах которые есть объектом экспертизы или обуславливают 

религиоведческую экспертизу; правовой подход (внутренний аспект – 

религиозно-правовые процессы, которые обеспечивают организацию и 

проведение религиоведческой экспертизы; внешний аспект – религиозно-

правовые отношения в обстоятельствах которые есть объектом 

религиоведческой экспертизы). Экспертом в религиоведческой экспертизе 

есть лицо, которое имеет специальные знания в сфере религиоведения, 

владеет методами исследования социально-исторической природы религии, 

механизмов ее социальных связей с политическими, правовыми, 

экономическими, духовными системами общества, особенности их влияния 

на верующих.  

В зависимости от фактических государственно-конфессиональных 

отношений и обстоятельств религиозного комплекса религиоведческая 

экспертиза имеет специфику в правовых процессах (конституционном, 

административном, гражданском, хозяйственном или уголовном). 
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Международными принципами проведения религиоведческой экспертизы 

есть принципы: объективности, толерантности, человечности.  

Ключевые слова: религиоведческая экспертиза, эксперт, религиозный 

комплекс, государственно-конфессиональные отношения, правонарушения в 

сфере вероисповедания. 

 

ANNOTATION  

  

Maydanevіch L. A. Religious examination: the nature and characteristics 

of. – On the right of manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 

09.00.11 – Religious Studies. – Kyiv National Taras Shevchenko University; 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2014.  

For the first time in Ukrainian religious studies a systematic understanding of 

the phenomenon of religion expertise has been presented in this work.  It has been 

determined that the essence of religious expertise is a set of features in specific 

church-state relations arising from institutional, territorial and functional ways of 

organizing these relations. Based on this a variety of religious expertise strategies 

have been offered. An expert in a religious studies expertise is  the person who has 

special knowledge of religion, has research methods of socio-historical nature of 

religion, mechanisms of social ties with political, legal, economic, spiritual 

systems of society, especially their impact on believers. 

The International principles of religious expertise are: objectivity, tolerance, 

humanity.  It is conducted within the constitutional, administrative, criminal, civil 

and business processes. 

Keywords: religious expertise, expert, religious complex, Church-state 

relations, violations in the field of religion. 
 

 


