
ОЧІКУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА 
ВІД ЦЕРКВИ

І МІЖЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ



Оцінюючи роль релігії в житті суспільства, скажіть будь 
ласка, чи згодні Ви з наведеними нижче твердженнями? %

74,1

71,2

63,7

52,4

44,4

41,7

32,7

29,5

24,5

16,9

16,3

11,3

Релігійні діячі повинні ставати на захист найбідніших прошарків громадян, в разі 
прийняття владою рішень, які знижують життєвий рівень населення

Релігія підвищує моральність і духовність людей

Релігія є одним із важливих засобів відродження національної самосвідомості і 
культури

Релігія є одним з чинників демократичного суспільства

Релігія є елементом політичного життя 

Релігійні організації беруть слабку участь в соціальній роботі: допомога 
нужденним, інвалідам, хворим, літнім тощо 

Релігійні діячі стоять осторонь таких соціальних проблем сучасності, як 
запобігання вагітності, аборт, СНІД, сексуальне виховання тощо 

Релігія є мало пристосованою до потреб сучасної людини

Релігія не впливає на життя суспільства

Релігія робить людей неактивними, байдужими до того, що відбувається у 
суспільстві

Релігія шкідлива, оскільки роз'єднує людей на різні конфесії

Релігія відмирає і у майбутньому зникне зовсім 



Якою мірою Ви їм довіряєте Церкві?, %

11,8

15,2

47,9

11,9

13,2

Зовсім не довіряю

Скоріше  не довіряю

Скоріше довіряю

Повністю довіряю

Важко відповісти



З яким судженням Ви згодні найбільшою мірою? , %

19,3

25,6

43,7

11,4

Більшість священнослужителів - глибоко 
моральні й духовні особи

Більшість священнослужителів думають 
передовсім про гроші, а не про духовне

Священнослужителі такі самі, як більшість з нас 
- з усіма достоїнствами і гріхами 

Важко відповісти 



Чи є для Вас сьогодні Церква моральним авторитетом?, %

45

34,8

20,3

Так

Ні

Важко відповісти



Яку роль, на Вашу думку, відіграє Церква в сучасному 
українському суспільстві? ,%

48,5

31,6

4,7

3,8

11,5

Церква відіграє позитивну роль

Церква не відіграє помітної ролі

Церква відіграє негативну роль

Інше

Важко відповісти 



Як Ви вважаєте, Церкви в Україні обстоюють права бідних і 
знедолених, чи завжди знаходяться на боці сильних і 
багатих? За десятибальною шкалою, де “1” означає, що 
респондент повністю згоден  з тим, що Церкви в Україні 
обстоюють права бідних і знедолених, а “10” означає, що 
респондент повністю згоден з тим, що Церкви в Україні 
завжди стоять на боці сильних і багатих, СЕРЕДНІ БАЛИ

5,2

5,6

6,0

2010 рік

2013 рік

2016 рік



З яким твердженням Ви згодні більшою мірою?, %

6,3

11,3

17,0

54,2

11,2

Церква зобов'язана підтримувати державну 
владу, оскільки немає влади не від Бога

Церква зобов'язана критикувати владу, оскільки 
її місія - викривати неправду і зловживання

Залежно від ситуації Церква повинна або 
підтримувати, або критикувати владу

Церква не повинна втручатися у відносини між 
людиною і владою

Важко відповісти



Яке з наведених нижче тверджень найбільше відповідає 
Вашим  переконанням?, %

9,3

14,1

30,7

43,7

1,7

0,4

Істинною є лише та релігія, яку я сповідую

Право на існування мають лише традиційні для нашої 
країни релігії

Всі релігії мають право на існування, як різні шляхи до 
Бога

Будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, любові, 
милосердя і не загрожує існуванню іншої людини, 

має  право на існування

Інше

Не відповіли



Як Ви ставитеся до наведених нижче релігій та 
релігійних течій?, %

Пози-
тивно

Байду-
же

Нега-
тивно

Не 
задуму-
вався

/лась над 
цим

Нічого не 
чув про 
таку 

релігію 
(течію)

Не 
відпо-
віли

Православ’я 78,3 14,7 1,1 5,7 0,1 0,1

Греко-католицизм 41,7 38,7 3,6 15,4 0,5 0,1

Римо-католицизм 36,2 41,6 4,0 17,0 1,0 0,0

Протестантизм 19,0 44,7 12,7 20,8 2,6 0,1

Іслам 14,1 43,5 18,6 22,3 1,4 0,1

Іудаїзм 13,0 45,1 13,5 25,1 2,8 0,4

Євангелічні та 
Харизматичні церкви 13,0 39,9 16,2 23,6 7,2 0,2

Східні релігії та духовні 
практики (буддизм, йога 
та ін.)

16,2 41,5 9,9 27,9 4,3 0,2



Як Ви вважаєте, чому в Україні відбуваються конфлікти між 
вірними різних Церков?, %

31,0

28,0

25,1

15,6

13,5

8,4

1,4

14,7

Конфлікти між Церквами є суто політичними

Конфлікти точаться, головним чином, навколо 
майна та будівель

Тому, що церковні ієрархи жадають влади

Суть конфліктів - у національному питанні

Тому, що ЗМІ роздмухують релігійну 
нетерпимість і міжцерковні конфлікти

Тому, що істинна Церква повинна довести свою 
перевагу над іншими

Інше

Важко відповісти


