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Неорел1гГ1 УкраУни

Зм1ни, що в1дбуваються в релшшному житп сучасноУ УкраУни, tìcho пов’язаш ¡з 
глобальними трансформациями процесами в cbìtì penirifi. Результатом останшх 
е так званий рел1пйний постмодершзм, яскравим проявом якого e hobì рел1П1.1х 
появу можна розглядати як своершний виклик традицн, як творения релтйносп 
нового типу чи навггь новоУ рел1Г1йноУ культури, як духовний пошук i самовираз 
постмодерноУ людини.

Будучи, з одного боку, породженням, а з ¡ншого - наслщком постмодерноУ 
парадигми, hobì рел1П1 в УкраУш чи не першими заявили про прихщ новоУ доби, 
про входження краУни до свропейського i cbìtoboto рел1пйного i духовного 
простору. Це мало як своУ позитивна так i негативн1 результата, як1 
ур1зноман1тнили, але й ускладнили сповнене соц1ально-економ1чною та 
полггичною нестаб1льн1стю буття украУнського суспшьства.

Hobì рел1пйн1 течи i рухи (НРТР) УкраУни, так1 неоднорццп за своУм 
походженням, характером та формами оргашзацп й дшльносп, таполопчно 
можна об’еднати у декшька груп .

Найчисельн1шою i найпотужшшою з них буде неохристиянська, до якоУ 
вщносяться як ¡сторичш, але не традицию для УкраУни християнсью церкви, так 
i hobì, недавно створеш оргашзацп християнського походження. Bei вони 
з’явилися тут лише у К1нц1 80-х роюв XX ст., тому вважаються новими, не 
укоршеними в традицшну ментальшеть украУнського народу, його тисячолггню 
культуру рел1пйними явищами. Серед них назвемо такк „Арм>я спасшня”, 
Церква Icyca Христа Святих останшх дшв (мормони), Християнсью церкви 
харизматичного напряму (Церква Повного Свангел1я, Церква Живого Бога, 
УкраУнська Християнська евангельська церква, Духовний центр „Нове 
поколшня” християнських церков УкраУни), Церква Христа, КиУвський 
християнський центр „Нове житгя”, Новоапостольська церква, Церква Нового 
Срусалиму (сведенборгщ), а також пророс1йське неохристиянське утворення 
Церква ВоскресаючоУ Богородиц! (Богородична церква), церкви марп'нськоУ

1 Акаделачне релшезнавство, КиТв 2000, с. 790-794; Н. Дудар, Л. Филипович, НРТР: укрсннський 
контекст, КиУв 2000, с. 24-36; В. Соловйов, Виды класифЬсацШ нових релкшних pyxie [в:] УкраХнсъке 
релшезнавство, КиТв 2000, № 14, с. 78-88.
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opicHTaiiii тощо. Зауважимо на тому, що 61льш1сть перерахованих Micift, центр1в, 
hobìthìx церков привнесен! в Укра’Гну ¡з-за кордону. Поодиною спроби утворення 
власних модернових християнських об’еднань не отримапи пщтримки серед 
укра!’нц1в, вони охоч1ше стають членами церков неукршнського походження.

Bei Ц1 peniriiiHi течп виникали в рамках традицшного христианства з метою 
його осучаснення. Частково в XIX, а особливо з середини XX столпь 
християнська Свропа i Америка неодноразово фжсували сплеск чисельних 
вщгалужень загальнохристиянського, евангелютського характеру, як правило, В1Д 
протестантських церков. Вчення новоутворених церков, звюна pÌ4, базуються на 
Б1блп як основному В1роспов1дному джерел1 i на oco6i Icyca Христа як 
центральна ф1гур1 рел1пйних доктрин. Характерним для неохристиянських 
угрупувань с критика ортодоксального християнства за В1дх1д В1д первюних 
традищй; оголошення свое! церкви виключно ¡стинним, вщроджувальним рухом 
евангельського христианства, навпъ мешанським у дол1 Христово!’ в!ри; 
досконале знания Б1блп з дозволом В1льного прочитання fi i власно! 
¡нтерпретацп; пщнесення книг cboì’x пророюв i вчител1в до рангу в1росповщних 
джерел i часом нав1ть авторитетшших за Б1бл1ю; визнання поруч з 1сусом 
Христом свого Л1дера кер1вником церкви, пророком або ж посланцем Бога. 
Неохристиянство В1д ¡сторичного християнства В1др1зняеться в дечому cboì’m 
власним розумшням Тршщ, природи Icyca Христа, сутност! Святого Духа, пекла, 
раю тощо.

До друго!’ групи НРТР належать релшшш оргашзацп орянтагиапського 
спрямування. Вони репрезентоваш нео1нду!’змом, теч1ями буддистського толку, 
поодинокими рухами японського, китайсько!’, корейсько! ор1ентац1!'. Нео1нду!’зм 
сьогодш е неодм1нним елементом рел1пйного житгя не лише 1ндп, а й багатьох 
кра!’н Свропи й Америки. Bìh виникае в першш половиш XIX ст. в рамках 
¡ндуТзму як його сучасне прочитання для ¡нтелектуал1зованих верств Сходу 
i Заходу. Характерним для неошду’Гстських pyxie е, як правило, опора на давню 
ведичну традищю при вдалому використанш досягнень ¡нших культур, а також 
щнностей багатьох penirifi. Bei течп нео1нду!’зму проголошують себе р1зними 
учшвськими наступностями спшьноТ духовно!’ традищ!’ 1ндус1в, в основ! яко!’ 
лежить принцип мошзму, едносп в багатомаштп, нероздшьносп буття 
духовного i матер1ального, профанного i сакрального. В ycix неошду’Гстських 
вченнях популярн1 ¡де!’ ун1версал1зму, синкретизму, pìbhoctì bcìx рел1пй як 
пошуюв cBo’i’x шлях1в до Бога, духовного базису в реконструкцп суспшьства. 
Обов’язковим для нео1нду!’зму е наявшеть вчителя, майстра (гуру) як 
проповщника вчення i провщника духовних пошуюв особистост1, групи, течп. 
НеошдуТстсью рухи, будучи адаптованими до сучасно! людини, особливо 
активно поширюються схщними м1сюнерами з середини XX ст. переважно 
у формах культурних, просвиницьких, оздоровчих заход1в. В УкраТш нео1нду!’зм 
представлений громадами i центрами М1жнародного Товариства Свщомост1 
Кр1шни, Ошо Раджшша, Cai-Баби, ШрьЧшмоя, Mici! „Свило дупй”, 
М1жнародного товариства „Всесвпня чиста рел1пя” (сахаджи), Трансцедентальна 
медитация та ¡ншими.

Буддистсью течп поширеш в Укра’пп переважно у !’х модернових формах, 
вторично необуддизм виникае ще в першш половиш минулого стол1тгя в Японп, 
але найбшьше поширення одержуе шеля друго! cbìtoboi вшни в тш же Японп, 
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в США, Зах1ДН1й Сврош. Характерним для необуддистських течш e ìx акцент на 
однш або деюлькох рисах буддистського вчення. Кожна з них претендуе на 
ортодоксальне витлумачення вчення Будди, поеднуючи в своТх рел1пйних 
системах ¡де¥ р1зних схщних традицш, навггь християнства. Буддизм в УкраТш 
представлений громадами таких напрям1в: дзен-буддизм, штерен, pÌ3HÌ школи 
тибетського буд дизму (карма каг'ю, дзог чен, гелугпа, р1ме).

Ц1кавим явищем сучасного рел1пйного життя в УкраТш, як, до реч1, i в усьому 
свит, можна вважати В1дродження дохристиянських релшш, язичницьких 
св1тоглядних комплекав. Це вже третш тип НРТР. Тут ми маемо громади 
посл1довник1в вчител1в i npopoxie Володимира Шаяна, Лева Силенка, 
прихильник1в прадавшх дохристиянських в1рувань украТнського народу 
(PYHBipa - Рщна УкраТнська Нацюнальна Bipa, рицар1 сонячного ордену, 
р1днов1ри, ладов1ри, вогнепоклонники, шанувальники давньорусько'Т богин1 
Берегиш тощо).

Окрему, вже четверту групу складають синтетичш (штучно створеш) peniriT, 
hkì в своТх догматах й культ1 опираються на множинш традицп (християнство, 
ведизм, буддизм, ¡слам), але не просто еклектично поеднують ìx, а створюють 
своТ власн1 вчення, систему обрядових дшств, сильну церковну орган1зац1ю, 
претендуючи на статус надрелшп. В цих теч1ях надто розвинутий культ лщера, 
авторитет власних В1роспов1дних джерел, присутня ¡дея богообраност1 ìx 
посл1довник1в. До щеТ групи В1дносяться Велике Б1ле Братство, Церква 
об’еднання (або ушфжащТ), АУМ С1нр1кьо.

Поруч ¡3 названими вище новоутвореними рел1пйними оргашзащями 
в УкраТш Д1ють pÌ3HÌ no3aeipocnoeiÒHÌ езотеричш об’еднання (теософське, 
антропософське, посл1довники вчення Гурдж1ева, екстрасенсорики тощо) та 
сайентолог1чш рухи (Саентолопчна церква, Наука розуму, Християнська наука). 
1х так само можна розглядати як прояв новоТ й нетрадицшноТ для УкраТни 
рел1пйност1, яка е в певному вщношенш опозищею до оф1щйноТ ¡деологп 
традицжних penirifi. Так, зокрема, вчення сучасних езотериюв, акумулювавши 
езотеричш традицп р1зних епох, включили в себе Bipy в ¡снування надприродного 
CBiiy, mìcthhhì уявлення про нього, мапчш засоби сшлкування з ним, пщкорення 
його своТм ¡нтересам. Bei засновники езотеричних теч1й переконаш, що тгльки 
вони дають надзвичайно глибою, приховаш вщ „непосвячених” позитивш знания 
про cbìt. Сайентолопчш вчення прагнуть поеднати в co6i науку i рел1пю, 
адекватно вщдзеркалити проблеми сучасного ¡ндустр1ального суспшьства. 
Б1льш1сть ¡снуючих в УкраТш езотеричних i сайентолопчних pyxie мають 
¡ноземне походження, тобто поширилися тут завдяки захщним проповщникам, 
хоч ìx засновниками часто виступали й наш1 сшввггчизники (Олена Блаватська, 
подружжя Pepixie).

KpiM зазначених вище груп, в УкраТш е ще така В1роспов1дна теч1я, яку важко 
¡дентифжувати з жодною з них. Мова йде про саташспв - прихильниюв 
обожнення сил зла, поклоншня Саташ (Дияволу або Люциферу). Наприюнщ 70-х 
рок1в в PociT, а на початку 80-х - в УкраТш, саташзм заявив про себе як про 
репрезентовану декшькома громадами релшшну теч1ю, В1росповщш догмата 
i культов1 дп якоТ, будучи своерщним антиподом християнства, побудоваш на 
дзеркальному вщображенш останнього. Саташсти вшановують не Бога, а Сатану, 
читають Б1бл1Ю навпаки, проводять так зваш „чорш меси” з використанням 
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чорних св1чок, перекинутих розп’ять, проклять, ритуальних жертвоприношень 
тощо. Моральна програма саташспв вщзначаеться крайшм ¡ндивщуал1змом, 
прагматизмом, его'Гзмом, що утверджуе особиспсш прюритети, перевагу над 
вс1ма, культ сили. Прихильники Сатани в Украпп не чисельш, орган1зац1йно не 
об’еднаш. Вони ¡снують переважно як молод1жн1 угрупування з явним 
музичними (трешофшьськими чи хардроювськими) зацжавленнями та 
екстрем1стськими свггоглядними пристрастями, яю з часом, при вщповщному 
кер1вництв1, можуть перерости у цшсну структуру.

В украшському пол1конфес1йному середовипц доля нових релНйних течш 
1 рух1в незначна. За даними Державного Ком1тету УкраТни у справах рел1пй, 
станом на 1 С1чня 2003 р.’ в УкраТш офщ1йно Д1яло 1582 неорел1пйн1 оргашзацп, 
серед яких неохристиянських - 1352, неоор1ентал1стських (схщних) - 135, 
неоязичницьких (рщнов1рських) - 83* 2. 1з загально! юлькосп д1ючих рел1пйних 
оргашзащй вс1х конфесш в 2003 р. в Украпп (28541) новггш рухи складали 5,5%. 
Але р1к в1д року питома вага неорелшш м1зерними темпами, але зростае: якщо на 
1995 р. ми ф1ксували лише 1% зареестрованих неорелшшних оргашзащй, то 
в 2001 - 1х вже б1ля 4%3. Тобто щор1чний прирост коливаеться м1ж 0,5 
1 1 вщсотками. 1ншими словами, при збереженш нишшшх, таких незначних 
темп1в зростання неорел1пйних громад через 15-20 рок1в юльюсть нових релшш 
в Украпп може скласти 10% вщ загальноТ юлькосп д1ючих оргашзащй, 1 все це 
станеться за життя одного поколшня (1990-п -2020-Т1).

* 3 2004 р. Держком у справах рел1пй У крайни об‘сднав вс, нов1 релшйж групп. Тому подаемо 
бшып диференшйоваш дан1 за 2003 р.

2 Релтя 1 Церкварок/в незалежност! УкраИни, Кшв-Дрогобич, 2003. - с. 590.
3 Пщраховано за: Таблиц» змш мереж! релшйних органаацш УкраГни [в:] Рел!г!я / Церква рокгв 

незалежност! Укра1ни, с. 577-581.
4 Там само.

Але абсолюты та оф1Ц1йн1 юльк1сн1 показники не в1дтворюють повноти 
процесу появи 1 розповсюдження нових релшшних течш в УкраТш. Треба мати на 
уваз1, що с певна юльюсть рел1пйних громад, яка Д1е поза реестращею або через 
вщмову державних оргашв визнати !х право на ¡снування, або ¡з-за небажанням 
само! неогромади декларувати про свою наявшсть. I все ж таки, використовуючи 
лише оф1Ц1йну статистику, подивимось на динамжу змш, що вщбулися 
в прирост! юлькосп рел1Г1йних громад взагал1 1 пор1вняймо !'х з динамжою 
зростання нов1тн1х теч1й.

Якщо 1989 р. визнати роком рел1пйного буму в Украпп, коли була 
зареестрована державними органами рекордна кшьюсть громад, то в наступы два 
роки спостер1гаеться спад приросту рел1пйних оргаызацш. В 1992-1993 рр. 
вщзначаемо !'х певну стабшзащю з подальшим дуже незначним приростом - 
2-5% щор^чно. Таю загальш законом1рносп в зростаны вс1е'1 юлькосп рел1пйних 
оргаызацш в УкраТш не вщносяться до новггшх рух1в, приргст серед яких лише 
з 1991 по 2001 рр. склав в середньому 500%4. Так, наприклад, РУНВ1ровсью 
громади зросли в 17 раз1в (¡з 3 громад у 1991 р. до 48 у 2003 р.). Ор1€нтал1стсью 
угрупування за цей же перюд зросли в 6 раз1в (з 21 оргашзацп до 115). Под1бш 
процеси вщбувалися 1 в неохристиянському середовицц. Так, Церква Повного 
€вангел1я з 1991 по 2003 рр. зросла з 3 громад до 392. Взагал! негснуюча 
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в УкраУш до 1992 р. Новоапостольська Церква зараз мае 53 громаду. Церква Icyca 
Христа Святих останшх дн1в за десять ροκίβ утворила в УкраУш 56 своУх 
оргашзацш.

Але етап екстенсивного розвитку рел1пйноУ мереж1, в т.н. й hobíthíx теч1й, 
в УкраУн1 завершився. Píct рел1пйних громад стабшзувався i складае 
в середньому 2-3% на ρίκ.

Традицшно в силу свого космополитизму hobí penirií не знають географ1чних, 
державних, еппчних кордошв. Але в УкраУш е специфжа в Ух географ1чному 
поширенш. Ми можемо говорити про репонал1зац1ю тих чи ¡нших рел1пй, Ух 
локал1зац1ю по вщповщних районах УкраУни. Розподиг нових течгй за репонами 
кардинально вщргзняеться вщ поширення традищйних конфесш. Захщ, 
найрел1пйн1ший район УкраУни, де розм1щено бгпьше половини bcíx рел1пйних 
громад, найменше вщчувае на co6i вплив hobíthíx pyxie. П1вденн1 та схщн1 
обласп УкраУни, mícto КиУв ниш е репонами найштенсившшого поширення 
нових теч1й. В 2000 р. найбшыпа кшьюсть неорел1пйних оргашзацш дгяла 
в Донецькш (211), Запор1зькш (63) областях, в Криму (61), míctí Khcbí (101), яю 
значно поступаються захщним областям за загальною кшыпстю рел1гтйних 
громад. Водночас у Льв1вськ1й обласп серед 2674 громад ильки 17 в1дносилися 
до неорел1пйних утворень, в 1вано-Франк1вськ1й з 1199 - 5, в Закарпатськш 
з 1459 - 8, в Тернопшьсьюй з 1548 - 4, у Хмельницьюй з 1352 - 195.

5 Цит. за: М. Новиченко, Нов i рел/гИ на конфесШнш карт! У крайни [в:] HoeimHÍ рел&И в сучаснш 
Укра1ш, КиУв 2000, с. 11-12.

6 Релшя i Церква ροκίβ незалежност! Укра[ни, с. 590.
7 Там само.

Основна мережа релшшних Heopyxie знаходиться на Сходг i П1вдш УкраУни 
й продовжуе зростати тут переважно за рахунок цих в минулому затеУзованих 
репошв. У вщсотку до загальноУ юлькосп ¡снуючих на 1 сгчня 2003 р. релтйних 
орган1зац1й в УкраУш (28541) hobí релшшш течп порепонально поширилися так: 
Волинь - 0,2%; IIíbhíh - 0,8%; Слобожанщина - 0,25%; Галичина - 0,14%; 
Подшля - 0,33%; Степ - 0,6%; Закарпаття - 0,46%; Подншров’я - 0,64%; Схщ - 
1,2%; Буковина - 0,1%; ГПвдень - 0,6%; Крим - 0,3%6. Ще бУлып наглядними 
будуть розрахунки, якг зроблеш на вирахуванш вщсотку новотвор1в вщносно 
К1лькосп рел1пйних оргашзацш репону. Найменша питома вага нових теч1й на 
Галичин1 (0,7%), попм йдуть Волинь - 2,1%, Буковина - 2,2%, Под1лля - 2,55%, 
П1вн1ч i Слобожанщина (по 5,8%). Трупу вигцесередшх показниюв по УкраУш 
вщкривас Крим - 7,6%, ГИвдень, Закарпаття i Степ дають по 8%. Найбшьш 
насичеш новими рел1пями Подншров’я, де серед bcíx зареестрованих рел1пйних 
громад Ух нараховуеться понад 10%, i Схщ (Луганська i Донецька обл.) - 
з найвищим показником в 19,1 %7.

Як бачимо, поширення hobíthíx теч1й носить не всеукраУнський, 
а репональний характер i залежить вщ наявносп i сили традицшних церков.

НеорелШУ з’явилися в мютах переважно центральних i швденно-схщних 
областей УкраУни, де вони сьогодш в основному й поширеш. Зруйнована 
внаслщок урбашзащУ традищйна рел1пйн1сть, як i взагал1 традищйний уклад 
життя з його особливим впливом громадськоУ думки на поведшку людини, 
виявилися найкращим грунтом для поширення саме нових релгпй з Ух 
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неприйняттям традицп. Показово, що у Льв1всьюй област1, де проживав б1ля 
3 млн. громадян УкраТни, зареестровано 2674 релшшних громади, а в Киев1, який 
за населениям дор1внюе Льв1вщиш, лише 6638. Тому, з’явившись як М1ський 
феномен, нов1тня релшшшсть збер1гае цю характеристику й пониш.

* Даш про шлыасть раигшних органнацш, що д/ютъ в УкраИш [в:] Поточний apxie Державного 
компоту У крал ни у справах peniriil за 1991-2004 роки.

9 Наведеш цифри шдраховаи1 автором статп за матер1алами дослщження, яга були проведет 
в 1994-1998 рр. Вщщленням ретпонавсгва 1нсгитуту фиюсофи НАН У кражи i збернаються в apxiai 
1нституту фиюсофи. Частково результата дослщження видрукуваш в книзи Сучасна релишна ситуация 
в УкраЫ: стан, тенденцп, прогнозы, Кшв 1994, Ч. 2, а також [в:] A. Kolodny, L. Filipovych, Н. Biddulph, 
Religion and Churches in the Modem Ukraine, Kyiv 2001, s. 72-74.

Пор1внюючи з 1989 р., коли було зареестровано лише 9 рел1пйних течш, 
сьогодш Тх в Укра'1Н1 зареестровано 1 реально Д1е понад 100.

Такий статистичний огляд НРТР, що ф1ксуе Тхню присутшсть в украТнському 
сусп1льств1, не дае пщстав ан1 перебшыиувати, аш применшувати значения нових 
рел1пй в рел1пйному житп украТнському сусп1льств1, для духовного розвитку 
сучасно'Т УкраТни. Нов1 релшшш оргашзацп активно займаються просвпою, 
в прямому сенс1 цього слова несуть слово Боже в маси, привертають увагу 
простих людей до проблем духовного житгя, стимулюють Тх вивчати рел1пйну 
л1тературу, особливо Б1бл1ю. Але Тх участь в цих процесах майже пропорцшна 
Тхн1й присутност1 в рел1пйному простор).

Загальна юльюсть послщовниюв нових релшш - невелика. Але сучасний 
неов1руючий суттево В1др1знясться вщ традищйно в1руючого. Соцюлопчш 
дослщження дозволяють виявити перш за все специф1чний сощально- 
-демограф1чний портрет носив новггньоТ рел1пйност19. В нових теч1ях бгпьше 
половини Тх член1в (51%) становлять молод1 люди В1ком в(ц 20 до 29 роюв, 
значною е й середня в1кова група (вщ 30 до 49 роюв) - 38,2%. Як бачимо, 
переважна бшышсть члешв нов1тшх громад у ежовому сенс1 е сощально 
найактившшою частиною украТнського населения. Саме цей вжовий прошарок 
сусшльства працюе, створюе матер1альш та духовш щнносп, а, отже, Т1сно 
контактуе ¡з сощумом. Зрозумыо, що саме таю люди мають чималий вплив на 
оточуючих своТм житгевим досвщом, який в раз1 його позитивное™ е прикладом 
для наслщування 1 гарантом правильное™ обраного духовного шляху. Серед тих, 
хто не вв1йшов до „молодих” (10%), знайдемо представниюв вс1х в1кових 
категор1й. Все це дае пщставу вважати появу нетрадищйноТ релшШносп 
переважно молод1жним явищем. Але з часом (в процес1 свого утвердження та 
функцюнування в УкраТш) в1к новгппх рух1в може й змшитися в б1к Тх 
„постаршня” як за рахунок подоросл1шання пюнер1в течи, так 1 за рахунок 
включения до рух1в старших за В1ком людей, переважно батьюв нишшшх 
неофтв.

Основне середовище, де виникають неорел1гтТ, 1 переважний склад неогромад 
- ¡нтелектуал1зован1 верстви населения. Вони е мозком будь-якоТ неорелНйноТ 
оргашзацп, навколо якого групуються ¡шш послщовники течп. Р1вень осв1ченост1 
неов1руючих достатньо високий. 3 вищою та незаюнченою вищою освпою серед 
них е 54,1%. Найвищий вщсоток тих, хто мае вищу 1 незаюнчену вищу освггу, 
спостер1гаемо у бага'Т - 82%. Скаж1мо, серед буддиспв такий р1вень осв1ти мають 
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52,4% опитаних. Зрозумыо, що лише високоосв1чен1 люди здатн1 привнести 
в суспшьство нов1 ¡деУ, утвердити нов1 погляди.

Неов1руюч1 займають вщносно привглейоване М1сце в сощум1, виконуючи 
функщУ щеолопв, проповщник1в, духовниюв, осюльки серед них багато 
представниюв ¡нтелщенщУ (педагоги, науковщ, Л1кар1, художники, ¡нженери та 
¡н.) та студент1в, як1 становлять вщповщно 29,2% 1 21,5% вщ числа ус1х 
опитаних. Найменшим в нов1тшх рухах с прошарок роб1тник1в, службовщв, 
пращвниюв сыьського господарства.

1нтел1гентський дух нов1тн1х рел1пйних теч1й мае як своУ позитивна так 
1 негативы насл1дки. Будучи найбшьш осв1ченою, культурною частиною 
сусшльства, ¡нтел1генц1я е найменш релейною та оцерковленою. Власне, це 
й призводить до того, що будь-яке запропоноване вчення сприймаеться як 
остання ¡стина, як вщкриття, яке робиться в дуже щирих 1 тотально вщданих 
формах. Але нездатшсть до критичного мислення, невмшня вщр1знити зерна вщ 
плевел, нездатшсть пропусти™ нове вчення через призму свое! традицп, свого 
св1тогляду, часто призводить до св1тоглядно ‘1 всещносп, нерозб1рливост1, 
конфеайноУ розмитосл прихильниюв нов1тшх течш, до Ух дрейфування вщ 
одшсУ громади, чи навггь течи, до ¡ншоТ.

Наслщки досл1дження спростували ¡снуючу думку про домшування серед 
посл1довник1в неорух1в роаян. Вважалося, що украУнщ ¡з притаманною Ум 
природною релюйшстю, яку вони не втратили, а лише своерщно заховали нав1ть 
в комушстичю часи, на момент масовоТ появи неорел1пй конфесшно вже 
визначилися. В силу часового зб1гу нацюнального 1 релейного вщродження 
украТнщ, на думку дослщниюв, мали б обрати нацюнально ор1ентован1, а вщтак, 
традиц1йн1 церкви. Але виявилося, що у склад1 нетрадицшних громад Ух 
половина, роаяни становлять лише третину.

Певний вщсоток опитаних взагал1 не дав вщповщь на питания про 
нацюнальну належшсть, продемонструвавши цим неютотшсть етшчного фактору 
в систем! Ух щнностей. Бшышсть укра'Тнщв (кр1м неоязичниюв), що стали 
членами нових течш, не волод1ють украУнською мовою (вщповщ1 в украУно- 
мовних анкетах подаються росШською мовою), Н1як не щентифжують себе ¡з 
украУнським етносом, виступають проти ¡снування в Укра'Тш нащональних 
1 державних церков, акцент роблять на загальнолюдських щнностях релюйних 
вчень, в бшьшосп своУй не приймають щею необхщносп онащональнення 
культовоУ Д1яльност1, видання богослужбовоУ 1 богословськоУ лггератури 
обов’язково украУнською мовою тощо.

Як з’ясувалося в результат! соцюлопчного досл1дження, нов1 релшшш рухи 
виявилися бшьш привабливими для Ж1нок, Н1ж чолов1К1в. 1х серед прихильниюв 
нових теч1й нараховуеться 62%.

Безперечно, новий В1руючий формуе нове розумшня Бога, бачить 
нетрадицшш шляхи свого зв’язку з ним, практикуе вже модернов1 обряди 
1 переживае незвичайш психолопчш стани. Твориться новий тип В1руючого, нова 
рел^йшсть. УкраУнський неофгг вщр!зняеться вщ свого заруб1жного побратима 
тим, що останшй приходив до неорел1пй внаслщок переосмислення офщШних 
церковних доктрин 1 рел1пйноУ символжи, Ух рацюнал!защУ або ж розмивання 
системи догматичних релюйних норм. В УкраУш неорелшШш рухи 
поповнювалися переважно за рахунок нев1руючих, а шод1 й колишшх атеУспв, 
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тобто тих, хто не мав попереднього релНйного досв1ду. Зрозум1ло, що це суттево 
впливае 1 на характер рел1пйноТ оргашзацп, в якш вир1шальна роль надасться 
лщеру при одночасному збереженш демократичних форм управлшня громадою.

Найхарактершшим для украТнських неорел1гшних течш € те, що поява 
61льшост1 з них, як вже було сказано, зб1глася в час1 з крахом тотал1тарного 
комушстичного режиму. Поодиною прихильники нетрадищйних рел1пй ¡снувапи 
1 до „горбачовськоТ революцп”, але вони не рееструвалися вщповщними 
державними органами, осюльки не визнавалися Тхн1 права на ¡снування. Вщомо, 
що бьлышсть посл1довник1в неорел!пй, в порушення Закону про свободу сов1ст1, 
в радянськ1 часи переслщувалися. На вщмшу вщ Захщних краТн, де нов1тш 
рел1гшш явища постали певною альтернативою ¡снуючим традищйним рел1пям, 
на наших теренах вони виникали як рухи протесту, 1 не стшьки спочатку як 
протесту рел1пйного, сюльки загальносв1тоглядного та ¡деолопчного - проти 
комушзму як теорй’ та практики. Тому щ рухи носили дисидентське забарвлення. 
Т1льки з часом вони перетворювапися з рух1в „проти” на рухи „за”. Вщбувалася 
позитив1зац1я змюту Тх Д1яльност1, настроТв. В щлому ж неорухи запропонували 
конструктивы, хоч 1 специф1чш, шляхи подолання кризових сташв людини, с1м’Т, 
сусшльства.

Нов1тн1 рухи, з якими познайомилася УкраТна в останш роки, не е наслщком 
внутр1шнього розвитку украТнських рел1пй, модершзацп традицшних церков. 
Вони експортоваш в Украшу, бо е результатом Д1яльност1 проповщниюв та 
М1сюнер1в з ¡нших краТн. Навпъ неорелып власного походження (наприклад, 
Велике Б1ле Братство) виникають як результат синтезу р1зних течш, мютичних 
культов, езотеричних вчень, яю в момент виникнення абсолютно не спираються 
на вггчизняну традищю. Незважаючи на це, багато з нових рел1Г1й прижилося 
в УкраТш, вщнайшли тут своТх прихильниюв та послщовниюв. На перших порах 
особливо популярними були сх1дн1 рухи та течи „Нового В1ку”, осюльки вони 
виступали явною альтернативою традицшнш рел1пйност1 Однак з часом 
украТнськ1 неов1руюч1 повертаються в русло звичних та зрозум1лих символ1в - 
в християнство, хоч 1 в модерновому його прочитаны.

Протягом недовгоТ, але вже ¡сторп, быышсть неорух1в пройшли в своему 
розвитку певы стадп, на кожнш з яких вир1шувалися Ч1тко визначеш завдання. 
Спочатку прибул1 ¡з-за кордону мююнери (шонери) створювали невеличю 
осередки послщовниюв, як1 потом завдяки ¡нтенсившй пропаганд! зростали 
кшьюсно. Водночас йшло виховання та освгга украТнських проповщниюв 
1 Л1дер1в, розширювалася сфера Д1яльносто М1сюнер1в (в1д евангел1зац1Т населения 
до матер1альноТ допомоги параф1янами тощо).

Ниышнш етап в релейному житто неорух^в характеризуеться доланням 
недолшв перших рошв ¡снування („дитячих хвороб росту”), врахуванням досвщу 
Д1яльност1 свое! та ¡нших неогромад. Поступово неорелшшш оргашзацп 
вщмовляються вщ В1дреченосто I неприйняття св1ту, вщ критицизму на його 
адресу. Вони, як правило, ниш вже защкавлеш у своему включены в сощум. 
Сощал1защя нових рух1в вщбуваеться через благодшницьку д1яльшсть, 
просв1тництво, видання 1 поширення рел1пйноТ лггератури, пропаганду ¡стин 
свого вчення в засобах масовоТ ¡нформацп, через факт визнання Тх державою - 
реестращю в органах влади, через бажання налагодити стосунки з традицшними 
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церквами тощо. Hobi течй' все часпше прагнуть якнайповшше включитись в pi3Hi 
сфери суспгльного життя.

Hobi течп вимушеш, яшцо вони хочуть мати ycnix серед населения, 
адаптуватися до конкретних умов свого функцюнування. Так, в nepuii роки для 
нових громад гострою була мовна проблема. Оскшьки майже eci неорухи 
прийшли в УкраТну з ¡ншомовних, переважно англомовних краТн або ж через 
захщних посередниюв, то мовою богослужби, оргашзащйно!' Д1яльност1 була, як 
правило, англшська мова (з перекладом часпше на росшську, Н1ж украТнську), 
незрозум1ла для бшьшосп Тх украТнських неофтв. На В1дм1ну В1д Заходу, де 
нетрадицшш penirii були мовно адаптоваш, УкраТна мала здолати цей мовний 
бар’ер, що сповитьнило процес утвердження туг новгпмх рел1пйних явищ. 
Зрештою це призвело до того, що, з одного боку, побгпьшало в неорел1пйних 
громадах людей, яю розум1ють англшську, а з другого - сам1 неорел1пйш 
орган¡заци почали друкувати свою В1роповчальну Л1тературу, вести проповщ1 
рщною украГнцям мовою. Так, кр1шна!ти вже мають украТномовне видання 
твор1в Свам1 Прабхупади, великого формату (швтори тисяч1 сторшок) „IHpi Чай- 
-Танья-Чар1-Тамр1ту”. Церква Icyca Христи Святих останюх дн1в пщготувала 
украТнський переклад „Книги Мормона”.

Под1бний процес спостер1гаеться нин1 и серед деяких ¡нших неорел1пйних 
теч1й. Потребу в необхщнш Л1тератур1 громади задовольняли за рахунок 
роайськомовних видань, але !'х наявшсть i спрощувала, i ускладнювала 
адаптащю hobithix рел1пй в УкраТнЬ 3 огляду на сучасну мовну ситуащю, 
укра1нськ1 eipyroni прекрасно розум1ють проповш, книжки, рел1пйну перюдику 
рос1йською. Але новгппй рух, який мае богослужбову i богословську Л1тературу 
украТнською мовою, в свщомосп людей набирае (нехай лише зовш) ознак 
нечужоТ теч11, до яко!' ¡з-за цього зростае дов1ра населения.

В русл1 адаптащйних процес1в для hobithix теч1й лежить i проблема 
врахування ними ¡сторичного, культурного та нацюнального контексту в сво!и 
мююнерськш Д1яльносп. Незнания мююнерами рел1пйноТ icTopii УкраТни та 
псучасноТ рел1пйноТ конф1гурацп, особливостей релНйноТ духовносп народу, 
серед якого вони проповщують сво’Г вчення, лише шкодить новим рухам, !‘х 
утвердженню в УкраТш.

В ¡нтересах самих рел1пйних громад важливим е врахування наслщк1в 
Д1яльносп екстремютських угруповань, недопущения припливу до них людей 
випадкових, псих1чно хворих, прагматичних, по суп безрел1пйних, щоб 
уникнути в майбутньому прояв1в релейного фанатизму, екстрем1зму, зменшити 
зовн1шню конфл1ктн1сть i внутршш протир1ччя. Найбшьш дапекоглядш hobi 
течп спираються на традищю, а вщтак й отримують додатковий аргумент 
в поширенш свое!' В1ри.

3 часом hobithi рухи позбуваються молод!жного екстрем1зму, притаманного 
1’м в nepiui роки ¡снування. Поступово, входячи в нормальне русло рел1пйного 
житгя, hobi громади стають бшьш традицшними, перетворюються в потужш 
оргашзацп з розвинутою ¡нфраструктурою, ¡з значним штатом функцюнер1в, 
четким розподшом сфер Д1яльносп як всередиш громади, так i поза нею. 
Зрозумшо, що утворення таких ¡нституал1зованих громад веде до 
партикуляризаций корпоратизацп сусшльства за рел1пйною чи конфесшною 
ознакою. Але поява нових оргашзацш означае, що вщбуваеться 
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професюнал1защя рел1пйноТ сфери. Якщо на початку Д1яльн1сть неорел1пйних 
об'еднань характеризувалася деяким прим1тив1змом, дилетантизмом в управл1нн1, 
то поступово зростае 1 осв1чен1сть, 1 досв1д конфесшних кер1вниюв, кожного 
з В1руючих.

На сьогодн1 61льш1сть неорел1пйних громад вже оргашзацшно оформилися, 
уточнили В1росповщн1 положения, змщнили своТ позицп в соц1ум1, серед людей. 
Отже, в щлому вщбулася стабипзащя як юлькосп неорелшшних громад та 
представлених в УкраТ'ш р1зних рел1пйних течш, так 1 прихильниюв або члешв 
цих громад. НайбТпьш оргашзацшно стаб1льними ниш е Церква Повного 
Свангел1я, Церква 1суса Христа Святих останшх дшв, новоапостольщ, кр1шнаТти. 
Вони вже увшшли в русло нормального функцюнування як рел1пйних 
оргашзацш. Але ще залишилися й таю рел1пйш течи, яю оргашзацшно не 
е цшсними. 1м доведеться ще стати власне релшшними оргашзащями. Зазначеш 
тенденцн свщчать про недовершешсть духовних пошуюв украТнщв, про 
недоформовашсть релшшно ¡нституал1зацшних процеав в УкраТш. Кр1м того, 
с пщстави для думки, що з часом актив1зуеться власне украТнське 
рел1Г1€творення. Першим прикладом цього постало Велике Б1ле Братство. 
Бажано, правда, щоб цей процес вщбувався не в таких екстремютських формах, 
як у бшобратчиюв.

Статус неорел1Г1й в УкраТш регламентуеться „Законом про свободу сов1СТ1 
1 рел1гшш оргашзацп”, за яким вс1 рел1гп р1вш перед законом. Але ми розум1емо, 
що М1ж законодавчою нормою та н реашзащею - величезна вщстань. Тому 
виникають р1зномаштш проблеми, що е часто причиною 1 наслщком розгортання 
суперечливого рел1пйного процесу в УкраТш. Можна говорити як про явш 
конструктивш, так 1 негативш момента присутносп НРТР в релшшному пол1 
краТни. Треба погодитися, що НРТР:

1) ур1зномаштнили релшшне життя, але й посилили релшшну гетерогеншсть 
(р1зномаштшсть) украТнського народу, роздшеншсть украТнського суспшьства 
(до р1знопол1тичност1, пол1етн1чност1 додаеться 1 пол1рел1гшшсть);

2) створили умови вгпьного вибору релшш, але щ умови не р1вш для 
традицшних 1 нових релшш (вщомо, що бглышсть неорелшш пщтримуються ¡з-за 
кордону);

3) сприяли зростанню юлькосп релшшних течш, що свщчить про 
плюрал1зац1ю сусшльноТ свщомосп, релшшного св1тобачення зокрема. 3 одного 
боку, це сприяе демократизацп держави, входженню У краТни до свгтовоТ 
сшльноти, яка давно вже не монорел1пйна (навггь Свропа, де на вщмшу вщ 
Америки ¡снують ¡сторичш, традицшш, базов1 рел1П1), а з шшого - розмивають 
етшчну ¡дентичшсть, створюючи тим самим так звану проблему конфлшту 
¡дентичностей. НРТР додатково децентрал1зуе нащю, не сприяе н духовнш 
консолщацп, створюючи плутанину в релшшнш сфер1, в якш сучасний В1руючий 
почуваеться розгубленим;

4) виявили, акцентували проблеми поколшь. Ми 1 так не розум1емо молодь за 
Тх життев1 ор1ентацп, а тут з’являеться додатковий драпвливий момент 
у вщносинах „батьки-д1ти” - св1тоглядний, бачимо, як розриваеться традищя, 
спадщина, духовна неперервшсть поколшь;
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5) св1дчать про повагу до прав людини на особистий виб1р, але вщсутшсть 
балансу ¡нтерес1в особи 1 сшльноти призводить до нехтування 
загальнонацюнальних прюритет1в;

6) пропонуючи нов1 трактування, нов1 концепцп, нове розумшня життя 1 св1ту, 
Бога 1 людини, створюють, без сумшву, певну загрозу традицжним рел1пям, 
традиц1йн1й духовное™, традицжному способу життя;

7) постаючи як чуже явище в результат! мгсюнерсько'Г Д1яльност1, не будучи 
насл1дком внутр1шнього розвитку укра’Гнських рел1пй, з часом поступово 
перетворюються на своТх, стають звиклим явищем в духовному жита нацн;

8) базуючись на певнш традицп, як правило, чужоТ для укра’Гнщв, надають 
можлив1сть познайомитися з ¡ншим св1том, з ¡ншими культурами, привчаючи 
укра’Гнщв до толерантного сшвжиття з ¡нов1рцями; але негативуючи власш 
традицп, невшьно стають додатковою можливютю розеварення своТх ¡з сво’Гми, 
розмиття поняття едино!' церкви, едино!’ наци, едино!’ культури тощо.

9) демонструючи новггню форму сшвюнування р1зних релШй, надають 
приклад, як можна жити за новими правилами - не в ситуацп поспйного 
конфл1кту, а в режим! Д1алогу;

10) збшьшуючись за рахунок все нових неофтв, не здатш охопити 
духовними прагненнями бглыпу частину укра’Гнщв, як1 в основнш сво’Гй мас1 
залишаються все таки поза конфес1ями, ставляться до релшп ¡ндиферентно, 
незважаючи на проповщницью та орган1защйн1 зусилля як традищйних церков, 
так 1 нових теч1й. I це при тому, що кшьюсть мюш в Укра!’н1 за роки 
!!'незалежное™ зб1льшилася в 10 раз1в (з 20 до 285), а чиселыпсть 
священнослужител1в в рел1пйних орган1зац1ях зросла з 9773 в 1992 роц1 до 26641 
ос1б в 2003 р., тобто майже в 3 рази10.

10 Див.: Рел1гшна панорама, 2004, № 2, друга сторшка обкладинки.

Таким чином, ми можемо зробити певш висновки щодо десятир1чного 
¡снування НРР в УкраТнЬ

По-перше, релШйна карта Укра'Гни, яка рашше була обмежена лише 
„дозволеними” 9 конфеаями, значно ур1зноман1тнилася, що в жита народу 
створило ушкальну ситуащю реального (практичного) релШйного 
1 св1тоглядного плюрал1зму. Це, правда, веде до руйнацп вщносно'Г релШйно’Г 
гомогенное™ укра’Гнського сусшльства, але навряд чи п вдасться зберегти, якщо 
Укра’Гна уевщомлюе себе частиною св1тового, зокрема европейського, 
сшвтовариства. Останне давно вже характеризуеться як шмпрелтйне.

Завдяки новим релШям ¡дейний 1 екзистенцшний прост1р Укра'Гни збагатився 
нетрадицшними пщходами 1 способами життя, що будуються на ¡нших 
св1тоглядних засадах, Н1ж ™, що були притаманш укра’Гнцям вщ роду. Це можна 
сприймати як загрозу розмиття традищйно’Г сусшльно’Г та ¡ндив1дуально’Г 
свщомос™, що шеля багатьох роюв ¡дейно! штервенцп ще не вщновилася й не 
змщнилася. В не!' включаються деяю ¡нородш уявлення 1 звича’Г (зокрема, про 
переселения душ або надто активне чи навпаки - надто пасивне ставлення до 
життя). Присутюсть нових, альтернативних релШйних явищ струснуло 
традищйний св1тогляд, спос1б мислення, традицшш усто'Г укра’Гнського 
сусшльства. УкраГнщ побачили, що с 1НШЕ, 1 воно не завжди прше вщ 
укра’Гнського. За кожною нетрадищйною релНею сто'Гть ¡нша культура, ¡нш1 
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стереотипи, як1 не зб1гаються з автохтонними. Свпоглядна революц1Я 
вщбуваеться не просто в змшених умовах, а в умовах ринково! конкуренцп. Не 
дарма сучасну ситуащю вибору рел1пй пор1внюють з маркетом, де попитом 
користуеться дешевший 1 яюсшший товар. Зрозумгло, що шякий державний 
контроль за тим, яка релНя мае стати масовою, не Д1е, повернення до ситуацп 
домшування яко'Гсь одше! рел1ги чи церкви неможливе.

Бгпышсть церков переконаш в тому, що ¡снування в одному релейному 
1 духовному простор! р!зних рел1пй, конфес1й, рел1Г1йних громад - реальшсть, 
тому почалися пошуки форм активного 1 толерантного спшгснування М1ж ними. 
Остант завершилися утворенням фактично альтернативно! державнгй 
М1жконфес1йн1й Рад1 церков, яка складаеться лльки з традищйних рел1пй 
1 церков, структури для об’еднання рел!пйних меншин - Укра'Гнського вцццлення 
М1жнародно! асощацп рел1пйно‘! свободи. Утворення МАРСу в Украпп е певною 
реакщею недом1нуючих 1 маловпливових релгпй, яю стурбоваш поправшням 
укра'Гнського суспшьства щодо НРТР, можливютю втрати демократичних 
досягнень укра'Гнського законодавства, державно-церковно! полиики в сфер1 
свободи рел1гп, утвердження толерантност11 терпимосп у сусп1льств1.

По-друге, етап ¡нтенсивного розвитку релгпйно! мереж1, в т.ч. й новггшх 
теч1й, в Укра!н1 завершився. Р1ст рел1пйних громад стабшзувався 1 складае 
в середньому 2-3% на р1к. Це ор1ентуе НРТР на змжу свое! стратеги 1 тактики 
в укра'Гнському сусп1льств1. В останн1 роки громади акцентують увагу на 
¡нтенсивносп свого розвитку, працюють над яюсними показниками свое! 
присутност1 в сусп!льств1. Вони не стыьки прагнуть залучити в сво'1 стльноти 
нових В1рних, сюльки пщняти духовний р1вень вже наявних члешв. Тут е певн1 
досягнення: налагоджено видання свое! Л1тератури, вщбуваеться пщготовка 
украГнських проповщниюв, ведеться ¡ндивщуальна робота з кожним В1руючим, 
залучения його до навчання, пщвищення його культурного, осв1тнього, 
богословського р1вня, а через це - й веге!' громади. Нов1 течи виступають за 
активну присутшсть вгруючого в жито громади 1 сустльства, устшну адаптащю 
до конкретного етнокультурного середовища. Можна сказати, що зараз громади 
НРТР переживають етап активного пристосування. Це надзвичайно пщшмае Гх 
творчий дух. На зм1ну стропй регламентацн, обмеженням в Д1яльност!, життю за 
четкими вказ1вками кер1вниюв громад, як1 були необхщнг рашше для 1'хнього 
виживання, приходить деяка Л1берал1защя, засновала на принцип! не обмеження 
чи виключення, а виправдано'! дозволеност1 1 додатковостг. Цшуеться ¡шщатива, 
пошук ефективних способ1в роботи з р1зними верствами населения, хоча, без 
сумшву, пост1йний 1 повсемюний контроль з боку кер1вних оргашв конфесш або 
церков все ще збер1гаеться.

У зв’язку з цим постала проблема свободи в рел1гн, проблема визначення тих 
меж людсько'1 творчост1 у рел1пйн1й сфер1, яю дозволен! в Т1й чи ¡ниий традицн. 
Найбигып усшшними 1 стабгльними виявилися Т1, яю вщнайшли розумну М1ру 
М1ж новаторством 1 консерватизмом, але дискусп в самих громадах 
продовжуються, часто в гострих формах явного незадоволення щодо пол1тики 
кер1вництва, його стратеги релНйного розвитку 1 вибору тощо.

По-трете, НРТР - це не циисний феномен. В1н представлений р1зними 
генетичними коршнями, сощокультурними типами, сощальною ор1ентац1ею, 
специфгчним професгйним г оевгпим складом громад, впеовими особливостями 
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адегтпв певних течш. Оцшюючи В1ровчення i Д1яльшсть того чи ¡итого 
новгтнього утворення, бажано прагнути до об’ективносп, ¡сторичносп, 
пщходити до кожного руху ¡ндив1дуально, конкретно, не переносячи 
автоматично висновки щодо антисощальност1 Великого Б ¡лого Братства 90-х рр. 
XX ст. на bcì hobìthì течи, щодо негативних наслщюв Д1яльност1 АУМ сшржьо 
в Японн на Д1яльн1сть такоУ ж оргашзащУ в УкраУнг

Але скшьки б не з’являлось нових течш, як за рахунок об’еднання або 
дробления вже ¡снуючих, так i поширення до певного часу абсолютно незнаних, 
при всьому цьому християнська домшанта в УкраУш збереглася i збережеться 
й надалк

По-четверте, розгортання нових течш проходило у вщносно сприятливих 
умовах, як1 в наступи! роки, певно, змшяться. На перших порах hì сусшльство, hì 
державш органи, hì громадська думка не були налаштоваш проти нових течш. 
Тепер сусшльство бшьш об1знане (хоч i одноб1чно) лише з негативною оцшкою 
неорел1пй. Тому на зм1ну Ухньому ¡ндиферентизму щодо нових penirifi 
приходитиме негатив1зм. Сусшльство у своему ставленш до нетрадицшноУ 
рел1Г1йност1 в щлому стае дедал1 нетерпимим, вщчуваеться супротив поширенню 
hobìthìx течш з боку державних, церковних та частини громадських структур. 
Завдяки icTepiT, що наганялася бшышстю представниюв мае мед1а, сформований 
стадий стереотип щодо НРТР: це чуж1, ворож1, шкщлив1 утворення, яю зомбують 
украТнське населения, поширюють неправдиву sipy, руйнуючи ¡стинну 
духовшеть украУнського народу, вони е тотальною загрозою украУнському 
сусшльству, здоров’ю наци, державнш безпещ. Bei bìpjtohì НРТР - це, 
в кращому випадку, жертви, а в пршому - бездуховш ¡стоти, зрадники свого 
народу. Висновок один - винищити eipyc захоплення неукраУнськими рел1пями, 
заборонивши Ух Д1яльшсть.

По-п’яте, ставши фактом i фактором сучасного украУнського релшшного 
життя, НРТР все быьше перетворюються з тимчасово'1 та одноразовоУ турботи на 
серйозну сощапьну, сусшльно-психолопчну, полггичну, сощокультурну та ¡н. 
проблему, яку не можливо вир1шити шляхом простоУ заборони. Досвщ ¡з 
Великим Б1лим Братством, як i з АУМ сшршьо, Д1яльн1сть яких була припинена 
в судовому порядку, не призв1в до бажаних результате. Обидв1 оргашзацн Д1ють. 
Тим б1льше, що, згщно з украТнським законодавством, для цього не потр1бно 
офщшноУ реестрацп. Феномен НРТР потр1бно глибоко i професшно вивчати, 
накопичувати про нього ¡нформащю, сшлкуватися i з кер1вниками, i з простими 
В1руючими, щоб бути в курс! реальних, а не надуманих проблем, спрямовувати ìx 
на ¡нтегращю в украУнське сусшльство, позбавитися сектантських настроУв, 
недов1ри, допомагати звшьнитися Ум вщ асощальних чи нав1ть антисощальних 
ор1ентацш, подивитися на себе очима ¡нших суб’ект1в сощальних вщносин.
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