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ВСТУП 
 

Ґрунтовне вивчення релігії – чи не найстарішої з-поміж форм суспільної 

свідомості – є актуальною потребою в сучасному плюралістичному світі. 

Нідерландський філософ Бенедикт Спіноза зараховував до основних природних 

прав людини, поряд з правом на життя та власність, ще й право на свободу совісті та 

свободу думки. У сучасному глобалізаційному світі інтеграційних процесів, 

усвідомлення планетарної взаємозалежності всіх суб’єктів суспільної комунікації та 

з огляду на пошук універсальної етики загальнолюдського спілкування великої ваги 

набувають повага до людської гідності, її національно-культурних особливостей та 

релігійних переконань – однієї з найбільш тонких та вразливих сфер духовного 

життя людини. 

Навчальний курс «Релігієзнавство» викладений з урахуванням тісного 

взаємозв’язку самої дисципліни та її предмета з такими суспільствознавчими 

дисциплінами, як «Філософія», «Культурологія», «Психологія», «Соціологія», 

«Політологія», «Етика» та «Естетика» тощо. Всі вони мають справу з виявами, 

функціонуванням, станами людської свідомості, котра, не в останню чергу, 

детермінована релігійною вірою суб’єкта мислення. А мотиваційна сфера 

особистості в умовах соціуму тісно пов’язана з її приналежністю до тієї чи іншої 

церкви, віросповідання, деномінації. 

Предмет курсу охоплює питання виникнення та розвитку релігії, церкви і 

церковних організацій, свободи совісті. Основне завдання дисципліни – допомогти 

студенту зорієнтуватися в системі духовних цінностей, дати майбутньому фахівцю 

більш різнобічну загальнокультурну гуманітарну підготовку. Цей курс допоможе:  

оволодіти однією з найважливіших сфер світової та вітчизняної культури;  

здійснити вільне і свідоме самовизначення в світоглядній позиції; навчитися 

грамотно вести світоглядний діалог,  оволодіти мистецтвом розуміння інших людей 

чий спосіб мислення є інакшим. 

Це дасть можливість студенту уникнути, з одного боку, догматизму і 

авторитаризму, а з іншого – релятивізму і нігілізму. Врешті-решт вивчення цієї 

дисципліни буде сприяти встановленню духовного клімату взаєморозуміння, 

гармонізації міжособистісних відносин між представниками різних релігійних і 

нерелігійних світоглядів, ствердженню громадської злагоди та соціальної 

стабільності в суспільстві. 

Мета курсу: формування системи знань про релігійні феномени, закони та 

механізми виникнення і функціонування релігії, її основні типи і форми.  

Завдання курсу: на основі вивчення курсу релігієзнавства студент повинен: -

 знати його структуру, систему найважливіших понять і категорій, а також суттєві 

ознаки різних релігійних систем і вірувань; - вміти краще орієнтуватися у складній 

суспільній системі духовних цінностей, сформувати своє власне світобачення й 

особисті переконання та бути здатним відстоювати і захищати їх в толерантному 

діалозі з представниками інших поглядів. Процес оволодіння цією дисципліною 

сприятиме стимулюванню студентів до самостійної наукової роботи. 

Вивчення студентами дисципліни «Релігієзнавство» передбачає такі види 

навчальної роботи: 



Лекційний курс. 

Самостійна підготовка і участь у семінарських заняттях. 

Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визначеними 

викладачем у відповідності до програми. 

Модульно-рейтинговий контроль знань студентів. 

Складання заліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ „РЕЛІГІЄЗНАВСТВО” 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

Особливості релігієзнавства як навчальної дисципліни. Теоретичне й 

історичне релігієзнавство. 

Сутність і походження релігії. Ознаки релігійної віри.  

Основні релігієзнавчі концепції та їх загальна характеристика.  

Уявлення про природне та надприродне. Поняття Бога. Аналіз богословських 

доведень буття Бога.    

Структура релігії. Релігійна свідомість та її аспекти. Релігійний культ і 

релігійні організації. Поняття церкви як суспільного інституту віруючих. 

 Функції релігії (компенсаційна, світоглядна, регулятивна, інтегруюча, 

комунікативна, політична, легітимуюча та ін.).  

Проблеми класифікації релігії. Поділ релігій за рівнем розвитку: 1) ранні 

вірування (анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, культ предків тощо); 2) політеїстичні 

релігії – національні релігії (виняток – іудаїзм та сикхізм); 3) монотеїстичні релігії – 

буддизм, християнство, іслам (світові релігії), іудаїзм та сикхізм (національні); 4) 

синкретичні релігії; 5) нові релігійні течії, рухи (нетрадиційні форми релігій). 

 

ТЕМА 2. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ 

Питання про первісні релігійні вірування як проблема сучасного 

релігієзнавства. 

Магія як надприродний вплив на навколишній світ. Класифікація магії. Магія 

в сучасних релігіях. 

Визначення фетишизму. Що таке фетиш. Фетишизм і сучасність. 

Анімізм – віра в надприродне існування душі і духів. Едуард Тейлор і його 

праця «Первісна культура». Анімізм і культ предків. Анімізм в сучасних релігіях. 

Тотемізм як форма первісної релігії. Визначення тотемізму. Наріжний камінь 

тотемістичних вірувань – вірування в тотемних «першопредків». Тотемний культ. 

Табу. Тотемізм і сучасність. 

             Шаманізм як вірування в надприродні здібності і можливості давніх 

служителів культів – шаманів. 

 

ТЕМА 3. РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І РИМУ. ЗОРОАСТРИЗМ 

Поняття про міф як оповідь, що виникла на ранніх етапах історії, фантастичні 

образи яких були спробами узагальнити і пояснити різні явища природи і 

суспільства. Джерела та періодизація грецької міфології. Особливості 

давньогрецької релігії. Три періоди міфологічної релігії давніх греків: архаїчний, 

хтонічний, чи до олімпійський; класичний олімпійський і пізній героїчний. 

Специфіка релігії і міфології Стародавнього Риму. Релігія раннього, 

республіканського та імператорського Риму. 

Зороастризм – давньоіранська релігія. Пророк Заратустра (Заратуштра, 

Зороастр) і його життя. Дуалізм зороастризму: сила світла і царство темряви – 

Ахура-мазда (Ормузд) та Ангра-Майнью (Аріман). Утвердження культу Мазди. 



Священне джерело релігії – Авеста. Вчення про страшний суд, кінець світу, 

потойбічне життя. Обряди і свята в зороастризмі. 

 

ТЕМА 4. РЕЛІГІЇ ІНДІЇ, КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ 

Ведична релігія в Індії та її специфіка. Брахманізм – прямий нащадок ведичної 

релігії. Розподіл людей на варни (касти) –  брахмани (жерці), кшатрії (воїни), вайш’ї 

(землероби, ремісники, торговці) і шудри (слуги 3-х вищих варн). Брахмани, 

араньяки, упанішади. Вчення про карму. Своєрідна трійця індуїзму (трімурті) – 

Брахма, Вішну і Шива. Два основні напрями індуїзму – вішнуїзм та шиваїзм. 

Вимоги до мирського життя індуса. Індуїзм сьогодні. 

Джайнізм та його особливості. Сикхізм і сикхи. 

Характеристика релігій Китаю. Шанді – «небесний імператор». Культ Неба 

(Тянь). Зародження і розвиток конфуціанства: шлях від філософсько-етичного 

вчення до релігії. Місце і роль Конфуція в конфуціанстві. Даосизм і його специфіка. 

Лао-цзи в релігійній системі даосизму. 

Синтоїзм як національна релігія Японії. Літописи «Кодзікі» і «Ніхонсьокі» – 

джерела синто. Основи культової практики в синтоїзмі. Богиня Аматерасу. Синтоїзм 

і сучасні японці. 

 

ТЕМА 5. БУДДИЗМ 

Ідейні джерела буддизму. Сіддхартха Гаутама – засновник найдавнішої із 

світових релігій.  

Моральна концепція буддизму: вчення про «чотири благородні істини». 

Нірвана як головна мета буття. Карма – закон залежного начала. 

Буддистська релігійна література. Тріпітака і її частини: Віная-пітака (оповіді 

про Будду та його повчання); Сутта-пітака (притчі й бесіди Будди та його 

послідовників); Абхідхарма-пітака (філософія буддизму). 

Напрями буддизму: хінаяна («мала колісниця», «вузький шлях спасіння»), 

махаяна («велика колісниця», «широкий шлях спасіння»). 

Регіональний буддизм: чань-буддизм, дзен-буддизм, ламаїзм.  

 

ТЕМА 6. ІУДАЇЗМ. ВИНИКНЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ 

Виникнення іудаїзму та основні етапи його розвитку. Іудейська догматика і 

культ, звичаї і свята. Священні книги євреїв: Танах (Тора, Небіїм, Х’кесубім) і 

Талмуд (Мішна і Гемара). Напрями і течії в іудаїзмі (реформований іудаїзм, 

хасидизм, каббала). 

Соціально-історичні, економічні та політичні причини виникнення 

християнства. Основні ідейні джерела християнської релігії (релігійно-філософські 

вчення Філона Александрійського та Сенеки; ідеологія кумранської общини; релігії 

східних народів Римської імперії). Особистість Ісуса Христа та формування вчення 

про нього.  

Біблія та її дві частини: Старий Завіт (39 книг) і Новий Завіт (27 книг). 

Первісне християнство: гоніння та переслідування від правовірних іудеїв і 

римської влади. Проголошення християнства державною релігією Римської імперії. 



Основи християнського віровчення. Перші Вселенські собори. Вироблення 

основних догматів і культової обрядовості; утворення християнських церков; 

становлення християнства як світової релігії.  

 

ТЕМА 7. ЕВОЛЮЦІЯ ХРИСТИЯНСТВА 

Головні причини розколу в християнстві. Виникнення єресей (IV-XI ст.): 

аріанство, монофізитство, єресь Пелагія, учення донатистів, несторіанство та ін. 

1054 р. – поділ християнства на католицьку і православну церкви. 

Католицизм: віросповідні, культові та організаційні особливості римо-

католицької гілки християнства. 

XVI ст. – Реформація і утворення протестантських церков. Ранній і пізній 

протестантизм: лютеранство, кальвінізм, англіканство; методизм, баптизм, квакери, 

мормони, адвентизм, свідки Єгови, п’ятидесятництво та ін. Основні принципи 

протестантів (спасіння особистою вірою; священство всіх віруючих; виключний 

авторитет Біблії). 

Православ’я і його специфіка: децентралізована асоціація автокефальних 

церков зі спільними догматичною і канонічною системами. Моральні аспекти, 

віровчення і культ православного християнства.   

 

ТЕМА 8. ІСЛАМ 

Історія виникнення і становлення ісламу як світової релігії. Місце і роль 

пророка Мухаммеда в ісламському віровченні.  

Коран – Священна книга мусульман. Сунна. Шаріат – комплекс юридичних 

норм, приписів та правил поведінки. 

Догматика ісламу. Сутність віровчення і культу та особливості 

мусульманської моралі. «П’ять стовпів ісламу». Два головні напрями в ісламі: 

суніти і шиїти.  

Відношення ісламської релігійної догматики до науки і культури. 

 

ТЕМА 9. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ В 

УКРАЇНІ. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ, ВІЛЬНОДУМСТВО ТА АТЕЇЗМ  

Дохристиянські вірування східних слов’ян. Хрещення Русі в 988 р. князем 

Володимиром. Софійний характер київського християнства.  

Греко-католицька (уніатська) церква в Україні: від Берестейської унії (1596 р.) 

до сьогодення. 

Сучасний стан релігії і церкви в Україні: три православних церкви – 

Українська Православна Церква (МП), Українська Православна Церква  (КП), 

Українська Автокефальна Православна Церква; Українська Греко-Католицька 

Церква (уніатська); Римо-Католицька Церква; протестантські общини; реформатська 

церква серед угорського населення Закарпаття; мусульманські общини в середовищі 

кримських татар; общини іудеїв та общини східних віросповідань. 

Екуменічний рух у християнському світі – рух за об’єднання  церков. 

Нетрадиційні релігії: причини виникнення нових релігійно-містичних рухів, 

культів, їх загальна характеристика. Неохристиянські об’єднання. Синтетичні 



релігії. Неоорієнтальні релігійні об’єднання. Сайєнтологія. Неоязичництво. 

Сатанинські організації. 

Основні історичні етапи виникнення та розвитку вільнодумства. 

Вільнодумство та атеїзм Стародавнього світу (Схід і Захід), Середньовіччя, 

Відродження і ранніх буржуазних революцій. Радикальні форми вільнодумства.  

Природничо-наукове вільнодумство. Всесвітні організації вільнодумців (Всесвітній 

союз вільнодумців; Міжнародний гуманістичний і етичний союз (МГЕС). Сучасне 

вільнодумство та атеїзм.  
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