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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Курс  “Політика  і  релігія”  є  логічним  продовженням  попередніх 
тем нормативного курсу з політології для бакалаврів.

Береться до уваги, що проблема взаємин політики і релігії, з од-
ного боку, стосується будь-якого суспільства, а з  іншого — має свої 
специфічні особливості залежно від конкретного суспільства. Тобто, 
жодна  розвинена  політична  теорія  фактично  не  оминає  релігійної 
проблематики.  Особливий  вплив  на  суспільства  мають  так  звані 
світові  релігії —  християнство,  іслам,  буддизм,  релігійні  традиції 
окремих держав, оскільки релігія специфічно і своєрідно впливає на 
всі сфери суспільного буття.

Мета вивчення курсу “Політика і релігія” — предметне і глибоке 
засвоєння  основ  знань  з  історії  релігії  та  політики  в  їх  поєднанні, 
взаємовпливі, взаємозалежності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
знати:
• суть релігії та політики як соціальних явищ, соціально-історич-

них феноменів;
• особливості впливу релігії на життя людини, окремого соціуму;
• взаємозв’язок релігії, політики та науки;
• роль релігії та церкви у сучасному світі;
• особливості  формування  політичної  та  релігійної  культури 

тощо;
уміти:
• орієнтуватися і пояснювати сутність основних понять: “політи-

ка”,  “релігія”,  “правова”  і  “релігійна”  держава,  “політична”  і 
“релігійна” культура;

• схарактеризувати особливості впливу релігії на функціонуван-
ня суспільства, формування релігійної культури;

• схарактеризувати  стан  релігії  та  церкви  у  сучасній,  новітній 
Україні;

• пояснити роль і місце релігії у процесі духовно-практичного ос-
воєння світу.
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“ПОЛІТИКА  І  РЕЛІГІЯ”

Змістовий модуль І. Теоретичні засади аналізу співвідношення 
політики і релігії

Тема 1. Релігія і політика як соціальна реальність
“Політика” і “релігія” — терміни і поняття, що характеризуються 

по-різному, однак мають  і спільне — це певні системи ідей. Політи-
ка —  це:  1)  відносини  між  класами  з  приводу  влади  (марксизм); 
2) панування через завоювання та використання влади; 3) управлін-
ня державою, впорядкування суспільного життя; 4) система принци-
пів і норм регулювання життя. Релігія — це світогляд і світовідчуття, 
а також відповідна поведінка, що зумовлена вірою в існування Бога. 
Специфіка  і  зміст  релігійного  та  політичного  світогляду  є  різними. 
Релігійний  світогляд  базується  на  релігійних  почуттях  і  релігійній 
моралі,  а  політичний  світогляд —  це  система  певних  ідей  і  утверд-
жень щодо влаштування влади, держави, життя і т. ін. Віра в надпри-
родне, а також держава, влада, право — особливість і серцевина цих 
світоглядів. Система категорій політичної та релігійної свідомості є 
неоднозначною.  Релігійна  свідомість  базується  на  системі  проголо-
шених від Бога моральних уявлень, понять, принципів і настанов, які 
значною мірою є недоторканими. Їх дотримання — необхідна умова 
спасіння,  вдосконалення  світу  та  існування  в  цілому.  Структура 
політології  та  релігієзнавства  головним  чином  досліджена  М. Бер-
дяєвим,  В. Гуревичем,  М. Рибачуком,  В. Членським  та  іншими  вче-
ними. Політологія — це наука, що вивчає політику, політичні відно-
сини,  а  релігієзнавство  (за  А. А. Єришевим) —  це  галузь 
гуманітарного  знання,  що  вивчає  закономірності  виникнення,  роз-
витку та функціонування релігії.

Становлення  і  розвиток  методології  та  інструментарію  аналізу 
політичних  і  релігійних  явищ  відбувалися  неодночасно  і  складно. 
Політичні явища (політологія) по-справжньому глибоко і предметно 
стали  вивчатися  у  ХХ  ст.,  тоді  як  релігійні  явища  набагато  раніше 
(ХVІ–ХVІІІ ст.). Функції політології як науки пов’язані з пояснен-
ням  ролі  політики  у  житті  людини.  Функції  релігієзнавства  як  на-
вчальної  дисципліни:  теоретична,  методологічна,  ідеологічна,  прос-
вітницька, виховна і прогностична є фактично такими самими, як і в 
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інших суспільних науках, лише їх предмет є особливим, відмінним. 
Співвідношення  політології  та  релігієзнавства  з  філософією,  соціо-
логією,  юриспруденцією,  історією,  культурологією,  економічними 
дисциплінами є складним, однак взаємозалежним. До релігієзнавст-
ва найближчими є історія, філософія, соціологія, що найперше пояс-
нюють релігію як феномен.

Теми рефератів
1. Основні функції взаємозв’язку політики і релігії.
2. Співвідношення політології та релігієзнавства.
3. Методи дослідження релігії та політичних явищ.

Питання для дискусій
1. Розкрийте сутність поняття “релігія”.
2. Особливості релігійної свідомості.
3. Назвіть основних дослідників впливу релігії на політичні яви-

ща.
Література [6; 11; 12; 17; 20–22; 28; 32; 51; 59]

Тема 2. Політика і релігія як соціально-історичні феномени
Теорії походження релігії та політики, особливості богословських 

та  еволюційно-антропологічних  теорій.  Якщо  релігія,  головним  чи-
ном, пояснює світоутворення, то політика зумовлює і пояснює суть, 
особливості та процеси функціонування влади, політичної системи. 
Детально  це  пояснює  у  своїх  працях  В.  Парето.  Релігія  має  більш 
давнє  походження,  ніж  політика  тому,  що  питання  існування  Бога, 
душі, волі  (за Е. Кантом) першими хвилювали людей, ніж питання 
практичного розуму (політика). О. Конт зазначав, що людський дух 
у  своєму  розвитку  проходить  три  стадії:  теологічну,  метафізичну  і 
позитивну. На думку Е. Дюркгейма, соціологи мають вивчати релігію 
як “соціальний факт”. Він же виділив дві основні функції релігії у со-
ціумі: консолідуючу  і стимулюючу. Чинники детермінації релігії  та 
політики: соціальні, економічні та духовні. Їх багато, і кожен потре-
бує  окремого  дослідження.  Становлення  релігійної  та  політичної 
практики  в  історії  людства  йдуть  фактично  паралельно,  оскільки  і 
релігія, і політика мають найперше відношення до свідомості люди-
ни. Особливості людського пізнання як джерело і можливість  існу-
вання релігійних і політичних поглядів; соціально-економічні умови 
та психологічна потреба окремих осіб, класів і суспільства в релігії та 
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політиці.  Традиції  як  перші  канали  відтворення  політично-релігій-
них  вчень  виникають  і  фіксуються  людьми  з  давніх-давен.  Тради-
ція — це передача духовних цінностей від одного покоління до іншо-
го:  на  традиціях  базується  культурне  життя.  Все,  що  базується  на 
традиціях, називають традиційним. До традицій треба додавати зви-
чаї, обряди тощо. Звичаї — це певний порядок, що виникнув історич-
но  і  став  загальним,  звичним  правилом,  якого  усі  дотримуються. 
Щодо  обрядів  (релігійних),  то  це  (за  М. І.  Пірен)  сукупність  сим-
волічних індивідуальних або колективних дій віруючих, що спрямо-
вані на встановлення двобічних відносин між людиною і надприрод-
ними об’єктами.

Теми рефератів
1. Релігійна теорія походження політики і держави.
2. Релігія як “соціальний факт” (за Е. Дюркгеймом).
3. Соціальна зумовленість релігії.
4. Політичні та релігійні традиції, обряди, міфи: спільне та відмін-

ності.

Питання для дискусій
1. Коли виникла політика і релігія? Які історичні чинники зумо-

вили появу цих суспільних явищ?
2. Які причини зумовлюють необхідність релігії у суспільстві?
3. Позитивні та негативні функції релігії.

Література [6; 10; 13–16; 25; 27; 29; 35; 42]

Тема 3. Релігія і політика в житті людини
Як правило, політичний і релігійний досвід, сутність, форми і ви-

яви  тісно  взаємопов’язані.  Головною  проблемою  соціології  релігії 
виступають  взаємини  і  взаємодія  релігії  та  суспільства.  При  цьому 
на перший план виступають питання, пов’язані із теоретичним осми-
сленням  проблем  природи  релігії,  її  соціальної  сутності,  генези, 
структури релігійної сутності, експлікації релігії як суспільного фе-
номену.  Емпіричний  рівень  соціології  релігії —  це  осмислення  про-
блем релігії шляхом конкретно-соціологічних досліджень. Теологіч-
не  і особисте уявлення про Бога є визначальним у релігії, оскільки 
людство  задавалося  цим  питанням  формування  свідомості  взагалі. 
Смислово-життєві цінності віруючої політично зрілої людини. Чим 
вище рівень освіти, тим відчутнішими є ціннісні орієнтації людини, 
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тим  свідоміше  вона  може  підходити  до  осмислення  ролі  релігії  у  її 
житті  взагалі.  Витоки  “рабської”  психології  віруючої  та  політично 
неграмотної людини мають місце через незнання, низький рівень ос-
віченості. Релігійний і політичний фанатизм особливо відчутно дав 
про себе знати у ХХІ ст. Релігійний аскетизм і політична вседозво-
леність  можновладців  (історія  і  сучасність)  мали  місце  завжди.  І 
нині спекуляція на релігії та вірі є свідомим і досить поширеним, у 
тому числі і в Україні. Різноманітність політичного і релігійного до-
свіду характерна окремим народам, великим групам людей.  Ідеоло-
гічно-психологічна  апологія  релігії  та  політики —  це  своєрідне  об-
стоювання релігійного і політичного вчення.

Теми рефератів
1. Релігія як засіб ідеологічного впливу.
2. Політика і релігія як засоби пізнання світу.
3. Роль релігії для постсоціалістичної трансформації в Україні.

Питання для дискусій
1. Релігійний і політичний фанатизм: спільне і відміне.
2. Чи залежать релігійні вірування людей від їхніх соціальних ха-

рактеристик (соціального статусу, віку, освіти) і політичних по-
зицій?

3. Чи може релігійний аскетизм бути основою моралі політика?
Література [1; 5; 8; 9; 12; 18; 34; 39; 61]

Тема 4. Релігія і політика в житті соціуму
Найперше слід вказати на те, що церква і держава відіграють ве-

лику роль у житті людини в суспільстві. Релігійне і профанне тлу-
мачення  історії  людства  є  несумісними  тому,  що  релігійний  ас-
пект —  це  водночас  і  прогрес,  і  регрес  суспільного  розвитку.  Тут 
важливо  розуміти  основні  типи  функцій  релігії,  які  (за  В.  Гарад-
жей) є такими: функція значення, або смислопокладання; функція 
належності, або ідентифікації; функція соціальної інтеграції та ста-
більності;  функція  сакралізації  культурних  цінностей,  головним 
чином етичних. Виділяють також наступні основні функції релігії: 
світоглядна, компенсаторна, комунікативна, регулятивна, легітимі-
зуюча,  ідеологічна,  інтегративна  (за  М.  Лукашевичем,  А.  Єрише-
вим). Становлення держави і церкви як соціальних інститутів слід 
вивчати предметно.
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Сакралізація  і  секуляризація  в  суспільному  житті.  Секуляриза-
ція —  це  процес  звільнення  від  релігійного,  сакрального.  Він  сто-
сується  різних  сфер  суспільного  життя  і  має  місце  і  в  сучасному 
українському суспільстві. Причини і сутність секуляризму, насампе-
ред  розподіл  церковної  та  світської  влади,  політичні  спекуляції  на 
релігійному факторі, а то і пряме використання релігії для політич-
них  дій  і  процесів,  для  здобуття  та  утримання  влади.  Ідеологічне  
забезпечення свободи совісті не лише в Україні, проголошене в Кон-
ституції, а й має предметно забезпечуватися у реальному функціону-
ванні суспільства. Релігія та політика на зламі епох та їх роль у дер-
жавотворенні постійно зростають.

Теми рефератів
1. Особливості взаємодії церкви і держави.
2. Релігія як чинник політичної інтеграції.
3. Становлення держави і церкви як суспільних інститутів.
4. Сутність принципу свободи совісті.

Питання для дискусій
1. Наслідки секуляризації сучасного суспільного життя.
2. Шляхи та методи гарантування свободи совісті в Україні.
3. Чи загрожують Україні конфлікти на релігійному ґрунті?

Література [1; 5; 9; 13; 19; 23; 29; 33; 35; 36; 44; 45; 59]

Змістовий модуль ІІ. Політика і релігія як суспільні явища

Тема 5. Релігія, політика і мораль
Проблеми  моралі  у  сучасному  світі  відіграють  величезну  роль. 

Досить часто і небезпідставно йдеться про моральність політики як 
обов’язковий  фактор  “чистоти”  суспільних  відносин.  Релігія  та 
політика  про  джерела  моральності  людини  дають  різні  пояснення. 
Так, є твердження, що політичне насилля — це обов’язковий атрибут 
політики, суспільного життя. Те саме стосується і політики диктату. 
Релігійна  ж  мораль —  це  система  проголошених  від  імені  Бога  мо-
ральних уявлень, понять, принципів, норм, настанов як святих, недо-
торканних. Відтак, дотримання принципів і норм релігійної моралі є 
необхідною  умовою  особистого  спасіння,  вдосконалення  людства  і 
світу.  Особливості  релігійної  та  світської  моралі.  Проблеми  цілей  і 
засобів у релігії та політиці (макіавеллізм, християнство, іслам, буд-
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дизм, конфуціанство, іудаїзм). Моральний зміст Нагорної проповіді 
Христа, моральні принципи  ісламу,  сенс життя мусульманина — це 
не просто духовні цінності, а й дороговказ життя людини. Так, у На-
горній проповіді Ісус Христос заповідав людям любити один одного, 
прощати один одному, терпимо ставитися до слабкостей один одно-
го. Моральний ідеал буддизму. Буддизм вчить, що життя повне стра-
ждань,  спричинених  людськими  пристрастями,  бажаннями,  а  тому, 
щоб позбавитися страждань, слід втамувати свої пристрасті, дотри-
муватися  моральних  приписів,  не  чинити  зла,  не  обманювати,  не 
красти і т. ін. Сучасні моральні цінності протестантизму, католициз-
му,  православ’я.  Суть  і  причини  духовного  і  морального  падіння 
людства у XXІ ст. пов’язані з багатьма факторами, які є в економіці, 
праві і т. ін.

Література [3; 4; 10; 18; 20–22; 33; 42; 44; 46; 50; 58; 64]

Теми рефератів

1. Мораль у політиці та релігії.
2. Основні теорії співвідношення моралі та політики.
3. Сучасний суспільно-політичний ідеал християнства.

Питання для дискусій

1. Яким  чином  розглядають  проблеми  цілей  і  засобів  у  політиці  
та релігії?

2. Порівняйте моральний ідеал різних світових релігій.
3. Причини  духовного  і  морального  занепаду  людства  у  ХХІ  ст. 

(власний погляд).

Тема 6. Релігія, політика і наука

Надто складною є релігійна і наукова картина Всесвіту. Тут є ма-
теріалістичні  (діалектичні)  теорії  походження  Світу,  відповідно  з 
якими  світ  виник  як  фізичний  феномен  (В.  Вернадський).  Майже 
протилежними  цим  є  теорії  божественного  створіння  світу,  який, 
фактично,  пояснюють  усі  релігії,  найперше,  світові.  Науковці  гово-
рять: “Людина — вінець творіння природи”, проте це творіння є Ба-
гатоплідним,  бо  її  творцем  є  Господь, —  доводять  теологи.  Людина, 
стверджували В. Вернадський, О. Чижевський, з усіх боків оточена 
потоками космічної енергії та існує у взаємодії всіх сил природи. На-
ука і релігія про походження людини і суспільства становить основу 
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теологічних і політичних вчень. Діалектика політичного і релігійно-
го  в  діяльності  вченого —  це  обов’язковий  методологічний  атрибут 
при  дослідженні  як  релігії,  так  і  політики.  Раціональне  й  ірраціо-
нальне  у  релігії  та  науковому  пізнанні  існують  ніби  одночасно,  що 
позбавляє дослідження помилки. Концепції синтезу політики, науки 
і релігії. Релігія, наука і політика у ХХІ ст. Релігія і природознавство: 
синтез, толерантність чи поглинання? — над цим необхідно уважно 
міркувати.

Література [4; 11; 17; 35; 36; 47; 55]

Теми рефератів

1. Основні концепції синтезу релігії та політичної науки.
2. Релігія, наука і політика у ХХІ ст.

Питання для дискусій

1. Раціональне й ірраціональне у релігії та політичному житті.
2. Якій  сфері,  на  вашу  думку,  слід  надавати  пріоритет  для  гар-

монійного розвитку людства: політиці, науці чи релігії?

Тема 7. Церква і держава у сучасному світі

Важливо брати до уваги те, що релігійність і державотворення як 
відновлення  втраченої  єдності  людей  має  визначальне  значення. 
Всесвітні релігійні об’єднання (спілки, братства, конгреси) та їх роль 
у  світовій  політиці  й  культурі  постійно  зростає  у  зв’язку  з  тим,  що 
технічний прогрес суттєво матеріалізує світ. Екуменічний рух у су-
часному християнському світі набуває великого значення, оскільки 
вони сприяють консолідації людей, формують політику і відносини 
на засадах толерантності, взаємоповаги людей. Релігійно-політична 
інтеграція  та  релігійний  синкретизм  як  ознака  сучасності.  Йдеться 
про те, що релігійно-політична інтеграція є реальним проявом світо-
вої  глобалізації,  а  відтак,  релігії  мають  також  шукати  основи  свого 
поєднання.  Поняття  “суспільно-політичні  об’єднання”  слід  аналі- 
зувати  як  об’єктивні  громадські  засади.  Структура,  зміст  і  функції 
релігійно-політичних  об’єднань  є  різними  і  часто  суперечливими. 
Новітні тенденції в еволюції партій пов’язані зі зміною їх ідеологіч-
них засад,  ідейних установок, структури, методів впливу на електо-
рат, участю у боротьбі за владу, використанням політичних техноло-
гій і т. ін. Поняття й ознаки релігійно-політичних партій також нині 
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є своєрідним. Так, в українському суспільстві є політичні партії хри-
стиянські,  християнсько-демократичні  та  ін.,  однак  чіткого  релігій-
ного “обличчя” вони не мають. Держава, церква і суспільство — грані 
свободи.

Теми рефератів
1. Релігійні об’єднання як інститути громадянського суспільства.
2. Особливості сучасних релігійних рухів.

Питання для дискусій
1. Розкрийте роль громадських об’єднань та рухів в Україні.
2. Нові  тенденції  у  функціонуванні  конфесійних  відносин  в  Ук-

раїни.
Література [2–4; 7; 16; 19; 25; 26; 28; 38; 41; 48; 56]

Тема 8. Правова й релігійна держава
У світі існують, головним чином, демократичні, авторитарні й то-

талітарні режими. Місце й роль релігійних конфесій у діяльності й 
управлінні державою. Толерантне ставлення релігій усіх часів до іс-
нуючої  держави  не  слід  ідеалізувати.  Достатньо  згадати  практику 
майже  вісімдесятилітнього  тоталітарного  переслідування  релігії  та 
церкви у колишньому СРСР і, навіть, фізичне знищення віруючих, 
церковнослужителів.  Специфіка  і  виявлення  релігійного  і  політич-
ного гуманізму не є одним і тим самим. Політичне і релігійне вільно-
думство, як правило, завжди ставить на перший план вільнодумство 
політичне,  виняток  становлять  лише  релігійні  держави —  мусуль-
манські, буддистські та ін. Релігія у фашистському, комуністичному, 
теократичному, ліберально-демократичному суспільстві. Цілі, мето-
ди і засоби в політиці та релігії щодо панівних класів, особистості є 
різними. Політичне насильство і релігійні витоки ненасильства (ган-
дізм, буддизм, Мартін Лютер Кінг (США), толстовство, Реріх тощо). 
Теорія не насилля базується на високих засадах моралі, на пошану-
ванні  релігійних  почуттів  людини,  народу.  Кривавий  політичний 
конфлікт між католиками і протестантами Північної Ірландії, проти-
стояння католицького населення Польщі (95 % католиків) атеїстич-
ному режимові, релігійно-політичний конфлікт Індії та Пакистану в 
Кашмірі,  іудейсько-мусульманський  конфлікт  на  Близькому  Схо- 
ді — це яскраве свідчення того, що часто політичний фактор в органі-
зації життя суспільства постає на перший план, що для формування 
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суспільних  відносин  є  фактором  загрозливим.  Фанатизм  і  тер-
пимість у вирішенні суспільних проблем сучасного світу також по-
глиблюють, а то і спричиняють небажані соціальні конфлікти.

Теми рефератів
1. Місце релігійних конфесій в управлінні державою.
2. Особливості релігійного життя за різних політичних режимів.
3. Теократичні держави сучасного світу.

Питання для дискусій
1. Яким  чином  різні  релігійні  конфесії  впливають  на  політичне 

життя в Україні?
2. Яких чинників впливу релігії на політику більше: позитивних 

чи негативних?
Література [3; 7; 8; 20; 27; 37; 38; 41; 48; 49]

Змістовий модуль ІІІ.  Особливості взаємодії політики і релігії  
у сучасному світі

Тема 9. Політична й релігійна культура
Філософія  та  інші  науки  зазначають,  що  культура,  релігія  і 

політика,  історія  та  сучасність,  їх  сутність  і  специфіка  надто 
складні  феномени.  Культура  політичної  та  релігійної  власті, 
діяльності, відповідальності — це явища не однотипні. Політична 
культура — це цілісний, якісний склад, характер політичного жит-
тя  суспільства;  сукупність  індивідуальних  позицій  і  орієнтацій 
учасників системи, політичного процесу. Що стосується культури 
релігійної,  то  це  культура  віросповідання,  яка  має  знаходитися 
поза межами політики, тобто тієї культури, що створена поза ме-
жами релігії на ґрунті раціоналізму та науки. Специфіка українсь-
кої  релігійно-політичної  культури,  її  еволюція,  сучасний  стан, 
елементи  її  формування  тісно  пов’язані.  Політична  та  релігійна 
культура сучасної молоді формується у ХХ ст. суперечливо і неод-
нозначно. Причини релігійного ренесансу та занепад моральності й 
духовності  серед  населення,  зокрема  серед  студентської  молоді  в 
кінці ХХ — на початку ХХІ ст. в умовах глобалізації, світових сис-
темних криз, пов’язані із ускладненням суспільного життя, велики-
ми  глобалізаційними  і  міграційними  процесами,  кризою  моралі, 
зростанням масової культури тощо.
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Теми рефератів
1. Політична і релігійна культура у сучасному суспільстві.
2. Політична і релігійна культура сучасної молоді.

Питання для дискусій
1. Назвіть причини релігійного ренесансу у сучасному світі.
2. Розкрийте  специфіку  української  релігійно-політичної  куль-

тури.
Література [4; 6; 13; 21; 32; 33; 35; 46; 51; 53; 58; 66]

Тема 10.  Сучасний стан релігії та церкви в політичній 
системі України

Схарактеризувати закони України про свободу совісті та релігій-
ні організації як основу існування релігії та церкви, маючи на увазі, 
що  релігійність  є  рисою  українського  національного  характеру 
(М. Костомаров). Багато вчених, пояснюючи цю особливість україн-
ців,  ведуть  мову  про  богообраність  українців.  Сучасні  міжцерковні 
відносини:  стан,  тенденції,  прогнози.  Міжконфесійні  протиріччя 
були й існують. Причини, шляхи вирішення і перспективи, подолан-
ня  таких  конфліктів  пов’язані  із  захистом  прав  і  свобод  людини,  із 
невтручанням політики в церковне життя і навпаки. Політика право-
славної,  греко-католицької,  автокефальної  церков  в  Україні  є 
своєрідною,  однак  в  основному  вона  має  бути  спрямована  на  зміц-
нення  незалежної  суверенної  української  держави.  Причина  стрім-
кого  зростання  протестантських  общин  в  Україні.  Толерантність  і 
нетерпимість,  яка  доходить  до  випадків  антагонізму  в  сучасному 
протистоянні окремих конфесій нині стає все більш відчутною і не-
обхідною. Проголошення належності до конфесій або релігійних ін-
ституцій як політично обґрунтований крок потребує і великої прак- 
тичної роботи щодо функціонування релігійних общин.

Теми рефератів
1. Нормативно-правове регулювання міжконфесійних відносин в 

Україні.
2. Сучасні міжконфесійні відносини в Україні: стан та перспекти-

ви.
3. Роль релігійних організацій у становленні громадянського сус-

пільства в Україні.
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Питання для дискусій
1. Які  протиріччя  існують  у  міжконфесійних  відносинах  в  Ук-

раїні?
2. Причини стрімкого зростання конфесій в Україні.

Завдання для самостійної роботи студентів
1. Проаналізуйте основні етапи становлення міжконфесійних від-

носин в Україні.
2. Підготуйте  ессе  на  тему:  “Релігійність  в  Україні:  проблеми  та 

перспективи”.
3. Дайте рецензію на одну із наукових статей (список літератури 

додається).
4. Охарактеризуйте  одну  з  українських  партій  чи  релігійних  ор-

ганізацій.
Література [1; 2; 10; 12; 17; 19; 41; 52; 53; 57; 61–64]

Тема 11.  Релігія і політика як форми духовно-практичного 
освоєння світу

Індивідуальна, соціальна й об’єктивована форми духовності тісно 
взаємопов’язані,  однак  первинною  є  індивідуальна  форма  духовно-
сті.  Вищі  духовні  цінності —  Віра,  Надія  і  Любов  та  їх  значення  у 
формуванні  особистості  зростають  як  провідні,  що  суттєвим  чином 
пов’язані із релігією. Політика і релігія у ставленні до загальнолюд-
ських  цінностей:  здоров’я  (життя),  сім’ї,  власності,  щастя,  праці, 
творчості, справедливості, доброчинності, любові, свободи, держави, 
істини,  світу,  честі,  свідомості,  пізнання  тощо.  Глобальні  проблеми 
сучасності  в  їх  релігійному  та  політичному  тлумаченні.  Релігійна 
орієнтація віруючих на потойбічний світ і реалії сучасного політич-
ного  оптимізму:  чи  є  тут  ідеалізм?  Релігійний  і  політичний  вибір 
життєвих цінностей та ідеалів і форм повсякденного життя. Єдність 
природно-екологічних, сакральних і соціальних основ людини є ре-
альною  потребою  суспільного  розвитку,  в  тому  числі  й  в  Україні. 
Політика, релігія та мистецтво: проблеми гармонізації та майбутньо-
го розвитку людства, їх роль у ХХІ ст.

Теми рефератів
1. Сучасні релігійні та політичні цінності.
2. Глобальні  проблеми  сучасності  у  релігійних  і  політичних  

доктринах.
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Питання для дискусій
1. Які релігійні та політичні цінності можна віднести до загально-

людських?
2. Напрями гармонізації взаємодії політики і релігії.

Завдання для самостійної роботи студентів
1. Складіть  порівняльну  таблицю  “Релігійні  цінності  різних  

доктрин”.
2. Проаналізуйте основні цінності українського суспільства.
3. Підготуйте  ессе  “Вибір  життєвих  цінностей  та  ідеалів  люди-

ною”.
Література [11; 18; 20; 24; 26; 42; 44; 46; 49; 58; 65]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Релігія і політика як форми суспільної свідомості.
2. Релігія і політика у житті людини.
3. Віра і почуття як потреба людини.
4. Смислово-життєві цінності віруючої людини.
5. Релігійно-політичний аскетизм і фанатизм.
6. Політичний аспект священних книг різних релігій.
7. Методи політології та релігійні обряди.
8. Поняття і складові релігійного культу.
9. Святі в релігіях і жертви в політиці.

10.  Особиста релігійність і політичність людини.
11.  Релігія і атеїзм, політичність і аполітичність як протилежні сис-

теми цінностей.
12.  Релігійне і політичне тлумачення історії людства.
13.  Церква і держава.
14.  Ортодоксія і радикалізм світових релігій.
15.  Міжконфесійний і міжетнічний діалог.
16.  Побудова громадянського суспільства в Україні та християнсь-

ке соціальне вчення.
17.  “Нейтральність” церкви і сучасні виборчі процеси в Україні.
18.  Цілі й засоби в політиці й релігії.
19.  Суспільне завдання церков у житті держави.
20.  Релігія, політика, культура.
21.  Гуманізм, релігія, вільнодумство.
22.  Поняття “свобода совісті”.
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23.  Вільнодумство та історичні форми розвитку людства.
24.  Соціально-доброчинна діяльність церкви.
25.  Історія соціально-політичної та релігійної діяльності.
26.  Церкви, спілки, рухи.
27.  Релігійно-політичні партії: історія і сучасність.
28.  Сучасні партнерські стосунки між церквою і державою.
29.  Політичний і релігійний прогрес, суть і критерії.
30.  Політична й релігійна свобода.
31.  Релігія й політика як соціально-історичні феномени.
32.  Співвідношення суспільства, держави та церкви.
33.  Релігія, демократизація у посткомуністичному світі.
34.  Релігійна ситуація в Україні та перспективи її розвитку.
35.  Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви.
36.  Політичне і релігійне лідерство.
37.  Міфологія і сучасні політичні міфи.
38.  Релігійна і наукова картина Всесвіту.
39.  Політичні,  релігійні  й  етнічні  причини  сучасних  локальних 

конфліктів.
40.  Релігія і наука про походження людини та суспільства.
41.  Релігійне реформатство і політичний реформізм.
42.  Політичний і релігійний режими: поняття й ознаки.
43.  Релігія і політика про джерела моральності людини.
44.  Моральність релігії політики.
45.  Ідоли й ідеали в релігії та політиці.
46.  Політична та релігійна культура.
47.  Політичний і релігійний фетишизм.
48.  Моделі церковно-державних відносин.
49.  Сучасні нетрадиційні релігії: їх роль і місце у сучасному житті.
50.  Геополітика і церковний мессіанізм.
51.  Сучасні державні релігії.
52.  Проблема єдності церков у творчості Петра Могили.
53.  Погляди Григорія Сковороди на релігію і церкву.
54.  Проблема розуміння та терпимості у сучасному світі.
55.  Причини ренесансу релігійності сьогодні.
56.  Секуляризація та псевдорелігійні вчення.
57.  Держава, церква, особистість — взаємна відповідальність.
58.  Українська національна ідея та роль релігії у її здійсненні.
59.  Релігійна монополія і політичний плюралізм.
60.  Релігія й етнічна ідентичність.
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ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет та основні проблеми релігієзнавства.
2. Предмет, об’єкт і структура політології.
3. Структура політики і релігії.
4. Поняття “релігія” і “політика”.
5. Особливості релігійної свідомості.
6. Політична свідомість: теоретична і буденна.
7. Релігійні організації.
8. Політична організація суспільства.
9. Церква як соціальний інститут.

10.  Держава: ознаки, форми, функції.
11.  Функції релігії у житті суспільства.
12.  Класифікація і географія релігій світу.
13.  Світовий політичний процес.
14.  Політична та релігійна діяльність.
15.  Влада й опозиція.
16.  Релігія і вільнодумство.
17.  Спільне й особливе в етнічних релігіях.
18.  Природа і функції політичної влади.
19.  Загальні й сутнісні відмінності світових релігій.
20.  Сутність і причини виникнення монотеїзму.
21.  Політеїзм і монотеїзм: минуле й сьогодення.
22.  Авторитарний режим.
23.  Тоталітарний режим.
24.  Релігійна віра і культ.
25.  Українське законодавство про свободу совісті й організацій.
26.  Конституція України про релігію і церкву.
27.  Походження держави.
28.  Походження релігії.
29.  Православний культ.
30.  Католицтво і держава.
31.  Поняття державного суверенітету.
32.  Громадянське суспільство.
33.  Правова і релігійна держава.
34.  Проблема історичності Ісуса Христа.
35.  Категорії політології та релігієзнавства.
36.  Політичні права людини.
37.  Секуляризм, сакральне і профанне.
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38.  Ранні й пізні етнічні релігії: порівняльна характеристика.
39.  Декалог і Нагорна проповідь.
40.  Проблема війни і миру та їх вирішення у світових релігіях.
41.  Традиціоналізм і модернізм сучасного православ’я.
42.  Екуменічний рух: його релігійний та політичний характер.
43.  Різноманітність релігійних конфесій в Україні.
44.  Основні принципи віровчення ісламу.
45.  Правила шаріату.
46.  Єресі як вираз соціального протесту.
47.  Види політичних партій.
48.  Революція та реформа: політичний та релігійний погляд.
49.  Роль ідеології та релігії в політиці.
50.  Основні форми демократії.
51.  Структура сучасного християнства.
52.  Протестантизм у сучасному суспільстві.
53.  Новаторство і традиції в політиці та релігії.
54.  Засоби масової інформації: політика і релігія.
55.  Політичні міфи.
56.  Іслам, іудаїзм і християнство — подібність і відмінність.
57.  Типи політичної культури.
58.  Політичне значення хрещення Київської Русі.
59.  Розкол християнства.
60.  Уніатство в сучасному політичному житті України.
61.  Стратегія стабільного політичного розвитку України.
62.  Основні принципи Корану і вакхабізм.
63.  Моральні принципи Біблії та духовність сьогодні.
64.  Політична  значимість  стрімкого  росту  релігійності  населення 

України.
65.  Поняття політичної еліти.
66.  Атеїзм, “свобода совісті”, релігійний та політичний фанатизм.
67.  Релігійно-політичні партії сьогодні.
68.  Основні джерела і зміст ісламу.
69.  Основні джерела і зміст іудаїзму.
70.  Основні джерела і зміст християнського віровчення.
71.  Буддизм у сучасних умовах європейської культури.
72.  Рухи, спілки, церква.
73.  Політична і релігійна свобода.
74.  Релігійне і політичне поняття свободи.
75.  Політичне та релігійне лідерство.
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76.  Громадянське суспільство і релігійні конфесії.
77.  Причини розколу релігій світу.
78.  Державний та релігійний суверенітет.
79.  Старообрядство та його сучасний стан.
80.  Сакральне та профанне.
81.  Моральність і духовність, їх співвідношення.
82.  Церковні та світські свята: сучасний стан.
83.  Загальнолюдські цінності й релігія.
84.  Релігійно-політичні конфлікти сьогодні.
85.  Геополітика та її сучасний стан.
86.  Релігія, політика і гроші.
87.  Зміст теологічного та політичного діалогу.
88.  Ваше бачення політичного лідера сьогодні.
89.  Політичний та релігійний зміст сучасної кризи у світі.
90.  Православ’я, нація, націоналізм.
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