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Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен
володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного
рівня ―бакалавр‖, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни
―Релігієзнавство‖
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен
володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня
―бакалавр‖, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни
―Релігієзнавство‖
№ з/п
Зміст виробничої функції
1.
Інформаційна
2.

Виховна

Зміст уміння
Вміння створювати і підтримувати позитивний
власний імідж.
2.1. Протистояти явищам професійної деформації
і негативним явищам.
2.2. Знати засади загального та службового
етикету, професійної етики.

Здатності
випускника
вищого
навчального
закладу
освітньокваліфікаційного рівня ―бакалавр‖, що вимагаються, та система умінь, що їх
відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни
―Релігієзнавство‖
№ з/п
1.

2.

3.

Зміст здатності вирішувати проблеми
Зміст уміння
і задачі соціальної діяльності
Здатність засвоювати і реалізовувати 1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні,
наукові та культурні досягнення економічні, екологічні, культурні та інші
світової цивілізації
події та явища.
1.2. Розвивати
кругозір
у
галузі
міжнародного життя та політичних
процесів.
Здатність займати активну життєву та 2.1. Орієнтуватися
у
зовнішній
та
громадську позицію
внутрішній політиці держави, її історії.
2.2. Захищати
інтереси
держави,
поєднувати суспільні, колективні та
індивідуальні інтереси.
2.3. Виконувати конституційні обов’язки.
2.4. Дотримуватися норм законодавства та
вимагати цього від інших осіб.
2.5. Захищати права та свободи людини і
громадянина.
2.6. Розвивати
комунікабельність
та
можливість адаптації в колективі.
Здатність до ефективної, комунікаційної 3.1. Чітко,
послідовно
та
логічно
взаємодії, у тому числі засобами висловлювати свої думки.
сучасних інформаційних технологій.
3.2. Створювати
і
підтримувати

4.

гармонійну соціальну мережу ділових та
особистих контактів.
Здатність до засвоєння нових знань, 4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків
самовдосконалення.
інформації,
до
наслідків
науковотехнічного прогресу.
4.2. Встановлювати
життєві
цілі,
визначати їх пріоритетність, планувати
власну кар’єру.
4.3. Тренувати пам’ять.
4.4. Обирати
оптимальні
форми
постійного
підвищення
власної
кваліфікації.

Витяг з освітньо-професійної програми
Загальний обсяг
Форма
кредитів
контролю
годин
ECTC
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
(шифр – ГСЕД НЗ)
ГСЕД НЗ 2.1.1.3. Релігієзнавство
36
1,0
залік
Навчальні цикли та назви навчальних
дисциплін

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою
(міждисциплінарними зв’язками)
Релігієзнавчі знання – необхідна умова гуманітарної освіти фахівця будьякого профілю, в тому числі й тих, чий фах пов’язаний з правом. Навчальна
дисципліна ―Релігієзнавство‖ формує розуміння: особливостей віросповідання
та діяльності релігійних організацій; правових засад взаємовідносин держави і
церкви; еволюції церковно-владних стосунків в історичному процесі;
особливостей взаємовідносин держави та церкви (релігійних організацій) в
Україні; конституційно-правових принципів свободи совісті та віросповідання;
правового регулювання діяльності релігійних організацій в державі;
міжнародних стандартів свободи совісті.
Мета: формування, поглиблення та конкретизація у курсантів (студентів)
знань про релігію, її специфіку, основні етапи та форми поширення, її роль в
історії українського народу, а також засвоєння навиків кваліфікованого аналізу
і регулювання питань, що стосуються реалізації ідеалів свободи совісті або
вдосконалення державно-церковних відносин.
Предмет: закономірності виникнення, розвитку та функціонування
релігії, її багатоманітні форми в суспільстві. Навчальна дисципліна
―Релігієзнавство‖ висвітлює основні концепції релігії, історію виникнення,
розвитку і сучасний стан національних і світових релігій, ґенезу, географію і
динаміку поширення релігійних конфесій в Україні.
Змістові модулі: Релігія в структурі духовних цінностей людства.
Сутність та соціальна природа релігії. Нетрадиційні релігії сучасності. Релігійні
течії та конфесії в Україні. Законодавство про свободу совісті та релігійні
організації.
Форма підсумкового контролю – залік.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Фiлософiя

Iсторiя України

Соціологія

Історія держави та
права України

Психологія

Історія держави та
права зарубіжних
країн

Конституційне
право України

Історія вчень про
державу і право

Адміністративне
право
Цивільне право

Кримінальне
право

Релігієзнавство

Фiлософiя

Полiтологiя

Юридична
деонтологія

Міжнародне право
Етика та естетика
Державне право
зарубіжних країн

Логіка (юридична
логіка)

Історія української
культури

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни “Релігієзнавство”
Навчальна дисципліна ―Релігієзнавство‖ є однією з дисциплін
філософського циклу, що обумовлює її зв'язок з філософією, культурологією,
політологією, філософією права, комплексом історичних і юридичних
дисциплін.
Вивчення курсу ―Релігієзнавство‖ має важливе світоглядне значення,
оскільки дозволяє з’ясувати сутність релігії як соціокультурного феномена,
роль сучасних релігій у розвитку цивілізації, відродженні національнодуховних цінностей народу, є вагомим чинником підвищення професійної
культури юриста та правоохоронця.
Відсутність необхідних знань з релігієзнавства знижує ефективність
розв’язання міжцерковних і міжконфесійних конфліктів на теренах нашої
держави, негативно впливає на імідж працівника міліції, зумовлює нерозуміння
специфіки релігійної свідомості та релігійної діяльності, а також витоків
релігійно-церковних проблем, створює психологічну прірву між віруючим
населенням та правоохоронцями, що, в свою чергу негативно впливає на
професійну діяльність правоохоронця.
Релігієзнавчі знання – необхідна умова гуманітарної освіти фахівця будьякого профілю, в тому числі й тих, чий фах пов’язаний з правом. Дисципліна
―Релігієзнавство‖ формує розуміння: особливостей віросповідання та діяльності
релігійних організацій; правових засад взаємовідносин держави і церкви;
еволюції церковно-владних стосунків в історичному процесі; особливостей
взаємовідносин держави та церкви (релігійних організацій) в Україні;
конституційно-правових принципів свободи совісті та віросповідання;
правового регулювання діяльності релігійних організацій в державі;
міжнародних стандартів свободи совісті.
В результаті вивчення навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖ курсанти
(студенти) повинні володіти знаннями про релігію як явище соціального і
духовного буття людини, її специфіку і місце в системі культури, генезис
релігії в історії людства і України, а також вміти аналізувати проблеми
забезпечення свободи совісті в сучасному світі, основні тенденції розвитку
релігій, причини виникнення новітніх релігійних течій та містичних об’єднань,
застосовувати нормативно-правові акти, що стосуються правового регулювання
державно-церковних відносин.
Навчально-методичний комплекс з дисципліни ―Релігієзнавство‖,
підготовлений педагогічним колективом кафедри філософії права та юридичної
логіки у відповідності до навчальних планів і рекомендацій Міністерства
внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, визначає головні напрямки та конкретні обсяги навчального процесу
курсантів (студентів) з цієї дисципліни.
Розроблений навчально-методичний комплекс відображає сутність
релігієзнавчої наукової дисципліни, що дає можливість слухачам (студентам)
отримати знання з релігій як соціально-культурного феномена різних епох і
суспільств, знання конституційно-правових принципів свободи совісті,

віросповідання та релігії, сформувати вміння правовими засобами вирішувати
практичні питання діяльності релігійних організацій у суспільстві, а також
державно-церковних відносин в Україні..
При розробці навчально-методичного комплексу автори враховували
концепцію комплексного вивчення суспільних наук, яка запроваджена у вищих
навчальних закладах системи МВС України та в багатьох навчальних закладах
країни і передбачає поряд з релігієзнавчою дисципліною та деякими іншими
дисциплінами, об’єднаними соціально-політичним напрямом, викладання
базових курсів, які утворюють систему знань з філософських, історичних,
економічних дисциплін.
До основних понять, які вивчаються у запропонованому курсі, значна
увага приділяється наступним: ―релігієзнавство‖, ―релігія‖, ―свобода
віросповідання‖, ―свобода совісті‖, ―світові релігії‖, ―релігійна свідомість‖.
Загальною методичною вимогою до вивчення навчальної дисципліни
―Релігієзнавство‖ є вироблення особистісного ставлення курсантів (студентів)
до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової
літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення та
закріплення
інформаційно-теоретичної
бази,
отриманої
під
час
прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу. Цілеспрямовано сприяти
підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння
теоретичного матеріалу повинен розгляд на семінарських заняттях тих питань,
які безпосередньо стосуються реальної релігійної ситуації, насамперед в
Україні.

Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни
“Релігієзнавство”
Змістовий модуль І. Сутність релігієзнавства та його роль у формуванні особистості

Сутність та
соціальна природа
релігії. Релігія в
структурі духовних
цінностей людства

Сучасні релігії
світу. Релігійні
течії та конфесії в
Україні

Законодавство про
свободу совісті та
релігійні
організації

Буддизм та іслам:
особливості
віровчення та
культу

Міжнародне право
про свободу совісті

Християнство та
християнські
цінності в
сучасному світі

Релігієзнавство як комплексна, міждисциплінарна наука широко
використовує різноманітні методи наукового пізнання: системний, історичний
(із його різновидами – генетичним та порівняльно-історичними методами),
феноменологічний,
герменевтичний,
діалектичний,
методологічного
плюралізму та ін.
Роль і місце релігієзнавства в підготовці фахівців для системи МВС
України визначається тим, що в складних, суперечливих процесах перебудови
основ життя українського суспільства воно допомагає працівникам
правоохоронних органів зорієнтуватись в системі духовних цінностей
українського народу, усвідомлено зайняти тверду особистісну і громадянську
позицію у вирішенні завдань із захисту правопорядку. З одного боку,
релігієзнавство є необхідною складовою, фундаментальної гуманітарної освіти,
а з іншого – істотним виховним фактором, котрий сприяє особистому
самовизначенню курсантів.
Структурна побудова курсу відповідає традиційному розподілу на
загальнотеоретичну та конкретно-історичну частини. Курс складається з одного
модуля, котрий містить шість тем.
Логічна послідовність вивчення релігієзнавства полягає в тому, що
спочатку виробляється загальне уявлення про релігію, а саме, її виникнення,
становлення і призначення, специфіку релігійних феноменів, потім
розкриваються особливості етапів історичного розвитку релігії, після чого
викладається зміст сучасних проблем в релігійній сфері суспільного буття,
зокрема й у її зв’язку з правом.
Основною рекомендацією із самостійного освоєння і поглиблення знань з
релігієзнавства може слугувати критичне осмислення рекомендованої
монографічної, навчально-методичної літератури та першоджерел.
Найбільш ефективними прийомами вивчення релігієзнавства є
конспектування першоджерел, праць релігійних діячів та науковців і написання
доповідей та рефератів. При вивченні проблем релігієзнавства варто виробляти
навички самостійного формулювання питань до прочитаного матеріалу і
можливих опонентів.
Контроль за засвоєнням релігієзнавчих знань здійснюється декількома
способами: опитування, тестування і написання контрольних робіт на
семінарських заняттях, проведенням модульного контролю, крім того,
підсумковим заліком.
Методичні матеріали складено таким чином, щоб інформативна частина
курсу органічно інтегрувалася в систему знань, отриманих у процесі вивчення
інших дисциплін з метою об’єднання методологічних можливостей
філософського, релігієзнавчого та юридичного підходів щодо актуальних
проблем правового буття та пізнання, а також сучасного державотворення.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
підготовки

бакалаврів
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань 0301 “Соціально-політичні науки”
0304 “Право”
(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”,
6.030402
“Правоохоронна діяльність”,
6.030102
“Психологія”
(код і назва напряму підготовки)

Київ
2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Гвоздік О.І., начальник кафедри, доктор
філософських наук, професор; Вовк В.М., професор кафедри, доктор
юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент; Кравець В.М., доцент
кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Павлишин О.В., заступник
начальника кафедри, кандидат юридичних наук, доцент; Костицький М.В.,
професор кафедри, доктор юридичних наук, професор; Чміль Б.Ф., професор
кафедри, кандидат філософських наук, професор; Симон Ю.С., професор
кафедри, кандидат філософських наук, доцент; Кондратьєв І.М., професор
кафедри, кандидат філософських наук, доцент; Михайленко Р.В., доцент
кафедри, кандидат філософських наук, доцент; Роговенко М.М., доцент
кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Прибутько П.С., доцент
кафедри, кандидат філософських наук, доцент; Івченко Ю.В., доцент кафедри,
кандидат юридичних наук; Максименко О.В., доцент кафедри, кандидат
юридичних наук; Шевчук Р.М., ст. викладач кафедри, кандидат юридичних
наук.
Обговорено та рекомендовано до видання методичною радою Національної
академії внутрішніх справ з галузі знань 0301 ―Соціально-політичні науки‖,
0304 ―Право‖
(шифр і назва галузі знань)

―12‖ травня 2012 року, протокол № 8
Рекомендовано Вченою радою Національної академії внутрішніх справ
(протокол № 9 від 29.05.2012 р.).

ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з
галузей знань ―Право‖ (напрямів ―Правознавство‖, ―Правоохоронна
діяльність‖) та ―Соціально-політичні науки‖ (напряму ―Психологія‖).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності
виникнення, розвитку та функціонування релігії, її багатоманітні форми в
суспільстві. Релігієзнавство висвітлює основні релігієзнавчі концепції, історію
виникнення, розвитку і сучасний стан національних і світових релігій, ґенезу,
географію і динаміку поширення релігійних конфесій в Україні.
Міждисциплінарні зв’язки: фiлософiя, етика та естетика, соціологія,
психологія, iсторiя України, історія української культури, конституційне право
України, державне право зарубіжних країн.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Тема 1. Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі
духовних цінностей людства
2. Тема 2. Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в Україні
3. Тема 3. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу
4. Тема 4. Християнство та християнські цінності в сучасному світі
5. Тема 5. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації
6. Тема 6. Міжнародне право про свободу совісті
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖ є:
формування, поглиблення та конкретизація у курсантів (слухачів) знань про
релігію, її специфіку, основні етапи та форми поширення, її роль в історії
українського народу, а також засвоєння навиків кваліфікованого аналізу і
регулювання питань, що стосуються реалізації ідеалів свободи совісті або
вдосконалення державно-церковних відносин.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни ―Релігієзнавство‖ є:
сформувати у курсантів (слухачів) системні та глибокі знання про об’єкт,
предмет і методи релігієзнавства, його понятійно-категоріальний апарат,
основні концепції релігії, особливості віровчень, культово-обрядової діяльності,
історії та філософії релігії, історичні типи взаємин церковної та світської влади,
взаємодії релігії з іншими формами суспільної свідомості, сприяти
світоглядному самовизначенню майбутніх юристів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати : сутність релігії як явища соціального і духовного буття людини,
її специфіку і місце в системі культури, генезис релігії в історії людства і
України, основні положення вчень різних релігій, особливості їх організації та

культу, вимоги основних нормативно-правових актів у сфері забезпечення
свободи совісті та діяльності релігійних організацій;
вміти : аналізувати проблеми забезпечення свободи совісті в сучасному
світі, основні тенденції розвитку релігій, причини виникнення новітніх
релігійних течій та містичних об’єднань, практично застосовувати знання з
релігійних проблем у відносинах в колективі та фаховій діяльності,
застосовувати нормативно-правові акти, що стосуються правового регулювання
державно-церковних відносин, виявляти та попереджати правопорушення та
конфліктні ситуації у сфері забезпечення свободи совісті та діяльності
релігійних організацій.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 години 1 кредит
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Сутність релігієзнавства та його роль у
формуванні особистості
Тема 1. Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі
духовних цінностей людства
Тлумачення релігії в історії культури. Соціально-історичний характер
релігії. Основні концепції походження релігій. Концептуальне, теологічне,
ідеологічне визначення сутності релігії. Типологія та класифікація релігій.
Структура сучасних релігій. Сутність та структура релігійної свідомості,
релігійна ідеологія та психологія, релігійний світогляд. Буденна і теоретична
релігійна свідомість. Релігійна віра та її особливості. Мова і термінологія
релігії. Релігійна свідомість і правосвідомість.
Релігійна діяльність та відносини, їхні види (культові та позакультові).
Релігійні інститути та організації. Види і структура релігійних інститутів
та організацій. Інфраструктура окремих ланок релігійних установ. Церква і
правові інститути.
Структура і соціальні функції церкви та релігійних організацій. Функції
релігії в різних сферах життя суспільства: світоглядна, компенсаторна,
комунікативна, регулятивна, інтегративна. Релігійні та позарелігійні функції
конфесійних установ і організацій. Функції релігійного культу. Соціальні
наслідки функціонування релігії. Особливості професійної діяльності
працівників правоохоронних органів з різними верствами віруючих.
Професійна складова. Опанування релігієзнавчими знаннями як
необхідною умовою процесу формування фахівця у сфері права. Оволодіння
культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу. Здатність розуміти
сутність релiгiї як специфiчної форми суспiльної свiдомостi та соціальноiсторичного
явища.
Розуміння
понятійно-категоріального
апарату
релігієзнавчої науки.

Тема 2. Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в Україні
Національні та світові релігії сучасності. Суспільно-історичні передумови
виникнення і розвитку національних релігій. Ранні та пізні національні релігії.
Характерні риси і особливості національних релігій. Релігійна статистика та
динаміка поширення конфесій у сучасному світі. Географія релігій. Процеси
секуляризації і десекуляризації наприкінці ХХ на початку ХХІ століть, як
фактор суспільно-політичної реальності. «Реванш Бога» і «зіткнення
цивілізацій» у контексті актуальних глобальних геополітичних і суспільнополітичних змін.
Юдаїзм: соціально-історичний контекст виникнення, становлення і
розвитку. Історичні форми юдаїзму. Тора – ідейна основа юдаїзму. Сутність
віровчення і культу. Модернізація юдаїзму в сучасних умовах. Юдаїзм в
Україні.
Індуїзм: соціально-історичні умови виникнення. Структура, особливості
віровчення і культу. Веди – ідейне джерело індуїзму. Вчення про ―аватару‖ та
―незаподіяння зла‖. Модернізація віровчення індуїзму в сучасних умовах та
його політизація.
Джайнізм: соціально-історичні умови виникнення та розвитку.
Корпоративний характер джайнізму. Особливості віровчення і культу.
Пристосування джайнізму до сучасних умов. Течії в джайнізмі.
Сикхізм: виникнення, формування та розвиток. Релігійно-філософська
система сикхізму. Характерні особливості віровчення та культу. Сикхізм та
індуїзм. Сикхізм в сучасній Індії.
Конфуціанство: виникнення, формування та розвиток, філософськоетичне вчення конфуціанства. Особливості віровчення й культу. Зміст основних
ідей конфуціанства, їхня соціальна сутність. Сучасне конфуціанство в Китаї.
Даосизм: соціально-історичні умови виникнення, формування та
розвитку. Віровчення й культ. Даосистський закон буття. Даосизм про місце та
роль людини у світі. Взаємозв'язок даосизму з віровченням буддизму. Даосизм
у сучасних умовах.
Синтоїзм. Джерела виникнення, формування та еволюція. Політичний
характер синтоїзму. «Кодзікі» та «Нихонсьокі» як ідейні джерела синтоїзму.
Особливості віровчення і культу. Храмовий синтоїзм, "домашній" синтоїзм.
Синтоїзм у сучасній Японії.
Формування української народності і нації, її культурної і цивілізаційної
ідентичності та вплив християнської релігії на цей процес. Хрещення Русі, його
вплив на формування культури та політичної ідеології першої української
державності. Релігія і козацтво. Християнство в сучасній Україні: Українська
Православна Церква, Українська Греко-Католицька Церква, Українська РимоКатолицька Церква, протестантські конфесії. Географія релігій в сучасній
Україні та історичні особливості її формування. Актуальна конфесійна
статистика в сучасній Україні та динаміка її розвитку. Конфесійно-етнічні
меншини й етно-релігійні групи. Національні релігії в житті етнічних меншин в
Україні: іудаїзм, караїмство.

Професійна складова. Здатність аналізувати основні тенденції розвитку
релігій, причини виникнення новітніх релігійних течій, практично
застосовувати знання з релігійних проблем у відносинах в колективі та фаховій
діяльності, виявляти та попереджати правопорушення та конфліктні ситуації у
сфері забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій.
Тема 3. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу
Загальна характеристика буддизму: місце в структурі світових релігій,
географія поширення.
Соціально-історичні умови виникнення та формування буддизму.
Віровчення буддизму. Філософсько-світоглядні основи віровчення буддизму.
Будда як історична особа. Вчення Будди. Міфологія та догматика буддизму.
Зміст понять «сансара», «карма», «нірвана». Вчення про "спасіння" в буддизмі.
Буддійський культ: обряди, звичаї, свята. Священні книги буддизму.
Організаційна структура і духовенство в буддизмі.
Історичні етапи розвитку буддизму. Основні напрями: хінаяна та махаяна,
тантраяна. Ламаїзм: особливості віровчення та культу. Дзен-буддизм:
віровчення та культ. Вплив буддизму на духовне життя і цивілізацію народів
Азії. Сучасний буддизм: школи, течії, секти.
Духовні передумови та ідейні джерела ісламу. Історична особа Мухамада.
Початки історії ісламу: доба зародження Халіфату, як «Золотий Вік» ісламської
релігії. Розкол ісламської Умми на сунітів та шиїтів і його наслідки для
ісламського світу. Етапи розвитку ісламської цивілізації та халіфатистської
державно-правової традиції: Халіфати Омейядів та Абасидів, шиїтський
Халіфат Фатимідів, Османська імперія. Віровчення ісламу: принцип
єдинобожжя, вчення про приречення, есхатологія. Культ ісламу: свята, обряди,
ритуали, пости. Організаційна структура та духовенство в ісламі. Шиїзм –
ортодоксія (інсаашарити-усуліти) та секти (ісмаїлізм, алавізм, друзи та ін.).
Відсутність розмежування в ісламській цивілізації між правовою, політичною
та релігійною сферами суспільного буття. Ісламське право: фікх та шаріат.
Чотири правові системи ортодоксального сунітського ісламу – масхаби.
Суфізм, як містичний напрямок в ісламі, його вплив на ісламську культуру,
філософію і політику. Реформістські пуританські течії в ісламі: салафія
(ваххабізм),
«Брати мусульмани» (іхванізм), деобандійська школа.
Радикальний напрямок політичного ісламу – «Хезболла», «Хізб-ут-тахрір»,
«Хамас», «Талібан», «Аль-Каїда», «Аль-Гамаа аль-ісламія». Іслам в Україні –
історія та сучасність. Релігійні організації мусульман в сучасній Україні.
Професійна складова. Здатність визначати особливості світових релігій
буддизму та ісламу, практично застосовувати знання з релігійних проблем у
відносинах в колективі та фаховій діяльності.
Тема 4. Християнство та християнські цінності в сучасному світі
Соціально-історичні передумови виникнення християнства. Історія
становлення християнства як світової релігії. Первісне християнство. Ранні
християнські громади. Формування догматики, канонічного права, церковної

організації, календаря під час діяльності Вселенських Соборів. Основні етапи
еволюції християнства: утворення християнської Церкви, перші розколи у
Церкві. Східні (орієнтальні) «дохалкідонські» християнські церкви:
ассирійська, коптська, ефіопська, еритрейська, вірменська, сирійськояковітська, індо-маланакарська. Вірменська церква в Україні.
Основні течії християнства: католицизм, православ'я, протестантизм.
Суть та особливості віровчення і культової практики. Православ’я – історія і
сучасність. Автокефальні православні церкви Вселенського Православ’я.
Особливості православної догматики і канонічного права. НікеоКонстантинопольський символ віри. Юліанський і «новоюліанський»
церковний календар. Особливості православного богослужіння. Православні
пости і свята. Католицизм – історія і сучасність. Папство і організаційна
структура католицизму. Ватикан – адміністративний і духовний центр
Католицької Церкви. Особливості католицької догматики. Вчення про
«філіокве». Особливості богослужбової практики католицизму. Григоріанський
календар. Греко-католицизм. Протестантизм і Реформація. Ранній і пізній
протестантизм. Баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво – найпоширеніші
протестантські напрямки в Україні. Харизматичний напрямок у протестантизмі.
Відносини гілок християнства на сучасному етапі історії.
Професійна складова. Здатність формувати духовні інтереси і цінності,
вміння знаходити необхідні орієнтири у власних духовних пошуках та в
організації своєї професійної діяльності.
Тема 5. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації.
Поняття та зміст свободи совісті. Формування поглядів про свободу
совісті та віросповідання, їх генезис і еволюція. Боротьба за встановлення
свободи совісті: історичний аспект. Концептуально-ідеологічне, політикопрограмне та конституційно-правове виявлення свободи совісті. Еволюція
свободи совісті в Україні: історико-правовий аналіз конституційно-правового
інституту свободи совісті.
Свобода совісті як об'єктивне право. Суб'єктивне право свободи
віросповідання. Конституція України про свободу совісті. Нормативно-правові
акти про свободу совісті та релігійні організації. Визначення та сутність
відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Державно-правові,
адміністративно-правові, кримінально-правові та цивільно-правові гарантії
свободи совісті. Соціальні умови й гарантії реалізації свободи совісті в Україні.
Законодавство про свободу совісті: сутність, зміст, предмет правового
регулювання. Еволюція нормативно-правового регулювання релігійних
відносин в Україні. Декрет ТРСУ України "Про відокремлення церкви від
держави і школи від церкви" (22.01.1919), Положення "Про релігійні громади в
Україні" (від 01.11.1976).
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.04.1991).
Правове становище й правоспроможність релігійних громад. Майнове
становище релігійних громад. Права релігійних громад та громадян. Трудова

діяльність в релігійних організаціях та на їхніх підприємствах. Державні органи
й релігійні громади.
Нормативно-правове регулювання релігійних відносин у кримінальному,
адміністративному та цивільному праві. Відповідальність за порушення
законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Завдання
правоохоронних органів по регулюванню свободи віросповідання і дотримання
законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
Професійна складова. Засвоєння основ законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації. Здатність раціонально оцінювати
специфіку релігійних відносин в державі. Розуміння завдань правоохоронних
органів по регулюванню свободи віросповідання і дотримання законодавства
про свободу совісті та релігійні організації.
Тема 6. Міжнародне право про свободу совісті.
Міжнародні стандарти свободи совісті. Свобода совісті та права людини.
Світова громадськість у боротьбі за права і свободи людини. Особливості
правового визначення свободи віросповідання в міжнародному праві. Права на
свободу віросповідання, совісті й релігій у міжнародних конвенціях та пактах
про громадянські та політичні права людини: "Загальна декларація прав
людини" (1948), "Міжнародний пакт про громадянські та політичні права"
(1966), "Конвенція про права дитини" (1989) та ін. Вимоги міжнародних актів
до права на свободу віросповідання в окремих галузях суспільних відносин та
діяльності (етнонаціональних, міграційних, освітянських, в пенітенціарних
закладах).
Правоздатність релігійних організацій за міжнародним правом.
Міжнародний стандарт норм права на свободу віросповідання в "Декларації про
ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінацію на основі релігії або
переконань" (1981), "Підсумковому документі Віденської зустрічі
представників держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі"
(1989) та ін. Відповідність національного законодавства про свободу совісті
міжнародним документам.
Пріоритети державної політики України в галузі свободи совісті: шляхи
реалізації. Виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її
членства в Раді Європи.
Професійна складова. Засвоєння основ міжнародного права про свободу
совісті. Розуміння завдань правоохоронних органів щодо реалізації державної
політики України в галузі свободи совісті, забезпечення дотримання обов’язків та
зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання.
Діагностика успішності засвоєння навчальної програми з нормативної
дисципліни «Релігієзнавство» включає поточний контроль успішності,
модульний контроль та складання підсумкового заліку.
Для поточного контролю засвоєння курсантами, студентами, слухачами
навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і особливо у
процесі самостійної роботи, передбачені контрольні роботи, порядок
проведення та зміст яких наводяться в робочих навчальних програмах з
урахуванням специфіки напряму підготовки бакалаврів.
Загальною методичною вимогою вивчення курсу є вироблення
особистісно-практичного відношення курсантів, студентів і слухачів до

філософських проблем віри, моралі, етичних та естетичних цінностей на основі
осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із
самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни може слугувати
опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, підготовка
схем і порівняльних таблиць.
При вивченні філософських проблем релігії, віри, моралі, етичних та
естетичних цінностей варто виробляти навички самостійного формулювання
питань до прочитаного матеріалу і можливих опонентів, застосовувати
проблемні ситуації.
Проблемно-пошукові питання до кожної з тем курсу покликані
підготувати курсанта, студента, слухача до проведення ним самостійної
дослідницької роботи.
Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань курсантів,
студентів і слухачів заснована на індивідуально-диференційованому,
компетентнісно-орієнтованому навчанні.
Навчально-методичним забезпеченням самостійної роботи курсантів,
студентів і слухачів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що
передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.
Для оцінки якості засвоєння курсантами, студентами і слухачами
навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і в процесі
самостійної роботи, передбачено поточний та підсумковий контроль
успішності, який здійснюється шляхом опитування, написання контрольних
робіт на семінарських заняттях, виконання реферативних завдань, модульних
контрольних робіт і складання заліку. Успішність засвоєння курсу визначається
за допомогою національної шкали оцінювання.

З них:
з них:
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Контрольна
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Самостійна та індивідуальна
робота

Практичних
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Взаємозв’язок тем,
що вивчаються, з
іншими темами й
дисциплінами
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політологія
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види занять
проводить ст.
викладач
кафедри
Максименко
О.В. – 3 гр.

Змістовий модуль І. Сутність релігієзнавства та його роль у формуванні особистості
1.

Сутність та соціальна природа
релігії.
Релігія
в
структурі
духовних цінностей людства

8

4

2

2

4

2

2.

Сучасні релігії світу. Релігійні
течії та конфесії в Україні

8

4

2

2

4

2

3.

Буддизм та іслам: особливості
віровчення та культу

4

2

2

2

2

2

2
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Примітка

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з релігієзнавства кафедри філософії права та юридичної логіки
на 4 семестр 2012/2013 навчального року (набір 2011 року) (3 групи)
для курсантів 2 курсу ННІПКГБПС, факультету внутрішніх військ (спеціальність «Правознавство»),
складений згідно з навчальною програмою, затвердженою 29 травня 2012 року, протокол № ___
розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від 30 серпня 2012 року, протокол № 1

4.

Християнство та християнські
цінності в сучасному світі

4

2

5.

Законодавство про свободу совісті
та релігійні організації

6

4

6.

Міжнародне право про свободу
совісті

6

2

36

18

Всього годин

Підсумковий контроль: залік
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2

2

2

2

2

6

12

+

2

2

4

2

18

8

2
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філософія, етика та
естетика,
історія
України,
конфліктологія
Релігієзнавство (т.
1-4,
6,
с.з.),
філософія,
політологія,
соціологія,
конституційне
право
України,
кримінально право
Релігієзнавство (т.
1-5, с.з.), філософія,
політологія,
соціологія,
конституційне
право
України,
міжнародне право
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Кафедра філософії права та юридичної логіки
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Перший проректор НАВС
з навчально-методичної
та наукової роботи
генерал-майор міліції
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служби, підрозділи громадської безпеки, внутрішні війська, підрозділи
психологічної служби, підрозділи БОЗ, БЕЗ, КР, ОТД, БНОН
(назва спеціалізації)

Київ – 2013 рік

Робоча програма навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖ для курсантів,
слухачів і студентів за напрямами підготовки ―Психологія‖, ―Правознавство‖,
―Правоохоронна діяльність‖. ―03‖ січня, 2013 року – ___ с.
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філософії права та юридичної логіки

Гвоздік О.І.

____ . _____ 2013
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напрямами підготовки 6.030102 ―Психологія‖, 6.030401 ―Правознавство‖,
6.030402 ―Правоохоронна діяльність‖.
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____ . _____ 2013

Голова

(Чернєй В.В. )
( підпис)

(прізвище та ініціали)
 колектив розробників, 2013 рік
 НАВС, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Галузь знань
0301 ―СоціальноКількість кредитів –
політичні науки‖
1.0
Напрям підготовки
6.030102 ―Психологія‖
Модулів – 1
Спеціальність
Змістових модулів – 1 (професійне
спрямування):
Індивідуальне
підрозділи внутрішніх
науково-дослідне
військ,
завдання
підрозділи психологічної
не передбачене
служби; кримінальна
(назва)
міліція, слідчі
підрозділи, експертнокриміналістичні служби,
Загальна кількість
підрозділи громадської
годин – 36
безпеки, внутрішні
війська, підрозділи БОЗ,
БЕЗ, КР, ОТД, БНОН

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 8

Освітньокваліфікаційний рівень:
―Бакалавр‖

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання - 1/1
для заочної форми навчання - 1/2

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання
навчання
Нормативна
Рік підготовки:
1-й
2-й, 3-й
Семестр

2-й

1-й, 2-й

Лекції

6 год.
6 год.
Практичні, семінарські
12 год.
6 год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
10 год.
16 год.
Індивідуальні завдання:
8 год.
8 год.
Вид контролю: залік
занять до

самостійної і

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – формування, поглиблення та конкретизація у курсантів (слухачів)
знань про релігію, її специфіку, основні етапи та форми поширення, її роль в
історії українського народу, а також засвоєння навиків кваліфікованого аналізу
і регулювання питань, що стосуються реалізації ідеалів свободи совісті або
вдосконалення державно-церковних відносин.
Завдання – сформувати у курсантів (слухачів) системні та глибокі знання
про об’єкт, предмет і методи релігієзнавства, його понятійно-категоріальний
апарат, основні концепції релігії, особливості віровчень, культово-обрядової
діяльності, історії та філософії релігії, історичні типи взаємин церковної та
світської влади, взаємодії релігії з іншими формами суспільної свідомості,
сприяти світоглядному самовизначенню майбутніх юристів.
Засвоївши дисципліну «Релігієзнавство», курсанти (слухачі) повинні
знати: сутність релігії як явища соціального і духовного буття людини, її
специфіку і місце в системі культури, генезис релігії в історії людства і
України, основні положення вчень різних релігій, особливості їх організації та
культу, вимоги основних нормативно-правових актів у сфері забезпечення
свободи совісті та діяльності релігійних організацій;
вміти: аналізувати проблеми забезпечення свободи совісті в сучасному
світі, основні тенденції розвитку релігій, причини виникнення новітніх
релігійних течій та містичних об’єднань, практично застосовувати знання з
релігійних проблем у відносинах в колективі та фаховій діяльності,
застосовувати нормативно-правові акти, що стосуються правового регулювання
державно-церковних відносин, виявляти та попереджати правопорушення та
конфліктні ситуації у сфері забезпечення свободи совісті та діяльності
релігійних організацій.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Сутність релігієзнавства та його роль у
формуванні особистості
Тема 1. Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі
духовних цінностей людства
Тлумачення релігії в історії культури. Соціально-історичний характер
релігії. Основні концепції походження релігій. Концептуальне, теологічне,
ідеологічне визначення сутності релігії. Типологія та класифікація релігій.
Структура сучасних релігій. Сутність та структура релігійної свідомості,
релігійна ідеологія та психологія, релігійний світогляд. Буденна і теоретична
релігійна свідомість. Релігійна віра та її особливості. Мова і термінологія
релігії. Релігійна свідомість і правосвідомість.
Релігійна діяльність та відносини, їхні види (культові та позакультові).

Релігійні інститути та організації. Види і структура релігійних інститутів
та організацій. Інфраструктура окремих ланок релігійних установ. Церква і
правові інститути.
Структура і соціальні функції церкви та релігійних організацій. Функції
релігії в різних сферах життя суспільства: світоглядна, компенсаторна,
комунікативна, регулятивна, інтегративна. Релігійні та позарелігійні функції
конфесійних установ і організацій. Функції релігійного культу. Соціальні
наслідки функціонування релігії. Особливості професійної діяльності
працівників правоохоронних органів з різними верствами віруючих.
Професійна складова. Опанування релігієзнавчими знаннями як
необхідною умовою процесу формування фахівця у сфері права. Оволодіння
культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу. Здатність розуміти
сутність релiгiї як специфiчної форми суспiльної свiдомостi та соціальноісторичного
явища.
Розуміння
понятійно-категоріального
апарату
релігієзнавчої науки.
Тема 2. Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в Україні
Національні та світові релігії сучасності. Суспільно-історичні передумови
виникнення і розвитку національних релігій. Ранні та пізні національні релігії.
Характерні риси і особливості національних релігій. Релігійна статистика та
динаміка поширення конфесій у сучасному світі. Географія релігій. Процеси
секуляризації і десекуляризації наприкінці ХХ на початку ХХІ століть, як
фактор суспільно-політичної реальності. «Реванш Бога» і «зіткнення
цивілізацій» у контексті актуальних глобальних геополітичних і суспільнополітичних змін.
Юдаїзм: соціально-історичний контекст виникнення, становлення і
розвитку. Історичні форми юдаїзму. Тора – ідейна основа юдаїзму. Сутність
віровчення і культу. Модернізація юдаїзму в сучасних умовах. Юдаїзм в
Україні.
Індуїзм: соціально-історичні умови виникнення. Структура, особливості
віровчення і культу. Веди – ідейне джерело індуїзму. Вчення про ―аватару‖ та
―незаподіяння зла‖. Модернізація віровчення індуїзму в сучасних умовах та
його політизація.
Джайнізм: соціально-історичні умови виникнення та розвитку.
Корпоративний характер джайнізму. Особливості віровчення і культу.
Пристосування джайнізму до сучасних умов. Течії в джайнізмі.
Сикхізм: виникнення, формування та розвиток. Релігійно-філософська
система сикхізму. Характерні особливості віровчення та культу. Сикхізм та
індуїзм. Сикхізм в сучасній Індії.
Конфуціанство: виникнення, формування та розвиток, філософськоетичне вчення конфуціанства. Особливості віровчення й культу. Зміст основних
ідей конфуціанства, їхня соціальна сутність. Сучасне конфуціанство в Китаї.
Даосизм: соціально-історичні умови виникнення, формування та
розвитку. Віровчення й культ. Даосистський закон буття. Даосизм про місце та

роль людини у світі. Взаємозв'язок даосизму з віровченням буддизму. Даосизм
у сучасних умовах.
Синтоїзм. Джерела виникнення, формування та еволюція. Політичний
характер синтоїзму. «Кодзікі» та «Нихонсьокі» як ідейні джерела синтоїзму.
Особливості віровчення і культу. Храмовий синтоїзм, "домашній" синтоїзм.
Синтоїзм у сучасній Японії.
Формування української народності і нації, її культурної і цивілізаційної
ідентичності та вплив християнської релігії на цей процес. Хрещення Русі, його
вплив на формування культури та політичної ідеології першої української
державності. Релігія і козацтво. Християнство в сучасній Україні: Українська
Православна Церква, Українська Греко-Католицька Церква, Українська РимоКатолицька Церква, протестантські конфесії. Географія релігій в сучасній
Україні та історичні особливості її формування. Актуальна конфесійна
статистика в сучасній Україні та динаміка її розвитку. Конфесійно-етнічні
меншини й етно-релігійні групи. Національні релігії в житті етнічних меншин в
Україні: іудаїзм, караїмство.
Професійна складова. Здатність аналізувати основні тенденції розвитку
релігій, причини виникнення новітніх релігійних течій, практично
застосовувати знання з релігійних проблем у відносинах в колективі та фаховій
діяльності, виявляти та попереджати правопорушення та конфліктні ситуації у
сфері забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій.
Тема 3. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу
Загальна характеристика буддизму: місце в структурі світових релігій,
географія поширення.
Соціально-історичні умови виникнення та формування буддизму.
Віровчення буддизму. Філософсько-світоглядні основи віровчення буддизму.
Будда як історична особа. Вчення Будди. Міфологія та догматика буддизму.
Зміст понять «сансара», «карма», «нірвана». Вчення про "спасіння" в буддизмі.
Буддійський культ: обряди, звичаї, свята. Священні книги буддизму.
Організаційна структура і духовенство в буддизмі.
Історичні етапи розвитку буддизму. Основні напрями: хінаяна та махаяна,
тантраяна. Ламаїзм: особливості віровчення та культу. Дзен-буддизм:
віровчення та культ. Вплив буддизму на духовне життя і цивілізацію народів
Азії. Сучасний буддизм: школи, течії, секти.
Духовні передумови та ідейні джерела ісламу. Історична особа Мухамада.
Початки історії ісламу: доба зародження Халіфату, як «Золотий Вік» ісламської
релігії. Розкол ісламської Умми на сунітів та шиїтів і його наслідки для
ісламського світу. Етапи розвитку ісламської цивілізації та халіфатистської
державно-правової традиції: Халіфати Омейядів та Абасидів, шиїтський
Халіфат Фатимідів, Османська імперія. Віровчення ісламу: принцип
єдинобожжя, вчення про приречення, есхатологія. Культ ісламу: свята, обряди,
ритуали, пости. Організаційна структура та духовенство в ісламі. Шиїзм –
ортодоксія (інсаашарити-усуліти) та секти (ісмаїлізм, алавізм, друзи та ін.).
Відсутність розмежування в ісламській цивілізації між правовою, політичною

та релігійною сферами суспільного буття. Ісламське право: фікх та шаріат.
Чотири правові системи ортодоксального сунітського ісламу – масхаби.
Суфізм, як містичний напрямок в ісламі, його вплив на ісламську культуру,
філософію і політику. Реформістські пуританські течії в ісламі: салафія
(ваххабізм),
«Брати мусульмани» (іхванізм), деобандійська школа.
Радикальний напрямок політичного ісламу – «Хезболла», «Хізб-ут-тахрір»,
«Хамас», «Талібан», «Аль-Каїда», «Аль-Гамаа аль-ісламія». Іслам в Україні –
історія та сучасність. Релігійні організації мусульман в сучасній Україні.
Професійна складова. Здатність визначати особливості світових релігій
буддизму та ісламу, практично застосовувати знання з релігійних проблем у
відносинах в колективі та фаховій діяльності.
Тема 4. Християнство та християнські цінності в сучасному світі
Соціально-історичні передумови виникнення християнства. Історія
становлення християнства як світової релігії. Первісне християнство. Ранні
християнські громади. Формування догматики, канонічного права, церковної
організації, календаря під час діяльності Вселенських Соборів. Основні етапи
еволюції християнства: утворення християнської Церкви, перші розколи у
Церкві. Східні (орієнтальні) «дохалкідонські» християнські церкви:
ассирійська, коптська, ефіопська, еритрейська, вірменська, сирійськояковітська, індо-маланакарська. Вірменська церква в Україні.
Основні течії християнства: католицизм, православ'я, протестантизм.
Суть та особливості віровчення і культової практики. Православ’я – історія і
сучасність. Автокефальні православні церкви Вселенського Православ’я.
Особливості православної догматики і канонічного права. НікеоКонстантинопольський символ віри. Юліанський і «новоюліанський»
церковний календар. Особливості православного богослужіння. Православні
пости і свята. Католицизм – історія і сучасність. Папство і організаційна
структура католицизму. Ватикан – адміністративний і духовний центр
Католицької Церкви. Особливості католицької догматики. Вчення про
«філіокве». Особливості богослужбової практики католицизму. Григоріанський
календар. Греко-католицизм. Протестантизм і Реформація. Ранній і пізній
протестантизм. Баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво – найпоширеніші
протестантські напрямки в Україні. Харизматичний напрямок у протестантизмі.
Відносини гілок християнства на сучасному етапі історії.
Професійна складова. Здатність формувати духовні інтереси і цінності,
вміння знаходити необхідні орієнтири у власних духовних пошуках та в
організації своєї професійної діяльності.
Тема 5. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації.
Поняття та зміст свободи совісті. Формування поглядів про свободу
совісті та віросповідання, їх генезис і еволюція. Боротьба за встановлення
свободи совісті: історичний аспект. Концептуально-ідеологічне, політикопрограмне та конституційно-правове виявлення свободи совісті. Еволюція

свободи совісті в Україні: історико-правовий аналіз конституційно-правового
інституту свободи совісті.
Свобода совісті як об'єктивне право. Суб'єктивне право свободи
віросповідання. Конституція України про свободу совісті. Нормативно-правові
акти про свободу совісті та релігійні організації. Визначення та сутність
відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Державно-правові,
адміністративно-правові, кримінально-правові та цивільно-правові гарантії
свободи совісті. Соціальні умови й гарантії реалізації свободи совісті в Україні.
Законодавство про свободу совісті: сутність, зміст, предмет правового
регулювання. Еволюція нормативно-правового регулювання релігійних
відносин в Україні. Декрет ТРСУ України "Про відокремлення церкви від
держави і школи від церкви" (22.01.1919), Положення "Про релігійні громади в
Україні" (від 01.11.1976).
Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.04.1991).
Правове становище й правоспроможність релігійних громад. Майнове
становище релігійних громад. Права релігійних громад та громадян. Трудова
діяльність в релігійних організаціях та на їхніх підприємствах. Державні органи
й релігійні громади.
Нормативно-правове регулювання релігійних відносин у кримінальному,
адміністративному та цивільному праві. Відповідальність за порушення
законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Завдання
правоохоронних органів по регулюванню свободи віросповідання і дотримання
законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
Професійна складова. Засвоєння основ законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації. Здатність раціонально оцінювати
специфіку релігійних відносин в державі. Розуміння завдань правоохоронних
органів по регулюванню свободи віросповідання і дотримання законодавства
про свободу совісті та релігійні організації.
Тема 6. Міжнародне право про свободу совісті.
Міжнародні стандарти свободи совісті. Свобода совісті та права людини.
Світова громадськість у боротьбі за права і свободи людини. Особливості
правового визначення свободи віросповідання в міжнародному праві. Права на
свободу віросповідання, совісті й релігій у міжнародних конвенціях та пактах
про громадянські та політичні права людини: "Загальна декларація прав
людини" (1948), "Міжнародний пакт про громадянські та політичні права"
(1966), "Конвенція про права дитини" (1989) та ін. Вимоги міжнародних актів
до права на свободу віросповідання в окремих галузях суспільних відносин та
діяльності (етнонаціональних, міграційних, освітянських, в пенітенціарних
закладах).
Правоздатність релігійних організацій за міжнародним правом.
Міжнародний стандарт норм права на свободу віросповідання в "Декларації про
ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінацію на основі релігії або
переконань" (1981), "Підсумковому документі Віденської зустрічі
представників держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі"

(1989) та ін. Відповідність національного законодавства про свободу совісті
міжнародним документам.
Пріоритети державної політики України в галузі свободи совісті: шляхи
реалізації. Виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її
членства в Раді Європи.
Професійна складова. Засвоєння основ міжнародного права про свободу
совісті. Розуміння завдань правоохоронних органів щодо реалізації державної
політики України в галузі свободи совісті, забезпечення дотримання обов’язків та
зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.
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5. Теми семінарських занять
Назва теми
Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі
духовних цінностей людства.
Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в
Україні.
Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу.
Християнство та християнські цінності в сучасному
світі.
Законодавство про свободу совісті та релігійні
організації.
Міжнародне право про свободу совісті.
Разом
6. Самостійна робота
Назва теми
Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі
духовних цінностей людства.
Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в
Україні.

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
12

Кількість
Годин
2
2

3
4
5
6
7

Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу.
Християнство та християнські цінності в сучасному
світі.
Законодавство про свободу совісті та релігійні
організації.
Міжнародне право про свободу совісті.
Разом

2

2
2
10

7. Індивідуальні завдання
З метою поглиблення вивчення дисципліни «Релігієзнавство» та набуття
навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі
вивчення дисципліни, курсанти (слухачі) готують наукові повідомлення,
структурно-логічні схеми, пишуть реферат, тема якого враховує специфіку
профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу пропонуються теми для
підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що курсант (слухач) самостійно
опрацював обрану проблему.
Індивідуальна та самостійна робота курсантів (слухачів) покликана
сприяти досягненню мети, яка поставлена перед курсом ―Релігієзнавство‖.
Завдання для
індивідуальної роботи спрямовані на закріплення
навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту
тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з
боку курсанта (слухача), вміння самому ставити додаткові питання та давати на
них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з
іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу
типових і нестандартних світоглядних суперечностей.
7.1. Теми рефератів та доповідей
1) Проблема теодицеї.
2) Основні напрямки у поясненні походження релігії.
3) Релігійне тлумачення ―добра‖ і ―зла‖.
4) Релігія та політика в сучасному світі.
5) Географія релігії та геополітика в сучасному світі.
6) Релігійна практика і номінальна релігійність – соціологічний аспект
проблеми.
7) Філософсько-політичні ідеї сучасного буддизму.
8) Мусульманське право: структура та основні інститути.
9) Соціальні та культурно-ідеологічні витоки буддизму.
10) Політичний іслам.
11) Роль православної церкви в історії української нації (ХVІІ-ХVІІІ ст.).
12) Церковна унія в історії українського народу.
13) Вплив християнства на соціально-культурний прогрес людства.
14) Місце Біблії в структурі духовних цінностей особистості юриста.
15) Свобода віросповідання і діяльність правоохоронних органів.

16) Розвиток
свободи
віросповідання
в
історії
українського
конституціоналізму.
17) Цивільні права та право власності релігійних організацій.
18) Трудова діяльність та соціальні гарантії в релігійних організаціях.
19) Міжнародні документи про свободу віросповідання.
20) Міжнародні стандарти свободи совісті у епоху «зіткнення
цивілізацій».
21) Міжнародне право і релігійний тероризм.
7.2. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
1) Розробіть схему, яка б відображала структуру історичних типів релігій, із
відповідною системою зв’язків.
2) Складіть кросворд за темою «Сучасне світове релігієзнавство»: напрями,
персоналії, основні категорії‖.
3) Складіть тестові завдання за темою «Релігія в Україні: основні течії, ідеї та
персоналії».
4) Розробіть план-схему взаємодії релігії та інших форм суспільної
свідомості.
5) Розробіть фабули задач з кваліфікації діянь суб’єктів релігійних відносин у
змодельованих проблемних ситуаціях відповідно до чинного міжнародного
та вітчизняного законодавства у сфері свободи совісті та діяльності
релігійних організацій.
8. Методи навчання
Науковими і методичними основами курсу «Релігієзнавство» є системнодіяльнісний підхід, а також принципи цілісності і взаємодоповнення. Роль і
місце цієї дисципліни в підготовці фахівців для системи МВС України
обумовлені тим, що в складних процесах перебудови основ життя українського
суспільства опанування змістом навчального матеріалу допомагає керівникам
усвідомлено займати тверду життєву і професійну позицію у вирішенні задач
по захисту правопорядку та дозволяє засвоїти світоглядні і методологічні
основи вирішення професійних проблем. Навчальний матеріал з інших
дисциплін конкретизує й уточнює зміст релігієзнавчих положень.
Загальною методичною вимогою вивчення курсу є вироблення
особистісно-практичного відношення курсантів (слухачів) до релігієзнавчих
проблем на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною
рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни
може слугувати опрацювання та критичне осмислення рекомендованої
літератури, підготовка схем і порівняльних таблиць.
Найбільш ефективними прийомами вивчення дисципліни є розгляд
типових і нестандартних релігієзнавчих проблем та їх філософське осмислення.
При вивченні релігієзнавства варто формувати навички самостійного
формулювання питань до прочитаного матеріалу і можливих опонентів,
застосовувати методи проблемного навчання.

Проблемно-пошукові питання до кожної з тем курсу покликані
підготувати курсанта (слухача) до проведення ним самостійної дослідницької
роботи.
Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань курсантів
(слухачів) заснована на індивідуально-диференційованому, компетентнісноорієнтованому навчанні.
Навчально-методичним забезпеченням самостійної роботи курсантів
(слухачів) слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені
планами семінарських занять, а також список літератури до теми.
9. Методи контролю
Для оцінки якості засвоєння курсантами (слухачами) навчального
матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і в процесі самостійної
роботи, передбачено поточний та підсумковий контроль успішності, який
здійснюється шляхом опитування, написання контрольних робіт на
семінарських заняттях, виконання реферативних завдань, модульних
контрольних робіт і складання заліку. Успішність засвоєння курсу визначається
за допомогою національної шкали оцінювання.
10. Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти)
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
16
18
16
16
18
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 – теми змістових модулів.

Сума
Т6
16

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
навчальної
ECTS
проекту (роботи),
діяльності
практики
90 – 100
відмінно
А
82-89
В
добре
зараховано
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
незадовільно з
не зараховано з
35-59
можливістю повторного
можливістю
FX
складання
повторного

0-34

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

11. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖.
2. Навчальна програма з навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖.
3. Мультимедійний посібник з навчальної дисципліни ―Релігієзнавство‖.
12. Рекомендована література
Базова
Нормативно-правові акти
1. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на
основі релігії або переконань. ГА ООН. 1981.
2. Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних,
релігійних і мовних меншин. ГА ООН. 1992. - Ст. 1, 2, 3,4.
3. Загальна декларація прав людини. ГА ООН. 1948. - Ст. 18.
4. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" - Відомості ВР
України: Парламентське вид-во., 1992. - № 15. (Нова редакція від
18.02.1999р. № 437-ХІУ).
5. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".
- К.: Парламентське вид-во, 1992. - С. 17, 18, 40.
6. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" - Закони
України. - К.: Парламентське вид-во, 1996. - Т.1. - Ст. 3,4,5,6.
7. Закон України "Про освіту". - К.: Генеза, 1996. – С. 8, 9.
8. Збірник нормативно-правових актів щодо свободи совісті та діяльності
релігійних організацій: довідковий посібник. К.: Парламентське вид-во,
2002. – 145 с.
9. Конвенція про права дитини. ГА ООН. 1989. - Ст. 14, 30.
10.Конституція України. - 1996. - Ст. 11, 24, 34, 35, 37.
11.Кримінальний Кодекс України. – X.: Право, 2001. - 920с. Ст. 67, 161,
78,179,180,181,293,295,297,298, 341.
12.Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. ГА ООН. 1966. Ст. 18, 27.
13.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - К.:
А.С.К, 2002. - 1103 с.
14.Сборник документов и материалов о религии и церкви. - К.: Генеза, 1983.
-148с.

15.Цивільний процесуальний кодекс України: Затверджений Законом від 18
березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – №№ 40 – 42. –
ст.492.
Першоджерела
16.Біблія. Старий і Новий Завіт. - УБТ., 2011. – 1164 с.
17.Ат-Танатауи Али, шейх. Общее представление об исламе. – К.: Ансар
Фаундейшн, 2002. – 240 с.
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тысячелетии. – М.: Эксмо, 2008. – 368 с.
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2010. — 480 с.
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с.
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"Тираж-51". 2001. - 447 с.
23.Дорофей, преподобный авва. Душеполезные поучения. – М.: Даръ, 2005 –
416 с.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Релігієзнавство як наука. Предмет, об'єкт і структура
релігієзнавства.
Релігієзнавство — гуманітарна наука, яка досліджує суспільно-історичну
природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними,
духовними системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих.
Як галузь гуманітарного знання, релігієзнавство сформувалося в Європі у
другій половині XIX ст., хоч окремі знання про релігію почали з'являтися у
давні часи — в Китаї, Індії, Греції. Як система наукових поглядів, воно постало
на межі філософії, психології, соціології, антропології, етнографії, археології,
мовознавства, порівняльної міфології, фольклористики та інших галузей знань.
Основоположником релігієзнавства є англійський історик-етнограф
Едуард-Барнетт Тайлор (1832—1917), який досліджував вірування первісних
народів, причину появи та особливості анімізму, зв'язок первісних релігій з
розвинутими релігійними системами, започаткував культурницький підхід до
аналізу релігії.
На межі XIX—XX ст. у лоні релігієзнавства сформувалися відносно
самостійні дисципліни: філософія релігії, історія релігії, психологія релігії,
соціологія релігії, остаточно окреслилися проблеми, які вони, як і релігієзнавство загалом, досліджували. У XX ст. наукові набутки релігієзнавства
використовували не тільки світські вчені, ліберальні теологи, а й навіть
релігійні ортодокси.
Релігієзнавство належить до складних за структурою, багатоаспектних
полідисциплінарних галузей знань. Його предметом є об'єктивні закономірності
виникнення, становлення, розвитку та функціонування релігій, їх структурні
особливості, різноманітні феномени, взаємозв'язки і взаємодія релігії з іншими
галузями знань. Він охоплює не тільки трансцендентні, що ґрунтуються на вірі
у потойбічне, але й світські та громадянські релігії.
Об'єктом релігієзнавства є соціальні відносини, тобто стосунки між
людьми у зв'язку із здійсненням віросповідання, функціонування релігії в
суспільстві, вплив її на державно-правові відносини.
Предмет релігієзнавства – це дослідження закономірностей
походження, побудови й функціонування релігійного комплексу. Він постійно
розвивається, розростаючись за обсягом, змінюючись за структурою.
Релігієзнавство об'єднує в собі такі структурні системи, як філософія
релігії, психологія релігії, феноменологія релігії, соціологія релігії, історія
релігії, географія релігії, лінгвістичне релігієзнавство, футурологія релігії,
антропологія релігії, релігійне вільнодумство, а також, на думку деяких учених,
науковий атеїзм.
Філософія релігії зосереджується на проблемах релігієзнавства,
пов'язаних із гносеологічними (пізнавальними) та онтологічними (буттєвими)
чинниками.
Психологія релігії — релігієзнавча дисципліна, яка вивчає психологічні,
емоційні джерела релігії, психологію віруючої людини.

Феноменологія релігії — релігієзнавчий напрям, предметом дослідження
якого є релігійний феномен.
Соціологія релігії — галузь релігієзнавства, яка досліджує взаємодію
релігії та суспільства, вплив релігії на соціальну поведінку індивідів, груп,
спільнот.
Історія релігії — галузь релігієзнавства, що вивчає походження і
внутрішній розвиток релігії, а також особливості її соціально-культурних
зв'язків.
Географія релігії — галузь релігієзнавства, що вивчає загальну схему
поширення релігій, сучасну релігійну карту світу.
Лінгвістичне релігієзнавство — напрям релігієзнавства, предметом
дослідження якого є мова релігії як знакова система, що включає в себе
вербальні та невербальні (образотворчі, пластичні, музичні) засоби символічно
зашифрованої інформації.
До понятійно-категоріального апарату релігієзнавства відносяться
загальнофілософські
категорії
(«буття»,
«свідомість»,
«пізнання»,
«відображення», «символ», «істина» та ін.), конкретно-наукові («епоха»,
«право», «ілюзія», «віра», «почуття» та ін.), релігієзнавчі поняття («релігія»,
«теологія», «релігійний культ», «церква», «конфесія», «храм», «молитва» та
ін.).
Методологічними принципами релігієзнавства є: принцип об'єктивності,
історизму, толерантності й терпимості, правового забезпечення свободи совісті,
культурологічний принцип, антропологічний принцип.
Методи дослідження в релігієзнавстві. При дослідженні релігії
використовують найрізноманітніші методи, прийоми пізнання. Нерідко
вдаються до інтегрування їх, що значно розширює пізнавальні, дослідницькі
можливості.
Генетичний метод. Завдання його полягає у відтворенні розвитку релігії
на всіх етапах від її зародження. Важливим при цьому є пошук, встановлення
проміжних ланок її еволюції. Але чим більше заглиблюється дослідник в
історичні пласти, тим менше фактичного матеріалу потрапляє в його поле зору.
В такому разі історизм виступає у формі актуалізму — вивчення минулого через пізнання сучасності.
Історичний метод. Він налаштовує на вивчення релігійних систем у
процесі їх виникнення, становлення та розвитку, а також взаємодії при цьому
закономірностей історії та конкретних обставин. Історичний метод може бути
реалізований через генетичний підхід, коли дослідник послідовно вивчає всі, в
тому числі й проміжні, стадії розвитку релігії.
Порівняльно-історичний метод. Передбачає порівняння різноманітних
ступенів розвитку однієї релігії на різних її історичних етапах, багатьох релігій,
що існують одночасно, але перебувають на різних стадіях розвитку. Завдяки
цьому стає доступним багатий науковий матеріал через зіставлення різних
аспектів й етапів розвитку конкретних релігій, конфесій. На основі
порівняльного аналізу сформувалася спеціальна галузь дослідження — порівняльне релігієзнавство.

Структурно-функціональний метод. Він спрямований на розкриття
структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів тощо.
Виділення елементів релігійних систем, порівняння з іншими елементами і
системою загалом дає змогу глибше пізнати особливості їх функціонування.
Соціологічний метод. Передусім він надає широкі можливості пізнання
релігії як певної соціальної системи (підсистеми), яка є об'єктом зовнішніх
впливів і водночас суб'єктом впливу на різні соціальні інститути, буття людей.
Соціологічний аналіз розкриває механізм функціонування релігійних вірувань і
вчень у різних соціальних групах віруючих, висвітлює головні тенденції
розвитку релігійних ситуацій з урахуванням впливів різноманітних соціальних
чинників.
Типологічний метод. Використання його дає змогу охарактеризувати
історичні типи релігій, а також типи вільнодумства. Виявляється він у
розподілі, групуванні об'єктів дослідження (релігійних систем, церков,
конфесій тощо), внаслідок чого можна виділити стійкі групи їх ознак.
Інваріантність (незмінність) ознак певного об'єкта є підставою для віднесення
його до відповідного типу.
Каузальний (лат. causalis — причина) метод. Сприяє пізнанню причиннонаслідкових зв'язків виникнення й еволюції різних релігійних явищ. Головним
при цьому є з'ясування причин, внаслідок дії яких релігія не може бути
зрозумілою через саму себе, не є causa sui (причина самої себе). Цей метод
допомагає пізнати різні релігійні та нерелігійні форми завдяки аналізу відносин
людей у процесі їх життєдіяльності.
Філософсько-логічний метод. Розглядаючи релігію як об'єкт
філософських знань, соціально-духовний феномен суспільства, він досліджує
процес відображення релігії у свідомості людини, формування духовних цінностей, релігійних символів і понять. За такого аналізу об'єктом дослідження є
не тільки сама релігія, а й природне та соціальне середовище, яке впливає на її
формування.
Незалежно від використовуваних методів, релігієзнавчі пошуки повинні
відповідати таким засадничим принципам:
—об'єктивність, конкретно-історичний розгляд предмета дослідження.
Цей принцип виключає упередженість, намагання підігнати висновки під
заздалегідь сформовані стереотипи, вимагає використання встановлених фактів,
науково обґрунтованих положень;
—розгляд релігії, релігійної філософії, вільнодумства в контексті
розвитку духовної культури. Це дає змогу пізнати особливості релігії,
релігійних утворень, специфіку релігійної філософії, різних форм
вільнодумства як феноменів культури, а також їх місця в духовному житті особистості й суспільства;
—аналіз світоглядних питань під кутом зору буття людини. Ця
проблематика, будучи закоріненою у філософську антропологію, стосується
питань, пов'язаних із поглядами на мету і зміст життя, смерть і безсмертя тощо;
—терпимість, толерантність, діалог релігійного і нерелігійного
світоглядів. Попри те, що релігійний і нерелігійний світогляди по-різному

тлумачать світ, процеси в природі, суспільстві, людину, вони можуть бути
близькими або й ідентичними в баченні економічних, соціальних, екологічних,
естетичних та інших проблем. Водночас носії кожного з них повинні визнавати
право їх опонентів на власну точку зору.
Сучасне
релігієзнавство,
сповідуючи
принципи
світоглядного
плюралізму, свободи совісті й інші невід'ємні свободи людини, прагне пізнати
особливості буття в її свідомості Бога, як і особливості релігійного вільнодумства, дослідити загальні закономірності розвитку і функціонування релігій
світу, а також специфічні риси кожної з них.
2. Сутність та соціальна природа релігії.
Походить термін «релігія» з латини (religio — набожність), охоплюючи
своїм змістом благочестя, святиню, предмет, що співвідноситься у житті
людини з абсолютним, вищим, надлюдським — Богом, Божеством. Кожна
релігія по-своєму іменує цю Вищу Силу. Однак було б некоректно тлумачити
релігію лише як відображення зовнішніх щодо людини сил. Бо релігія є
формою самовизначення людини у світі, її причетності до явищ, що
відбуваються під впливом Вищих Сил, а відповідно, до світу надприродного.
Водночас релігія є не лише формою свідомості, а для багатьох людей реальним
життям, що ґрунтується на засадах віри.
Релігія — духовний феномен, що постає як форма самовизначення
людини у світі, виражає її віру в надприродне Начало — джерело буття всього
існуючого, є засобом спілкування з ним, входження в його світ, причетності до
нього.
Залежно від концептуальних засад сформувалися різні теорії походження
релігії.
Теологічні теорії походження релігії. Вони ґрунтуються на твердженнях
про надприродні причини та обставини походження релігії.
Традиціоналістська теорія. Згідно з нею релігію відкрив людям
безпосередньо Бог. У християнстві це викладено в біблійній оповіді про
спілкування перших людей Адама та Єви в раю з Богом, а також про
надприродні контакти з Богом Мойсея, інших біблійних персонажів. Базуючись
на беззастережній вірі, вона не спирається ні на які аргументи, не апелює до
розуму.
Теїстична теорія. Ідейним джерелом її є теїзм, який визнає буття Бога як
істоти, принципово відмінної від світу речей і явищ, істоти абсолютної, вищої
за людину і природу, тобто надлюдської й надприродної. Бог є джерелом
усього, а отже, і релігії.
Концепція вроджених ідей. Згідно з нею ідея Бога притаманна людині від
її народження. Уявлення про Бога як найдосконалішу істоту передбачає
визнання його існування: людина мислить про Бога, отже, він існує. А мислить
вона про Бога тому, що ідея Божества є провідною вродженою ідеєю, вона існує
у свідомості людини від народження і виявляється як пізнання Бога.
Найпомітнішим представником цієї концепції був французький філософ, математик, природодослідник Рене Декарт (1569—1650).

Богословський раціоналізм. На думку його засновника, німецького
філософа
Готфріда-Вільгельма
Лейбніца
(1646—1716),
розгортання
декартівських вроджених ідей починається під впливом досвіду, емпіричних
знань. Завдяки цьому людство прийшло до християнства — єдиної релігії
Одкровення.
Містичні теорії. їх єднає визнання надприродного походження релігії, яка
є наслідком Одкровення, але не назавжди даного людям Богом, а результатом
постійного впливу Божества на дух людини, що діє вічно.
Православно-академічна теорія. Сформувалася вона в другій половині
XIX ст. у російському богослов'ї. Засновником її був професор Московської
духовної академії Федір Голубинський (1797—1854). Згідно з цією теорією
виникнення релігії зумовлене дією двох джерел: 1) об'єктивного, що існує поза
людиною і виявляється у впливі Бога на дух людини; 2) суб'єктивного, яке
залежить від людини, від засвоєння нею цього впливу. Для аргументації цієї
точки зору використовувалася теорія вродженого знання: свідомість містить
знання, яке існує, коли душа ще до народження тіла споглядає сутності поза
межами фізичного світу, тобто Бога.
Наукові теорії походження релігії. Головна їх особливість полягає у
намаганні пояснити релігію як результат реалізації певних потреб, інтересів чи
неспроможності людини подолати свою залежність від зовнішніх сил.
Політико-державна теорія. Започаткована вона у V ст. до н.е.
давньогрецьким філософом Крітієм (460—403 до н.е.), який висловив
припущення, що релігія є вигадкою законодавців. Євгемеризм. Його автором
був грецький філософ Євгемер (340—260 до н.е.), який гадав, що релігія бере
початок із вшанування й обожнювання найдавніших царів.
Натуралістична (матеріалістична) концепція. Поставши одночасно з
євгемеризмом, вона ґрунтувалася на твердженнях, що сфера духовного, зокрема
релігія, є похідною від матеріального світу. Її прихильники вважали релігію
фантастичним відображенням світу в свідомості людей.
Міфологічна теорія. Її сповідував англійський лінгвіст Макс Мюллер
(1823—1900), який, вивчаючи мови давніх народів, зробив припущення, що
релігія бере початок з міфу про Сонце, з обожнювання Сонця. Міфи про Сонце
відображали перехід окремих племен до землеробства, а релігійні уявлення
існували задовго до цього.
Анімістична теорія. Поширилася наприкінці XIX — на початку XX ст.
Засновником її був англійський етнограф, релігієзнавець Е. Тайлор. Він вважав,
що релігія сформувалася від віри в духів і в душу. Цю віру він назвав анімізмом
(лат. anima, animys — душа, дух), який пізніше було доповнено іншими
релігійними уявленнями.
Теорія аніматизму. Її висунули критики анімізму, стверджуючи, що
анімізму передувало одухотворення речей, всієї природи, згідно з яким кожна
річ, кожне явище має «свого господаря», «свій голос». Це був примітивний
пантеїзм — обожнювання природи. Теорію аніматизму активно поглиблювали
етнографи В. Богораз (1865—1936) і Л. Пштернберг (1861—1927).

Теорія прамонотеїзму. Автор цієї теорії католицький монах і етнограф А.
Ланг (1841—1912) переконував, що люди споконвіку визнавали існування
єдиного Бога. Ця віра виникла з розмірковувань первісної людини щодо своєї
творчої діяльності та з традиції батьківської влади в родині. Ланг пов'язував
зародження релігії з періодом розвинутого патріархату, але історія свідчить, що
вона існувала ще за часів матріархату.
Магічна теорія. Вона постала в намаганнях англійського етнографа,
історика, релігієзнавця Джеймса-Джорджа Фрезера пояснити духовний
розвиток людства як процес, що проходить три стадії: магії, релігії, науки.
Психологічна теорія. В основу її взято тезу, що зародження релігії
зумовлене особливостями природи людини, її започаткував австрійський
психолог, автор теорії психоаналізу 3. Фрейд. Релігія, згідно з його вченням, є
наслідком психічних переживань людини в стресовій ситуації. Духовний світ
первісної людини подібний до світорозуміння душевнохворого, бо він, як і
первісна людина, вірить у силу своїх ідей. Тому психічне передує соціальному,
зумовлює, визначає його, а значить, психічне сприйняття світу первісною
людиною є джерелом її релігійного світорозуміння.
Проблема структури релігії має кілька аспектів. Перший із них пов'язаний
з релігійною свідомістю — особливістю поглядів, уявлень, почуттів та
переживань віруючих; другий — з культовою діяльністю; третій — з релігійними організаціями.
Сутність релігії найхарактерніше виявляється у сфері релігійної
свідомості, якій властива наявність віри.
Віра — стан релігійної свідомості, що виявляється у бездоказовому
визнанні істинності релігійного вчення, існування надприродних сил, абсолюту.
Проблема пріоритету раціональних та емоційних аспектів релігійної
свідомості набуває актуальності при розгляді взаємодії різноманітних її рівнів.
На концептуальному рівні релігійна свідомість існує у формі віровчення, зміст
якого розкривається та обґрунтовується у спеціальній галузі релігійних знань
— богослов'ї (теології). До його складу належать теоретичні та практичні дисципліни — апологетика, догматика, пастирське богослов'я та ін.
Релігійний культ. Наявність його відрізняє релігію від інших форм
суспільної свідомості.
Релігія є невід'ємним елементом суспільного життя, важливим чинником
суспільних відносин. її місце і роль у соціальній системі визначають і функції
релігії в суспільному житті. Зрештою, релігія як соціальний феномен
самовиражається через свої функції: компенсаційну, терапевтичну, втішальну,
світоглядну, регулятивну, комунікативну, інтегративну, дезінтегруючи,
ідеологічну, культуро формуючу, легітимуючу (лат. legitimus — законний,
узаконений).
Класифікація релігій. За рівнем розвитку релігії поділяють на такі види:
а)
ранні вірування — вірування первіснообщинної доби
(анімізм, магія, тотемізм, культ предків);
б)
політеїстичні релігії — національні релігії (за винятком
іудаїзму та сикхізму);

в)
монотеїстичні релігії — християнство, іслам, буддизм
(світові релігії), іудаїзм та сикхізм (національні релігії);
г)
синкретичні релігії — утворилися внаслідок зрощування або
злиття різних етнічних і світових релігій: афрохристиянські релігії (церква
херувимів і серафимів та ін.), ісламо-християнські секти (абавіти, ісмаїліти відгалужені), суддо-китайські секти (дзен-буддизм, хао-хао), іудео-християнські
релігії (мормони);
ґ) нові релігійні течії, рухи (нетрадиційні форми релігій): церква Муна
(мунізм), церква Антихриста, церква Сатани, церква Свідомості Крішни,
йогізм, синтоїзм із культом дзюдо і карате.
Релігію можна розглядати як систему, що складається з конкретних
релігій, релігійних течій, напрямів, сект, які посідають певні місця в ній.
Класифікуючи релігії, застосовують і такі критерії:
1. Статистичний (за кількістю віруючих та їх відсотком до чисельності
населення).
2. Час виникнення:
а) релігії, історія розвитку яких налічує багато століть, — буддизм,
християнство, іслам та ін.;
б) «нові релігійні течії», що виникли впродовж новітньої історії або
виникають у теперішній час, — нетрадиційні релігії (кришнаїзм, бахаїзм тощо).
3. Релігія як духовна цінність
Поняття "цінність" означає матеріальні та ідеальні явища, їхні
властивості й характеристики, що їх людина чи суспільство, виходячи зі своїх
практичних (матеріальних і духовних) потреб, оцінює як такі, що
задовольняють їх. Іншими словами, цінності є виразом значення чого-небудь
для людини.
Цінність — це поняття, що виражає позитивну значимість природних,
соціальних і духовних явищ для існування і розвитку суспільства, для потреб і
діяльності кожної людини.
Релігія також є ціннісною формою свідомості, оскільки в ній статусу
цінностей набувають різноманітні ідеї, ідеали, норми, матеріальні предмети й
блага, що здійснюють ціннісну орієнтацію релігійної особи. Релігійні цінності є
вираз значення чого-небудь для віруючого. Вони розкриваються в процесі
ставлення віруючих до релігійних предметів, відповідних ідей та ідеалів.
Для релігійних цінностей характерні такі риси: 1) в основі релігійної
системи цінностей є теоцентризм, тобто Бог розглядається як критерій, основа і
центр усіх цінностей; 2) система цінностей у релігії видозмінюється залежно
від конфесії; 3) засобом пізнання релігійних цінностей є релігійна віра,
відсутність останньої обмежує сприйняття релігійних цінностей; 4) природа
релігійних цінностей обумовлена соціальною та гносеологічною природою
релігії; 5) релігійні цінності не існують поза релігійним світоглядом.
Система релігійних цінностей має певну ієрархію. Ці релігійні цінності
можна поділити на чотири групи. Вищу групу благ, що ціняться віруючими,
складають ідея Бога та різноманітних божеств. Другу групу утворюють такі

цінності, як Царство Боже, безсмертя душі, рай, пекло тощо. Третя група — це
матеріальні й духовні цінності релігійного життя: храм, приписи, норми,
обряди тощо. Четверта група цінностей — безпосередні цінності життя й
життєві цінності, що формуються у послідовників конкретних конфесій.
Релігійно-моральні цінності. Серед багатьох релігійно-моральних
цінностей досить поширеними у християнстві є: ідея гріхопадіння, ідея
спокутування вини, ідея страждання.
У християнстві існує низка ідеалів, які також мають певну моральну
цінність. Насамперед це ідеал Христа, який не тільки є джерелом і захисником
моральних заповідей а й сам утілює релігійно-моральний ідеал, оскільки за
християнськими уявленнями уособлює любов, лагідність, покірність,
милосердя, безгрішність, непорочну сутність, моральну довершеність, якої
ніхто з людей не досягне.
Досить шанованими у християнстві є чесноти — віра, надія, любов.
Віра дарує благодать, робить людину блаженною. Надія дає нам енергію і
силу долати перешкоди на шляху чекання бажаного. Любов до ближнього як
християнська чеснота зобов’язує послідовників релігії до злагоди й покірності,
до жалю і співчуття, до непротивлення насильству і прощення, до милосердя й
добродійності.
Релігійно-естетичні цінності. Використання мистецтва, як форми
естетичного освоєння дійсності, для емоційно-образного утвердження
релігійних ідей, ідеалів і символів має певне місце в структурі тих чи інших
віровчень. Синтезуючим мистецтвом у численних релігіях є театральна вистава,
яка органічно пов'язана з образною, метафоричною природою слова, а також із
діями. Відомо, що слово в релігії, як складова релігійної термінології, мови, має
образну та емоційну переконаність, його метафоричність нерідко є філософськи
глибокою, відображує значне й суттєве. На думку богословів, слово має бути
визначальним у молитві й церковній службі, в обрядах і церковних співах.
Церква завжди стежила, щоб усі форми релігійного життя, а надто
богослужіння, були зв'язані зі святим словом. У богослужінні слову надають
настільки великого значення, що навіть обмежують або зовсім не
використовують інструментальну музику, яка може завадити сприйняттю
слухачами віроповчальних - істин (у православ'ї, ісламі тощо).
Релігії не можуть існувати також без певних образно-театралізованих дій
— обрядів, свят, церковної літургії в стінах храму, урочистих богослужінь.
Особливе естетичне значення мають християнський храм та його
символіка. В історії архітектури християнські храми пройшли певну еволюцію
від базиліки й ротонди до хрестово-банної будови. Класичний православний
храм у його канонічному варіанті — це чотиристовпна триапсидна споруда з
однією банею.
Естетично значимими є релігійні символи, як складові церковної
архітектури та культу. Так, у буддизмі було створено цілу систему символів —
образів, які позначають сенс учення Будди і його життя. Найвідомішими є
зображення колеса (Чакра) — символ сонця, спасіння, перевтілення. В ісламі
також сформувалася система символів, які мають релігійно-естетичну цінність.

Так, символом божественної, довершеної красоти, який знайшов вираз у
понятті "джамал", стала баня мечеті, символом божественної величі (джалал) —
мінарети, символом божественного імені (Са-фат) — написи на зовнішніх
стінах храму. Розвинену систему естетичних цінностей має символіка
християнства. Насамперед це — "Символ віри", який позначає триєдиного Бога.
Християнські храми також мають свої символи. У християнстві є ще чимало
інших символів: голуб – Дух Божий, вогонь – засіб очищення тощо.
Релігійно-естетичний ідеал є своєрідною домінантою, яка визначає всю
структуру естетичного в релігіях. Релігії намагаються створити вічний ідеал,
утіленням якого є насамперед боги і святі, апостоли та благочестиві.
Поряд із символом та ідеалом у структурі естетичного мислення релігій
велике значення мають канони. Церковні канони історично є системою правил,
які регулюють і впорядковують релігійно-естетичне життя.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Національні релігії
Одним із історичних типів у структурі релігій сучасного світу є
національні релігії. Національні релігії сформувались у надрах родоплемінних
та еволюціонували в період становлення і розвитку класового суспільства,
відображаючи процес формування народностей, а згодом націй.
У своїй еволюції національні релігії пройшли ряд етапів: від ранніх
національних релігій, що сформувалися за рабовласницького ладу, до пізніх
національних релігій, які склались у період існування народностей та
зародження націй. Раннім національним релігіям властивий політеїзм із певною
формою диференціації богів на головних та їхніх помічників, яким надавалося
другорядне значення. Для цього етапу розвитку релігій характерні
обов'язковість і складність культових ритуалів. До ранніх національних релігій
в історії культури відносять давньоєврейську, давньовавилонську,
давньоєгипетську, давньогрецьку, давньоримську та інші релігії етносів рабовласницької формації.
Пізні національні релігії формувалися в епоху переходу від
рабовласницького до феодального ладу, занепаду окремих національних
держав чи повного їх зникнення. На них відбивалися не тільки зміни
соціального характеру, а й виникнення нових народностей, на основі яких
згодом формувались окремі нації. Окрім політеїстичних релігій, виникали
монотеїстичні національні релігії (наприклад, сикхізм). У цих релігіях сталися
певні зміни в ритуалах культу в бік спрощення, з'явилися зовсім нові ідеї у віровченні, завдяки яким останні зберегли свій вплив на сучасних представників
етносу. До пізніх національних релігій відносять індуїзм, сикхізм, синтоїзм та
ін.
Дотепер збереглись і функціонують такі національні релігії: індуїзм,
сикхізм, джайнізм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, іудаїзм та ін.
Індуїзм – одна з поширених релігій сучасної Індії. Виникла в VI—IV ст.
до н. є. Індуїзм – політеїстична релігія. Основні боги індуського пантеону —
Брахма (творець світу), Вішну (бог-охоронець) і Шива (бог руйнування). До
цього пантеону належать також численні боги місцевого характеру та боги
буддизму. Основними догматами віровчення індуїзму є вчення про дхарму, яка
визначає соціальні обов'язки та місце людини в суспільстві, карму –
відповідальність людини перед богом за свої вчинки, ахінсу – безумовне
непротивлення насильству, сансару – переродження душі після смерті.
Віруючих переконують, що життя людини від народження і до поховального
вогнища є виконанням релігійного обов'язку та неперервних ритуальних дій під
керівництвом брахманів, жерців.
На вшанування окремих богів споруджують безліч храмів, каплиць і
вівтарів. Окрім останніх, велика кількість святих місць, річок і предметів.
Найсвященнішою вважається річка Ганг. У храмах установлюють скульптури
богів, на вівтарях горить вогонь, куряться благовіння та запашіють квіти.

Останні, напевно, — найпоширеніша форма жертвоприношень, хоча в жертву
богам приносять також фрукти, овочі, а інколи й тварин.
Найсвятішим місцем для індусів є храм Бенарес, який складається з
майже 1500 будівель і стоїть на березі Гангу.
Наступною національною релігією є джайнізм. Джайнізм – релігія, що
виникла в VI ст. до н. е. в Індії. Джайнізм учить, що весь матеріальний світ є
зло, тому людині слід звільнитися від нього. Особливо великим злом є дурне
життя. Тому сенсом життя для послідовника є спасіння, врятування душі,
досягнення нею нірвани. Для цього треба вірити у пророків, розуміти їхнє
вчення, самовдосконалюватися, суворо дотримуватись установлених правил
поведінки: не вбивати, не обманювати, не красти, не перелюбствувати, бути
поза шлюбом, не бути користолюбним. Особливе значення надавалося нормі
ахімса – не вбивати нічого живого, бо за вченням джайнізму вічних душ
стільки, скільки є живих істот і навіть більше, з огляду на духовність окремих
предметів. За ахімсою ("не вбивай") не можна вбивати навіть комах, а щоб не
проковтнути їх випадково з водою або вдихаючи повітря, джайніст повинен
прикривати рот тканиною.
Ще однією національною релігією є сикхізм. Сикхізм склався наприкінці
XV – на початку XVI ст. і являв собою окрему течію в індуїзмі. Ця релігія має
поширення серед сикхів – етнічної групи населення Індії. Сикхізм було
засновано Нанаком, сином дрібного торговця з касти кшатріїв. Основна мета
нового вчення Нанака — це об'єднання мусульман та індуїстів. Сикхізм учить,
що всі люди рівні перед Богом, незважаючи на кастове положення людини.
Виступивши проти каст і брахманів з їхніми ритуалами, проти аскетизму,
Нанак увів принцип спільної трапези та спільної кухні, де всі їдять щось одне і
поряд один одного у храмах.
Від кінця XVI ст. сикхи почали помітно еволюціонувати в бік індуїзму. У
храмах ставилися ідоли. Але індуїсти продовжували вбачати в сикхах окрему
релігійну течію. У наш час сикхи – досить активна етнічна релігійна спільнота,
яка має вплив на політичне життя сучасної Індії.
Однією з найпоширеніших національних релігій є конфуціанство.
Конфуціанство – релігія, що виникла на основі філософсько-етичного вчення
Конфуція (Кун-цзи) у VI ст. дон. є. на території Китаю. Погляди Конфуція
відобразили прагнення захистити суспільство від соціальних потрясінь. З цією
метою він розробив соціальний ідеал. Високоморальна людина повинна
володіти двома важливими якісними рисами: гуманністю й почуттям обов'язку.
Гуманність розумілася Конфуцієм як скромність, справедливість, стриманість,
любов до людей. Але людина, за Конфуцієм, повинна мати ще одну якісну рису
– це почуття обов'язку. Обов'язок гуманна людина своїми вчинками накладає на
себе. Почуття обов'язку обумовлено знанням і вищими принципами, але не
розрахунком. Конфуцій розробив низку інших понять, таких як вірність,
щирість, дотримування церемоній та обрядів.
Кожна людина, за віровченням Конфуція, повинна знати своє місце в
суспільстві та житті, згідно з її класовою та родинною належністю,

встановленою Небом. Суспільство має складатися з двох категорій: верхів і
низів — тих, хто думає і керує, і тих, хто працює і кориться.
Нині конфуціанство у Китаї стало чимось більшим, ніж просто релігія. Це
і політика, і адміністративна система, і верховний регулятор економічних і
соціальних процесів.
Ще однією національною релігією є даосизм. Ця релігія виникла у V—VI
ст. до н. є в Китаї. Основу даосистського віровчення складають п'ять заповідей,
які повторюють заповіді буддизму, а також даосистські уявлення про
добродійність. Це насамперед: виконання синовнього обов'язку, вірність,
любов, терпіння, самопожертвування, напучення проти злих учинків,
розведення тварин, висадження дерев, прокладання доріг, риття криниць,
просвітлення нерозумних, читання священних книг, виконання обрядів.
Національною релігією в Японії є синтоїзм, що виник у процесі розвитку
і культурного синтезу місцевих родоплемінних вірувань. Синто (шлях духів) –
позначення світу надприродного, богів і духів, яких здавна шанували японці.
Основи віровчення синтоїзму викладено у священній книзі "Кодзікі",
складеній у VШ ст. Вона містить міфи про створеність світу, виникнення
держави і народу тощо. Пантеон синтоїзму великий. Для відправлення молитов,
обрядів та здійснення жертвоприношень будувалися невеликі храми (дзиндзя),
спорудження яких у Японії почалося під впливом буддизму. У храмі віруючі
зупиняються перед вівтарем (закрита частина храму, де зберігають символ
"Камі", талісман), кидають монету, поклоняються і плескають у долоні, іноді
вигукують при цьому слова молитви. Раз або двічі на рік у храмі буває свято з
урочистими жертвоприношеннями й богослужіннями. Культ здійснюють у
храмах жерці різних рангів, посада яких передається спадково. Широко
вшановується богиня Аматерасу, зображення якої є у храмах та в домашніх
вівтарях (камідан).
Однією з найдавніших у світі національних релігій є іудаїзм –
монотеїстична релігія, яка має значну кількість прихильників серед єврейського
населення в багатьох державах. До основних догматів віровчення іудаїзму
належить віра в єдиного Бога Ягве, у прихід месії, у безсмертя душі та в
існування загробного царства.
Іудейський культ має велику кількість різноманітних обрядів, молитов,
постів, обмежень, вимог, заборон і свят.
Основними різновидами культу є: молитва, омовіння, обрізання,
кошерна, чи трефна, їжа, мезуза й цицит. Мезуза й цицит оберігають від злих
духів.
Особливим багатством культурно-релігійних обрядів відзначаються
іудейські свята, їх можна розділити на три групи:
1) свята, на які здавна здійснювали паломництво до Єрусалима (шалом
регалім) – Песах (Пасха), Шавуот, Сукот;
2) релігійні свята Рош-Ашана (Новий рік) і Йом-Кіпур (Судний День);
3) свята на честь знаних подій з історії життя єврейського народу –
Ханука, Пурим тощо.

Джерелом віровчення іудаїзму є Тора і Талмуд. Тора (Вчення) – це перші
п'ять книг Старого Заповіту, П'ятикнижжя Мойсея (їхній зміст складають міфи
про створення світу, розповіді про потоп, зруйнування Содома й Гоморри,
свідчення про відкриття Бога Ягве Мойсееві, про вручення Богом десяти
заповідей, повчання про культ тощо). Тора містить також безліч приписів про
жертвоприношення, ритуальну чистоту, харчові заборони, богослужіння,
організацію жрецтва є в Торі медичні та санітарно-гігієнічні приписи, що
узагальнюють досвід того часу.
Отже, національні релігії є особливою складовою духовної діяльності
людей, засобом упорядкування та збереження народних традицій і звичаїв. На
відміну від національних релігій, в яких домінує віровчення якоїсь однієї нації,
світові релігії сповідують народи різних країн, що сприяє духовній єдності
людського роду взагалі, значущості загальнолюдських моральних норм і
цінностей.
2. Світові релігії
Найстарішою світовою релігією є буддизм, який виник понад 2,5 тис.
років тому (в VI ст. до н. е.) в Індії й незабаром набув поширення у більшості
регіонів Азії. Він здійснив набагато більший вплив на формування цивілізації в
Азії, ніж будь-яка інша релігія чи філософія. Буддизм проповідував
найпростіші ідеї: плинність усього сущого на Землі, терпимість до інших
вірувань, презирство до смерті, допомога й співчуття стражденним.
Появу вчення буддизму пов'язують із іменем Сідцхартха Гаутамі - він же
Будда або Шак'я-Муні, тобто мудрець із племені Шак'я.
В основу буддизму покладено вчення про чотири благородні істини що
були проголошені Буддою під деревом Бодхі (пізнання] відразу після його
осяяння.
Перша істина: життя є страждання. Його неодмінно зазнає все живе.
Найяскравішими формами вияву страждання є народження, хвороба, старість,
смерть, необхідність терпіти навколо себе те, чого не любиш, чи навпаки,
відсутність того, кого любиш, тощо.
Друга істина: причиною страждань є різні бажання – від прагнення жити
до жадання насолоди, влади, багатства тощо.
Третя істина: щоб позбутися страждань, необхідно звільнитись від
бажань.
Четверта істина: шлях до припинення страждань – це шляхетний шлях
восьми сходинок:
1) праведне знання, тобто розуміння життя як знання вчення Будди про
чотири благородні істини;
2) праведне прагнення, тобто виявлення співчуття до всього живого;
3) праведна мова - говорити тільки правду;
4) праведна поведінка, яка повинна базуватись на п'яти принципах (не
вбивати, не красти, не чинити перелюбу, не обманювати, не вживати хмільних
чи наркотичних засобів);
5) праведний спосіб життя - альтруїзм, тобто безкорисливість;

6) праведні зусилля, тобто спрямовувати свої дії на добро і віддалятися
від зла;
7) праведний самоаналіз дій - бажання не повинні визначати ставлення до
інших;
8) праведна техніка медитації (раджа-йога) - повне опанування свого тіла
та дихання.
Святим Письмом буддистів є Трипітака - три корзинки, або три кошики
(Сутрапітака - корзинка сутр, Абідхармапітака - корзинка чистого знання,
Вінаяпітака - корзинка статуту).
Хоча буддизм традиційно вважається єдиною, монолітною релігією, в
ньому співіснують кілька шкіл – хінаяна, махаяна, дзен-буддизм.
Християнство зародилось у І ст. у східних провінціях Римської імперії і є
одним із найбільш чисельних релігійних напрямів у світі й домінуючим
напрямом в Україні. Центральною постаттю у християнстві є Ісус Христос (з
дваньоєвр. Jehsua-спаситель, з грецьк. Chriostos-помазаник). Зa християнською
традицією він вважається Боголюдиною, що поєднує божественні та людські
начала, постаючи як друга іпостась Святої Трійці – Бог-Син.
Святим письмом християн є Біблія. Біблія (з грецьк. Biblia-книга).
Священні книги, що складають Біблію, були написані за різних часів. Всі
священні книги, або Біблію, відповідно до часу їх написання ділять на дві
частини: Старий Завіт і Новий Завіт.
Священним символом християнства є хрест. Хрест - це знак Бога-сина Ісуса Христа. Наявність хреста означає, що певний храм чи річ присвячені
Богові. Хресне знамення для віруючих християн - це видиме свідоцтво їхньої
віри.
Паралельно становленню ідеології християнства відбувалося формування
християнського культу, сукупності особливих ритуалів, обрядів і дій. В основу
культу християнства покладено сім святих таїнств, які визначають повноту й
досконалість благодаті Божої: хрещення, миропомазання, сповідь (покаяння),
євхаристія (причастя), священство, шлюб, оливоосвячення (соборування).
Серед інших культових дій у християнстві поширеними є молитва,
вшанування ікон та хреста, реліквій святих та священних місць, богослужіння,
пости. Християнські свята посідають важливе місце в культовій практиці,
поділяються на головні, великі та престольні. У першу чергу до них відносяться
дванадцять найвизначніших (після Пасхи) свят. Вісім із них установлено на
честь основних подій із життя Ісуса Христа, чотири (так звані Богородичні) - на
честь Богородиці.
Тривалий час християнство зберігало цілісність завдяки тому, що
існувало й розвивалося в межах жорстко централізованої Римської імперії.
Однак відцентрові політичні процеси, що розривали Римську імперію, певною
мірою позначилися і на релігійному житті. Вони призвели до того, що у 1054 р.
християнська церква розкололася на дві частини – східну, з центром у Візантії і
західну, з центром у Римі.
Західна (Римська) церква стала зватися католицькою (з грецьк.
Katholikos – загальний, вселенський), східна (Константинопольська) стала

іменуватися православною, тобто правильно славить Бога (з лат. ортодоксальна). Джерелом віровчення католицька церква вважає Біблію (в
латинському перекладі) та релігійну традицію (Священний переказ), в якій
головна увага приділяється рішенням глави церкви.
Обрядові особливості виявляються: в оформленні інтер'єру католицького
храму (костелу), католицизм має особливості і в здійсненні окремих таїнств
Наступною світовою релігією є Іслам (араб. - покірність, віддання себе
Богові) – наймолодша із світових релігій. Його сповідують майже 860 млн. осіб
у понад 120 країнах світу. У 28 країнах (Єгипті, Ірані, Іраку, Кувейті, Марокко,
Саудівській Аравії, Пакистані та ін.) є державною релігією.
Виникнення ісламу (кінець VI – перша половина VII ст.) припадає на
період розпаду первіснообщинного ладу і утворення класових суспільств та
елементів феодалізму на Аравійському півострові.
Засновником ісламу є пророк Мухаммад (570 - 632 рр.), який народився у
Мецці. За життя Мухаммада ніхто не збирав текстів його пророцтв і
проповідей, а після його смерті в VII ст. було складено збірник сур, які є
частинами Корану. Коран (араб. Аль-куран - те, що читають) - перша письмова
пам'ятка арабською мовою, що містить релігійні погляди на світ і природу,
догматичні положення, правові норми, обряди, ритуали, традиції арабів.
Мусульмани вважають його словом Аллаха, що зійшло з неба, тобто його текст
вкладений в уста Мухаммада самим Богом.
У Корані світ та людське життя поділено на земне і потойбічне. Земне
трактується як тимчасове, як підготовка до майбутнього життя. Стрижневим
аспектом вчення про людину є ідея її гріховності.
Віровчення ісламу, як і будь-якої релігії, передбачає сповідування
системи догматів. Існує воно у сунітському та шиїтському варіантах. У більш
поширеному сунітському варіанті, який сформувався в VII—VIII ст., їх сім: вра
в єдиного бога – Аллаха, віра в ангелів, віра в Священне Писання, віра в
пророків та посланництво Мухаммада, віра в кінець світу та загробне життя,
віра у визначення долі людини Богом, віра у воскресіння після смерті.
Шиїтська система віровчення, що сформувалася у XII— XIII ст., визнає
п'ять догматів: 1. Таухид - єдинобожжя. 2. Адль - справедливість. 3. Нубуваат пророцтво. 4. Імамат - влада імамів. 5. Киямат - воскресіння.
Шаріат (араб. шарі - правильний шлях до мети). Представлений він
комплексом юридичних норм, приписів, правил поведінки, релігійного життя та
вчинків громадянина, дотримання яких угодне Аллаху. Тому називають його
Божим законом, представленим мусульманам через Коран і Сунну. Правосуддя
на основі норм шаріату здійснюють мусульманські судові чиновники - каді.
На відміну від догматики культова практика є досить складною. Вона
містить п'ять обов'язкових положень ("стовпів") ісламу. До них відносяться:
сповідування віри (аш-шахада), молитва (ас-салат), піст (ас-саум), допомога
бідним (з часом це трансформувалося в обов’язковий податок - ас-закят),
паломництво (ал-хадж). Деякі мусульманські богослови вважають шостим
"стовпом" віри боротьбу проти "невірних" - джихад, або газават (війна за
віру), що було одним з головних обов'язків мусульманина, всієї общини на

першому етапі історії ісламу. Однак, починаючи з IX - X ст., з'явилися також
уявлення про вищу форму джихаду як про внутрішнє духовне
самовдосконалення на шляху пізнання Аллаха.
Обрядами і святами ісламу вважаються: Намаз (араб. – салят - щоденна
п'ятиразова молитва), Ураза (піст), Хадж (паломництво до священних місць
ісламу), Суннат (обрізання), Завадж (шлюб), Джиназа (поховання померлих).
Таким чином, світові релігії мають як багато спільних рис, так і свої
особливості.
3. Класифікація новітніх релігійних течій та об’єднань.
Своєрідною рисою останніх десятиліть є поява і розвиток новітніх
тенденцій в релігійному житті планети. Поруч із традиційними релігійними
системами світорозуміння виникло надзвичайно багато альтернативних релігій.
Щодо позначення цього явища, то на сьогодні не має загальновизнаного поняття,
яке б адекватно відтворювало багатоманіття новітніх явищ у релігійній сфері.
Так, в релігієзнавстві вживають терміни: «нетрадиційні релігії», «неокульти»,
рухи «Нового віку» (New Age), ―тоталітарні секти‖, ―квазірелігії‖, ―неорелігії‖,
―позавіросповідна містика‖, езотерична (призначена для посвячених) культура
тощо. Всі ці позначення часто розглядають як синонімічні.
Аналізуючи існуючі класифікації, запропоновані вітчизняними і
зарубіжними науковцями, можна констатувати, що на сучасному етапі відсутня
єдність у підходах до класифікації новітніх релігійних течій, що перш за все
говорить про складність проблеми. Однак, для зручності викладу матеріалу ми
поділимо їх типологічно на сім груп, які об’єднуються за їх генетичним
походженням, тобто тією релігійною традицією, яка є визначальною для їх
розвитку:
1. Неохристиянські релігійні об'єднання - найчисельніша і найпотужніша
організаційно група,— до яких відносяться нетрадиційні для України релігійні
течії, що виникли ( переважно в 60-70 х роках ХХ століття)на основі осучаснення і
критики ортодоксального християнства за відхід від первісних, історичних
традицій. Такими є ―Армія спасіння‖, ―Новоапостольська Церква‖, ―Церква
Христа‖, «Діти Бога», «Церква Тіла Христова», «Церква Ісуса Христа Святих
останніх днів» (мормони), «Свідки Єгови» тощо. Майже всі із перерахованих
місій, центрів, новітніх церков привнесені в Україну з-за кордону.
2. Неоорієнтальні неокульти (тобто скеровані на східні релігії) – до
них належать «Міжнародне Товариство Свідомості Крішни», «АУМ сінрікьо»,
культ Шрі Чін-Моя, культ Ошо Раджніша, «Трансцендентальна медитація»
(ТМ), Міжнародне Товариство Сахаджа-йога (Всесвітня чиста релігія),
послідовники Шрі Сатьї Саї Баби та інші. Неоорієталістські рухи, будучи
адаптованими до потреб сучасної людини, особливо активно популяризуються з
середини ХХ століття східними місіонерами переважно у формах
просвітницьких, оздоровчих заходів.
3. Сайєнтологічні (наукологічні) напрямки утворюють «Церква
Сайєнтології», «Наука Розуму», «Християнська наука», ―Вогняна квітка‖,
―Новий Акрополь‖, різні психотехніки, івановство та інші. Ці вчення прагнуть

еклектично поєднати в собі елементи різних наук, філософських течій, релігійних
та окультних рухів, зазвичай закликають до духовного вдосконалення.
Розраховані, насамперед, на людей з високим рівнем освіти. Намагаються
максимально адекватно відобразити проблеми сучасного суперечливого
суспільства, а також пропагують зв'язок Землі і землян з вищими космічними
силами, космічним розумом, стверджують можливість фіксації впливу на
природу невідомих і таємних, вищих проявів буття, разом з тим, фізичним
приладам надають надприродного значення. Містично трактуються
недосліджені явища психіки і навколишньої природи. Орієнтація на останні
досягнення науки і техніки поєднується з практикою психоаналізу. Часто
використовуються гіпноз та інші методи впливу на психіку, і навіть спеціальні
апарати, створені для прямого впливу на мозок, котрі підключаються до
комп’ютерних мереж («Церква Сайєнтології»). Більшість сайєнтологічних
рухів мають інтернаціональне походження й поширення, розвиваються завдяки
місіонерській підтримці, під прикриттям курсів удосконалення здібностей.
4. Синкретичні (штучно створені) нові релігійні течії. До цієї групи
відносяться ―Церква Уніфікації(або об’єднання)», «Всесвітня віра Бахаї», «Велике
Біле Братерство Юсмалос», АУМ Сінрікьо, Церква Останнього заповіту та інші.
Вони поєднують у собі декілька релігійних традицій (наприклад, християнство і
буддизм, ведизм, іслам), але не просто еклектично об’єднують їх, а створюють
свої власні вчення, систему обрядових дійств, потужну релігійну організацію,
претендують на статус виняткової, універсальної надрелігії для всіх людей. Цим
вченням властивий культ лідера організації, безумовний авторитет власних
віросповідних джерел, характерна домінуюча ідея богообраності їх
послідовників.
5. Українське неоязичництво виникло в другій половині ХХ ст.,
характеризується насамперед відродженням інтересу до національних вірувань і
магічних традицій давнього дохристиянського періоду історії України. Сьогодні
статистика нараховує більше одного мільйона послідовників язичництва. Всіх їх
об’єднує інтерес до втраченої рідної релігії, прагнення більш чіткої етнічної
самоіндентифікації, усвідомлення необхідності відновлення національної
духовності і повернення до рідних, дохристиянських традицій і цінностей.
Представники цих неокультів вважають, що людина стає особистістю виключно
через відчуття належності до певної національної спільноти. Неоязичництво
поширене в багатьох країнах світу.
В Україні неоязичницькі організації репрезентовані «РУНвірою» (Рідна
Українська Національна Віра), «Рідною Вірою», Ладовірством, Орантійцями,
Собором Рідної віри (Лицарі Сонячного ордену), шанувальники богині Берегині,
―Слов’янською релігійною громадою‖ та іншими.
6. Езотеричні (містичні), теософські НРТ - належать позавіросповідні
езотеричні об’єднання, теософське, антропософське товариство, Братство
Грааля, послідовники Д.Андреєва, О.Бердника, Агні-Йога, послідовники
Гурджиєва і т.ін. Ці неокульти теж можна трактувати як прояв нової
релігійності, яка є опозицією до офіційної ідеології традиційних релігій. Так,
зокрема вчення сучасних езотериків, успадкувавши окультні традиції різних

культур, включили в себе віру в можливість переходу до надприродного, іншого
Світу, який є вищим щаблем на шляху еволюційного розвитку свідомості.
7. Сатанізм – це напіврелігійний напрямок, який проповідує поклоніння
містичним джерелам зла — демонам, Сатані (Дияволу або Люциферу) тощо. До
цієї групи НРТ належать – ―Церква Сатани‖, ―храм Сета‖, ―Товариство
Асмодея‖, ―Слуги Вельзевула‖, ―Чорне Братерство‖, ‖Товариство Сатани‖,
―Чорне коло‖ та інші. Нині під назвою ―сатаністи‖ об’єднуються різні за типом і
навіть світоглядно-культовим змістом громади неокульту, який теоретично
сформувався наприкінці ХІХ ст. завдяки Е.Кроулі.
Прихильники Сатани в Україні не чисельні, організаційно не об’єднані.
Вони існують переважно як молодіжні угрупування з явними музичними
(хардроківськими чи трешофільськими) зацікавленнями та екстремістськими
світоглядними пристрастями, які з часом, при відповідному керівництві, можуть
перерости у цілісну структуру.
4. Сучасна релігійна ситуація в Україні.
Головними тенденціями розвитку релiгiйної ситуації в Україні є:

постійне зростання значення релiгiйного фактора у
суспільному житті держави;

збільшення кiлькостi релiгiйних конфесій та громад;

ускладнення міжконфесійних стосунків ( конфлікти на
релiгiйному грунтi );

нерiвномiрнiсть поширення релiгiї на території України;

відродження та посилення церков національних меншин;

поширення нетрадиційних релiгiй та сект.
Релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2012 р. представлена
55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 36500 релігійних організацій, в
тому числі 85 центрів та 290 управлінь, 35013 релігійних громад (справами
церкви опікується 30880 священнослужителів), 471 монастир (чернечий послух
несуть 6769 ченців), 360 місій, 80 братств, 201 духовний навчальний заклад
(навчається 1975 слухачів), 12899 недільних шкіл.
Дослідження темпів зростання кількості церковно-релігійних інституцій
свідчить, що розширення релігійної мережі за останні три роки набуло
усталеного характеру і перебуває у межах 2 %. За цей час мережа релігійних
організацій зросла на 1,8 %.
Розподіл церковно-релігійних організацій за конфесійною ознакою
свідчить про домінування в Україні православ’я, до складу якого входить 18279
парафій (52,2 % від загальної кількості релігійних осередків віруючих країни)
проти 17071 (51,6 %) на 1 січня 2009 р.
Найчисельнішою серед православних церков є Українська православна
церква (УПЦ), мережа якої становить 67,5 % православних громад країни.
Українська православна церква – Київського патріархату (УПЦ КП) за
кількістю релігійних громад, що складають її мережу посідає друге місце в
країні після УПЦ.

Кількість громад Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
зросла порівняно з початком 2009 р. на 24 одиниці. Найбільше парафій – 827
(68,5 %) діють у західних областях країни.
Громади Української греко-католицької церкви (УГКЦ) діють в усіх
регіонах держави. У Західному регіоні України їх нараховується 3419 (92,4 %).
Найбільше – у Львівській (1512), Тернопільській (780) та Івано-Франківській
(660) областях.
За останні роки структура Римсько-католицької церкви (РКЦ) в Україні
набула
усталеної
форми,
а
динаміка
кількісного
розвитку
сповільнилася. Упродовж останніх трьох років кількість громад РКЦ
збільшилась на 11 одиниць, у т.ч. в 2011 р. на 4 одиниці за рахунок реєстрації
лише чотирьох монастирів.
Протестантизм в Україні налічує 10003 релігійні громади, що складає
28,7 % від усієї релігійної мережі.
Другою за кількістю громад є спільнота прихильників віровчення
п’ятидесятників, що нараховує 2717 одиниць.
Новітні для України релігійні організації, а саме: Церква Христа (115
громад), Новоапостольська церква (58), Пресвітеріанська церква (72), Церква
Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) (50), Українська лютеранська
церква (41), релігійні організації Рідної української національної віри (59), інші
релігійні організації язичників (63), буддисти (57), Товариство свідомості
Крішни (40) мають незначну кількість громад і суттєво не впливають на
релігійну ситуацію в країні.
Кількість іудейських громад порівняно з 2009 р. зросла на 14 одиниць,
найбільше їх діє у Північно-Центральному регіоні 142 (50,3 %), у ПівденноСхідному 95 (33,7 %). Іудаїзм представлений 4 релігійними центрами
та 279 громадами (172 священнослужителя, в т. ч. 77 іноземців), 4 місіями та 7
духовними навчальними закладами (213 слухачів).
Таким чином, на сьогодні утворено мережу релігійних організацій
достатню для задоволення релігійних потреб віруючих. Динаміка зростання
інституційної мережі свідчить про вичерпність екстенсивного розвитку
релігійного середовища. Випереджаючими темпами, порівняно з традиційними
церквами, зростає кількість протестантських та неорелігійних організацій,
водночас зберігається історично-притаманне домінування православ’я.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Сутність та умови забезпечення свободи совісті
Як одна з найважливіших і невід'ємних свобод, загальнолюдська
соціальна та духовна цінність, свобода совісті є конкретним виявом свободи
людини в суспільстві, важливим етичним і правовим принципом. Водночас це
важлива філософська, правова та релігієзнавча категорія.
Свобода совісті — право громадян сповідувати будь-яку релігію або не
сповідувати жодної, відправляти релігійні культи або дотримуватися
атеїстичного світогляду.
У цьому контексті важливою є категорія ―совість‖ — здатність
особистості формулювати для себе моральні обов'язки, дотримуватися їх,
здійснювати моральну самооцінку і самоконтроль.
Поняття «свобода совісті» функціонує як категорія права, тісно пов'язана
зі становленням суспільства і держави, декларованим і реалізовуваним
ставленням до світоглядних орієнтацій людей, передусім до їх релігійного
вибору.
Релігієзнавча сутність свободи совісті реалізується через поняття
«свобода релігії», «свобода віросповідання», «свобода в релігії»,
«толерантність». Важливе значення в цьому контексті має і саме поняття
«совість».
Совість — здатність особистості формулювати свої моральні обов'язки,
вимагати від себе їх повного виконання, здійснювати моральний самоконтроль
і самооцінку своїх думок і вчинків.
Розуміння
совісті
містить
відчуття
людиною
внутрішньої
відповідальності перед собою за вчинки, їх оцінку з певних моральних позицій,
внутрішній самоконтроль щодо виконання своїх обов'язків перед суспільством
та іншими людьми, здатність до морального самовдосконалення. Совість менш
за все спирається на примус із боку суспільства та держави, на застосування

норм права. її дія виходить з того, що людина, будучи наділеною почуттями і
розумом, володіє також і свободою вибору в своїх думках і вчинках, тобто
людина володіє певною свободою в моралі, — свободою поглядів, уявлень,
норм і оцінок, що регулюють її поведінку.
Свобода в моралі, як і будь-яка інша свобода, не може бути абсолютною
та необмеженою. Це означає, що людина не може ні за яких умов бути цілком
вільною від відповідальності за свої думки та вчинки, адже вона існує в суспільстві разом з іншими людьми, в яких є свої інтереси та права. Отже, свобода
має певні межі, зумовлені існуванням інших людей і суспільства.
Оскільки релігійні відносини є складовим елементом суспільних
відносин, суб'єктами яких є релігійне та нерелігійне населення, держава
зобов'язана законодавчо регулювати їх, гарантуючи при цьому можливість
сповідувати або не сповідувати ту чи іншу релігію. Водночас вона повинна
опікуватися дотриманням чинного законодавства, ; прав і свобод усіх громадян.
Свобода совісті як релігієзнавча, правова категорія певною мірою
розкриває свою сутність через поняття «свобода релігії», яке містить усі
аспекти свободи совісті, самовизначення особистості у сфері релігійного
світогляду, релігійних ціннісних орієнтацій, а також зовнішнє самовираження
на їх основі.
Свобода релігії — правові, суспільно-політичні, економічні можливості й
гарантії для вільного самовизначення та самореалізації особистості,
незалежного функціонування релігійних організацій та їх інститутів.
Поняття «свобода совісті» й «свобода релігії» взаємопов'язані, але не
тотожні. Якщо перше охоплює широку сферу духовного, світоглядного буття
людини, в якій вона самовизначається і самореалізується, то друге постає як
свобода вибору і самоствердження індивіда лише в системі релігійних
координат.
Як один з аспектів структурних елементів свободи совісті, свобода релігії
реалізує себе через свободу віросповідання та свободу церкви.
Свобода віросповідання — законодавчо гарантоване право особистості
вільно, без зовнішнього примусу обирати, сповідувати будь-яку релігію,
задовольняти свої релігійні потреби, здійснювати інші культові дії відповідно
до своєї релігійної орієнтації.
Вона передбачає рівність віруючих усіх конфесій перед законом,
відсутність дискримінації за релігійним принципом, дає право не лише обирати
будь-яку релігію, але й не обирати жодної. Тобто право вибору передбачає і
право відмови від вибору.
Реалізація свободи віросповідання неможлива без широких можливостей
віруючих колективного сповідування релігії, здійснення культових дій,
ритуалів, тобто без свободи Церкви.
Свобода церкви — соціально-правові гарантії вільного функціонування
церкви, релігійних громад та інших об'єднань віруючих. Це поняття відображає
ступінь автономності церкви, невтручання держави в її внутрішні справи.
Свобода релігії має внутрішній (свободу вибору певного релігійного
світогляду) та зовнішній (публічне сповідування релігії) аспекти вияву.

Першим правовим актом, який проголосив «свободу сповідання релігії», був
підписаний у 313 р. римським імператором Костянтином і його співправителем
Лацінієм «Міланський едикт про віротерпимість». Поняття «свобода
віросповідань» відображає можливість вільно, без зовнішнього примусу
дотримуватись будь-якої релігії, відправляти публічно чи приватно релігійні
культи, вільно змінювати свої релігійні уподобання, рівність перед законом як
віруючих, так і релігій.
Ще одним важливим чинником реалізації свободи совісті, свободи релігії
є свобода в релігії.
Свобода в релігії — межі свободи, в яких, згідно з віросповіданням, може
реалізовуватися ініціатива та самодіяльність віруючих щодо тлумачення
головних положень віровчення, відправлення культів.
Це — один з аспектів свободи совісті, що виражається здебільшого через
свободу думки щодо релігійних цінностей, норм, установок тощо. Реалізація її
нерідко є проблематичною й розцінюється як єресь.
Кожна людина має сама визначити форми, способи, шляхи пізнання
істини, свого єднання з Богом. Вона від народження має право бути вільною,
суверенною і незалежною у виборі й захисті своїх ідей, переконань, суджень,
свого погляду на світ, сенс і призначення людського життя. Це справа її совісті.
Сфера совісті є приватною сферою особистості. Держава не повинна
втручатись у цю делікатну царину людського буття, нав'язувати своїм
громадянам той чи інший світогляд, прагнути до встановлення істин віри або
форм богослужіння силою своїх законів. її обов'язок полягає у забезпеченні
(законодавчо, економічно та політично) гарантії вільного самовизначення та
самореалізації особистості в духовній, в тому числі релігійній, сфері. Різні
світоглядні, релігійні концепції, різне світобачення повинні мати право на буття
в суспільній чи індивідуальній свідомості.
Тісне поєднання офіційної релігії та державного апарату породжує різні
варіанти клерикальної держави. В одних країнах (Саудівська Аравія, Пакистан)
клерикальний вплив поширюється на різні сфери суспільного буття.
Наприклад, у Саудівській Аравії державною релігією є іслам, атеїзм
заборонений і переслідується законом. В інших країнах формально
декларується свобода віросповідання, але водночас існують привілейовані
релігії й релігійні течії: в арабських країнах — іслам, в латиноамериканських і
західноєвропейських — католицизм, у Греції — православ'я. Визнання
особливого становища певної церкви зафіксовано в конституціях 42 держав;
законодавство 30 країн обумовлює зайняття вищих посад в державі прийняттям
релігійної присяги; в 17 країнах посаду глави держави можуть обіймати тільки
особи, що належать до офіційної церкви. Існує чимало держав, у яких офіційної
державної релігії немає, наприклад США, Україна.
2. Еволюція нормативного регулювання свободи совісті в Україні
Гарантоване Конституцією України та відповідними законами право на
свободу совісті можливе лише за умови чинності юридичних норм, які гарантують необхідні права та свободи релігійним організаціям і віруючим і

накладають на них окремі обов'язки. Такі норми об'єднуються поняттям
"законодавство про свободу совісті та релігійні організації".
Законодавство про свободу совісті та релігійні організації в загальному
обсязі можна визначити як сукупність таких правових норм, котрі регулюють
соціальні відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права на свободу
совісті. Власне, це — міжгалузевий інститут, оскільки об'єднує норми, що
належать до різних галузей права. Причиною для появи такого інституту в
системі права є наявність специфічного предмета правового регулювання.
Проголошення свободи совісті в державі було б звичайною декларацією,
якби вона не була гарантована сукупністю відповідних правових норм, що
встановлюють і закріплюють певний порядок взаємовідносин між державою та
релігійними організаціями. У будь-якому організованому суспільстві діяльність
релігійних організацій та служителів культу, що пов'язана з задоволенням
релігійних потреб віруючих, практично неможлива без чинних юридичних
норм, які надають релігійним організаціям, їхнім центрам та управлінням,
служителям культу і віруючим необхідні права, встановлюють певний порядок
здійснення цих прав, а також забезпечують захист законних інтересів
релігійних організацій, суспільства, держави, громадян.
Становлення законодавства про свободу совісті та релігійні організації —
процес складний і багатогранний. Нинішнім законодавчим актам про свободу
совісті та релігійні організації передував період розроблення й функціонування
інших правових документів, які склали історію розвитку законодавчого
регулювання свободи совісті в нашій державі. Тому є потреба розглянути
окремі документи, які певним чином стали правовою передумовою виникнення
й функціонування чинного законодавства.
Особливе місце в історії становлення законодавства про свободу совісті
та релігійні організації посідає Декрет ТРСУ України "Про відокремлення
церкви від держави і школи від церкви" від 22 січня 1919 р. Декрет
проголошував відокремлення церкви від держави, школи від церкви, заборонив
викладання релігійних віровчень в усіх державних, громадських і приватних
навчальних закладах, скасував релігійні клятви та присяги, забезпечував вільне
виконання релігійних обрядів, якщо вони не порушують громадського порядку
і не супроводяться посяганням на права громадян та ін. Декрет також визнавав,
що ніякі церковні та релігійні громади не мають права володіти власністю (ст.
13). Все майно існуючих на Україні церковних і релігійних громад
оголошувалося народним добром, але передавалося за особливими постановами
влади в безоплатне користування відповідним релігійним громадам. У такий
спосіб Декрет позбавив релігійні громади правоздатності юридичної особи,
залишивши за ними право відправляти релігійні обряди.
Наступним важливим за значенням документом у минулому був
Адміністративний кодекс УРСР від 12 жовтня 1927 p., розділ X якого був
присвячений "Правилам про культи". Кодекс містив статті Декрету, а також
норми, які регулювали статус релігійних громад та їхню культову діяльність.

У 1976 р. було видано правовий акт (постанову Ради Міністрів УРСР)
Положення "Про релігійні об'єднання в Українській РСР" (сюди ввійшли
відповідні статті Адміністративного кодексу від 1927 p.).
Положення підтверджувало основні статті Декрету про відокремлення
церкви від держави та школи від церкви, конституційні вимоги свободи совісті,
покладало контроль за дотриманням законодавства про культи з боку
релігійних організацій на місцеві Ради народних депутатів та Раду у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР.
Водночас Положення про релігійні об'єднання детальніше регулювало
правовими нормами різноманітні складні питання здійснення свободи совісті,
правове становище релігійних громад, а також їхні права та обов'язки в царині
свободи віросповідання. Воно надавало релігійним громадам право реєструвати
свої групи в місцевих Радах народних депутатів під контролем Ради у справах
релігій, після чого вони отримували право на свою діяльність.
Релігійним громадам було надано право проводити свої зібрання,
здійснювати релігійні обряди та ритуали, отримувати культові споруди та культове майно в оперативне користування, наймати та вибирати служителів культу
з дозволу Ради у справах релігій (або її уповноважених на місцях), збирати
пожертви та добровільні внески.
З метою нормального функціонування релігійних громад останнім було
частково надано право юридичної особи, яка отримувала повноваження
укладати договори, пов'язані з управлінням і використанням культового майна
та культових споруд; набувати (купувати) церковні предмети і навіть будівлі
для своїх потреб; скликати з дозволу Ради у справах релігій свої з'їзди й
конференції; користуватися печатками та бланками, які мають лише релігійну
символіку; відкривати рахунки в державних банках.
Водночас релігійні громади не набували права володіти власністю, тому
все їхнє культове майно, як і раніше, залишалося власністю держави, хоч і
знаходилося в оперативному управлінні релігійних організацій.
Положення встановлювало і низку заборон для діяльності релігійних
громад. Так, релігійні громади не мали права: створювати каси взаємодопомоги, кооперативи, виробничі підприємства та ін.; надавати матеріальну
допомогу віруючим; організовувати спеціальні дитячі та юнацькі молитовні
зібрання, а також літературні, рукотворні, трудові групи й гуртки; зберігати в
молитовних спорудах літературу, окрім необхідної для відправлення культів;
установлювати для віруючих обов'язкові внески та примусове обкладення; вживати до віруючих заходів примусу чи покарання з боку громад.
3. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” та
завдання правоохоронних органів із дотримання законодавства про свободу
совісті та релігійні організації
У 1991 р. в нашій країні вперше було прийнято Закон України "Про
свободу совісті та релігійні організації". Відзначаючи характерні риси цього
Закону, слід наголосити:

чинний закон стверджує Українську державу безрелігійною, але не
антирелігійною, тобто держава не допускає у свою політичну структуру церкву
як державний інститут, але не визнає за собою права вести боротьбу проти
релігії, відмовилася встановлювати обов'язкові переконання чи світогляд;
закон надає громадянам право на свободу совісті, що криє в собі право не
лише сповідувати релігію, відправляти релігійні культи, а й змінювати свої
переконання, вільно їх розповсюджувати, навіть якщо вони релігійні;
закон більшою мірою відповідає змістові й вимогам міжнародних
правових актів про політичні та громадянські права;
закон більше скерований на позитивні настанови і дозвіл, аніж на
заборону тих чи інших дій, як це мало місце в минулому.
Чинне законодавство про свободу совісті та релігійні організації
конкретніше визначає правові основи утворення й діяльності релігійних організацій в Україні.
Релігійна організація — це вид об'єднання громадян, передовсім
віруючих. Цій організації віруючих, на відміну від простої їх спільності,
властиві визначені правові ознаки: 1) це — об'єднання громадян, засноване на
їхніх індивідуальних потребах та інтересах; 2) воно має виключно
добровільний характер, його утворення залежить від волі бажаючих
об'єднатися, участь у його діяльності також добровільна; 3) це — самоврядне
об'єднання: його члени створюють органи управління, що підзвітні їм; 4) члени
об'єднання беруть участь у створенні фондів, необхідних для їхньої діяльності;
5) релігійна організація забезпечує внутрішню дисципліну та правила поведінки
членів засобами переважно морального впливу; 6) вона має на меті задоволення
релігійних потреб своїх членів і рівночасно задовольняє релігійні потреби
інших одновірців; 7) законами держави визначено окремі права та обов'язки
релігійних організацій; 8) вона може мати свій статут або положення, постійне
місце проведення зібрань.
У Законі подано також конкретні визначення існуючих релігійних
організацій. Стаття 8 дає таке визначення релігійної громади: вона є
місцевою релігійною організацією віруючих громадян того самого культу,
віросповідання, напрямку, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою
спільного задоволення релігійних потреб.
У Законі відзначено, що "держава визнає право релігійної громади на її
підлеглість у канонічних і організаційних питаннях..." діючим релігійним
центрам (управлінням) як в Україні, так і поза її межами, а також зміну цієї
підлеглості.
У Законі відзначено також, що релігійні управління і центри діють на
підставі їхніх статутів (положень). Вони мають право відповідно до цих
зареєстрованих статутів (положень) засновувати монастирі, релігійні братства,
місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, які діють на підставі
своїх статутів (положень).
Відповідно до розд. IV чинного Закону релігійні організації, що є
юридичною особою, та громадяни отримують визначені права в царині свободи
віросповідання.

Для проведення богослужіння, релігійних обрядів, церемоній та процесій
релігійні організації мають право:
засновувати й утримувати місця богослужінь або релігійних зібрань із
вільним доступом, а також місця, шановані в тій чи тій релігії (місця паломництва);
безперешкодно проводити їх у культових будівлях і на прилеглій
території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, у місцях поховань і крематоріях, квартирах та будинках громадян;
за ініціативою трудових колективів і згодою адміністрації проводити
богослужіння, релігійні обряди тощо в установах, організаціях і на підприємствах;
проводити богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, шпиталях,
будинках для престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув'язнення і відбування покарання, на прохання громадян, які перебувають у них, або за
ініціативою релігійних організацій. Адміністрація зазначених установ сприяє
цьому, бере участь у визначенні часу та інших умов проведення богослужінь,
обряду або церемонії;
відповідно до релігійних потреб військовослужбовців командування
військових частин надає їм можливість брати участь у богослужіннях і виконанні релігійних обрядів.
Для ширшого здійснення права на свободу совісті, а також відповідного
функціонування релігійних організацій, останнім і безпосередньо віруючим
надано й такі права:
право на придбання, володіння й використання релігійної літератури
мовою на свій вибір, а також інших предметів і матеріалів релігійного призначення;
право виготовляти, експортувати, імпортувати й розповсюджувати
предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні
матеріали релігійного змісту.
Релігійним організаціям надано виключне право заснування підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва предметів
культового призначення;
право засновувати товариства, братства, асоціації, інші об'єднання
громадян для здійснення благодійництва, вивчення й розповсюдження
релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності. Релігійні
організації мають право здійснювати благодійну діяльність і милосердя як
самостійно, так і через благодійницькі організації. Загальні засади
благодійництва визначає Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 p.;
релігійні організації та віруючі, одноосібно або разом з іншими, мають
право встановлювати й підтримувати міжнародні зв'язки та прямі особисті
контакти, в тому числі виїзд за кордон для паломництва, участі у зборах і
релігійних заходах. Учасники цих контактів і заходів можуть у порядку,
встановленому чинним законодавством, набувати, одержувати і везти з собою
релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту;

мають право відправляти громадян за кордон для навчання в духовних
навчальних закладах і приймати з цією метою іноземних громадян.
Діяльність релігійних організацій як юридичних осіб передбачає право
релігійних організацій на володіння майном, предметами культового призначення, а також безпосередньо виробництвом предметів релігійного
призначення. Тому для них важливим питанням діяльності є володіння й користування власністю. Відповідно до законодавства України релігійним
організаціям надано право володіння власністю, а також право на землекористування, що здійснюються в порядку, встановленому відповідними
законодавчими актами України (див. Закони України "Про власність", "Про
землю").
У Законі зазначено, що самовільне захоплення культових будівель чи
привласнення культового майна не допускається.
Закон надає релігійним організаціям право звертатися за добровільними
фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх. Примусове
обкладання віруючих заборонено. Фінансові та майнові пожертвування
громадян і організацій, як і доходи релігійних організацій від продажу
культової атрибутики, не оподатковуються. (Частина 6 ст. 18 розглянутого
Закону втратила чинність на підставі Законів України № 498/95-ВР від
22.12.1995 р. та № 608/96-ВР від 17.12.1996 р.).
Закон регулює також виробничу й господарську діяльність релігійних
організацій. Вони мають право задля виконання своїх статутних завдань
засновувати
виробничі,
поліграфічні,
реставраційно-будівельні,
сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади
(притулки, інтернати, лікарні тощо), що мають права юридичної особи.
Трудові правовідносини в релігійних організаціях регулюються в такому
порядку: вони мають право приймати на роботу громадян; умови праці
визначаються трудовим договором, що укладається в письмовій формі, а
також реєструється в установленому порядку.
У такому ж порядку реєструються документи, що визначають умови
оплати праці священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які працюють у
релігійних організаціях на виборних засадах.
Трудові права громадян, які працюють у релігійних організаціях за
трудовим договором, регулюються законодавством про працю нарівні з
працівниками державних і громадських підприємств, установ та організацій.
Оподаткування одержуваних доходів громадян, у тому числі священнослужителів, церковнослужителів та інших осіб, які працюють у
релігійних організаціях на виборних засадах, здійснюється за ставками, встановленими для працівників державних підприємств, установ та організацій
(ст. 26).
Важливою умовою здійснення права на свободу совісті є контроль за
додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації, за виконанням нормативних настанов у сфері державно-церковних відносин. Такий
контроль — одна з головних гарантій забезпечення всім громадянам права на
свободу совісті.

Відповідно до ст. 29 Закону державний контроль за додержанням
законодавства України про свободу совісті та релігійні організації здійснюють
місцеві ради народних депутатів та їхні виконавчі комітети, а також, згідно з
законодавством України, інші державні органи, що на них покладено обов'язки
контролю за дотриманням чинного законодавства.
Зараз в Україні за порушення законодавства про свободу совісті та
релігійні організації встановлено дисциплінарну (несуть відповідальність
посадові особи), кримінальну, адміністративну та цивільно-правову
відповідальність. Кримінальну відповідальність установлено статтями 66, 139,
209 Кримінального кодексу України.
Захист прав, свобод та інтересів кожної людини, зокрема права на
свободу віросповідання громадян та інтересів релігійних організацій в умовах
поліконфесійної країни, є важливою умовою створення в Україні
демократичного суспільства, формування правової держави.
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ПЛАНИ
проведення семінарських занять
з курсу “Релігієзнавство”

Київ – 2013

Тема 1. Сутність та соціальна природа сучасних релігій. Релігія в структурі
духовних цінностей людства
Навчальна мета: сформувати уявлення про особливості, сутність та
призначення релігії як форми індивідуальної та суспільної свідомості;
продемонструвати генезис релігії в історії суспільства і її світоглядних
альтернативах; ознайомити з категоріально-понятійним апаратом, принципами
та методологічними засадами релігієзнавства як наукової та навчальної
дисципліни, досягти розуміння змісту курсу в системі професійної підготовки
юриста.
Виховна мета: сприяння формуванню наукового світогляду, духовних
ценностей, громадянської позиції.
Розвивальна мета: розвинути вміння розрізняти об’єкт і предмет науки, науку
та навчальну дисципліну, теоретичні та емпіричні методи дослідження, сприяти
підвищенню рівня світоглядної культури курсантів (студентів).
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у
рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: логіка (юридична логіка),
історія України, історія української культури, філософія, етика та естетика,
соціологія, політологія.
Навчальні питання:
1. Поняття, структура, соціальна роль та функції релігії.
2. Цілі і завдання курсу ―Релігієзнавство‖
в системі професійної
підготовки юриста та правоохоронця.
3. Типологія та класифікація релігій.
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– 280 с.
7. Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник. - К.,
2010.-218с.
8. Шевченко О. М. Правові засади оптимізації державно-церковних відносин
в Україні. - К.: Знання, 2003. - 31с.
9. Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т.2. От Гуатамы
Будды до триумфа христианства / Перев. с фр. – М.: Критерион, 2012. –
512 с.
10.Вервер Джордж. Не повертайся назад: випробування на шляху християн.
учнівства / Джордж Вервер. — Луцьк : Християнське життя, 2010. – 120 с.
11.Основи християнського життя: навч. посіб. — Луцьк : РТ "МКФ
"Християнське життя", 2011. — 214 с.
12.Приходько Христина. Подорож по Біблії / Христина Приходько. – Луцьк :
Християнське життя, 2012. — 192 с.
13.Академічне релігієзнавство: Підручник. - К.: Світ знань, 2000. – 862 с.
14.Вілсон, Браян. Соціологія релігії / пер. з англ. М. Хорольської – Харків:
Акта, 2002. – 343 с.
15.Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: підручник. – 3ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2012. – 464 с.
16.Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренка. - 3-ге вид., перероб. і
доп. - (Вища освіта XXI століття). К.: Знання, 2011. - 470 с.
17.Чернышев В.М. Религиоведение. – М.: ОЛПЛ, 2010. – 336 с.
18.Черній А.М. Релігієзнавство: підруч. — 3-ге вид., доп. — К. :
Академвидав, 2012. — 400 с.
19.Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посібник. — К. : Дакор, 2011. — 406 с.
Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути особливості,
сутність та призначення релігії як форми індивідуальної та суспільної
свідомості, продемонструвати генезис релігії в історії суспільства і її
світоглядних альтернативах. Також необхідно розглянути місце релігієзнавства
як навчальної дисципліни в системі дисциплін, які передбачені навчальними
планами академії, вказавши на існуючі міждисциплінарні зв’язки.

ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання
(2 хв)
2. Перевірка наявності курсантів (студентів, слухачів) на занятті
(3 хв)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які
виносяться на його розгляд
(5 хв)
4. Розгляд основних питань
(20 хв)
1. Поняття, структура, соціальна роль та функції релігії.
2. Цілі і завдання курсу ―Релігієзнавство‖
в системі професійної
підготовки юриста та правоохоронця.
3. Типологія та класифікація релігій.
5. Опрацювання додаткових питань теми
(10 хв)
1. Чи несе людина відповідальність за свій світогляд і перед ким?
2. Якої життєвої позиції потрібно дотримуватися в наші дні?
3. Чи повинна людина прагнути досягнення ідеалу?
4. Чи потрібен людині хтось, хто був би для нього авторитетом?
5. В чому полягає практичне значення релігієзнавства?
6. Як співвідносяться релігія і мораль?
7. Що таке релігійні цінності?
8. Які зміни у поглядах на релігію зумовив науково-технічний прогрес?
9. В чому полягає специфіка релігієзнавства як науки і навчальної
дисципліни?
10. З якими філософськими і гуманітарними дисциплінами межує
релігієзнавство?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів,
доповідей)
(20 хв):
1.
Мотиви вільнодумства в українській культурі.
2.
Проблема теодицеї.
3.
Система мистецтв у світових релігіях.
4.
Релігійне тлумачення ―добра‖ і ―зла‖.
7. Тестовий контроль
8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу
9. Оголошення отриманих оцінок
10. Оголошення про закінчення заняття.

(10 хв)
(5 хв)
(5 хв)

Тема 2. Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в Україні
Навчальна мета: засвоїти значення ключових понять теми, а також ідей,
догматів, теологем, що розкривають специфіку сучасних релігій світу; досягти
розуміння особливостей релігійних течій та конфесій та зорієнтуватись в
панорамі релігійного життя в Україні.
Виховна мета: виховувати толерантне ставлення до різних релігійних
конфесій.
Розвивальна мета: розвивати вміння застосовувати критичний аналіз щодо
розв'язання світоглядно-релігійних проблем.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у
рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: логіка (юридична логіка),
історія України, історія української культури, філософія, етика та естетика,
соціологія, політологія.
Навчальні питання:
1. Релігійна статистика та динаміка поширення конфесій у сучасному світі.
Географія релігій.
2. Релігія в історії українського народу. Хрещення Русі та його вплив на
формування культури та політичної ідеології першої української
державності. Релігія і козацтво.
3. Сучасний стан релігійного життя в Україні. Географія релігій в сучасній
Україні та історичні особливості її формування. Актуальна конфесійна
статистика в Україні та динаміка її розвитку.
Література:
1. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму. - К.:
Знання України, 2011.- 100с.
2. Пеликан, Я. Христианская традиция. История развития вероучения.
Т.2.Дух восточного христианства (600-1700). – М.: КЦ Духовная
библиотека, 2009. – 315 с.

3. Релігійна свобода і права людини: Правничі аспекти: У 2-хт. Т.2
(Львівський Богословський Академічний Інститут релігії та суспільства /
Ред. М. Маринович. - Л.: Монастир Монахів Уставу, 2011. - 376с.
4. Руссос Дино. Церковь Иисуса Христа в апостольские годы / Дино Руссос;
пер. с греч. яз. Светланы Илиадоу / Илиадоу (Пер.). — Донецк :
Восточноевроп. миссия, 2010. — 207 с.
5. Сьомін С.В. та ін. Державно-церковні відносини: світовий досвід і
Україна. - К.: Либідь, 2010. - 135с.
6. Хоружий, Григорій. Ватикан: історія і сучасність. – Львів: Місіонер, 2007.
– 280 с.
7. Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник. - К.,
2010.-218с.
8. Шевченко О. М. Правові засади оптимізації державно-церковних відносин
в Україні. - К.: Знання, 2003. - 31с.
9. Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т.2. От Гуатамы
Будды до триумфа христианства / Перев. с фр. – М.: Критерион, 2012. –
512 с.
10.Вервер Джордж. Не повертайся назад: випробування на шляху християн.
учнівства / Джордж Вервер. — Луцьк : Християнське життя, 2010. – 120 с.
11.Основи християнського життя: навч. посіб. — Луцьк : РТ "МКФ
"Християнське життя", 2011. — 214 с.
12.Приходько Христина. Подорож по Біблії / Христина Приходько. – Луцьк :
Християнське життя, 2012. — 192 с.
13.Академічне релігієзнавство: Підручник. - К.: Світ знань, 2000. – 862 с.
14.Вілсон, Браян. Соціологія релігії / пер. з англ. М. Хорольської – Харків:
Акта, 2002. – 343 с.
15.Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: підручник. – 3ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2012. – 464 с.
16.Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренка. - 3-ге вид., перероб. і
доп. - (Вища освіта XXI століття). К.: Знання, 2011. - 470 с.
17.Чернышев В.М. Религиоведение. – М.: ОЛПЛ, 2010. – 336 с.
18.Черній А.М. Релігієзнавство: підруч. — 3-ге вид., доп. — К. :
Академвидав, 2012. — 400 с.
19.Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посібник. — К. : Дакор, 2011. — 406 с.
Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути значення релігії
у сучасних глобальних, регіональних і внутрішньодержавних суспільнополітичних процесах, визначити місце релігії в контексті історії і культури
українського народу. Варто також розглянути специфіку взаємин держави з
різними релігійними конфесіями. Дослідити стан традиційних та новітніх
релігій в Україні.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання
2. Перевірка наявності курсантів (студентів, слухачів) на занятті

(2 хв)
(3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які
виносяться на його розгляд
(5 хв)
4. Розгляд основних питань
(20 хв)
1. Релігійна статистика та динаміка поширення конфесій у сучасному світі.
Географія релігій.
2. Релігія в історії українського народу. Хрещення Русі та його вплив на
формування культури та політичної ідеології першої української
державності. Релігія і козацтво.
3. Сучасний стан релігійного життя в Україні. Географія релігій в сучасній
Україні та історичні особливості її формування. Актуальна конфесійна
статистика в Україні та динаміка її розвитку.
5. Експрес опитування щодо розуміння змісту основних термінів та понять
теми
(10 хв)
―етно-національні релігії‖, ―світові релігії‖, ―неорелігії‖, ―національні релігії‖,
―язичництво‖, ―неоязичництво‖, ―езотерика‖, ―окультизм‖, ―містика‖, ―кабала‖,
―догматизм‖, ―конфесія‖, ―ортодоксія‖, ―екстримізм‖, ―аутентичність‖,
―автохтонність‖, ―месіанство‖, ―секта‖, ―деномінація‖, ―традиційні вірування‖,
―нетрадиційні вірування‖, ―ментальність‖.
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів,
доповідей)
(30 хв):
1. Кабалістика як містико-філософське вчення в юдаїзмі.
2. Порівняльний аналіз конфуціанства та даосизму.
3. ―Велесова книга‖ оригінал чи фальсифікація?
7. Тестовий контроль
8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу
9. Оголошення отриманих оцінок
10. Оголошення про закінчення заняття.

(10 хв)
(5 хв)
(5 хв)

Тема 3. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу
Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та
закріпити систему уявлень курсантів (студентів) про суспільно-історичні
передумови виникнення і розвитку, характерні риси та особливості релігійної
свідомості, культу та організації буддизму та ісламу, їх географію, статистику та
динаміку поширення у сучасному світі.
Виховна мета: формувати повагу до релігійних цінностей різних народів, як
складової їх національної культури, та одного з джерел формування
національних правових систем та міжнародного права.
Розвивальна мета: розвинути вміння дослідження генезису релігій та їх
аналізу за елементами структури.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у
рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: філософія, теорія держави і
права, соціологія, політологія, історія держави і права зарубіжних країн, історія
держави і права України.
Навчальні питання:
1. Соціально-історичні, духовні витоки й історія становлення буддизму.
Віровчення або філософія просвітлення. Релігійний культ.
2. Генезис ісламу: особливості віровчення та культу. Шаріат (мусульманське
право). Сучасний іслам: течії, школи, організації. Іслам в Україні.
Література:
1. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: підручник. –
2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2008. – 464 с.
2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренка. - 3-ге вид.,
перероб. і доп. - (Вища освіта XXI століття). К.: Знання, 2011. - 470 с.
3. Ат-Танатауи Али, шейх. Общее представление об исламе. – К.: Ансар
Фаундейшн, 2002. – 240 с.

4. Кардави Юсуф, шейх. Дозволенное и запрещенное в исламе. – М.: б.и.,
2005. – 352 с.
5. Коран – М.: Умма, 2006. – 687 с.
6. Нидал Оле. О природе вещей. Современное введение в буддизм. -СПб.:
Алмазный путь, 2000. - 93с.
7. Нидал Оле. Современное введение в учение Будды. Каким все
является. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.
8. Филипс Абу Амина Биляль. Эволюция Фикха (Исламский закон и
Мазхабы). – К.: Ансар Фаундейшн, 2001. – 224 с.
9. Альбедиль М.Ф. – Буддизм. – СПб.: Питер, 2011. – 216 с.
10. Бернард Дж. Вайс. Дух мусульманского права / Пер. с англ. - СПб.:
"Издательство "ДИЛЯ", 2008. - 320 с.
11. Грюненбаум Г.Э. Классический ислам: очерки истории. - М:
Политическая .литература, - 1990. - 380с.
12. Еспозіто Д., Ісламська загроза. Міф чи реальність? / Переклад з
англійської І. Саповського. – Львів: Кальварія, 2004. – 356 с.
13. Ісламська ідентичність в Україні / Богомолов О.В., Данилов С.І.,
Семиволос І.М., Яворська Г.М. – К.: AMES, 2005. – 130 с.
14. Керимов Г. В. Шариат: закон жизни мусульман. Ответы шариата на
проблемы современности. - СПб.: "Издательство "ДИЛЯ", 2009. - 512 с.
15. Психологические аспекты буддизма. Сборник статей. -М.: РИПОЛ,
2002. – 256 с.
16. Дуда Н.М., Тарасенко О.О. Світові релігії: навч. посібник для студ.
вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Національний лісотехнічний ун-т
України. Кафедра соціології та культурології. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 200 c.
Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути соціальноісторичні та духовні витоки буддизму, сучасний буддизм, його течії та школи,
зв'язок буддизму з політикою в країнах Азії та Далекого Сходу. Також сдід
визначити історичні та соціально-ідеологічні умови виникнення ісламу,
вплив на формуванням мусульманської державності, розглянути особливості
різних течій ісламу в сучасному світі, а також поширення ісламу в Україні.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання
2. Перевірка
наявності
занятті

курсантів

(студентів,

(2 хв)
слухачів)
на
(3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які
виносяться на його розгляд
5 хв)
4. Розгляд основних питань
(15 хв)
3. Соціально-історичні, духовні витоки й історія становлення буддизму.
Віровчення або філософія просвітлення. Релігійний культ.
4. Генезис ісламу: особливості віровчення та культу. Шаріат (мусульманське
право). Сучасний іслам: течії, школи, організації. Іслам в Україні.
5. Опрацювання додаткових питань теми
(15 хв)
ПОЯСНІТЬ ЧОМУ:
1. ―Тріпітака‖ є головне джерело віровчення в буддизмі?
2. Мусульмани шанують Старий та Новий Заповіт?
3. Розійшлись в поглядах на імамат суніти та шиїти?
4. По різному тлумачать суть Будди представники Хінаяни та Махаяни?
5. Іслам набув такого швидкого поширення?
ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ:
1. Що є найважливішим у вченні Будди?
2. Які головні моральні настанови в ісламі?
3. Яка майбутня доля буддизму?
4. Яка майбутня доля ісламу?
5. Що спільного і що відмінного у вченні буддизму та ісламу?
6. Що є джерелом віровчення в буддизмі?
7. Що є джерелом віровчення в ісламі?
8. Що таке суфізм?
9. На які напрямки (мазхаби) поділяється сунізм?
10. Які головні особливості Ваджраяни?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів,
доповідей):
(20 хв)
1. Філософсько-політичні ідеї сучасного буддизму.
2. Мусульманське право: структура та основні інститути.
3. Соціальні та культурно-ідеологічні витоки буддизму.
4. Специфіку та особливості шаріату.
7. Тестовий контроль
(10 хв)
8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу
(5 хв)
9. Оголошення отриманих оцінок
(5 хв)
10. Оголошення про закінчення заняття.

Тема 4. Християнство та християнські цінності в сучасному світі
Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та
закріпити систему уявлень курсантів (студентів) про суспільно-історичні
передумови виникнення і розвитку, характерні риси та особливості релігійної
свідомості, культу та організації християнства, його типологію, географію,
статистику та динаміку поширення у сучасному світі.
Виховна мета: формувати повагу до християнських релігійних цінностей, як
складової національної культури багатьох народів, та одного з джерел
формування національних правових систем та міжнародного права.
Розвивальна мета: розвинути вміння дослідження генезису релігій та їх
аналізу за елементами структури.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у
рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: філософія, теорія держави і
права, соціологія, політологія, історія держави і права зарубіжних країн, історія
держави і права України.
Навчальні питання:
1. Передумови виникнення та історія становлення християнства. Християнські
церкви та течії, їх віровчення та культ. Біблія – ідейне джерело християнства
і культурна пам’ятка людства.
2. Християнські православні церкви. Християнізація Київської Русі.
Українська православна церква: історія формування, віровчення та культ.
Сучасний стан православ’я в Україні.
3. Християнський католицизм: віровчення та культ. Католицизм в Україні.
Українська греко-католицька церква.
4. Формування християнського протестантизму. Протестантизм і
Реформація. Основні течії раннього і пізнього протестантизму. Віровчення та
культ протестантських церков. Протестантизм в Україні.

Література:
1. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: підручник. –
2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2008. – 464 с.
2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренка. - 3-ге вид.,
перероб. і доп. - (Вища освіта XXI століття). К.: Знання, 2011. - 470 с.
3. Біблія. Старий і Новий Завіт. - УБТ., 2002. – 1163 с.
4. Варфоломей, Патриарх. Приобщение к таинству: Православие в
третьем тысячелетии. – М.: Эксмо, 2008. – 368 с.
5. Вениамин, Архиепископ. Новая Скрижаль, или Объяснение о церкви, о
литургии и о всех службах и утварях церковных. – М.: УРСС, 2011. – 520 с.
6. Визнання віри євангельських християн-баптистів та практика
християнського життя і служіння / Всеукр. союз об-нь єванг. християнбаптистів, Учб. рада. — К.: ВСО ЄХБ, 2010. — 95 с.
7. Добротолюбие, избранное для мирян. - Краматорск.: Издательство
"Тираж-51". 2001. - 447 с.
8. Зеньковский В.В. Апологетика – М.: Лепта-Пресс, 2004. – 543 с.
9. Иисус Христос в документах истории /сост., ст. и комм. Б.Г.
Деревенского. – 5-е изд. испр. доп. – СПб.: Алетейя, 2007. – 578 с.
10. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії
України. Хрестоматія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – ,60 с.
11. Катехизм католицької церкви / Пер. з латини. - Б.м.: Синод
Української греко-католицької церкви, 2002. - 772 с.
12. Компендіум соціальної доктрини Церкви. - К.: Кайрос, 2008. - 550 с.
13. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. – М.:
Лодья, 1998. – 465 с.
14. Бедуел Ґі. Історія Церкови / Пер. з франц. Г. Григорович. – Львів:
свічадо, 2000. – 296 с.
15. Власовський І. Нарис Історії Української Православної Церкви. В 4-х
т.-К.: Либідь, 1998 - 340с.
16. Гаюк Ирина. Армянская церковь как уникальный феномен
христинаского мира. – Львов: Издательство Львоского музея истории религии
«Логос», 2005. – 228 с.
17. Історія релігії в Україні: Українське православ'я. - К.: Український
центр духовної культури, 1997.- 210 с.
18. Історія релігії в Україні. Том 4. Католицизм. - К.: Світ знань, 2001. 598 с.
19. Історія релігії в Україні. Том 5. Протестантизм в Україні. - К.: Світ
знань, 2002. - 424 с.

20. Карташев А. В. Вселенские соборы. – СПб.: Библиополис, 2002. –
560 с.
Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути різні аспекти
формування
раннього
християнства,
релігійно-філософські
джерела
християнства. Також необхідно розглянути соціально-політичні умови
«великого розколу» в християнстві, особливості віровчення різних гілок
християнства, проаналізувати їх роль у соціально-культурному житті України.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання
(2 хв)
2. Перевірка
наявності
курсантів
(студентів,
слухачів)
на
занятті
(3 хв)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які
виносяться на його розгляд
(5 хв)
4. Розгляд основних питань
(20 хв)
1. Передумови виникнення та історія становлення християнства. Християнські
церкви та течії, їх віровчення та культ. Біблія – ідейне джерело християнства
і культурна пам’ятка людства.
2. Християнські православні церкви. Християнізація Київської Русі.
Українська православна церква: історія формування, віровчення та культ.
Сучасний стан православ’я в Україні.
3. Християнський католицизм: віровчення та культ. Католицизм в Україні.
Українська греко-католицька церква.
4. Формування християнського протестантизму. Протестантизм і
Реформація. Основні течії раннього і пізнього протестантизму. Віровчення та
культ протестантських церков. Протестантизм в Україні.
5. Опрацювання додаткових питань теми
(10 хв)
Поясніть чому:
1. Постанови семи вселенських соборів визнаються майже всіма
християнськими церквами?
2. Мартін Лютер виступив з рішучою критикою католицької церкви?
3. На другому Ватиканському соборі проголошується курс ―оновлення‖?
4. Протестанти не визнають більшість обрядів і таїнств присутніх у
православних та католиків?
5. Чим відрізняється віровчення православних та католиків?
Як Ви вважаєте:
1. Які були історичні, соціально-політичні та ідеологічні умови виникнення
християнства в Римській імперії?
2. Що становить феномен неоязичництва в український культурі?
3. Чим відзначались дохристиянські вірування прадавніх слов’ян?
4. Які особливості впровадження християнства на Русі?
5. Що сприяло формуванню на терені України католицьких та греко-

католицьких церков?
6. Яка специфіка протестантизму, як третьої гілки християнства?
7. Чому Юда Іскаріот зрадив Христа?
8. Чому церква лише деякі джерела вважає канонічними?
9. Який зміст Нікео-Константинопольського символу віри?
10.Що сприяло швидкому поширенню християнства?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів,
доповідей):
(20 хв)
1. Роль православної церкви в історії української держави (ХVІІ-ХVІІІ ст.).
2. Церковна унія в історії українського народу.
3. Вплив християнства на соціально-культурний прогрес людства.
4. Місце Біблії в структурі духовних цінностей.
7. Тестовий контроль
(10 хв)
8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу
(5 хв)
9. Оголошення отриманих оцінок
(5 хв)
10. Оголошення про закінчення заняття.

Тема 5. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації
Навчальна мета: Засвоїти значення ключових релігійних понять і категорій та
правових стандартів і норм, що історично сформувались в правовому полі
України та успішно регулювали і регулюють релігійне життя українців.
Виховна мета: виховувати професійні риси фахівця-правознавця за допомогою
релігієзнавчих знань, підвищувати рівень духовної культури.
Розвивальна мета: розвивати вміння визначати релігійно-правові проблеми та
необхідность їх правового розв’язання.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у
рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: логіка (юридична логіка),
історія України, історія української культури, філософія, етика та естетика,
соціологія, політологія.
Навчальні питання:
1. Законодавство про свободу совісті: зміст, предмет правового
регулювання. Еволюція нормативно-правового регулювання діяльності
релігійних організацій в Україні.
2. Правові засади релігійного життя України. Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації»: основні положення, правоздатність
релігійних організацій.
Література:
1. История политических и правовых учений. — М., 1996.
2. Клочков В. Религия. Государство. Право. — М., 1986.
3. Конституція України. — К., 1996.
4. Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: підручник. –
3-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2012. – 464 с.
5. Лубський В. І. Мусульманське право. — К., 1997.
6. Монтескье Ш. Об отношении закона к установленной в стране религии //
Религия и общество. — М., 1996.
7. Мюлерсон Р. А. Права человека в истории человечества и в современном

мире. — М., 1989.
8. Мюлерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М., 1991.
9. Прибутько П.С., Роговенко М.М., Дубчак Л.М. та ін. Релігієзнавство:
навч. посіб. – К., 2010.
10. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України // Закони
України. — К., 1996. — Т. 1.
11. Религия и права человека. — М., 1996.
12. Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні. — К., 1994.
13. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985— 1999.
— К., 2000.
Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути історію
законодавства про свободу совісті в СРСР та УРСР, структуру та зміст
законодавства про свободу совісті в Україні. Також слід розглянути основні
положення Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації",
окремо зупинитись на державному контролі на додержанням законодавства
України про свободу совісті та релігійні організації.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання
(2 хв)
2. Перевірка наявності курсантів (студентів, слухачів) на занятті
(3 хв)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які
виносяться на його розгляд
(5 хв)
4. Розгляд основних питань
(20 хв)
1. Законодавство про свободу совісті: зміст, предмет правового регулювання.
Еволюція нормативно-правового регулювання діяльності релігійних
організацій в Україні.
2. Правові засади релігійного життя України. Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації»: основні положення, правоздатність
релігійних організацій.
5. Опрацювання додаткових питань теми
(10 хв)
1. Охарактеризувати становлення свободи віросповідання в період існування
Української Народної республіки (Декрет "Про відокремлення церви від
держави і школи від церкви" (1918р.).
2. Визначити структуру та зміст законодавства про свободу совісті в Україні,
головні нормативно-правові документи.
3. Як і чому тісно переплетені між собою релігія і право?
4. Як і чому тісно переплетені між собою релігія і мораль?
5. Чи здатна система права остаточно вирішити всі проблеми в царині
релігійних відносин?
6. Чи можуть релігійні цінності замінити правові норми?
7. Як співвідносяться між собою державний примус і релігійна свобода?
8. Чи може бути реалізоване право на свободу віросповідання без державно-

владних інституцій?
9. У чому відмінності релігійної влади від інших її різновидів?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів,
доповідей)
(20 хв):
1. Свобода віросповідання і діяльність правоохоронних органів.
2. Свобода віросповідання в історії Української конституції.
3. Цивільні права та право власності релігійних організацій.
4. Трудова діяльність та соціальні гарантії в релігійних організаціях.
7. Тестовий контроль
8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу
9. Оголошення отриманих оцінок
10. Оголошення про закінчення заняття.

(10 хв)
(5 хв)
(5 хв)

Тема 6. Міжнародне право про свободу совісті
Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та
закріпити систему уявлень курсантів (студентів) про суспільно-історичні
передумови виникнення і закономірності розвитку, характерні риси та
особливості свободи совісті у законодавстві про свободу совісті та релігійні
організації зарубіжних країн та у міжнародному праві.
Виховна мета: формувати повагу до свободи совісті як соціального та
правового інституту, складової національної культури народів світу та
міжнародного права.
Розвивальна мета: розвинути вміння дослідження генезису соціальних та
правових інститутів зарубіжних країн та міжнародного права, а також аналізу їх
взаємодії в процесі спільного функціонування та розвитку.
Обсяг навчального часу: 2 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у
рекомендованих підручниках та посібниках.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: філософія, теорія держави і
права, соціологія, політологія, історія держави і права зарубіжних країн, історія
держави і права України, конституційне право, міжнародне право.
Навчальні питання:
1. Проблема свободи віросповідання в зарубіжних країнах.
2. Міжнародні стандарти свободи совісті.
Література:
1. Віллем Жан-Поль. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Пер. з фр.
– К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – 331 с.
2. Религии и юридические системы. Введение сравнительное церковное
право./пер. с ит. – М. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея,
2008. – 437 с.
3. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на
основі релігії або переконань. ГА ООН. 1981.
4. Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних,
релігійних і мовних меншин. ГА ООН. 1992. - Ст. 1, 2, 3,4.

6. Загальна декларація прав людини. ГА ООН. 1948. - Ст. 18.
7. Конвенція про права дитини. ГА ООН. 1989. - Ст. 14, 30.
8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. ГА ООН. 1966.
- Ст. 18, 27.
9. Сборник документов и материалов о религии и церкви. - К.: Генеза,
1983. -148с.
10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада
Європи. 1950.
11. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. ГА
ООН. 1966. – Ст. 2, 13.
Методичні поради з викладання теми: необхідно розглянути особливості
правового регулювання свободи віросповідання в зарубіжних країнах,
особливості
нормативно-правового
регулювання
державно-церковних
відносин, теорію та практику кримінально-правової охорони релігій. Також
звернути увагу на правоздатність релігійних організацій за міжнародним правом,
провести порівняльний аналіз норм українського законодавства з нормами
міжнародного права.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Привітання
(2 хв)
2. Перевірка
наявності
курсантів
(студентів,
слухачів)
на
занятті
(3 хв)
3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які
виносяться на його розгляд
(5 хв)
4. Розгляд основних питань
(20 хв)
3. Проблема свободи віросповідання в зарубіжних країнах.
4. Міжнародні стандарти свободи совісті.
5. Опрацювання додаткових питань теми
(10 хв)
1. Який філософсько-світоглядний сенс права та його роль у формуванні,
збереженні та гарантуванні релігійної свободи особи?
2. Як співвідносяться різні релігійно-правові системи?
3. Чи існує прогрес і галузі права, що регулює релігійні відносини?
4. Чи впливають процеси глобалізації на збереження власного правового
обличчя?
5. Як вирішується проблема війни та миру в різних релігійних парадигмах?
6. Чи співвідносяться поняття правової держави, громадянського суспільства
та свободи совісті і віросповідання?
6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів,
доповідей):
(20 хв)
1. Міжнародні документи про свободу віросповідання.
2. Проблема свободи віросповідання в ісламському світі.

3. Загальна характеристика декларації про релігійну свободу 1965 р.
7. Тестовий контроль
8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу
9. Оголошення отриманих оцінок
10. Оголошення про закінчення заняття.

(10 хв)
(5 хв)
(5 хв)

Завдання для самостійної підготовки
Самостійна підготовка передбачає пошук та опрацювання рекомендованої
літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань,
спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також
індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і
олімпіадах.
І. Самостійне опрацювання першоджерел. Законспектуйте основні
положення одного з творів:
1. Новий завіт. Євангеліє від Матвія.
2. Новий завіт. Євангеліє від Луки.
3. Новий завіт. Євангеліє від Марка.
4. Новий завіт. Євангеліє від Іоанна.
5. Новий завіт. Апокаліпсис.
6. Коран. Сура 2 «Корова».
7. Коран. Сура 4 «Жінки».
8. Коран. Сура 35 «Творець».
9. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать.
10. Касіян Сакович. Трактат про душу.
11.Кирило Транквіліон-Ставровецький. Зерцало богословії.
12.Григорій Сковорода. Потоп зміїний.
13.Олександр Мень. Син Людський.
ІІ. Розгляд дискусійних питань курсу. Дайте розгорнуту письмову
відповідь на наступні запитання.
До теми 1.
1. Сутність, специфіка та особливості релігійної віри.
2. Система мистецтв у світових релігіях.
3. «Життя після смерті»: спроби філософської рефлексії.
До теми 2.
1. Екуменічний рух: прогнози та перспективи.
2. Перспективи ісламу в Україні – поширення чи асиміляція?
3. Чи можна вважати індуїзм пацифістською релігією?
До теми 3.
1. Філософсько-правовий аналіз феномену джихаду в ісламі.
2. Проблема ісламського релігійного екстремізму та фундаменталізму в історії
та сучасності.
3. Тема реінкарнації в східних релігійно-філософських системах.
4. Роль і становище жінки в ісламі.
5. Трипітака як джерело віровчення у буддизмі (релігійно-філософський
аналіз).

До теми 4.
1. Роль та значення діяльності семи Вселенських соборів в історії
Християнської церкви.
2. Порівняльний аналіз богословсько-містичних систем католицизму,
православ’я та протестантизму.
3. Чернецтво в Київській Русі. Преподобні Свято-Успенської Києво-Печерської
Лаври.
4. Ісихазм у Православ’ї.
5. Сутність та особливості харизматичних церков у протестантизмі.
6. Вплив християнства на соціально-культурний процес людства.
7. Дохристиянські вірування слов'ян на терені України.
До теми 5.
1. Держава і церква. Політика держави і партій що до релігії, церкви, віруючих.
2. Відповідальність релігійних організацій за порушення законодавства про
свободу совісті.
До теми 6.
1. Роль міжнародного права в регулюванні міжконфесійних та міжетнічних
конфліктів.
2. Проблеми свободи віросповідання у зарубіжних країнах та в Україні.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
З метою поглиблення вивчення дисципліни «Релігієзнавство» та набуття
навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі
вивчення дисципліни, слухачі денної форми навчання готують наукові
повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферат, тема якого
враховує специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу
пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що
слухач самостійно опрацював обрану проблему.
Індивідуальна робота слухачів покликана сприяти досягненню мети, яка
поставлена перед курсом. Приступаючи до самостійної роботи, слухач має
усвідомити мету курсу та ті завдання, які стоять перед ним.
Завдання для індивідуальної роботи спрямовані на закріплення
навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту
тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з
боку курсанта (слухача), вміння самому ставити додаткові питання та давати на
них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з
іншими.
1. Розробіть логічну схему, яка б відображала структуру історичних типів
релігій із відповідною системою зв’язків.
2. Складіть кросворд за темою «Сучасне світове релігієзнавство»: напрями,
персоналії, основні категорії‖.
3. Складіть тестові завдання за темою «Релігія в Україні: основні течії, ідеї
та персоналії».
4. Розробіть план-схему взаємодії релігії та інших форм суспільної
свідомості.
5. Розробіть фабули задач з кваліфікації діянь суб’єктів релігійних відносин
у змодельованих проблемних ситуаціях відповідно до чинного
міжнародного та вітчизняного законодавства у сфері свободи совісті та
діяльності релігійних організацій.

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів,
слухачів)
Тема 1. Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі духовних
цінностей людства
Всього годин 8, лекції – 2, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота
– 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Поняття, структура, соціальна роль та функції релігії.
2. Цілі і завдання курсу релігієзнавства в системі професійної підготовки
юриста та правоохоронця.
3. Типологія та класифікація релігій.
Методичні рекомендації
До першого питання. Слід звернути увагу на те, що релігія є складним
світоглядним феноменом, тому однозначного визначення цього феномену в
науковій літературі не існує. Найчастіше визначення релігії формулювалось
згідно пануючої світоглядно-філософської методології. Тому кожна існуюча
філософська чи культурологічна течія мала власні інтерпретації релігії,
специфіки її виникнення та еволюції. Слід розглянути сучасні концепції релігії.
Крім того, аналізуючи структуру і суспільну роль релігії, зверніть увагу на ті
функції, які виконує релігія у сучасному суспільстві. Особливу увагу слід
приділити інтегративній та нормотворчій функціям релігії у суспільному житті.
До другого питання. Усвідомити важливість загальногуманітарної
освіти взагалі та релігієзнавчої зокрема, в системі професійної підготовки
юриста та правоохоронця. Обґрунтувати духовну та професійно-практичну
потребу орієнтування в релігійній проблематиці. Окреслити вимоги, цілі і
завдання курсу. Наголосити на тому, що у постсекулярному та
постатеїстичному суспільстві, яким є сучасна Україна, зростає роль релігії
як у духовно-культурній, так і суспільно-політичній сферах людського
буття. Крім того, нині в Україні у зв’язку з інтенсивними міграційними
процесами з’являються нові етно-конфесійні спільноти, з якими у будьякому разі тим чи іншим чином змушені будуть стикатися майбутні
працівники міліції. Наголосити на необхідності орієнтації в релігієзнавчій
проблематиці для своєчасного виявлення незаконної діяльності
деструктивних псевдо-релігійних організацій.
До третього питання. Визначити основні критерії класифікації і
типології релігій. Наголосити на багатоманітності підходів до
виокремлення тих чи інших критеріїв класифікації і типології релігій. Разом
з тим звернути увагу на поділі релігій на світові і національні, як найбільш
поширеному в академічній та популярній літературі. Окрему увагу
приділити поділу на монотеїстичні та політеїстичні релігії як одному з
найдавніших зразків класифікації релігій.

Тема 2. Сучасні релігії світу. Релігійні течії та конфесії в Україні
Всього годин 8, лекції – 2, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота
– 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Релігійна статистика та динаміка поширення конфесій у сучасному світі.
Географія релігій.
2. Релігія в історії українського народу. Хрещення Русі та його вплив на
формування культури та політичної ідеології першої української
державності. Релігія і козацтво.
3. Сучасний стан релігійного життя в Україні. Географія релігій в сучасній
Україні та історичні особливості її формування. Актуальна конфесійна
статистика в Україні та динаміка її розвитку.
Методичні рекомендації
До першого питання. Важливо відзначити основні статистичні показники
поширення релігії у сучасному світі. Наголосити на неоднорідності рівня
секуляризації та релігійної активності в різних регіонах і різних країнах світу.
Відзначити зростаюче значення релігії у сучасних глобальних, регіональних і
внутрішньодержавних
суспільно-політичних
процесах.
Констатувати
наростання процесів десекуляризації суспільства, які зазвичай метафорично
характеризують як «реванш Бога». Зазначити тенденцію до формування
постсекулярного суспільства.
До другого питання. Визначити місце релігії в контексті історії і культури
українського народу. Охарактеризувати місце, роль та значення Православ’я в
духовній культурі українського народу. Розказати про історичні передумови та
наслідки Хрещення Русі Володимиром в 988р. Розкрити питання про вплив
православ’я на формування культури та державної ідеології Київської Русі. Дати
характеристику взаємостосунків між козацтвом та Православною Церквою.
Надати основні відомості про історію православної та греко-католицької церков
в Україні. Пояснити причини появи та поширення протестантизму в Україні.
До четвертого питання Визначити сучасну статистику та географічний
ареал поширення релігійних конфесій в Україні. Розкрити суть найболючіших
міжконфесійних та внутрішньо конфесійних проблем. Охарактеризувати
специфіку взаємин держави з різними релігійними конфесіями. Дослідити стан
традиційних та новітніх релігій в Україні. З’ясувати причини та передумови
виникнення та поширення неорелігій в українському релігійному просторі.

Тема 3. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу
Всього годин 4, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Соціально-історичні, духовні витоки й історія становлення буддизму.
Віровчення або філософія просвітлення. Релігійний культ.
2. Генезис ісламу: особливості віровчення та культу. Напрямки, течії і школи
в ісламі.
3. Шаріат та фікх (мусульманське право).
4. Радикальні течії політичного ісламу.
5. Іслам в Україні – історія і сучасність.
Методичні рекомендації
До першого питання. Слід звернути увагу на соціально-історичні та духовні
витоки буддизму, врахуйте, що до буддизму на терені Індії існували такі
розвинуті релігії як брахманізм, ведична релігія, а також певна філософськокультурна традиція. Все це надало віровченню і культу буддизму самобутні
особливості. Необхідно ретельно розглянути сучасний буддизм, його течії та
школи, зв'язок буддизму з політикою в країнах Азії та Далекого Сходу. Важливо
вивчити зв'язок дзен-буддизму з культурою Китаю та Японії.
До другого питання. У даному питанні слід визначити історичні та
соціально-ідеологічні умови виникнення ісламу, його самобутність.
Важливим моментом тут є те, що еволюція ісламу супроводжувалась
формуванням мусульманської державності (халіфату), де політична та
релігійно-ідеологічна влада належала спочатку засновнику ісламу
Мухамеду, а потім його наступникам - халіфам. Наголосити на відсутності
єдиної ієрархічної структури у сучасному ісламі. Розкрити причини розколу
ісламської Умми на шиїтський та сунітський напрямки. Відзначити важливу
роль містичної течії ісламської теології - суфізму у формуванні мусульманської
культури та соціальної структури. Відзначити реформістський характер
«пуританських» відгалужень сунітського ісламу – салфафізму («ваххабізму») та
«Братів-мусульман» («іхванізм»). Розкрити особливості організаційної
структури шиїтського ісламу, його поділ на «ортодоксальний» напрямок
(інсаашарити-усуліти) та на синкретичні секти, що постали в його середовищі
(ісмаїлізм, алавізм, друзи та ін.).
До третього питання. Ретельної уваги в цьому питанні заслуговує діюче в
ісламських країнах мусульманське право – шаріат, який займає особливе місце
в структурі правових систем, оскільки його джерелом є священна книга
мусульман Коран та перекази із життя Мухамеда (хадиси). Зазначити різницю
між поняттями «фікх» та «шаріат». Розкрити особливості принципів
нормотворчості в чотирьох правових школах ортодоксального сунітського
ісламу. Висвітлити принцип імамату, як основа шиїтського фікху. Висвітлити
спроби інтеграції і уніфікації мусульманського права.

До четвертого питаня. Розглянути історичні, соціальні та економічні
причини виникнення радикального напрямку в ісламській політичній думці.
Відзначити визначальну роль ідеї Халіфату, як єдиної глобальної
мусульманської держави, у формуванні сучасних радикальних концепцій
політичного ісламізму. Показати вплив «пуританських» реформістських течій в
ісламі, таких як «Брати-масульмани» («іхванізм») та Салафія («ваххабізм»), на
організаційне становлення політичного ісламу. Війни ХХ – ХХІ століття в
Афганістані та становлення ісламістського тероризму (рух «Талібан», Усама бен
Ладен та «Аль-Каїда»). Розкрити особливості шиїтського політичного ісламізму
(аятола Хомейні, «Хезболла»). Відмітити відмінності та суперечності між
шиїтським та сунітським різновидами радикального ісламізму. Відзначити
зростаючу роль політичного ісламу, зокрема й його радикальних течій, в
сучасному глобалізованому світі.
До п’ятого питання. Доцільно приділити належну увагу історії поширення
ісламу в Україні, з’ясувати ставлення сучасних ісламських організацій до
розбудови української держави. Вказати на традиційність поширення ісламської
конфесії в Криму. Пояснити причини різноманітності організаційних структур
ісламу в Україні (ДУМК, ДУМУ, ДЦМУ, «Київський муфтіят», «Аль-Раїд» та
ДУМУ «Умма»).
Тема 4. Християнство та християнські цінності в сучасному світі
Всього годин 4, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Передумови виникнення та історія становлення християнства. Перші віки
існування християнства. Біблія – ідейне джерело християнства і культурна
пам'ятка людства. Сім Вселенських Соборів і формування християнської
догматики.
2. Православні церкви. Православ’я у світі. Християнізація Київської Русі.
Українська православна церква: історія формування, віровчення та культ.
Сучасний стан православ'я в Україні.
3. Католицизм: віровчення та культ. Католицизм у світі. Католицизм в
Україні. Українська греко-католицька церква.
4. Формування протестантизму. Протестантизм і Реформація. Основні
течії раннього і пізнього протестантизму. Віровчення та культ протестантських
церков. Протестантизм в Україні.
Методичні рекомендації
До першого питання. Розглянути різні аспекти формування раннього
християнства – проповідь Ісуса Христа, проповідницька і організаційна
діяльність апостолів, гоніння на християн з боку влади Римської Імперії.
Відзначити епохальну роль в історії європейської та світової культури і
цивілізації діяльності римського імператора Костянтина з легалізації
християнства та догматичного й інституційного оформлення християнської

Церкви. Відзначити роль перших семи Вселенських Соборів у формуванні
християнського
віровчення.
Навести
положення
НікеоКонстантинопольського Символу Віри, як найважливішого віросповідну
формулу християнства. Важливо також з'ясувати релігійно-філософські
джерела християнства – вчення святих Діонісія Ареопагіта, Климента
Александрійського, Климента Александрійського, Кирила Александрійського,
Августина Аврелія, Каппадокійського гуртка, святого Максима Ісповіднка.
Слід приділити увагу вивченню основного віросповідного джерела
християнства - Біблії.
До другого питання. В даному питанні слід з'ясувати соціальнополітичні умови т.зв. «великого розколу» в християнстві та історичні
передумови формування православних автокефальних церков. Показати
особливості інституційного оформлення Вселенського Православ’я –
поліцентризм, наявність автокефальних та автономних церков. З’ясувати
роль у Православ’ї Константинопольського Патріархату – «першого серед
рівних» серед помісних православних Церков. Відзначити географічну і
етнічну
різноманітність
Вселенського
Православ’я,
особливості
православного віровчення та літургійної практики. Необхідно звернути
увагу на особливості прийняття християнства народами Київської Русі.
Нарешті, з'ясувавши еволюцію українського православ'я, доцільно уважно
вивчити сучасний стан православної церкви в Україні, звернути увагу на
складні політичні та ідеологічні процеси об'єднання трьох гілок
українського православ'я в єдину Помісну Церкву. Необхідно відзначити
також, що служіння суспільству в різноманітних формах стало
найважливішим пріоритетом православних церков в Україні.
До третього питання. Звернути увагу на особливості католицької догматики
– «філіокве», папський примат, вчення про Чистилище та непорочне зачаття
Богородиці. Висвітлити літургічні особливості римського католицизму.
Відзначити інституційну монолітність Католицької Церкви. Слід звернути увагу
на те, що католицизм є найбільш масова течія в християнстві, однак в Україні
Римсько-католицька церква має незначну кількість громад. Особливо ретельно
слід вивчити історію формування на терені України греко-католицьких церков
(УГКЦ та Мукачівської греко-католицької єпархії sui juris), соціально-історичні
умови їх виникнення. Слід пам'ятати, що Берестейська унія 1596 р. та
Ужгородська унія 1646 р. - дуже складні й суперечливі явища в історії нашого
народу. Варто проаналізувати роль греко-католицької церкви у соціальнокультурному становленні української культури.
До четвертого питання. Важливо у даному питанні відзначити, соціальні,
культурні та конфесійно-теологічні аспекти, що зумовили початок епохи
Реформації. Розкрити історичну роль в історії протестантизму Мартіна
Лютера та Жана Кальвіна. Аналізуючи специфіку раннього та пізнього
протестантизму, доцільно звернути увагу на особливості їх віровчення та культу.
Вивчаючи протестантизм в Україні, слід відзначити, що поява цієї течії
християнства відбулося завдяки міграції населення з Західної Європи,
заснуванням поселень західноєвропейських колоністів на теренах України, а

також угорської колонізації Закарпаття. Відзначити тенденції до
поширення в Україні в ХІХ-ХХ ст. структур саме пізнього
протестантизму – баптизму, адвентизму, п’ятидесятництва. Відзначити
неоднозначність феномену харизматизму у сучасному протестантизмі
(«Посольство Боже», «Церква Христа» і т.п.).
Тема 5. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації
Всього годин 6, лекції - 2, семінарське заняття - 2, самостійна робота - 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Законодавство про свободу совісті: зміст, предмет правового регулювання.
Еволюція нормативно-правового регулювання діяльності релігійних організацій
в Україні.
2. Правові засади релігійного життя України. Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації»: основні положення, правоздатність
релігійних організацій.
Методичні вказівки
До першого питання. В цьому питанні необхідно визначити структуру та
зміст законодавства про свободу совісті, предмет правового регулювання.
Варто з'ясувати історію законодавства про свободу совісті в Україні,
Відзначити декларативний характер принципу свободи совісті у
законодавчих актах радянської доби. Наголосити на тому, що реально
принципи дотримання права на свободу совісті в СРСР та УРСР почали
шануватися лише наприкінці 80-х років ХХ ст.
До другого питання. Вивчаючи Закон України "Про свободу совісті та
релігійні організації" слід звернути увагу на визначення релігійних
організацій, яке наводиться у ст. 7 Закону, та на релігійні організації, які мають
право відповідно до цивільного законодавства на правоздатність (ст. 12). Слід
звернути увагу на порядок реєстрації статутів (положень) релігійних
організацій (ст. 14), а також з'ясувати правовий режим припинення діяльності
останніх (ст. 16). Варто зазначити види порушень релігійною організацією
чинного законодавства в разі вчинення яких остання припиняє свою
діяльність в судовому порядку. В контексті висвітлення основних положень
закону необхідно також з'ясувати право релігійних організацій на власність, на
виробничу і господарську діяльність, на землекористування, на здійснення
релігійних обрядів і церемоній, на заняття добродійною і культурноосвітньою діяльністю тощо. Важливо з'ясувати трудові правовідносини і
трудову діяльність у релігійних організаціях та на їх підприємствах. В цьому
питанні також слід визначити відповідальність за чинним законодавством
юридичних осіб та фізичних осіб, тобто релігійних організацій та віруючих за
правопорушення на релігійному ґрунті. Необхідно зазначити, що наслідком
відповідальності релігійних організацій як юридичних осіб є припинення
їхньої діяльності в судовому порядку за позовом прокурора чи державного
органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статутів релігійної

організації. Водночас віруючі несуть адміністративну, цивільну та
кримінальну відповідальність. Слід з'ясувати, яку конкретно кримінальну
відповідальність
встановлює
законодавство
за
перешкоджання
відправленню релігійних обрядів, за посягання на здоров'я громадян під
приводом виконання релігійних обрядів, за пошкодження культових споруд
тощо. Окремо необхідно з'ясувати порядок здійснення державного контролю
на додержанням законодавства України про свободу совісті та релігійні
організації.
Тема 6. Міжнародне право про свободу совісті
Всього годин 6, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота – 2,
самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Проблема свободи совісті та віросповідання в зарубіжних країнах. Міжнародні
стандарти свободи совісті.
2. Міжнародні правові акти, що стосуються проблем забезпечення права на
свободу совісті.
Методичні вказівки
До першого питання З’ясувати особливості правового регулювання
свободи віросповідання в зарубіжних країнах. Розглянути зміст статей
конституцій зарубіжних країн про свободу совісті, віросповідання та релігій.
Проаналізувати особливості нормативно-правового регулювання державноцерковних відносин, теорію та практику кримінально-правової охорони релігій.
Розглянути основні міжнародні стандарти свободи совісті.
До другого питання. Слід звернути увагу на конкретні правові акти, що
регламентують питання, пов’язанні із забезпеченням права на свободу совісті
та діяльністю релігійних організацій. Слід з’ясувати особливості правового
визначення свободи віросповідання в міжнародному праві. Необхідно
розглянути права на свободу совісті, віросповідання й релігій у міжнародних
конвенціях та пактах про громадянські та політичні права людини, таких як:
«Загальна декларація прав людини» (1948), «Міжнародний пакт про
громадянські та політичні права» (1966), «Конвенція про права дитини» (1989),
а також вимоги міжнародних актів до права на свободу віросповідання в окремих
галузях суспільних відносин та діяльності (етнонаціональних, міграційних,
освітянських, в пенітенціарних закладах). Слід ознайомитись з міжнародними
правовими стандартами на свободу віросповідання, закріпленими в «Декларації
про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінацію на основі релігії або
переконань» (1981), «Підсумковому документі Віденської зустрічі
представників держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва в
Європі» (1989) та ін. Необхідно розглянути правоздатність релігійних
організацій за міжнародним правом. Доцільно провести порівняльний аналіз
норм українського законодавства з нормами міжнародного права.

Навчально-методичні матеріали для лекцій
Змістовий модуль І. Сутність релігієзнавства та його роль у
формуванні особистості
Всього годин – 36, у тому числі лекції – 6, семінарські заняття – 12,
індивідуальна робота – 8, самостійна робота – 10.

Тема 1. Сутність та соціальна природа релігії. Релігія в структурі духовних
цінностей людства
Всього годин – 8, лекцій – 2, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота
– 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Релігієзнавство як наука. Предмет, об'єкт і структура релігієзнавства.
2. Сутність та соціальна природа релігії.
3. Релігія як духовна цінність.
Додаткові питання:
1. Чи несе людина відповідальність за свій світогляд і перед ким?
2. Якої життєвої позиції потрібно дотримуватися в наші дні?
3. Чи повинна людина прагнути досягнення ідеалу?
4. Чи потрібен людині хтось, хто був би для неї авторитетом?
5. В чому полягає практичне значення релігієзнавства?
6. Як співвідносяться релігія і мораль?
7. Який зв'язок між релігією та правом?
8. Що таке релігійні цінності?
9. В чому полягає специфіка релігієзнавства як науки і навчальної
дисципліни?
10. З якими філософськими і гуманітарними дисциплінами межує
релігієзнавство?
Теми рефератів, доповідей
1. Проблема теодицеї.
2. Основні напрямки у поясненні походження релігії.
3. Релігійне тлумачення ―добра‖ і ―зла‖.
Перелік ключових термінів та понять теми:
«релігія», «віра», «богослов'я» («теологія»), «релігієзнавство», «атеїзм»,
«монотеїзм», «політеїзм», «пантеїзм», «ранні форми релігійних вірувань»,

«національні релігії», «світові релігії», «релігійні організації», «конфесія»,
«церква», «секта», «деномінація».
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Яке з наведених суджень більш точно відображає сутність релігії:
а) релігія – це володіння мудрістю;
б) релігія – це шлях людини до Бога;
в) релігія – це наука про Бога;
г) релігія – це віра в існування Абсолюту, що визначає особисте та
суспільне буття.
2. Релігієзнавство це:
а) наука, яка досліджує феномен релігії;
б) наука, яка досліджує проблему сенсу життя;
в) наука про мораль.
3. Історичними типами світогляду є:
а) міфологія, релігія, філософія;
б) християнство, буддизм, іслам;
в) світовідчуття, світорозуміння, світосприйняття;
г) мистецтво, наука, політика;
д) релігія, мораль, право.
4. Релігія виникає:
а) одночасно з виникненням людства;
б) в епоху Середньовіччя;
в) в І ст. н.е.;
г) відсутні точні хронологічні дані про виникнення релігії.
5. Сутнісними ознаками релігії є:
а) релігійна віра, надія, любов;
б) релігійний розум, почуття, воля;
в) релігійна свідомість, релігійний культ, релігійна діяльність,
релігійна організація.
6. Яка з складових частин релігії є основоположною:
а) віровчення;
б) віра;
в) культ;
г) організація.
7. Вищою формою релігійної організації є:
а) громада;
б) церква;
в) деномінація;
г) секта.
8. Представники якої концепції стверджували, що релігія є фантастичним
відображенням пануючих над людиною стихійних сил природи і суспільства:
а) марксизм;
б) універсалізм;

в) антропоморфізм.
9. Одним з провідних представників соціологічного підходу до походження
релігії є:
а) 3. Фрейд;
б) М. Вебер;
в) В.І. Ленін;
г) Дж. Фрезер.
10. Одним з провідних представників біологічного і психологічного підходу до
походження релігії є:
а) 3. Фрейд;
б) М. Вебер;
в) Л. Фейєрбах;
г) П.- А. Гольбах.
Рекомендована література:
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Тема 2. Сучасні релігії свіу. Релігійні течії та конфесії в Україні
Всього годин – 8, лекцій – 2, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота
– 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Релігійна статистика та динаміка поширення конфесій у сучасному світі.
Географія релігій.
2. Релігія в історії українського народу. Хрещення Русі та його вплив на
формування культури та політичної ідеології першої української
державності. Релігія і козацтво.
3. Сучасний стан релігійного життя в Україні. Географія релігій в сучасній
Україні та історичні особливості її формування. Актуальна конфесійна
статистика в Україні та динаміка її розвитку.
Додаткові питання
1. Що є причиною відродження інтересу до релігії на початку ХХІ століття?
2. Чим національні релігії відрізняються від світових?
3. Чому релігійні відмінності зумовлюють глобальні та регіональні
геополітичні протистояння?
4. Чи можливе тривале існування безрелігійного суспільства?
5. В чому полягає практичне значення віри в сучасному світі?
6. Чому релігійна статистика в багатьох країнах враховує досить велику
міру статистичної похибки?
7. Чому сьогоднішній світ ми називаємо «постсекулярним»?
8. Які риси новітніх релігійних вчень?
9. В чому полягає суть феномену секуляризації?
10.З якими формами суспільної свідомості у сучасному світ найбільш тісно
взаємодіє релігія?
Теми рефератів, доповідей
1. Релігія та політика в сучасному світі.
2. Географія релігії та геополітика в сучасному світі.
3. Релігійна практика і номінальна релігійність – соціологічний аспект
проблеми.
Перелік ключових термінів та понять теми:
«географія
релігії»,
«соціологія
релігії»,
«релігійна
статистика»,
«конфесіоналізація», «Київська Митрополія», «аскольдове хрещення»,
«Київська Церква», «традиційні вірування», «нетрадиційні вірування»,
«ментальність», «секуляризація».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
1. Трьома традиційними релігіями Китаю вважаються:
а) буддизм, іудаїзм та іслам;
б) буддизм, конфуціанство та даосизм;
в) зороастризм, джайнізм та сикхізм.
2. Буддизм найбільше поширений в:
а) в Південно-східній Азії та Далекому Сході;
б) в Латинській Америці;
в) в Західній Європі.
3. Традиційно релігією для більшості свропейських країн є:
а) християнство;
б) буддизм;
в) іудаїзм.
4. Традиційною національною релігією для Японії є:
а) синтоїзм;
б) індуїзм;
в) вуду.
5. Найпоширенішою релігією в сучасному світі є:
а) іслам;
б) християнство;
в) зороастризм.
6. Русь була хрещена:
а) Володимиром Великим;
б) Ярославом Мудрим;
в) Богданом Хмельницьким.
7. Берестейська унія відбулася в:
а) 1654 р.;
б) 1569 р.;
в) 1596 р.;
8. Греко-католицизм в Україні найбільше поширений:
а) в Криму;
б) на Волині;
в) в Галичині.
9. Сприяв відновленню православної церковної ієрархії в XVII ст. в Україні:
а) Богдан Хмельницький;
б) Іпатій Потій;
в) Петро Сагайдачний.
10. Активну антирелігійну політику в ХХ ст.. на території України проводили:
а) прихильники комуністичної ідеології;
б) адепти синкретичних культів;
в) російські монархісти.
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Тема 3. Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу
Всього годин – 4, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Соціально-історичні, духовні витоки й історія становлення буддизму.
Віровчення або філософія просвітлення. Релігійний культ.
2. Генезис ісламу: особливості віровчення та культу. Напрямки, течії і школи
в ісламі.
3. Шаріат та фікх (мусульманське право).
4. Радикальні течії політичного ісламу.
5. Іслам в Україні – історія і сучасність.
Додаткові питання
1. У чому полягає релігійно-філософський зміст буддійської концепції спасіння.
2. Якими спільними рисами і відмінностями характеризуються основні
напрямки, течії буддизму.
3. У чому виявляється вплив буддизму на духовне життя, культури народів світу.
4. Які основні чинники спричинили виникнення ламаїзму.
5. Проаналізувавши вчення про сансару, карму, нірвану, дхарму, з’ясуйте їх
головне призначення.
6. Якими була роль Мекки і Медини у процесі формування ісламу.
7. Чим був спричинений поділ ісламу на сунітську та шиїтську течії.
8. Що є спільного у віровченні ісламу та християнства.
Теми рефератів, доповідей
1. Історія виникнення буддизму.
2. Філософські та релігійні засади буддизму.
3. Поширеня буддизму в сучасну епоху.
4.Головні особливості необуддійських рухів і сект
5.Особливості буддійського вчення про чотири благородні істини.
6. Іслам в сучасному світі.
7. Проблема духовного лідерства в ісламі.
8. Соціально-політичні, духовні джерела ісламу.
Перелік ключових термінів та понять
«Будда», «карма», «махаяна», «тхеравада» («хінаяна»), «імам», «муфтій»,
«мула», «мечеть», «нірвана», «сансара», «сунізм», «шаріат», «фікх», «шейх»,
«шиїзм», «салафізм» («ваххабізм»), «іхванізм», «суфізм» («тасаввуф»),
«хариджизм», «халіфат», «мусульманське право», «масхаб», «умма», «джихад»
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
1. Хто є легендарним засновником буддизму:
а) Демокріт;
б) Ісус Христос;

в) Платон;
г) Сідхартха Гаутама;
д) Зенон з Елеї.
2. Кого вважають «печаттю пророків» в ісламі:
а) Мухамеда;
б) Сократа;
в) Махатма Ганді;
г) Усаму бен Ладена.
3. Які головні течії в ісламі:
а) тхеравада, махаяна;
б) синтоїзм, іудаїзм, індуїзм;
в) сунізм, шиїзм;
4. Де проводяться спільні молитви в ісламі;
а) в синагозі;
б) в мечеті;
в) в костьолі.
5. Зі скількох сур складається Коран:
а) з 114;
б) з 115;
в) зі 100.
6. Скільки благородних істин проголосив Будда:
а) 10;
б) 4;
в) 100.
7. Стан звільнення в буддизмі називається:
а) Карма;
б) сансара;
в) нірвана.
8. Хадж в ісламі здійснюється до:
а) До Мекки;
б) до Ташкенту;
в) до Кабулу;
г) до Ієрусаліму.
9. В яку кількість правдивих імамів вірять шиїти-інсаашарити:
а) 10;
б) 12;
в) 1.
10. Світові релігії – це:
а) буддизм, християнство, іслам;
б) християнство і іслам;
в) індуїзм, християнство, іслам;
г) іудаїзм, християнство, буддизм.

Тема 4. Християнство та християнські цінності в сучасному світі
Всього годин – 4, семінарське заняття – 4, індивідуальна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Передумови виникнення та історія становлення християнства. Перші віки
існування християнства. Біблія – ідейне джерело християнства і культурна
пам'ятка людства. Сім Вселенських Соборів і формування християнської
догматики.
2. Православні церкви. Православ’я у світі. Християнізація Київської Русі.
Українська православна церква: історія формування, віровчення та культ.
Сучасний стан православ'я в Україні.
3. Католицизм: віровчення та культ. Католицизм у світі. Католицизм в
Україні. Українська греко-католицька церква.
4. Формування протестантизму. Протестантизм і Реформація. Основні
течії раннього і пізнього протестантизму. Віровчення та культ протестантських
церков. Протестантизм в Україні.
Додаткові питання
1. Які соціально-політичні, ідеологічні, психологічні чинники виникнення
християнства.
2. У чому полягає значення вселенських соборів.
3. У чому виявляється історична зумовленість і релігійна особливість
християнських свят.
4. У чому виявляються спільні та відмінні риси конфесій раннього
протестантизму.
5. У чому виявлялися особливості боротьби католицької церкви з єресями.
6. Чим різниться ставлення католицької православної церков до тенденцій у
розвитку людства.
Теми рефератів, доповідей
1. Біблія як культурно-історичний феномен.
2. Становлення християнської церкви.
3. Проблема екуменізму в християнстві.
4. Історія папства.
5. Католицизм в Україні.
6. Історія протестантизму в Україні.
Перелік ключових термінів та понять
«християнство», «Біблія», «католицизм», «православ'я», «протестантизм»,
«Реформація», «Символ Віри», «адвентизм», «автокефалія», «англіканство»,
«баптизм», «Вселенські Собори», «кальвінізм», «лютеранство», «євангелізм»,
«методизм», «помісні церкви», «п'ятидесятники», «Свідки Єгови»,
«старообрядники», «унія», «харизматизм»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
1. Кому з видатних релігійних діячів належить вислів: «Якщо тебе вдарили по
правій щоці – підстав ліву»:
а) Ісусу Христу;
б) Юді Іскаріоту;
г) Платону;
д) Сократу;
е) Арістотелю;
2. Які давні східні християнські Церкви ми відносимо до «нехалкідонських»:
а) протестантські та православні;
б) монофізитські та несторіанські;
в) католицькі та православні.
3. Які гілки християнства існують:
а) хінаяна, махаяна, ваджраяна, ламаїзм;
б) православ’я, католицизм, протестантизм;
в) сунізм, шиїзм.
4. Провідною ідеєю якого вчення є переконання у тому, що Бог перебуває у
всьому сущому:
а) теоцентризм;
б) логоцентризм;
в) антропоцентризм;
г) пантеїзм;
д) панлогізм;
е) теїзм;
ж) деїзм.
5. Христос у перекладі з грецької:
а) Посланник;
б) Помазаник Божий;
в) Вчитель;
г) Пророк.
6. Остаточний розкол християнства на католицизм і православ'я стався у:
а) 1154 р.;
б) 1054р.;
в) 954р.;
г) 988р.
7. Протестантизм виник у:
а) ІІІ ст.;
б) ХVІ ст.;
в) XV ст.;
г) ХІV ст.
8. Основоположником протестантизму в Німеччині є:
а) Ульріх Цвінглі;
б) Жан Кальвін;
в) Мартін Лютер;
г) Філіпп Меланхтон.

9. Католицький догмат про «філіокве» – це:
а) догмат про чистилище;
б) догмат про непогрішність Папи Римського;
в) догмат про сходження Святого Духа від Бога-Отця і Бога-Сина;
г) догмат про непорочне зачаття.
10. Папа Римський обирається:
а) довічно;
б) на двадцять років;
в) на чотири роки.

Тема 5. Законодавство про свободу совісті та релігійні організації
Всього годин – 6, лекцій – 2, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Законодавство про свободу совісті: зміст, предмет правового регулювання.
Еволюція нормативно-правового регулювання діяльності релігійних
організацій в Україні.
2. Правові засади релігійного життя України. Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації»: основні положення, правоздатність
релігійних організацій.
Додаткові питання
1. Охарактеризувати становлення свободи віросповідання в період існування
Української Народної республіки (Декрет "Про відокремлення церви від
держави і школи від церкви" (1918р.).
2. Визначити структуру та зміст законодавства про свободу совісті в Україні,
головні нормативно-правові документи.
3. Як і чому тісно переплетені між собою релігія і право?
4. Як і чому тісно переплетені між собою релігія і мораль?
5. Чи здатна система права остаточно вирішити всі проблеми в царині
релігійних відносин?
6. Чи можуть релігійні цінності замінити правові норми?
7. Як співвідносяться між собою державний примус і релігійна свобода?
8. Чи може бути реалізоване право на свободу віросповідання без державновладних інституцій?
9. У чому відмінності релігійної влади від інших її різновидів?

1.
2.
3.
4.

Теми рефератів, доповідей
Свобода віросповідання і діяльність правоохоронних органів.
Свобода віросповідання в історії Української конституції.
Цивільні права та право власності релігійних організацій.
Трудова діяльність та соціальні гарантії в релігійних організаціях.

Перелік ключових термінів та понять теми:
«релігійна організація», «права релігійних організацій», «предмет релігійного
призначення», «реорганізація і ліквідація релігійних організацій», «релігійна
громада», «статут (положення) релігійної організації», «секуляризація правових
відносин (інститутів)».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Слідчі органи вимагали від священнослужителя відомостей, одержаних ним
під час сповіді віруючого, який підозрюється в скоєні злочину.
Священнослужитель відмовився надати відомості, посилаючись на ―тайну
сповіді‖. Чи охороняється чинним законодавством ―тайна сповіді‖:
а) Слідчі органи не мають права вимагали від священнослужителя
відомостей, одержаних ним під час сповіді віруючого;
б) Слідчі органи мають право вимагали від священнослужителя
відомостей, одержаних ним під час сповіді віруючого, в разі коли ця
інформація допоможе в розкритті тяжкого злочину;
в) Слідчі органи мають право вимагали від священнослужителя
відомостей, одержаних ним під час сповіді віруючого, коли вважають це
необхідним;
г) Слідчі органи мають право вимагали від священнослужителя
відомостей, одержаних ним під час сповіді віруючого коли цього
вимагає оперативна обстановка.
2. Громадянину, який навчався у духовному навчальному закладі, відмовили
включити час навчання до трудового стажу. Яким чином регулює це питання
законодавство України про свободу совісті:
а) громадянину, який навчався у духовному навчальному закладі, не
включається час навчання до трудового стажу тому, що духовний
навчальний заклад не є державним;
б) громадянину, який навчався у духовному навчальному закладі, час
навчання включається до трудового стажу;
в) громадянину, який навчався у духовному навчальному закладі,
включається час навчання до трудового стажу якщо,
духовний
навчальний заклад внесено до державного реєстру і має відповідну
акредитацію;
г) громадянину, який навчався у духовному навчальному закладі,
включається час навчання до трудового стажу за домовленістю сторін.
3. Релігійній організації не дозволили прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Чи відповідає це чинному
законодавству? Чи мають право релігійні організації направляти громадян за
кордон на навчання в духовних навчальних закладах:
а) Релігійній організації не дозволено прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Релігійні організації
дозволено направляти громадян за кордон на навчання в духовних
навчальних закладах;
б) Релігійній організації дозволено прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Релігійні організації
не дозволено направляти громадян за кордон на навчання в духовних
навчальних закладах;
в) Релігійній організації дозволено прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян.

Релігійній організації дозволено направляти громадян за кордон на
навчання в духовних навчальних закладах;
г) Релігійній організації не дозволено прийняття для навчання у власний
навчальний заклад іноземних громадян.
4. Держорган вимагає від релігійної організації зареєструвати знову всі зміни і
доповнення статуту /положення/, які додатково були внесені після реєстрації.
Чи відповідає ця вимога чинному законодавству і який порядок реєстрації
статутів /положень/ встановлює Закон про свободу совісті:
а) Ця вимога не відповідає чинному законодавству;
б) Ця вимога відповідає чинному законодавству у разі зміни канонічної
приналежності релігійної організації;
в) Ця вимога відповідає чинному законодавству;
г) Ця вимога стосується тільки протестантських організацій.
5. Чи мають право батьки виховувати своїх дітей згідно зі своїми релігійними
переконаннями:
а) Батьки не мають права нав’язувати своїм дітям свої релігійні
переконання;
б) Батьки мають право нав’язувати своїм дітям свої релігійні
переконання;
в) Батьки мають право за згодою дітей нав’язувати дітям свої релігійні
переконання;
г) Батьки не мають права переконувати своїх дітей щодо релігійних
уподобань.
6. В якій статті Закону України ―Про свободу совісті та релігійні організації‖
закріплено за громадянином свободу та право обирати і сповідувати будь яку
релігію:
а) ст. 9;
б) ст. 3
в) ст. 1;
г) ст. 6.
7. Які взаємовідносини склались в Україні з церквою:
а) В Україні Православна церква займає пріоритетне становище;
б) В Україні церква відокремлена від держави;
в) Україна теократична держава;
г) В Україні церква взаємодіє з державою.
8. Сім’ї священнослужителя відмовили в соціальній допомозі із фондів
соціального забезпечення на підставі, що глава сім’ї та дружина працюють на
виборній посаді в церкві. Чи має тут місце порушення прав людини
/громадянина/? Яким чином здійснюється соціальне забезпечення громадян, які
працюють у релігійних організаціях?
а) Сім’я священнослужителя не підлягає соціальному забезпеченню
тому, що церква це не державна установа;

б) Сім’я священнослужителя підлягає соціальному забезпеченню у разі
підписання відповідного договору з державною службою соціального
страхування;
в) Сім’я священнослужителя підлягає соціальному забезпеченню
нарівні з іншими працюючими громадянами;
г) Сім’я священнослужителя підлягає соціальному забезпеченню на
пільгових умовах.
9. Який державний орган здійснює контроль за додержанням законодавства про
свободу совісті та релігійні організації.
а) Державний комітет у справах релігії;
б) Прокуратура;
в) Місцеві ради народних депутатів та їх виконавчі комітети;
г) Правоохоронні органи.
10. Релігійній організації не дозволили прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Чи відповідає це чинному
законодавству? Чи мають право релігійні організації направляти громадян за
кордон на навчання в духовних навчальних закладах?
а) Релігійній організації не дозволено прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Релігійні організації
дозволено направляти громадян за кордон на навчання в духовних
навчальних закладах;
б) Релігійній організації дозволено прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Релігійні організації
не дозволено направляти громадян за кордон на навчання в духовних
навчальних закладах;
в) Релігійній організації дозволено прийняти для навчання у власний
духовних навчальний заклад іноземних громадян. Релігійні організації
дозволено направляти громадян за кордон на навчання в духовних
навчальних закладах;
г) Релігійній організації не дозволено прийняття для навчання у власний
навчальний заклад іноземних громадян.
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Тема 6. Міжнародне право про свободу совісті.
Всього годин – 6, семінарське заняття – 2, індивідуальна робота – 2, самостійна
робота – 2.
Проблемні питання, що складають сутність теми
1. Проблема свободи совісті та віросповідання в зарубіжних країнах. Міжнародні
стандарти свободи совісті.
2. Міжнародні правові акти, що стосуються проблем забезпечення права на
свободу совісті.
Додаткові питання
1. Чи впливають процеси глобалізації на розвиток вітчизняного законодавства
про свободу совісті?
2. Як вирішується проблема війни та миру в різних релігійних парадигмах?
3. Чому саме після завершення Другої світової війни виникла потреба створенні
універсальних стандартів свободи совісті?
4. Чи можлива подальша еволюція уявлень про свободу совісті у світі?
5. Як співвідносяться різні релігійно-правові системи?
6. Назвіть міжнародні акти, щодо прав на свободу віросповідання та вимоги до
них.
7. Проаналізуйте прийняті міжнародні правові акти про права і свободи людини
стосовно релігійних переконань та віросповідання.
8. Якою є правоздатність релігійних організацій і віруючих за міжнародним
правом.
Теми рефератів, доповідей
1. Міжнародні документи про свободу віросповідання.
2. Міжнародні стандарти свободи совісті у епоху «зіткнення цивілізацій».
3. Міжнародне право і релігійний тероризм.
Перелік ключових термінів та понять
«релігійна дискримінація», «релігійно-конфесійні меншини», «конвенція»,
«пакт», «резолюція», «етно-конфесійні групи», «релігійний дисидент»
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
1. «Загальну декларацію прав людини» було прийнято у:
а) 1945 р.;
б) 1948 р.;

в) 1988 р.;
г) 1918 р.
2. «Міжнародний пакт про громадянські та політичні права» підписано у:
а) 1966 р.;
б) 1968 р.;
в) 1514 р.;
г) 1917 р..
3. Якого із цих міжнародних документів не існує:
а) «Загальні декларація прав людини»;
б) «Конвенція про права дитини»;
в) «Міжнародний пакт про громадянські та політичні права»;
г) «Міжнародний пакт захисту політеїстичних релігій».
4. Принцип «Сuius regio, eius religio» («Чия влада, того й віра») вперше
стверджувався:
а) Брестським мирним договором;
б) Аугсбурзьким мирним договором;
в) Вестфальским мирним договором;
г) Версальським мирним договором.
5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права був прийнятий:
а) 1966 р.;
б) 1948 р.;
в) 1973 р.;
г) 1975 р.
6. В якому році Комісія міжнародного права ООН прийняла резолюцію,
що визнає право кожної людини на альтернативну службу як законність
здійснення свободи думки, совісті, релігії:
а) 1990 р.;
б) 1991 р.;
в) 1989 р.;
г) 1972 р.
7. Який міжнародний документ вимагає, щоб ―усі держави вжили
ефективних заходів із попередження та ліквідації дискримінації на основі
релігії чи переконань у визнанні, здійсненні та реалізації прав людини і
основних свобод у всіх галузях громадського, економічного, політичного,
соціального і культурного життя‖:
а) Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав –
учасниць наради зх. Безпеки і співробітництва в Європі (1989 р.);
б) Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації на
основі релігій або переконань (1987 р.);
в) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

г) Декларація прав дитини.
8. Коли було прийнято Декларацію прав дитини:
а) 1960 р.;
б) 1959 р.;
в) 1948 р.;
г) 1990 р.
9. В якому документі йдеться про заборону повертати біженців на кордон
країни, де їхньому життю чи свободі загрожує небезпека через їхню релігію:
а) Паризька хартія для нової Європи;
б) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
в) Конвенція про статус біженців;
г) Конвенція щодо дискримінації у сфері праці й занять.
10. Який документ відзначає, що під час «здійснення своїх прав і свобод кожна
людина повинна зазнавати лише таких обмежень, які встановлені законом
виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод
інших та задоволення справедливих вимог моралі, громадського порятунку і
загального добробуту в демократичному суспільстві»:
а) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
б) Загальна декларація прав людини;
в) Конвенція щодо дискримінації у сфері праці й занять;
г) Паризька хартія для нової Європи.

Навчально-методичні матеріали для контролю
Питання за кожною темою навчальної дисципліни відповідно до робочої
програми
Завдання для контрольних робіт
1. Місце релігієзнавства у системі гуманітарних знань.
2. Головні функції релігійного культу.
3. Соціально-політичні, ідеологічні, психологічні чинники виникнення
християнства.
4. Передумови виникнення ісламу.
5. Спільні й відмінні особливості християнства та інших релігій.
6. Головні догматичні й канонічні розходження між католицизмом і
православ’ям.
7. Загальні особливості релігійних учінь секулярного характеру.
Змістовий модуль І. Сутність релігієзнавства та його роль у формуванні
особистості
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1. За яким документом релігійним громадам було частково надано право
юридичної особи: а) Положення «Про релігійні об’єднання в Українській РСР»
1976 р.; б) Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» 1991 р.; в)
Декрет «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 1919 р.
2. Монастирі, релігійні братства, духовні навчальні заклади відносяться до:
а) релігійних громад; б) релігійних організацій; в)релігійних культів.
3. Правоздатність релігійних організацій визначає: а) церква; б) статут; в)
загальні збори віруючих.
4. У якому документі зазначалось, що релігійні громади не мають права
створювати каси взаємодопомоги, надавати матеріальну допомогу віруючим,
зберігати в молитовних спорудах додаткову літературу:
а) Правила про культи 1919 р.; б) Положення «Про релігійні об’єднання в
Українській РСР» 1976 р.; в) Закон «Про свободу совісті та релігійні
організації» 1991 р.
5. Яка стаття Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
1991 р. наголошує, що священнослужителі, релігійні проповідники зарубіжних

організацій проводять богослужіння лише в тих громадах, за запрошенням яких
вони прибули:
а) ст. 14; б) ст. 18; в) ст. 24.
6. Чи надано право релігійним організаціям, відповідно до законодавства
України на володіння власністю, а також право на землекористування: а) так; б)
ні.
7. Чи може бути у власності релігійних організацій майно, що знаходиться
за межами України: а) так; б) ні.
8. Чи надає чинне законодавство релігійним організаціям право звертатись
за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх: а)
так; б) ні.
9. Чи мають право правоохоронні органи, зокрема міліція, обмежити
свободу совісті громадян: а) так; б) ні.
10. В якому році було скасовано кримінальну відповідальність за
порушення законодавства про відокремлення церкви від держави, а школи від
церкви: а) 1991; б) 1992; в) 1997.
11. Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової,
національної належності чи ставлення до релігії несе за собою: а)
дисциплінарну; б) адміністративну; в) кримінальну відповідальність.
12. Чи передбачено чинним законодавством кримінальну відповідальність
за відмову від чергового призову на дійсну військову службу за релігійними
мотивами: а) так; б) ні.
13. Чи мають право працівники правоохоронних органів використовувати
заходи примусу щодо віруючих і релігійних організацій для припинення
протиправних дій:
а) так; б) ні.
14. Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи
необхідно мати таку кількість осіб, як: а) 10; б)15; в) 20.
16. Місцева релігійна організація віруючих громадян того самого культу,
віросповідання, напрямку, течії або толку, які добровільно об’єдналися з метою
спільного задоволення потреб:
а) релігійною організацією;
б) релігійною громадою;
в) релігійним братством.

17. Спори з питань щодо володіння і користування культовими будівлями і
майном вирішуються:
а) обласними та місцевими органами управління;
б) міністерством юстиції;
в) Верховним Судом України.
18. Якій формі вільнодумства властиві найбільш крайні, найрадикальніші
прояви колективної, індивідуальної свідомості та дій:
а) нігілізм;
б) атеїзм;
в) антирелігійний скептицизм.
19. Світоглядна установка, яка передбачає незалежність людини від релігії
та церкви у вирішенні її суспільних та особистих проблем, характеризується як:
а) свобода совісті;
б) свобода віросповідання;
в) вільнодумство.
20. Заперечення релігії, не пов’язане з обстоюванням будь-яких
світоглядних засад, духовних орієнтирів та цінностей відноситься до такої
форми вільнодумства як:
а) атеїзм;
б) богоборство;
в) нігілізм.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Предмет релігієзнавства.
2. Структура релігієзнавства, його категорії, принципи і риси.
3. Сутність і структура релігії. Соціальні функції релігії.
4. Основні теорії походження релігії.
5. Релігія як суспільно-історичне явище.
6. Релігійний дуалізм. Монотеїзм та політеїзм.
7. Загальна характеристика етнічних релігій.
8. Загальна характеристика світових релігій.
9. Первісні релігійні вірування.
10.Ранньоісторичні форми релігійних вірувань (тотемізм, фетишизм, магія,
анімізм) та їхнє виявлення в сучасних релігіях.
11.Релігія Давнього Єгипту, Давньої Греції і Давнього Риму.
12.Релігія давніх слов'ян та давніх іранців.
13.Виникнення та розвиток юдаїзму. Тора і Талмуд.
14.Філософські й моральні принципи юдаїзму.
15.Юдейські свята і обряди.
16.Синтоїзм як релігія. Індійські релігії. Релігії Давнього Китаю.
17.Морально-етичні принципи буддизму.

18.Напрями і течії буддизму.
19.Виникнення християнства та основні етапи його еволюції.
20.Християнські віровчення, культ, свята.
21.Православ'я. Характеристика головних православних церков.
22.Історичний розвиток православ'я в Україні.
23.Біблія як джерело християнського віровчення.
24.Історія УАПЦ та УГКЦ.
25.Католицизм та його особливості в порівнянні з православ'ям.
26.Протестантизм та його течії.
27.Спільне та відмінне у католицизмі і протестантизмі.
28.Священні книги мусульман. Віровчення, обряди та свята ісламу.
29.Напрями і течії ісламу.
30.Свобода совісті як загальнолюдська цінність.
31.Основні віхи релігійної історії України.
32.Характеристика основних релігійних конфесій у сучасній Україні.
33.Нові релігійні течії в Україні.
34.Міжнародні стандарти свободи совісті.
35.Правові засади релігійного життя України.
36.Адвентизм. Церква АСД в Україні: особливості віровчення та культу.
37.Баптизм. Церква ЄХБ в Україні: особливості віровчення та культу.
38.Буддизм: особливості віровчення та культу.
39.Держава і церква, види їхніх відносин
40.Іслам: особливості віровчення та культу. Іслам в Україні.
41.Історичні форми критики релігії. Вільнодумство як явище культури.
42.Юдаїзм в Україні: особливості віровчення та культу.
43.Кальвінізм: особливості віровчення та культу. Закарпатська реформаторська
церква в Україні.
44.Католицизм: особливості віровчення та культу. Католицизм в Україні.
45.Конституційно-правові гарантії свободи віросповідання в Україні.
46.Концептуальна характеристика сутності релігії. Релігійна ідеологія та
світогляд
47.Лютеранство: особливості віровчення та культу. Евангелічно-лютеранські
церкви в Україні.
48.Національні релігії світу: загальна характеристика.
49.Нетрадиційні (неорелігії) культи в Україні: особливості віровчення та
культу. Товариства свідомості Крішни та РУН-віри.
50.П’ятидесятники. Церкви п’ятидесятників в Україні: особливості віровчення
та культу.
51.Політеїстичні релігії в історії культури людства: загальна характеристика
52.Православ’я: особливості віровчення та культу.
53.Протестантизм: загальні особливості віровчення та культу.
54.Релігія в структурі духовних цінностей. Характеристика моральних та
естетичних релігійних цінностей.
55.Руські православні старообрядницькі церкви в Україні: особливості
віровчення та культу.

56.Соціальні функції і соціальна роль релігії.
57.Українська православна церква: генезис, етапи еволюції
58.Уніатство. Українська греко-католицька церква: етапи еволюції, особливості
віровчення та культу.
59.Функції релігійних організацій в суспільстві.
60.Характеристика дохристиянських вірувань та культів східних слов’ян.

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної
дисципліни
І. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
1. Навчальні й навчально-методичні засоби навчання:
- рекомендовані навчальні посібники, підручники, довідкові видання з
дисципліни;
- плани-конспекти лекцій;
- плани проведення семінарських та практичних занять;
- ключові поняття і терміни, методичні рекомендації для викладачів і
студентів, теми рефератів і доповідей, завдання для самостійної роботи
слухачів;
- контрольні та додаткові питання, тестові завдання, завдання для
модульного контролю, питання для підсумкового контролю знань.
2. Матеріали для мультимедійного супроводу:
- мультимедійні презентації за темами навчальних занять.
3. Тренінгові комп'ютерні програми:
- програма для проміжного та підсумкового тестового контролю.
4. Навчальні відеофільми, аудіозаписи та інші матеріали, призначені для
передачі телекомунікаційними каналами зв'язку.
ІІ. Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни
1. Комп’ютер.
2. Мультимедійний проектор.
3. Відповідний комплекс програмного забезпечення.
4. Екран.
5. Інше технічне забезпечення відтворення мультимедійних презентацій.

Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для
лекцій і семінарів
1. Методичні рекомендації для викладачів і студентів, завдання для
проведення поточного та підсумкового контролю знань, тестові завдання та
інші методичні матеріали для лекцій і семінарів, нормативно-правові акти, які
регламентують питання свободи совісті та віросповідання.
2. Веб-сайти бібліотек та інші електронні ресурси в мережі Інтернет.
3. Мультимедійні курси лекцій, посібники, підручники з релігієзнавства.
4. Мультимедійні презентації за темами навчальних занять, презентаційні
матеріали наукових конференцій з відповідною проблематикою, електронні
документи з наочними засобами навчання, таблиці, діаграми, коментовані
схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.
5. Навчальні, документальні фільми та інші відеоматеріали.
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