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ВСТУП 

 

 Програма складена кафедрою філософії Історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса Грінченка з урахуванням вимог 

Міністерства освіти і науки України щодо об’єму професійних знань, які мають 

продемонструвати ті, хто бажають вступити в аспірантуру зі спеціальності 

031 Релігієзнавство.   

Мета іспиту – встановити глибину необхідних знань претендента зі 

спеціальності та рівень його підготовки до самостійної науково-дослідної роботи.  

Під час вступного іспиту претендент має продемонструвати чітке розуміння 

основного завдання релігієзнавства, яке полягає у науковому аналізі феномену 

релігії, визначенні сутності релігії, дослідженні розвитку та прогнозуванні 

інституційних процесів у міжконфесійних та державно-церковних відносинах, а 

також мети наукових досліджень зі спеціальності «Релігієзнавство» – 

історіософська інтерпретація процесів у релігійно-церковному комплексі, 

дослідження тенденцій розвитку сучасних релігійних і міжконфесійних процесів. 

Претендентові необхідно вміти виділяти такі основні аспекти вивчення 

релігієзнавчої проблематики і відповідно релігієзнавчого знання:  

- орієнтувати у розмаїтті релігійної палітри сучасного світу; 

- аналізувати релігійні доктринальні особливості та їхній зв'язок з історією 

культури; 

- бачити зв'язки морально-етичних доктрин релігій світу із 

загальнолюдськими моральними уявленнями; 

- розуміти  вплив релігій світу на формування цивілізаційних ідеалів 

людства; 

- застосовувати отримані теоретичні знання у практичному орієнтуванні у 

світі релігій; 

- формувати стратегії пошуку діалогу між представниками різних конфесій  

задля досягнення громадянської злагоди в суспільстві. 

Претендентові на вступ в аспірантуру зі спеціальності 031 Релігієзнавство 

необхідно оцінювати та аналізувати суспільно-історичну природу релігій, 

доктринальні особливості релігій світу, обґрунтовувати власну світоглядну 

позицію щодо значення релігії у суспільному житті, акцентувати увагу на 

вихованні толерантності до релігійних надбань людства визначати напрями 

пошуку діалогу між віруючими різних конфесій як засобу досягнення 

громадянської злагоди. 
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І. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Релігієзнавство як галузь наукового знання 
Поняття релігії, проблеми походження релігії. Об’єкт, предмет, мета, 

завдання релігієзнавства. Структура релігієзнавства. Дисциплінарна система 

релігієзнавства: філософія і феноменологія релігії, соціологія і психологія релігії, 

історія та історіософія релігії, географія релігії, релігієзнавча герменевтика, 

порівняльне релігієзнавство.  

Категорії, принципи і риси академічного релігієзнавства. Релігієзнавство і 

богослов’я. Світська сутність релігієзнавства як навчальної дисципліни. Методи 

дослідження в релігієзнавстві та методологічні принципи його функціонування. 

Термінологія сучасного релігієзнавства.  

 

Тема 2. Релігія в її сутності, структурі та функціях 
Релігія яке предмет релігійно-історичних досліджень. Концепції релігії: 

богословсько-теологічні концепції; філософський аналіз релігії; наукові 

дослідження релігії. Джерельна база і сучасні наукові дослідження в галузі 

релігієзнавства. 

Сутність релігії як соціального феномену. Основні підходи щодо 

тлумачення сутності релігії: Теологічна та релігієзнавча інтерпретації релігії. 

Структура релігії. Функції релігії : світоглядна, регулятивна, компенсаційна, 

комунікативна, інтегративна, ідеологічна, політична, культуроформуюча, 

легітимуюча. Структура релігійного комплексу.  

Основні теорії походження релігії. Релігійні традиції та історичний процес. 

Типологія релігій. Проблеми класифікації та типологізації релігій.  

Передумови науково-теоретичного вивчення релігії. Специфіка релігійного 

світосприйняття та світорозуміння.  
 
Тема 3. Природа і різновиди етнічних релігій 
Етнологія релігій як наукова галузь. Характерні риси етнічних релігій. 

Виникнення зороастризму, його культ та мораль. Головні особливості 

ведичної релігії.  

Три періоди розвитку етнорелігії  Індії: ведизм, брахманізм та індуїзм. . 

Синтоїзм – етнічна релігія Японії. Синтоїстське віровчення та культ. Еллінізм як 

етнорелігія Греції. Формування релігії Риму Конфуціанство та даосизм як 

локальні релігія Китаю: основні ідеї та особливості.  

Іудаїзм як монотеїстична національно-державна релігія іудеїв.  

 

Тема 4. Світові релігії. Буддизм та іслам 
Історичні передумови становлення та розвитку буддизму. Буддистське 

віровчення та культ.  

Виникнення і географія ісламу. Віровчення та культ ісламу. Основні ідейні 

напрями та течії ісламу. Історія ісламу в Україні та його сучасний стан. 
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Тема 5. Виникнення та становлення християнства, його 

віровчення і культ 
Історико-культурні передумови виникнення християнства.  

Еволюція християнства в процесі його формування. Моральна система 

християнства. Особливості християнського віровчення та культу. Християнські 

свята. Причини розколу у християнстві. 

Взаємовідносини католицизму та православ’я опісля ІІ Ватиканського 

собору. Християнство в Україні: від конфронтації до діалогу.  Вплив 

міжконфесійних відносин на духовне життя українського суспільства. 

 

Тема 6. Основні напрями християнства 
Основні ідейні положення православ’я. Особливості православного 

віровчення та культу. Церкви Вселенського православ’я. 

Католицизм як один з ключових напрямів християнства. Католицьке 

віровчення та культ. Соціальна доктрина католицької церкви. 

Ідейно-політичні передумови Реформації. Протестантські напрями: 

особливості віровчення та культу. 

Релігія і Церква в історії України. Географія релігій незалежної України. 

Нові релігійні течії на українських теренах Ідея національної церкви та 

національної релігії.  

 

Тема 7. Сучасні неорелігії 
Ідейно-політичні та релігійно-культурні передумови формування неорелігій. 

Загальні риси неорелігій. 

Релігії орієнтального напряму. Синтетичні релігії . 

Неоязичництво. Саєнтологічні рухи . 

 

Тема 8. Свобода совісті: сутність і правове забезпечення 
Історичні аспекти розвитку свободи совісті як категорії права. Сутність і 

багатоаспектність свободи совісті. Міжнародні стандарти свободи совісті. Правові 

засади релігійного життя України. Закон України «Про свободу совісті і релігійні 

організації»: його основні положення щодо прав релігійних громад та їх 

обов’язків. 

Толерантність, віротерпимість, духовна свобода як складові ментальності 

українців. 
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ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ Й СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО  

ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  031 – РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
 

1. Буддизм 

2. Витоки українського православ’я 

3. Вселенське православ’я 

4. Географія релігій як галузь загального релігієзнавства 

5. Еволюція християнства в процесі його формування 

6. Езотеричні об’єднання і течії 

7. Етнологія релігії як наукова галузь 

8. Законодавство України про свободу совісті, релігії та переконань 

9. Зороастризм : особливості віровчення та культу  

10. Індуїзм  

11. Джайнізм  

12. Історичні умови поширення буддизму 

13. Історія і сьогодення конфесійної карти України 

14. Історія релігії і теологія: загальне та особливе 

15. Категорії, риси і принципи академічного релігієзнавства 

16. Католицтво: особливості віровчення і культу 

17. Конфуціанство 

18. Коран – священна книга мусульман 

19. Методологія та джерельна база релігієзнавства 

20. Нетрадиційні релігії   

21. Організаційна структура Римо-католицької церкви 

22. Ортодоксальне християнство: основи віровчення і культу 

23. Основні теорії походження релігії 

24. Особливості віровчення та культу раннього протестантизму  

25.  Особливості віровчення, культу і організації ісламу 

26. Особливості православного віровчення та культу 

27. Первісні форми релігії  

28. Передумови науково-теоретичного дослідження релігії 

29. Пізній протестантизм: особливості віровчення та культу 

30. Порівняльне релігієзнавство : зміст, завдання, функції 

31. Протестантизм та його напрямки  

32. Психологія релігії як галузь релігієзнавства 

33. Релігієзнавство як наукова дисципліна 

34. Релігійна свобода і релігійні права людини в Україні 

35. Релігійна система індуїзму 

36. Релігійні системи Ірану 

37. Релігійні традиції Індії 

38. Релігійні традиції та історичний процес 

39. Релігійні уявлення Китаю 

40. Релігійно-політичні чинники християнізації Київської Русі 

41. Релігія і Церква в історії незалежної України 
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42. Релігія як соціально-психологічний і культурний феномен  

43. Роль монастирів у становленні української духовно-релігійної культури 

44. Свобода совісті: історично-релігієзнавче осмислення 

45. Свобода совісті: сутність і правове забезпечення 

46. Синтоїзм  

47. Соціальна доктрина католицької церкви 

48. Соціологія релігії як складова академічного релігієзнавства 

49. Специфіка релігійного світосприйняття та світорозуміння 

50. Стан та динаміка релігійності в Україні 

51. Становлення та розвиток іудаїзму 

52. Структура релігієзнавства 

53. Структура релігії 

54. Сучасні протестантські напрями в Україні 

55. Типологія релігії, принципи та критерії класифікації форм релігії 

56. Філософія релігії як розділ академічного релігієзнавства 

57. Функції і роль релігії в сучасному суспільстві 

58. Християнізація Київської Русі: історичні, психологічні, моральні наслідки 

59. Юдаїзм як націоналістична релігія Ізраїлю 

60. Язичництво як етнічна релігія: загальна характеристика 
 
 
 

ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З КУРСУ: 

 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо претендент повно і правильно відповідає 

на питання, виявляє розуміння завдань релігієзнавства, демонструє своє особисте 

ставлення до них, виявляє виражену суб’єктивну позицію, вільно оперує 

знаннями з  релігієзнавства і філософії релігії, демонструє уміння розглядати 

проблему в загальному контексті міждисциплінарного підходу, порівнювати і 

оцінювати різні наукові підходи, виділяти проблеми, виникаючі суперечності, 

перспективи. Виклад питання базується на сучасному знанні суті релігієзнавства, 

проблем її формування і розвитку, підкріплюється посиланнями на ключові 

роботи фахівців у цій галузі. Претендент виявляє знання історико-філософського 

та релігієзнавчого процесу, ключових понять; розуміє закономірності і принципи 

розвитку сучасного наукового знання. Вільно веде діалог з членами комісії, 

користується сучасною філософською, релігієзнавчою і науковою лексикою.  

Оцінка «добре» ставиться, якщо претендент недостатньо глибоко і докладно 

представляє та оцінює різні підходи до даної проблеми. Для його відповіді 

характерна недостатня інтеграція міждисциплінарних знань, при поясненні 

сучасних проблем релігієзнавства і філософії релігії допускається деяка 

еклектичність знань, неповнота аналізу і слабка  аргументованість власної точки 

зору. Відповідь на питання білету базується на знанні сучасних концепцій, проте 

спостерігається деяка суперечність методолого-теоретичних позицій. Претендент 

проводить взаємозв’язки висловлюваного теоретичного матеріалу з галуззю свого 

наукового дослідження. Діалог із членами комісії під час відповіді на запитання 

носить науково-філософський характер, відповіді претендента обґрунтовані, мова 
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грамотна, з використанням сучасної філософської і наукової лексики. У 

викладенні теоретичних положень є неістотні неточності і недоліки. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо претенденту важко розкривати окремі 

положення сучасного релігієзнавства і філософії релігії, відповідних теорій і 

концепцій. Положення, що висуваються, декларуються, але недостатньо 

аргументуються, не розкривається суть відмінностей концептуальних підходів. 

Відповідь на питання не має чіткого теоретичного обґрунтування, носить 

переважно описовий характер. У викладі матеріалу допускаються істотні 

помилки, відповідь носить репродуктивний характер і не відображає особистого 

ставлення претендента до висловлюваного знання, відповідь побудована не 

логічно, для чого постійно вимагаються уточнюючі запитання екзаменаторів. 

Претендент відчуває труднощі під час відповіді на запитання членів комісії, 

підміняючи наукове обґрунтування проблем міркуванням практично-побутового 

плану, характерні неточності у використанні філософської і наукової термінології.  

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо претендент не володіє знанням 

сучасного релігієзнавства і філософії релігії, його думки є поверховими та слабо 

аргументованими. Відсутнє розуміння міждисциплінарних зв'язків. Відповідь на 

запитання не має теоретичного обґрунтування, розкривається не в повному обсязі, 

виклад є нелогічним. При відповіді претендент виявляє незнання та нерозуміння 

більшої частини матеріалу, передбаченого програмою кандидатського іспиту, 

допускає істотні помилки, претенденту важко в їх виправленні навіть у разі 

запитань-уточнень екзаменаторів. Наукове обґрунтування проблем підміняється 

міркуваннями життєвого плану, в мові переважає побутова лексика, 

спостерігаються значні неточності у використанні філософської і наукової 

термінології.  
 
 


