
5 Методичні рекомендації до курсу 

Матеріали лекцій 
 

ТЕМА 1  
Вступ до курсу. Взаємозв’язок релігії та політики (2 год.) 

 
Предмет, мета та завдання навчального курсу “Політика і релігія”, 

його специфіка та місце серед спеціальних політологічних дисциплін. 
Актуальність вивчення курсу майбутніми політологами. 

Релігія в контексті політичного життя. Політична та духовна вла-
да. Структурний та функціональний рівні взаємозв’язку політики та 
релігії. Релігія як символ, засіб ідентифікації у полярному світі. Осно-
вні типи державно-церковних відносин. Передумови та механізми 
впливу релігії на політику. Релігійні елементи в системі легітимації 
влади. 

Релігія і світовий політичний процес. Вплив релігії на міжнародні 
відносини. Міжнародні релігійні організації. Релігійні війни чи полі-
тичні конфлікти? Міжконфесійні конфлікти та їх урегулювання. 

 
ТЕМА 2  

Державно-церковні відносини: історія проблеми (4 год.) 
 
Держава як основний елемент політичної системи суспільства. 

Історичні форми взаємовпливу політичних та релігійних інституцій. 
Національно-державні релігії стародавніх цивілізацій та їх роль у дер-
жавотворчих процесах. Нині діючі національно-державні релігії: ін-
дуїзм, іудаїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм. Передумови виник-
нення світових релігій. 

Буддизм. Імперія Маур’їв. Махаяна. Хінаяна. Поширення буддиз-
му в країнах Південно-Східної Азії. Монастирі. Роль буддизму в сус-
пільно-політичному житті країн Азії. 

Християнство. Виникнення християнства. Еволюція політики 
щодо християнства у Римській імперії. Нікейський собор. Християні-
зація варварських королівств у Західній Європі. Утворення Папської 
держави. Протиріччя між західним (римським) та східним 
(візантійським) християнством. Розкол християнської церкви (1054). 

Католицизм. Боротьба світської та духовної влади за верховенст-
во. Церковні реформи папи Григорія VII. Інвеститура. Інокентій ІІІ. 
Запровадження інквізиції. Боніфацій VIII та Філіп IV Красивий. 
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“Авіньйонський полон пап”. Велика Схизма. Єресі. Соборний рух. 
Реформація як релігійний та соціально-політичний феномен.  

Протестантизм. Лютеранство та англіканство як державні релігії. 
Релігійна політика Англії в XVI-XVIII ст. Кальвінізм як прапор бур-
жуазних революцій. Релігійна політика Генріха IV та Ришельє у 
Франції. Пізній протестантизм (баптисти, квакери, адвентисти, п’яти-
десятники, Свідки Єгови). Контрреформація. Тридентський собор. 
Орден єзуїтів. Політика Габсбургів в Іспанії та Австрії. Боротьба з 
вільнодумством та атеїзмом. 

Антиклерикалізм та рух Католицької ідеї. Ліквідація Папської 
держави. “Римське питання”. І Ватиканський собор. Позавіросповідні 
форми релігії. Масонство: причини виникнення, доктрина, вплив на 
політичні процеси. “Великий Схід Франції”.  

Православ’я. Принцип цезаропапізму у політиці Візантійської 
імперії. Християнізація південно-східних та східних слов’ян. Київська 
Русь. Заснування Київської митрополії. Становлення російської пра-
вославної церкви після монголо-татарської навали. Боротьба Москви 
та Литви за підпорядкування Київської митрополії. Релігійна політика 
московського князя Дмитра Донського. Поділ Київської митрополії 
на Київську та Московську. Загибель Візантії. Доктрина “Москви як 
третього Риму”. Встановлення автокефалії Московської церкви 
(1589). Церковна реформа Никона. Розкольники. Релігійна політика 
Петра І. Ліквідація патріархату. Найсвятіший Синод. Імперія та РПЦ 
у XVIII – на початку ХХ ст.  

Іслам. Експансія арабів. Арабський халіфат. Шиїзм та сунізм. Ша-
ріат. Джихад. Суфізм. Поширення ісламу. Дамаський та багдадський 
халіфат як теократичні держави. Мусульманські держави на Піреней-
ському п-ові. Османська імперія. Халіфат. Політична роль ісламу в 
середні віки та новий час. Реформаторські рухи в ісламі в ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

 
ТЕМА 3 

Держава і церква у ХХ столітті (2 год.) 
 
Політична та релігійна ситуація в світі на початку ХХ ст. Поши-

рення раціоналізму, антиклерикалізму, атеїзму, марксизму, анархізму. 
Перша світова війна та релігійні проблеми.  

Релігія і церква в СРСР. Революція в Росії, її вплив на загально-
світову політичну та релігійну ситуацію. Відновлення патріархату в 
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Росії. Патріарх Тихон. Політика більшовиків щодо релігії і церкви: 
декларації та дійсність. VIII з’їзд РКП(б). “Війна з релігією”. О. Яро-
славський. Розкол РПЦ. Наступ на релігію в 30-ті рр. Войовничий 
атеїзм. Релігійна політика радянської держави під час Другої світової 
війни та в післявоєнний період. Релігійне відродження в СРСР доби 
перебудови. Святкування 1000-річчя Хрещення Русі. Патріарх Мос-
ковський і всієї Русі Алексій ІІ (1990). Релігійна політика Росії в  
90-ті рр. 

Релігійно-політична ситуація в країнах Заходу. Католицизм. 
Папство та фашистська держава. Латеранська угода та конкордат. 
Утворення держави Ватикан. ІІ Ватиканський Собор. Політика пап 
Іоанна ХХІІІ та Павла VI. Понтифікат Іоанна Павла ІІ. Новий Каноні-
чний кодекс католицької церкви (1984). Масові католицькі організа-
ції. Екуменізм. Протестантські церкви у світовій політиці ХХ ст. Хри-
стиянські політичні партії та їх роль у політичному житті країн Захо-
ду. Масонство у світовій політиці ХХ ст. 

Релігійна ситуація в країнах Сходу. Морально-етичне вчення  
М. Ганді, його вплив на політичне життя Індії. Іслам. Зміна ситуації в 
ісламському світі. Політика Кемаля Ататюрка в Туреччині. Панісла-
мізм. Деколонізація Азії та Північної Африки. Концепції “ісламського 
відродження”, “ісламського соціалізму”, “ісламської держави”. Лівій-
ська Джамахірія. Ісламська революція в Ірані. Ісламський фундамен-
талізм та його еволюція. Міжнародні ісламські організації.  

Неорелігії (новітні релігійні рухи). Причини виникнення, класифі-
кація, вплив на політичне життя.  

 
 ТЕМА 4  

Державно-церковна політика в Україні:  
історія та сьогодення (4 год.) 

 
Дохристиянські вірування східних слов’ян. Запровадження хрис-

тиянства на Русі. Церковне життя в Київській державі. Наслідки мон-
голо-татарської навали для розвитку православної церкви. Заснування 
Галицької митрополії. 

Церковне життя в Україні в ХІV-ХVІ ст. Становище православної 
та католицької церков у Великому князівстві Литовському. Ранній 
протестантизм в Україні. Социніанство. Берестейська унія та її нас-
лідки. Православна та уніатська церкви в першій половині ХVІІ ст. 
Відновлення православної ієрархії в Україні. Й. Борецький. П. Моги-
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ла та його церковні реформи. Православна церква в роки Національ-
но-визвольної війни та Руїни. Ліквідація автономії української церкви 
та приєднання її до Московського патріархату. Іслам як державна 
релігія Кримського ханства. 

Православна, католицька й греко-католицька церкви в Україні у 
ХVІІ – на початку ХХ ст. Ліквідація Російською імперією УГКЦ на 
землях Правобережної України (1839, 1875). Протестантські громади 
(баптизм, адвентизм, єговізм). УГКЦ в Галичині. Митрополит А. Ше-
птицький. Позавіросповідні форми релігії в Україні та їх зв’язок із 
політичними рухами (масонство). 

Церква в умовах української революції та національно-визвольних 
змагань. Виникнення УАПЦ. Митрополит В. Липківський. Релігійна 
політика українських урядів 1917-1920 рр. Декларації та реальна ра-
дянська політика щодо релігії і церкви. “Войовничий атеїзм”. Обнов-
ленська церква в Україні. Ліквідація УАПЦ. Церква в роки Великої 
Вітчизняної війни. Львівський церковний собор (1946). Ліквідація 
УГКЦ та об’єднання її з РПЦ. “Катакомбна церква”. Становище про-
тестантських громад у радянський період. Релігійне дисидентство. 
Боротьба за легалізацію УГКЦ. Й. Тереля.  

 
ТЕМА 5  

Релігійні права та свободи людини: історія становлення,  
зарубіжний досвід, ситуація в Україні (2 год.) 

 
Поняття свободи совісті як конституційно-правової категорії. 

Ідеї релігійної терпимості та толерантності в працях видатних мисли-
телів стародавнього світу та середньовіччя. Відродження, Реформа-
ція, Просвітництво як кроки на шляху визнання релігійної та політич-
ної свободи особи. Свобода совісті у вченні баптистів. П. Бейль, Во-
льтер, Гельвецій. Антиклерикалізм та атеїзм. Сучасне розуміння сво-
боди совісті, його філософсько-етичні та політико-правові аспекти.  

Групи держав за правовим статусом церкви. Свобода совісті як 
принцип взаємовідносин держави і церкви. Відображення принципу 
свободи совісті в правових актах зарубіжних країн, України, міжнаро-
дних правових документах. “Акт про віротерпимість” (1689). Консти-
туція США. Білль про права (1789). “Декларація прав людини й гро-
мадянина” (1789). Свобода совісті та відокремлення церкви від дер-
жави: історія та сучасний досвід зарубіжних країн (США, Велика 
Британія, Франція, Італія та ін.)  
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ІІІ Універсал Центральної Ради (1917). Конституція УНР (1918). 
Закони про Тимчасовий державний устрій України (1918). Основний 
Державний Закон УНР (1919). Конституції Радянської України 1919, 
1929, 1937, 1978 рр. Декларовані та реальні права. Закон УРСР “Про 
свободу совісті та релігійні організації” (1991). Закон України “Про 
альтернативну (невійськову) службу” (1991). Конституція України 
(1996). Сучасна ситуація в Україні. 

Статут ООН (1945). Загальна Декларація прав людини (1948). Єв-
ропейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 
(1950). Заключний Гельсінкський Акт РБСЄ (1975). Декларація ООН 
про ліквідацію усіх форм нетерпимості й дискримінації на основі ре-
лігії або переконань (1981). Заключний Віденський Акт КБСЄ (1989). 
Паризька Хартія для нової Європи (1990).  

 
ТЕМА 6  

Роль релігії у політичних конфліктах:  
історія та сучасність (2 год.) 

 
Поняття політичного конфлікту. Функції релігії у конфліктах. 

Проблеми війни та миру у релігійних доктринах. Насилля та нена-
сильство. Релігійний фанатизм та нетерпимість. Прозелітизм 
(примусове навернення в іншу віру). Проблема релігійного та полі-
тичного тероризму. 

Історія проблеми. Роль релігії в політичних конфліктах у стародав-
ню добу. Релігійні війни доби Середньовіччя. Арабська експансія. Хрес-
тові походи. Духовно-лицарські ордени. Реконкіста. Завоювання Амери-
ки. Експансія Османської імперії. “Тінь Півмісяця над Європою”. Туре-
цько-татарська агресія щодо українських земель. Тридцятилітня війна. 

Роль релігії в антифеодальних та національно-визвольних рухах. 
Народні повстання та єресі (катари, альбігойці). Гуситський рух у 
Чехії. Селянська війна у Німеччині. Буржуазна революція у Нідерлан-
дах. Релігійні війни у Франції в XVI ст.: католики і гугеноти, Варфо-
ломіївська ніч. Пуританізм в Англійській буржуазній революції. Релі-
гійний чинник в Американській та Великій Французькій революціях 
XVIII ст. Колоніалізм та релігійне питання. Місіонери. Боротьба бал-
канських народів проти османського панування. Кавказьке питання у 
ХІХ ст. Повстання тайпінів у Китаї. Роль православ’я в козацько-
селянських повстаннях в Україні та Національно-визвольній війні 
українського народу середини XVII ст.  
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Релігійне забарвлення політичних конфліктів у ХХ ст. Проблема 
Північної Ірландії (Ольстер). Палестинська проблема. Релігійний фак-
тор в арабо-ізраїльському конфлікті. Індо-мусульманське протистоян-
ня в Індії. Індо-Пакистанська проблема. Далай-Лама та проблема Ти-
бету в політичній історії КНР. Югославський конфлікт: історія та су-
часність. Іракський конфлікт. Чеченська проблема. Міжконфесійні 
конфлікти в Україні: шляхи розв’язання. 

Як уникнути релігійного та політичного протистояння? Шляхи 
вирішення політичних конфліктів. Роль церковних інституцій у про-
цесі мирного врегулювання.  

 
ТЕМА 7 

Сучасна релігійна ситуація в світі та в Україні:  
головні тенденції та перспективи на ХХІ ст. (2 год.) 

 
Нова геополітична ситуація в світі (початок 1990-х рр.). Скасування 

біполярності та формування багатополюсного світу. Європейський Со-
юз. Роль Ватикану та папи Іоанна Павла ІІ у врегулюванні міжнародних 
проблем. Підвищення ролі країн Азії в світі (Японія, Китай). “Ісламський 
фактор” у міжнародних відносинах наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
Ісламізація країн Середньої Азії. Іслам та сепаратистські рухи в Росії. 

Позавіросповідні форми релігії (квазірелігії) та їх роль у сучасно-
му світі. Масонство, його вплив на політику. Відродження масонства 
в країнах Центральної та Східної Європи. Неокульти (новітні релігій-
ні рухи) та їх вплив на громадсько-політичне життя провідних країн. 

Релігійне піднесення в Україні (друга половина 1980-х рр.). Дина-
мізм релігійного життя. Реалізація в Україні принципу свободи совіс-
ті. Ступінь релігійності в Україні. Зміни в релігійній свідомості. Релі-
гія і політичні партії в Україні. Молодь і релігія. Інтелігенція і релігія. 
Соціальне вчення та соціальна діяльність церкви. 

Сучасна релігійна ситуація в Україні. Православні конфесії в 
Україні: УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ. Римо-Католицька церква. УГКЦ. 
Зростання чисельності та впливу протестантських конфесій в Україні. 
Іслам. Іудаїзм. Зростання популярності позавіросповідних форм релі-
гії. Масонство. Неокульти в Україні. Релігійна ситуація в Миколаївсь-
кій області. 

Екуменічний рух в Україні. Святкування 2000-річчя Різдва Хри-
стового. Візит Папи Римського Іоанна Павла ІІ в Україну. Майбутнє 
основних релігійних конфесій в Україні. Перспективи на ХХІ ст. 


