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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Релігія як соціальний феномен відіграє важливу роль у суспіль-
стві. За роки войовничого безбожництва у країнах пострадянсько-
го простору, зокрема й в Україні, громадяни дійшли історичного та 
релігійного безпам’ятства, втрачено багато традицій, що пов’язували 
покоління, і те, що наші пращури сприймали від дитинства, що 
становило норму поведінки і моральні принципи суспільно-політич-
них інститутів і народу в соціумі — духовність.

Релігійна діяльність, релігійна свідомість, релігійні організації 
завжди впливали і продовжують активно впливати на суспільство, 
його самопочуття та життєдіяльність. Для більшості людей соціуму 
віра, здійснення релігійних культів, участь у релігійній діяльності 
визначають їх місце в суспільстві та відповідні соціальні функції в 
ньому. У цьому зв’язку та з інших причин соціологія релігії стала спе-
ціальною науковою галуззю наукового соціологічного знання.

Цілком правомірна теза, що без урахування стану та якісних ха-
рактеристик релігійності індивідів, груп, спільнот, функціональної 
ролі церкви в соціумі, які покликана осмислити та узагальнити соціо-
логія релігії, неможливо ефективно впливати на соціально-політичні 
інститути, управляти ними та суспільством загалом.

Для осмислення та засвоєння соціології релігії як специфічної, 
нової галузі соціологічного знання потребується попереднє засвоєн-
ня базових курсів: соціології, релігієзнавства, культури, філософії, 
історії, права та природничих наук. Спирання на ці знання сприяти-
ме ґрунтовному засвоєнню суті та функцій соціології релігії як галузі 
наукового знання.

З метою успішного засвоєння навчальної програми соціології 
релігії потрібно користуватися відповідними рекомендаціями та 
орієнтуватися на рівень вимог, викладених в організаційно-методич-
них матеріалах.

Після вивчення соціології релігії студенти складають іспит.
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“СОЦІОЛОГІЯ  РЕЛІГІЇ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічний

Тема 1. Соціологія релігії як галузь наукового соціологічного 
знання

Теоретико-методологічні засади соціології щодо осмислення ре-
лігії в сучасному суспільстві. Теоретичний та емпіричний рівні соціо-
логії релігії. Соціологія релігії: об’єкт, предмет.

Понятійно-категоріальний апарат соціології релігії. Зв’язок соціо-
логії релігії з іншими науками.

Становлення соціології релігії як галузі наукового соціологічно-
го знання. О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Л. Фейербах, К. Маркс, 
М. Вебер та їх вклад у розвиток соціології релігії. Функціональна 
роль соціології релігії в суспільстві. Розвиток соціології релігії віт-
чизняними дослідниками.

Література [�; �; 10; 19; 21; 2�; 65; 78; 89]

Тема 2. Становлення соціології релігії як самостійної 
дисципліни

Виникнення та становлення соціології релігії як науки. Витоки 
соціології релігії. Загальна характеристика етапів розвитку соціології 
релігії.

О. Конт — засновник соціології релігії. Вчення про релігію Г. Спен-
сера. Релігія у філософсько-соціологічній концепції Е. Дюркгейма. 
Проблеми соціології релігії у творах М. Вебера.

Література [�; 12; �0; �2; �9; 5�; 62; 69; 76; 95]

Тема 3. Методи дослідження в системі соціології релігії
Метод інтерв’ю та специфіка його проведення з віруючими, пред-

ставниками різних конфесій, віку, освіти, статі, атеїстами. Метод 
інтерв’ю як цілеспрямована бесіда. Складання програми та осмислен-
ня кола питань (суворо формалізоване інтерв’ю, інтерв’ю-анкета).

Метод анкетування. Урахування мети в підбірці проблемних пи-
тань (про фактичний стан речей у релігійній справі, свободу совісті, 
цінності, виховний аспект, стан релігійності, громадянську позицію, 
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співвідношення Церкви і держави, Церкви і політики, нерелігійні ін-
тереси та ін.).

Метод спостереження. Спостереження як метод збирання даних, 
первинної інформації, учасником якої є дослідник, і вимоги до підго-
товки для проведення, узагальнення тощо.

Література [�; 10; 19; 21; ��; �7]

Тема 4. Взаємодія людини та релігії в соціумі
Зміни парадигми мислення щодо релігії в суспільстві та осмис-

лення її релігієзнавчою й соціологічною науками. Феномен людини, 
її сутність і функції в соціумі з позицій релігійного вчення. Люди-
на і Космос. Людина і Бог. Богопізнання: проблеми і реалії в інтер-
претації релігійної та філософсько-соціологічної думки. Свобода 
людини та Господній Промисел у соціумі. Сенс буття людини в сус-
пільстві.

Література [2; �; 19; 21; ��; �2; 56; 62; 71; 78]

Тема 5. Методи та методика дослідження проблем релігії  
в системі соціології релігії

Підготовка соціологічних досліджень з релігійних проблем у со-
ціумі (підготовка тематики релігійних проблем викладачем, розда-
вання тем і консультації).

Збирання соціологічної інформації (підготовка коротких повідом-
лень студентів з цієї проблеми релігійної тематики).

Аналіз результатів соціологічного дослідження однієї з проблем 
соціології релігії (“Сучасний стан релігійності молоді”; “Проблеми 
релігійних обрядів у соціумі”; “Стан та шляхи формування духов-
ності в сучасному українському суспільстві”; “Шляхи формування 
релігійної свідомості студентів у процесі навчання в МАУП” та ін.).

Література [�; 15; 21; ��; �5; ��; �7; 5�; 8�; 98]

Змістовий модуль ІІ. Релігія в системі соціологічного знання

Тема 6. Релігія і суспільство в системі соціологічного  
аналізу

Релігія як суспільний феномен; структура релігії. Функції релігії 
в суспільстві: компенсаційна, світоглядна, комунікативна, регулятив-
на, інтегративна, виховна.
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Взаємозв’язок і взаємодія культури та релігії в суспільстві. Мов-
на культура в Богослужбовій практиці українських Церков. Релігія 
і держава в соціумі. Релігія і політика: взаємовплив. Основні пріори-
тети державної політики щодо релігії та Церкви в сучасному ук-
раїнському суспільстві.

Взаємодія релігії, науки та освіти в соціумі. Впровадження пра-
вославних цінностей у систему державної освіти (світської). Дуаліс-
тичний підхід до значення релігійної компоненти в соціумі. Сакралі-
зація та секуляризація як динамічні процеси в суспільстві.

Література [1; 2; 5; 20; 55; 6�; 75; 77; 8�; 85]

Тема 7. Християнське віровчення і християнський культ  
у сучасному українському суспільстві

Про святе Передання як першоджерело Божественного Об’яв-
лення. Святе Письмо (Біблія — священна книга християнства) — 
фундаментальний дороговказ суспільного буття. Структура і склад 
Біблії. Переклади Біблії. Основні ідеї та мотиви Біблії.

Християнська моральна доктрина: “Десять заповідей Божих”. 
“Нагірна проповідь Спасителя” — основа християнської моралі та 
найвагомішого впливу на людську свідомість у соціумі. Провидіння 
Боже та його осмислення соціологом щодо потреб функціонуван-
ня соціуму. Духовенство як соціальна спільнота. Релігійна культо-
ва діяльність у суспільстві. Розвиток духовної освіти в сучасному 
українському суспільстві. Духовна освіта з підготовки священно-
служителів. Становлення та викладання “Християнської етики” у 
сучасній українській школі. Народ — чинник церковного життя в 
соціумі.

Література [6; 8; 1�; ��; 27; 29; �0; �1; 75; 8�]

Тема 8. Конфесійний плюралізм в українському соціумі  
на етапі демократичних перетворень

Український конфесійний плюралізм. Відродження релігійного 
життя в українському суспільстві та проблеми його утвердження. 
Міжконфесійні конфлікти в регіонах України.

Толерантність як чинник міжконфесійної злагоди в суспільстві.
Проблемні суперечності в системі християнських церков на су-

часному етапі (у православ’ї).
Література [8; 1�; 2�; �6; ��; 5�; 6�; 70]
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Тема  9. Свобода совісті та її реалізація в українському  
соціумі на сучасному етапі суспільного розвитку

Свобода совісті: становлення і утвердження в соціумі. Закон Ук-
раїни “Про свободу совісті і релігійні організації” (1991 р.).

Висвітлення засобами масової інформації свободи совісті як чин-
ника формування релігійної культури в соціумі. Роль Інтернету у 
формуванні релігійної культури в українському суспільстві.

Релігійна соціалізація особистості та утвердження духовних цін-
ностей громадянського суспільства в сучасній Україні. Релігійність 
як форма буття релігії в суспільстві.

Література [2; 10; 19; ��; �8; 50; 51; 5�; 5�; 82]

Тема 10.  Соціальні проблеми в концепціях світових  
та етнічних релігій

Християнство та основні положення його соціальної доктрини. 
Підстави для соціальної доктрини в суспільстві. Соціальна доктрина 
православ’я щодо війни і миру, добра і зла в людському соціумі.

Ісламська концепція соціальної справедливості, викладена у Свя-
щенній книзі Коран. Висока відповідальність правителя, що отримав 
владу над мусульманами. Проблеми милосердя мусульманина щодо 
людей, дітей, дружини.

Загальна рівність людей у соціумі — характерна риса буддизму.
Література [2; �; 11; 15; 17; 61; 69]

Тема 11.  Внесок українських історичних особистостей 
релігійної та культурної сфер у розвиток  
та утвердження духовності в українському соціумі

Релігія в історичному бутті українського народу. Витоки релігій-
ного духу українства. Духовність українців. Києво-Печерська Лавра 
та її перші подвижники. Іларіон — “Слово про Закон і Благодать”. 
Петро Могила — видатна особистість у релігійно-освітній галузі. 
Григорій Сковорода та його філософія релігії. Суспільно-релігійні 
мотиви у творчості Тараса Шевченка. Громадянська релігія на те-
ренах України як кореляція побудови громадянського суспільства 
(науково-дискусійний підхід).

Література [�; 2�; 25; ��; 59; 76; 8�]
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Тема 12.  Конфесійний плюралізм в українському соціумі  
на етапі демократичних перетворень

Український конфесійний плюралізм та його особливості. Між-
конфесійні конфлікти в регіонах України: причини виникнення та 
шляхи подолання. Толерантність — важливий чинник міжконфесій-
ної злагоди в поліетнічному соціумі.

Література [2; 8; 9; 15; 17; 26; 27; �1; ��; 61]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Соціологія релігії як спеціальна соціологічна теорія.
 2. О. Конт — засновник соціології релігії.
 �. Вчення про релігію Г. Спенсера.
 �. Соціологія релігії Е. Дюркгейма.
 5. Проблеми соціології релігії у творах М. Вебера.
 6. Американська школа соціології релігії. 
 7. Марксистська концепція соціології релігії.
 8. Внесок вітчизняних соціологів у розвиток соціології релігії.
 9. Методи соціологічного дослідження релігії.
 10. Релігійна ідентифікація особистості.
 11. Культова та позакультова релігійна діяльність.
 12. Традиційні та нетрадиційні релігійні організації та їх функції в 

суспільстві.
 1�. Сакралізація: сутність, характеристика.
 1�. Секуляризація: сутність, характеристика.
 15. Релігійність у сучасному українському суспільстві.
 16. Нетрадиційні релігії у сучасному українському суспільстві.
 17. Іслам як тип світової релігії.
 18. Релігійна свідомість: сутність, структура, шляхи формування.
 19. Релігійні обряди (православні).
 20. Релігія і політика.
 21. Релігія і економіка.
 22. Міжконфесійні конфлікти: сутність, причини, шляхи поперед-

ження та розв’язання.
 2�. Релігія і влада.
 2�. Сучасний релігійний плюралізм у суспільстві.
 25. Печерська Лавра як духовний і культурний центр України.
 26. Духовність українського народу.
 27. Сім’я та проблеми міжконфесійного шлюбу.
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 28. Етнос і релігія.
 29. Релігійні організації в Україні та їх функціональна роль у суспіль-

стві.
 �0. Християнське виховання в Україні.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Соціологія релігії як галузь наукового соціологічного знання.
 2. Соціологія релігії: об’єкт, предмет.
 �. Понятійно-категоріальний апарат соціології релігії.
 �. Зв’язок соціології релігії з іншими науками.
 5. Соціологічні аспекти міфу за Б. Маліновським.
 6. Становлення соціології релігії: сутність концепції О. Конта.
 7. Вчення про релігію Г. Спенсера.
 8. Релігія у філософсько-соціологічній концепції Е. Дюркгейма.
 9. Проблеми соціології релігії у творах М. Вебера.
 10. Соціологія релігії Г. Зіммеля.
 11. Проблеми соціології релігії у творах М. Вебера.
 12. К. Манхейм — релігія в сучасному суспільстві.
 1�. Американська школа соціології релігії. 
 1�. Структурно-функціональний підхід до соціології релігії Т. Пар-

сона.
 15. Соціологія релігії в Україні та Росії.
 16. Функціональна роль соціології релігії в суспільстві. 
 17. Метод інтерв’ю та специфіка його проведення серед громадян.
 18. Метод анкетування та специфіка його проведення серед вірую-

чих громадян.
 19. Метод спостереження та специфіка його проведення серед пред-

ставників сучасних неорелігій.
 20. Шляхи підготовки, виконання та опрацювання дослідження в со-

ціології релігії.
 21. Взаємодія людини та релігії в соціумі.
 22. Зміни парадигми мислення щодо релігії в українському сус-

пільстві.
 2�. Феномен людини, її сутність і функції в суспільстві з позицій 

релігій.
 2�. Релігія — суспільний феномен.
 25. Функції релігії в суспільстві та їх характеристика.
 26. Взаємозв’язок і взаємодія культури і релігії в суспільстві.
 27. Релігія та політика в соціумі.
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 28. Релігія та наука в соціумі.
 29. Релігія та освіта (духовна і світська) у суспільстві.
 �0. Релігія і традиції: взаємозв’язок і взаємовплив.
 �1. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та Церкви в 

сучасному українському суспільстві.
 �2. Сакралізація: сутність і характеристика.
 ��. Секуляризація: сутність і характеристика.
 ��. Український конфесійний плюралізм та його особливості.
 �5. Міжконфесійні конфлікти в регіонах України: причини виник-

нення та шляхи подолання.
 �6. Толерантність — важливий чинник міжконфесійної злагоди в 

поліетнічному соціумі.
 �7. Новітні релігії в сучасному українському суспільстві.
 �8. Релігійна свобода: природа, правові та державні гарантії.
 �9. Методи соціологічного дослідження релігії.
 �0. Релігійна ідентифікація особистості.
 �1. Культова та позакультова релігійна діяльність.
 �2. Традиційні та нетрадиційні релігійні організації та їх функції в 

суспільстві.
 ��. Соціальні функції релігії в суспільстві.
 ��. Біблія — священна книга християн.
 �5. Християнська моральна доктрина.
 �6. Релігійна культова діяльність у сучасному українському сус-

пільстві.
 �7. Народ — чинник церковно-релігійного життя в соціумі.
 �8. Проблемні суперечності в системі життєдіяльності християн-

ських церков.
 �9. Свобода совісті: сутність, становлення та дотримання в українсь-

кому суспільстві.
 50. Висвітлення свободи совісті в Україні ЗМІ.
 51. Релігійна культура в сучасному українському суспільстві.
 52. Релігійна соціалізація особистості.
 5�. Роль Інтернету у формуванні релігійної інформації в суспільстві.
 5�. Соціальні проблеми в концепціях світових та етнічних релігій.
 55. Миротворча діяльність релігій у соціумі.
 56. Соціологічний аналіз стану релігійності в соціумі як передумова 

консолідації поліетнічного суспільства.
 57. Шляхи формування духовності в сучасному українському сус-

пільстві.
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 58. Релігійні організації в сучасному українському суспільстві та їх 
роль у соціумі.

 59. Вплив релігії на сім’ю.
 60. Проблеми християнського виховання в сучасному суспільстві.
 61. Форми змін у релігійній традиції під впливом змін у соціумі.
 62. Глобальні проблеми сучасності в їх релігійній інтерпретації.
 6�. Петро Могила — видатна особистість у релігійно-освітній галузі.
 6�. Григорій Сковорода та його філософія релігії.
 65. Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна.
 66. Етапи розвитку соціологічної думки.
 67. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні XXI ст.
 68. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан.
 69. Вірування давніх українців: вияви, постаті, стан.
 70. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин.
 71. Національні прояви православ’я: український аспект.
 72. Церкви і релігійні організації сучасної України.
 7�. Дохристиянські вірування українського народу.
 7�. Виникнення соціології релігії як наукової дисципліни.
 75. Концепція громадянської релігії, процес секуляризації у висвіт-

ленні Р. Беллі.
 76. Соціальна доктрина сучасного буддизму.
 77. Релігійна діяльність: зміст і форми реалізації в суспільстві.
 78. Оновлення релігії в сучасному світі.
 79. Соціологічні прогнози щодо майбутнього релігії.
 80. Роль і місце соціального управління релігійними процесами у 

стабілізації та інтеграції суспільства.
 81. Церква: загальна характеристика та функції.
 82. Проблеми сучасної соціології релігії у світі та в Україні.
 8�. Соціальні аспекти релігії в буддизмі.
 8�. Соціальні аспекти релігії в ісламі.
 85. Соціальні проблеми в протестантизмі.
 86. Шляхи формування духовності у молоді.
 87. Релігія і культура.
 88. Релігія і наука.
 89. Етнос і релігія.
 90. Державно-церковні відносини в Україні.
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