
1 

 

УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

 

Кафедра богослов’я та суспільствознавчих дисциплін  

імені Академіка УАН Івана Луцького 

 

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни  

Філософія релігії і теодіцея  
 

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ДИСЦИПЛІНА 

 

Освітньо-професійна  програма  першого рівня  вищої освіти  

за спеціальністю  041 «Богослов’я» 

 

 

 

                   Робоча програма затверджена на засіданні кафедри богослов’я та  

суспільствознавчих дисциплін імені Академіка УАН Івана Луцького гуманітар-

ного факультету 30 серпня 2018р. (протокол №1) 

 

 

 

Завідувач кафедри 

                                                                         кандидат філософських наук,  

                                                                         ліценціат теології 

 _________  О.І. Савчук 

30 серпня 2018 р. 



2 

 

 

ВСТУП 

Вивчення курсу «Філософія релігії і теодицея» відіграє важливу роль у си-

стемі професійної підготовки майбутніх спеціалістів, які готуються до наукової 

роботи в галузі фундаментальних досліджень з філософії та таких гуманітарних 

наук, як культурологія, історія, релігієзнавство, а також до педагогічної та ку-

льтурно-освітньої діяльності.  

У процесі викладання філософії релігії студенти ознайомлюються з таким 

складним духовним і суспільним феноменом, як релігія, осмислюють її приро-

ду, сутність, структуру, зміст, роль у життєдіяльності особи та історії духовно-

го розвитку суспільства, її вплив на духовне життя народів та суспільний про-

грес.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: ознайомити студентів з питаннями, які складають головний зміст філо-

софії релігії, допомогти їм усвідомити місце релігієзначих проблем у сис-

темі філософських знань. 

Завдання: 

– дати характеристику предмету, структури та методології філософії релігії, 

розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного 

знання (філософія, літературознавство, історія, історія філософії, релігієз-

навство, етика, культурологія, логіка, мовознавство, антропологія); 

– представити сучасні погляди на сутність, проблематику та дисциплінарну 

структуру філософії релігії, її морфологічну модель; 

– розкрити місце філософської рефлексії у релігієзнавчому комплексі; 

– охарактеризувати головні форми філософії релігії: філософське релігієзнавс-

тво та філософську теологію, проаналізувати особливості їх змісту; 

– розглянути основні конфесійні різновиди та напрями релігійної філософії. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

– специфіку філософії релігії як особливого типу філософствування; 

– богословсько-теологічні джерела конфесійної релігійної філософії; 

– ґенезу позаконфесійної філософської теології та неконфесійного філософсь-

кого релігієзнавства;  

– основні категорії, поняття, терміни і дефініції, за допомогою яких здійсню-

ється філософська рефлексія релігії; 

– систему філософських уявлень в осмисленні природи та суті релігії, її струк-

тури, змісту та ролі у житті людини і суспільства; 

вміти: 

– застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу проблем філософії релі-

гії; 
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– самостійно аналізувати різноманітні питання з філософської проблематики 

дослідження феномену релігії; 

– зокрема, розкривати зміст головних вчень, теорій, концепцій в галузі конфе-

сійної релігійної філософії, поза конфесійної філософської теології та неко-

нфесійного філософського релігієзнавства; 

– оперувати при цьому засвоєним категоріально-понятійним та термінологіч-

но-дефініційним апаратом філософської рефлексії.  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показни-

ків 

Галузь знань,  

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

 

Характеристика навча-

льної дисципліни 

денна фо-

рма на-

вчання 

заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 

04 «Богослов’я» 

Нормативна  

(за вибором студента) 

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

041 «Богослов’я» 

4-й  

Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість годин 

– 144 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 самос-

тійної роботи студента – 

2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

 

18 год.  

Практичні, семінарські 

18 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

72 год.  

ІНДЗ: 

Вид контролю: іспит 

(залік) 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самос-

тійної і індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 36 до 72. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирибальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 
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Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТА-

ТІВ НАВЧАННЯ 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характе-

ру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-

метод, презентації, метод проектної роботи. 

Діагностика   (моніторинг   і   перевірка)   результатів   навчання   здійс-

нюється шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

2) написанням есе; 

3) презентацій і виступів на наукових заходах; 

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 Словесні 

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів на про-

тязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розпо-

відь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить 

головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності 

інформації, від поєднання його з іншими методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість за 

допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати сту-

дента на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує 

діяльність студентів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання 

проблемної ситуації. 

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість 

запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових 

понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, 

відповіді на запитання. 

 Наочні методи 

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення поля-

гає в яскравішому викладенні та показі власної думки.  
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Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, на-

приклад, демонстрація навчальних фільмів. 

 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робо-

та. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контро-

льні роботи, написання тестів.  

Контроль 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового 

видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей що-

до проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, вико-

нання процесуальних документів на практичних заняттях, а також шляхом: 

 проведення експрес-опитувань,  

 тестування,  

 підготовки доповідей і рефератів, 

 написання самостійних і контрольних робіт. 

При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань та практичних 

навичок  студентів, курсантів чи слухачів і вміння застосовувати їх на практиці. 

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння  студентами 

теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в межах семестру 

наприкінці планового вивчення спецкурсу.  

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення ви-

вчення навчальної дисципліни.  

 

 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Пропедевтика філософії релігії 

Лекція 1. Вступ до філософії релігії. Особливості релігієпізнання 

   Релігія, філософія і наука як форми  суспільної свідомості. Природа релі-

гійної свідомості. Особливості релігійної віри у надприродне. Витоки філосо-

фії. Природа філософського знання. Втрата софійного характеру філософії і ви-

ділення з філософії природничих, суспільних і  технічних наук. Проблемне поле 

філософських досліджень. Теорія пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні пі-

знання. Принципи сенсуалізму та раціоналізму. Інтуїтивне і дискурсивне пі-

знання. Інтуїція і містика. Проблема істини в пізнанні. Абсолютне і відносне в 

істині. Природа догматизму і релятивізму.  

Методологія пізнання. Історичні форми методології пізнання: раціоналізм і 

емпіризм, позитивізм, марксизм, неопозитивізм, структуралізм, феноменологія, 

герменевтика, “новий раціоналізм” тощо.  

Релігійна віра, філософські погляди та наукові знання в процесі пізнан-

ня;сенсуалізм, апостеріорі та апріорі, раціонально-логічне та чуттєво-емоційне 

в релігійному, філософському та науковому пізнанні. Співвідношення раціона-
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лізму в богословсько-теологічному тлумаченні світу з вірою як специфічною 

релігійною формою його пізнання. Богословсько-теологічний антиномізм.  

Релігійна філософія як спроба раціонального пояснення світу та самої релі-

гії з позицій розуму. Схоластичні методи формальної логіки та казуїстики. Бо-

ротьба у схоластиці двох протилежних тенденцій (“вірити, щоб розуміти” 

А.Кентерберійського та “розуміти, щоби вірити” П.Абеляра). Прагнення схола-

стичної філософії до примирення розуму і віри при пріоритеті останньої. То-

мізм. Принцип “гармонії віри і розуму” Ф.Аквінського та його кредо “філосо-

фія – служниця богослов’я”. Віра в науковій діяльності як об’єкт вивчення, а не 

інструмент пізнання.  

Переважання раціоналізму над емпіризмом у філософському осмисленні 

релігії. “Спекулятивна філософія” ХІХ-ХХ ст. Релятивізм як принцип відносно-

сті знань і філософське вчення, яке її абсолютизує. Скептицизм як принцип ми-

слення і філософська концепція. Агностицизм як крайня форма скептицизму та 

його вияви у філософії (Д.Юм, Д.Берклі, І.Кант, емпіріокритицизм – махізм, 

емпіріомонізм, емпіріосимволізм; позитивізм, прагматизм, неопозитивізм, екзи-

стенціалізм). Фідеїзм як богословсько-теологічне вчення, що заперечує розум в 

ім’я віри. Кредо Тертулліана “вірую, тому що абсурдно”. Фідеїзм як філософсь-

ка концепція необхідності віри поряд із знаннями для обґрунтування релігії. 

Його прояви в неотомізмі, прагматизмі, персоналізмі, екзистенціалізмі, в кон-

цепціях “філософізації релігії”, сакралізації філософії, “теології культури”.  

Протиставлення інтуїтивізму та ірраціоналізму раціональному пізнанню у 

філософії (раціоналістична “лінія Арістотеля” та ірраціональна “лінія Плато-

на”). Ірраціоналістичні тенденції неоплатонізму Плотіна та інших неоплатоні-

ків, вчення Августина Блаженного (августинізму), Б.Паскаля, Ф.Шеллінга, во-

люнтаризму А.Шопенгауера, неотомізму, “філософії життя” Ф.Ніцше, 

В.Дільтея, О.Шпенглера, інтуїтивізму А.Бергсона, теорії психоаналізу З.Фройда 

та К.Юнга, екзистенціалізму.  

 

Лекція 2. Релігія як об’єкт та предмет універсального вивчення. Фор-

ми релігієпізнання та релігієзнавства 

Плюралізм поглядів на релігійний феномен. Релігія як об’єкт та предмет 

всебічного вивчення: богословсько-теологічного тлумачення, теоретично-

філософського осмислення та наукового дослідження. релігії.  

Особливості основних підходів до пізнання й пояснення феномену релігії: 

богословсько-теологічного, теоретично-філософського та емпірично-наукового 

як відповідно першої, другої та третьої історичної форми релігієпізнання.  

Обумовленість використанням релігієзнавцями різних дослідницьких 

установок – богословських (релігійно-конфесійних) чи світських (наукових) 

поділу релігієзнавства на дві основні форми: 1) конфесійне (церковне) бого-

словсько-теологічне і релігійно-філософське, яке розв’язує свої пізнавальні 

проблеми з позицій релігійного світорозуміння і віровчення конкретної конфе-
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сії, орієнтується на пізнання надприродного об’єкта релігії – Бога; та 2) світське 

(секуляризоване, позаконфесійне) теоретично-філософське і науково-

академічне, яке виникає на основі дескриптивно-історичного підходу до пі-

знання релігії, досліджуючи її як складне духовне й соціальне явище специфіч-

ного самовизначення людини у світі, пов”язане з вірою в Бога та інші надпри-

родні об”єкти.  

Особливості складання структури конфесійного (церковного) релігієзнавс-

тва. Теїзм як релігійне вчення про Бога, центральне ядро теології (богослов’я) 

різних конфесій, головна пізнавальна проблема конфесійного релігієзнавства. 

Теологія (богослов’я) як віронавчальне, догматичне джерело конфесійної релі-

гійної філософії (філософської теології), а остання як друга історична форма 

конфесійного релігієзнавства, його концептуально-теоретична підвалина.  

Історія складання християнського релігієзнавства. Апологетика (ІІ-ІІІ ст.) – 

основне богослов’я. Патристика (IV-VIIIст.) – догматичне (доктринальне) бого-

слов’я. Розмежування православного богослов’я та католицької теології. Два 

напрями християнського релігієзнавства: 1/ раціональний (раціональна теоло-

гія) – теологічне продовження філософської традиції арістотелізму (“лінії Аріс-

тотеля”) та 2/ ірраціонально-містичний (містичне богослов”я) – богословське 

продовження філософських традицій платонізму (“лінії Платона”) та неоплато-

нізму. Початок теоретично-філософського підходу до пояснення релігії у хрис-

тиянстві – виникнення католицької філософської теології (платонівсько-

неоплатонічний августинізм і арістотелічна схоластика) та православної (пла-

тонівсько-неоплатонівської) релігійної філософії. Наступні історичні форми ка-

толицької філософії (томізм, неосхоластика). Реформація XVI ст. і початок 

складання протестантської теології: ортодоксії (лютеранство, кальвінізм) і не-

осхоластики (Ф.Меланхтон). Спільні напрями протестантської теології і філо-

софії: ліберальна теологія, неортодоксія, або “діалектична теологія” чи “теоло-

гія кризи”, модерністська секулярна теологія, або теологія “мертвого Бога”. На-

прями сучасної католицької філософії: неотомізм, неоавгустинізм, тейярдизм. 

Сформовані в межах православ’я: академічна філософія, філософія церковного 

обновлення, “метафізика всеєдності”, філософія “нової релігійної свідомості”.  

Лекція 3. Філософія релігії як особливий тип філософствування,  

галузь філософського знання та її форми 

Релігійний феномен як один з об’єктів філософської рефлексії. Філософія 

релігії – складова частина структури філософії, галузь філософського знання, 

філософічне вчення про релігію, що осмислює релігійне розуміння світу і 

з’ясовує його істинність.  

 Специфіка філософії релігії як особливого типу філософствування, 

об’єктом якого є релігійна свідомість. Філософія релігії як особлива ділянка ак-

сіології, що розглядає релігійні вартості, стосуючись “міркувань духу” над ре-

лігійним ставленням до дійсності. Відмінність понять “філософія релігії” та 

“релігійна філософія”. Основні форми філософії релігії та їх характерні риси. 
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Конфесійна релігійна філософія і  позаконфесійна філософська теологія та їх 

апологетична функція щодо релігії. Філософське релігієзнавство, його 

об’єктивно-неупереджений характер та пізнавальна функція стосовно релігій-

ного феномену. Два основних напрями обґрунтування філософії релігії: ідеаліс-

тичний та матеріалістичний. Відмінні особливості парадигм філософії релігії, 

передусім конфесійної релігійної філософії та позаконфесійної філософської 

теології, Заходу і Сходу.  

Конфесійна релігійна філософія як історично перша форма філософії релі-

гії, її доктринальні, богословсько-теологічні джерела: синтез теоретично-

філософських постулатів і чисто релігійних, ірраціонально-містифікованих до-

гматів віровчення певної конфесії. Існування конфесійної релігійної філософії 

як сукупності різних філософських вчень всередині віронавчальних комплексів 

розвинутих релігій Заходу і Сходу.  

Генеза секулярної філософії релігії. Релігійне розуміння світу (релігійна 

віра), релігійна свідомість як об’єкт вивчення позаконфесійної філософської 

теології, її античні витоки (піфагореїзм, платонізм, неоплатонізм тощо). Філо-

софське релігієзнавство – окрема галузь філософського знання, що вивчає зако-

номірності виникнення, розвитку та функціонування релігійного феномену, 

з’ясовує джерела його походження та суть, аналізує структуру, зміст та соціа-

льні функції. Філософське релігієзнавство та позаконфесійна філософська тео-

логія як складові частини структури світського (науково-академічного) релігіє-

знавства. Їх сукупність – секулярна філософія релігії як одна з виокремлених 

дисциплін теоретичного релігієзнавства, основа теорії релігії.  

Початок формування у XVII ст. на ґрунті філософського раціоналізму се-

кулярної філософії релігії як першої історичної форми академічного релігієз-

навства та її родоначальники Б.Спіноза і Г.Лейбніц. Період складання класич-

них філософських поглядів на релігію (1730-1830): від ранніх роздумів Д.Юма 

над релігійною проблематикою до філософії релігії І.Канта та Г.Гегеля. Їх на-

ступний розвиток у ХІХ ст. як у формі філософської теології (Ф.Шлейермахер 

та ін.) так і у формі філософського релігієзнавства (Л.Фейєрбах та ін.). Основні 

течії, напрями, школи сучасної філософії релігії ХХ ст.  

Змістовий модуль 2. Морфологія та концептуальний зміст філософії релігії 

Лекція 4. Богословсько-теологічні джерела релігійної філософії 

Теологія (богослов’я) – комплекс богословсько-теологічних дисциплін, си-

стема обґрунтування й апології конфесійних віровчень як ідейно-доктринальне 

джерело релігійної філософії. Віронавчально-догматичні та структурно-

дисциплінарні особливості теології (богослов’я) різних конфесій. Основні кон-

фесійні форми теології (богослов’я) Заходу і Сходу.  

Конфесійна структура християнської теології (богослов”я), її православ-

ний, католицький та протестантський різновиди. Православне богослов’я – 

вчення про Бога в його православному тлумаченні, систематизований виклад 

віровчення православ’я. Його догматичні джерела (Св.Письмо – Біблія і 
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Св.Переказ – рішення вселенських соборів, в т.ч. Нікео-Царгородський Символ 

віри; твори Отців та вчителів Церкви), загальноприйнятий поділ структури: си-

стематичне богослов’я (апологетика, догматика, порівняльне богослов’я), екзе-

гетика, історичне і практичне богослов’я (пастирське богослов’я, літургіка, го-

мілетика). Конкретні теології звільнення, мирологія.  

Католицька теологія – система обґрунтування теїзму та ін віронавчальних 

догматів католицизму. Її витоки – ідеї Августина Блаженного. Догматичні до-

повнення до Символу віри (“філіокве”). Фома Аквінський (його “природна тео-

логія” як раціональне доповнення до “надрозумної теології”, вчення про “гар-

монію віри і розуму” – основа офіційної католицької філософії томізму). “Като-

лицьке сповідання віри і доповнення про “чистилище”. Догмат про “папську 

непогрішимість”. Доповнення до культу Богородиці. Політика “аджорнаменто”. 

Традиційний поділ католицької теології на систематичну (апологетика, догма-

тика, моральне богослов”я), історичну (патрологія, історія Св.Письма та Церк-

ви) і практичну (літургіка, гомілетика, катехитика). Її постійне збагачення та-

кими напрямами, як маріологія, соціальне вчення (папські енцикліки), теології 

сім’ї і любові, теологія звільнення, або революції. Ін.конкретні теології політи-

ки, розвитку, миру. Взаємозв’язок еволюції католицької теології і філософії (ав-

густинізм, схоластика, томізм, несхоластика, нетомізм, неоавгустинізм).  

Протестантська теологія – система обґрунтування конфесійних доктрин 

протестантизму та її ідейне джерело – Реформація (принципи: “виправдання ві-

рою”, загального священства, виключного авторитету Біблії). Заперечення 

окремих християнських догматів (Св.Трійця, безсмертя душі) деякими протес-

тантськими конфесіями (єговізм, адвентизм). Конкретні теології сучасного про-

тестантизму: есхатологічна, процесу, миру, надії, політики, феміністська. Особ-

лива “філософізація” протестантської теології. Взаємопов’язані типи та сучасні 

напрями богословського модернізму й філософії протестантизму: ліберальна 

теологія (Ф.Шлейермахер, А.Гарнак), протиставлена їй неоортодоксія теологів 

школи К.Барта та Е.Бруннера (ін.назва – “діалектична теологія”, або “теологія 

кризи”, ідейні витоки якої походять з містицизму С.К”єркегора), вплив на неї 

ірраціоналізму, нім. екзистенціалізму, звідси – такі її різновиди, як концепція 

“деміфологізації християнства” Р.Бультмана та “теологія культури” П.Тілліха; 

вплив останньої на секулярну теологію її напрям – “теологію мертвого Бога” і 

концепцію “безрелігійного християнства” (Д.Бонхоффер).  

Лекція 5. Філософська теологія в системі конфесійного релігієзнавства 

Місце релігійної філософії в системі конфесійного релігієзнавства (бого-

словсько-теологічному комплексі різних конфесій) як концептуально-

теоретичного обґрунтування його змісту. Її специфіка і функції, спільні з теоло-

гією (богослов’ям) особливості: духовний досвід та інтуїтивна віра пізнаючого 

суб’єкта як джерело релігійної філософії; вчення про Бога (теїзм) і докази його 

існування, як її основа, де головним стає осягнення абсолютної духовної сутно-

сті, або Бога; зведення вчення про істину до абсолютної "істини Бога" як вищо-
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го Розуму; визнання Божого Одкровення, зафіксованого в системі догматів, ос-

новою процесу пізнання, в якому філософія і наука лише наближають людину 

до нього і зміцнюють віру.  

Близькість релігійної філософії до філософського ідеалізму й водночас 

особливе вирішення нею його пізнавальних проблем, спрямоване на апологію 

релігії. Відмінність філософської теології від ін. різновидів ідеалізму як такої, 

що виходить з релігії, а її конфесійні форми – з віровчення певної конфесії. Її 

головна пізнавальна проблема – з’ясування стосунків Бога з людиною.  

Невідокремленість конфесійної релігійної філософії від теології, з якою 

вона зв’язана спільністю завдань. Теологія як її доктринальна основа, положен-

ня якої узгоджуються з догматикою Св.Письма. Філософська теологія як спе-

цифічна форма ідеалізму, що, на відміну від богослов’я, не апелює безпосеред-

ньо до авторитету Св. Письма, поряд з інтуїтивно-чуттєвим спогляданням і ду-

ховним досвідом визнає й раціонально-теоретичне обґрунтування релігійних 

феноменів. Її основні конфесійні варіанти як сукупність різноманітних напря-

мів, течій, систем, вчень і концепцій конкуруючих між собою.  

Особливості християнської філософської теології. Пізньоантичні філософ-

ські джерела первісного християнства(Філон і Сенека як філософські „батько та 

дядько християнства”).  

Спільність еволюції християнської теології (богослов’я) і філософії. Перші 

християнські ідеологи – апологети, які не розмежовували філософію і теологію 

– як гілки одного дерева, де філософія – пропедевтика богослов’я. Спільність 

християнської теології і філософії Середньовіччя в розробці однакових бого-

словських проблем (буття Бога, створення світу, передвизначення, безсмертя 

душі). Перші спроби їх розмежування. Поділ Аквінатом теології на “надприро-

дну” (богослов’я), що розкриває вищі, “богоодкровенні істини” і “природну” 

(філософія), що виконує допоміжну функцію, полегшуючи розуміння теологіч-

них пояснень. 

Специфіка протестантської філософії: відсутність у протестантизмі офі-

ційної філософії, її розвиток в контексті теології протестантизму. Взаємозв’язок 

розвитку теології й філософії протестантизму, боротьба раціоналізму та ірраці-

оналізму в ньому. Рання протестантська філософська теологія (ортодоксія) XVI 

ст. як спроба звільнити обґрунтування віри від схоластичного раціоналізму, фі-

лософії й розуму взагалі як “блудниці диявола” (Лютер). Зміни у протестантсь-

кій теології Нового часу, яка стає настільки ж філософічною, наскільки філосо-

фія в її межах – теологічною. Містично-пієтичні та раціоналістичні течії ХVІІ-

ХVІІІ ст.: містична (Я.Бьоме, І.Арндт, В.Вейгель) і пієтична (Я.Шпенер, 

А.Франке) опозиція формалізованому канону теології протестантизму; раціона-

лізація (вихід у деїзм) й схоластичне моделювання протестантського віровчення 

(школа Лейбніца-Вольфа).  

Особливості конфесійної філософської теології Сходу: специфіка її пара-

дигми – зорієнтованість на внутрішній, духовний світ людини; невідокремність 
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від богослов’я”; “самадхі” – поширене в східних релігіях і філософіях поняття 

для позначення стану медитативного заглиблення в свідомість Бога.  

Два напрями еволюції мусульманської теології і філософії (ортодокси, мо-

дерністи). Релігійна філософія буддизму, його ідейних напрямів, течій, шкіл: 

хінаяни (тхеравада; сарваставадини – ваїбхашики та саутрантики); махаяни (йо-

гочара та шуньявада); ваджраяни – тантризму, японського буддизму (дзен-

буддизму, Нітірену), ламаїзму. Специфіка філософського змісту конфуціанства 

(неоконфуціанства) та даосизму (неодаосизму). 6 традиційних філософських 

шкіл ортодоксального індуїзму: 1) міманса-веданта; 2) санкх’я-йога; 3) ньяя-

вайшешіка. Релігійно-філософські вчення неоіндуїзму: Шрі Шрімад Абхей Ча-

ран Бхактіведанти Свамі Прабхупади (крішнаїзм), Махаріші Йога (трансценде-

нтальна медитація), Ошо-Бхагавана Шрі Раджніша (Міжнародна комуна 

сань’ясинів). Релігійно-філософські ідеї сучасного дзен-буддизму.  

 

Лекція 6. Філософія релігії як складова частина  

науково-академічного  релігієзнавства 

Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. Його зміст, характерні 

риси та структура. Місце філософії релігії у ньому. 

Виникнення (сер. ХХ ст.) та становлення (др.половини ХІХ – поч. ХХ ст.) 

науково-академічного релігієзнавства як окремої комплексної галузі знання. За-

сновники та видатні дослідники проблем релігієзнавства: філософія релігії 

(Б.Спіноза, Г.Лейбніц, Д.Юм, І.Кант, Ф.Шеллінг, Г.Лессінг, А.Швейцер, 

К.Ясперс), філософія та історія релігії (Й.Гердер, Л.Фейербах, Б.Бауер, 

Д.Штраус, Г.Барт, А.Гарнак), Г.Гегель (філософія релігії, філософія історії релі-

гії, історіософія, історія релігії), Ф.Шлейермахер (філософія, історія, психологія 

релігії, герменевтичне релігієзнавство), О.Конт (філософія, соціологія релігії), 

Г.Спенсер (філософія, соціологія, антропологія, історія релігії), М.Мюллер (по-

рівняльне релігієзнавство: структурна і порівняльна лінгвістика, порівняльна 

міфологія, етнологія, історія релігії), історія релігії (Е.Ренан, А.Луазі), Е.Тайлор 

(етнологія, антропологія, історія релігії, порівняльне релігієзнавство), антропо-

логія релігії (Дж.Леббок, Р.Маретт), порівняльні релігієзнавство і фольклорис-

тика; етнографія, антропологія, історія релігії (Е.Ленг, Дж.Фрезер), соціологія 

релігії (М.Вебер, Е.Дюркгейм), соціологія, етнологія, антропологія, історія ре-

лігії (Л.Леві-Брюль, Б.Малиновський), Е.Трельч, В.Шмідт (етнографія, антро-

пологія історія релігії), психологія релігії (У.Джемс, В.Вундт, Дж.Леуб, 

З.Фройд, К.Юнг, Е.Фромм, Г.Оллпорт), Ш.де ля Соссей (феноменологія, філо-

софія, історія релігії), Р.Отто (філософія, феноменологія релігії), М.Шелер (фі-

лософія, антропологія, феноменологія релігії), феноменологія релігії (М.Еліаде, 

Г.Ван дер Леув).  
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усьо

го 

л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

М о д у л ь  1 

Змістовий модуль 1. Пропедевтика філософії релігії 

Тема 1. Вступ до філософії релігії. Особ-

ливості релігієпізнання 

12 2 2   8 

Тема 2. Релігія як об’єкт та предмет уні-

версального вивчення. Форми релігіє пі-

знання та релігієзнавства 

12 2 2   8 

Тема 3. Філософія релігії як особливий 

тип філософствування, галузь філософсь-

кого знання та її форми. 

24 4 4   16 

Разом – змістовий модуль 1 48 8 8   32 

М о д у л ь  2 

Курсова робота       

Усього годин       

Змістовий модуль 2. Морфологія та концептуальний зміст філософії релігії 

Тема 4. Богословсько-теологічні джерела 

релігійної філософії 

12 2 2   8 

Тема 5. Філософська теологія в системі 

конфесійного релігієзнавства 

24 4 4   16 

Тема 6. Філософія релігії як складова час-

тина науково-академічного релігієзнавст-

ва 

24 4 4   16 

Разом – змістовий модуль 2 60 10 10   40 

Усього годин 108 18 18   72 
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