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Релігієзнавство спеціальності 031-Релігієзнавство ОР Бакалавр (2022) 

 

1. Аргументи на користь існування Бога: онтологічний, космологічний, 

телеологічний, моральнісний.  

2. Буддійські священні книги. Палійський канон, його переклади та 

коментарі. 
3. Віроповчальні положення іудаїзму. Особливості  іудейського культу.  

4. Віроповчальні положення християнства. Нікейський символ віри. 

Халкідонський орос. 
5. Віроповчальні та культові особливості зороастризму. 

6. Вчення Будди про чотири шляхетні істини. Ранньобуддійське вчення 

про божество, світ, людину та атман. 

7. Вчення про Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм, панентеїзм.  
8. Давньослов’янське язичництво: характерні риси та особливості 

еволюції. 

9. Е. Дюркгейм "Елементарні форми релігійного життя". 
10. Екзистенціалізм як напрям філософської думки. 

11. Емпірична філософія Ф. Бекона і Т. Гоббса.  

12. Етапи розвитку і основні ідеї середньовічної філософії. 

13. Європейський раціоналізм XVII ст. (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Ляйбніц). 
14. Законодавчі акти України про свободу совісті і релігійні організації. 

15. Зміст релігійної віри, її характеристики. Аргумент-парі Б. Паскаля на 

користь релігійної віри.  
16. Іудейські священні книги: ТаНаХ, Талмуд і його кодифікації. 

17. Католицька філософія: основні напрямки і представники. 

18. Класифікація релігій. Огляд різноманітних типологій релігій. 

19. Конфуціанські і даоські священні книги. Їх  загальна характеристика. 
20. Культура та цивілізація: співвідношення понять та феноменів. 

21. Лінійні і циклічні моделі історії. Концепції «кінця історії» та зіткнення 

цивілізації у новітній філософії історії. 
22. М. Мюллер "Вступ до науки про релігію". 

23. Метафізика та онтологія: проблема взаємозв’язку.  

24. Місце і роль класичної німецької філософії у світовій філософській 

думці. 
25. Моральні принципи Декалогу і Нагорної проповіді Ісуса Христа. 

26. Мусульманські першоджерела: Коран, Сунна. 

27. Напрямки реформаційного та пізнього протестантизму: їх загальна 

характеристика. 
28. Норми, звичаї та цінності; їх роль у суспільному житті. 

29. Основні  поняття  релігійної філософії  С. К’єркегора.  

30. Основні джерела вивчення давньослов’янського язичництва. 
Характеристика "Велес-книги". 

31. Основні ідеї і персоналії античної філософії. 

32. Основні ідеї праці  Миколая Кузанського "Про мир віри".  



33. Основні ідеї праці Б. Спінози "Богословсько-політичний трактат". 

34. Основні ідеї праці Дж. Фрезера "Золота гілка". 

35. Основні ідеї праці І. Канта "Релігія в межах тільки розуму".  
36. Основні ідеї праці Л. Фоєрбаха "Сутність християнства". 

37. Основні ідеї праці М. Бердяєва "Про призначення людини".  

38. Основні ідеї трактату Ж.-Ж. Руссо "Про суспільний договір, чи 

Принципи політичного права". 
39. Основні напрямки буддизму. Порівняльна характеристика тхеравади і 

махаяни.  

40. Основні положення філософії релігії  Г.В.Ф. Гегеля. 
41. Основні поняття трансцендентальної феноменології Е. Гуссерля. 

42. Основні поняття філософської герменевтики Г-.Г. Гадамера. 

43. Особливості віровчення і культу католицизму. Організаційна структура 

Римо-католицької церкви. Конфесійна характеристика греко-
католицизму. 

44. Особливості мусульманського віровчення і культу. Шаріат і його  

45. Особливості православного віровчення і культу. 
46. Особливості реалізації проекту автокефальної Православної Церкви 

України (квітень 2018 – січень 2019 рр.).  

47. Особливості становлення християнської церкви. Гетеродоксії та розколи 

в історії християнства IV-ХІ століть. 
48. Питання психології релігії у творчості З. Фройда. 

49. Поняття "релігієзнавство", його визначення, передумови появи. 

50. Поняття громадянського суспільства і правової держави. 
51. Праця  Е. Ренана "Життя Ісуса". 

52. Праця М. Вебера "Протестантська етика і дух капіталізму". 

53. Праця У. Джеймса "Різноманіття релігійного досвіду". 

54. Основні напрямки і секти в ісламі. 
55. Проблема критеріїв релігійності. Соціологічний аналіз релігійності. 

56. Проблема людини у філософії Відродження. 

57. Проблема сутності релігії та її визначальної ознаки. Специфіка 
релігійного світосприйняття. 

58. Проблеми психології релігії у працях К.-Г. Юнга і Е. Фромма. 

59. Протестантська філософія: основні напрямки і представники. 

60. Релігієзнавче і конфесіоцентричне дослідження релігійних явищ: їх 
порівняльна характеристика. 

61. Релігійні традиції Індії: ведична, брахманізм, джайнізм, індуїзм. 

62. Релігійні традиції Китаю: конфуціанство і даосизм.   

63. Православна церква України: диптих і процес визнання у Вселенському 
православ’ї. 

64. Смисл і мета історії як філософська проблема. 

65. Соціокультурні передумови появи релігійних вірувань та уявлень. Теорії 
походження релігії. 

66. Структурний поділ релігієзнавства. 

67. Структурно-функціональний аналіз релігії. 



68. Українська філософія у світовому філософському контексті. 

69. Українське православ’я: проблема його витоків та періодизації. 

70. Утвердження християнства в давній Русі: аналіз двох версій. 
71. Філософія  позитивізму та неопозитивізму: їх загальна характеристика. 

72. Філософія Г. Сковороди: загальна характеристика. 

73. Філософія життя Ф. Ніцше.  

74. Філософія постмодернізму (французький, італійський, американський 
проекти). 

75. Філософія прагматизму. Основні ідеї та персоналії. 

76. Характеристика Нового Завіту. 
77. Характеристика праці Д. Юма "Природна історія релігії".  

78. Християнські першоджерела: канонічні книги та апокрифи.  
 
 


