
Питання для кваліфікаційного іспиту 

 
1. Аналіз традиційних доказів буття Бога. 

2. Віра етична, метафізична та релігійна; їх характеристики. Аргумент-парі Б. Паскаля 

на користь релігійної віри. 

3. Віроповчальні та культові особливості зороастризму. 

4. Вірування та уявлення архаїчної епохи. Проблема початкової форми релігійного 

життя людства. 

5. Вселенське православ’я: автокефальні та автономні церкви. Особливості церковно 

організації та ієрархії в православ’ї.  

6. Вчення про Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм, панентеїзм.  

7. Давні Східні церкви. Загальна характеристика їх віросповідання, культу та  

організаційних структур.  

8. Давньогрецьке і римське язичництво, їх порівняльна характеристика.   

9. Доктринальні та культові особливості конфуціанства.  

10. Доктринальні, ритуальні та інституціональні особливості даосизму.   

11. Етнос, нація, релігія. Теорії нації у дискурсах минулого та сучасності. 

12. Євангельські свідчення про Ісуса Христа. Зміст Нагорної проповіді.  

13. Зміна юрисдикції 1686 року. Синодальний період українського православ’я. 

14. Іслам в Україні. 

15. Іудейські священні книги: Танах, Талмуд і його кодифікації. Зміст Декалогу.  

16. Католицька філософія: основні напрямки і представники.         

17.  Конфесійні та інституціональні своєрідності українського греко-католицизму. 

18. Конфуціанські та даоські священні книги.  Їх загальна характеристика.  

19. Культура та цивілізація: співвідношення понять та феноменів. 

20. Містицизм в релігійній історії людства. Особливості містичного світосприйняття. 

21. Мусульманські першоджерела: Коран, Сунна. 

22. Напрямки класичного протестантизму: лютеранство, кальвінізм, англіканство. 

23. Нетрадиційні релігії та культи: їх характеристика та різновиди.  

24. Норми, звичаї, табу та цінності; їх роль у суспільному житті. 

25. Основні естетичні категорії (прекрасне, піднесене, потворне, трагічне, комічне,  

26. Основні категорії етики (добро, зло, справедливість, любов, обов’язок, 

відповідальність). 

27. Особливості віровчення і культу іудаїзму. Напрямки сучасного іудаїзму. 

28. Особливості католицького віровчення і культу. Організаційна структура Римо-

католицької церкви.   

29. Особливості мусульманського віровчення і культу. Основні напрямки, течії та секти 

в ісламі. 

30. Особливості православного віровчення і культу. 

31. Особливості реалізації проекту автокефальної Православної Церкви України (квітень 

2018 – січень 2019 рр.). 

32. Патристика: її зміст, своєрідність, періодизація. Особливості розвитку 

святоотцівської думки на Сході і на Заході. 

33. Поняття «релігієзнавство», його зміст та визначення. Передумови становлення науки 

про релігію. 

34. Постреформаційний протестантизм: баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво, 

мормони, Свідки Єгови. 

35. Православ’я в Україні в післямонгольску добу до зміни юрисдикції 1686 року. 

36. Православна ситуація після проголошення Незалежності України і до отримання 

Томосу. 

37. Проблема етимології, сутності і визначальної риси релігії. 

38. Проблема класифікації релігій. Огляд типологій релігійних традицій. 



39. Протестантська філософія: основні напрямки і представники. 

40. Процеси сакралізації і секуляризації в суспільстві. 

41. ПЦУ в Диптиху православних церков світу. Проблеми визнання. 

42. Релігійні традиції Індії: брахманізм, джайнізм, індуїзм.  

43. Релігійні уявлення  Г. Сковороди: загальна характеристика. 

44. Релігія і наука: особливості їх взаємодії. 

45. Релігія та релігійність. Філософські, соціологічні і психологічні аспекти вивчення  

релігійності.  

46. Священні буддійські книги. Палійський канон, його переклади. Дхаммапада. 

47. Слов’янське язичництво: характерні риси та особливості еволюції. 

48. Специфіка релігійного світосприйняття. Уявлення про потойбічне (трансцендент 

його зміст та характеристики. 

49. Створення Православної Церкви України Томос. 

50. Структурний поділ релігієзнавства. Загальна характеристика його дисциплін. 

51. Структурно-функціональний аналіз релігії.  

52. Типи релігійних організацій, їх характеристики. 

53. Український православний екзархат в радянську добу. 

54. Українські православні церкви в умовах бойових дій. Капеланство. 

55.  УПЦ . Оновлення Статуту (2022) і канонічність   статусу «незалежна і самостійна у 

своєму управлінні» 

56. Утвердження християнства в давній Русі-Україні: аналіз двох версій фантастичне, 

естетичний ідеал).  

57. Філософія релігії Г.В.Ф. Гегеля. 

58. Філософія релігії та релігійна філософія: їх розрізнення.  

59. Характеристика буддизму як релігійної традиції. Основні напрямки буддизму.   

60. Характеристика Нового Завіту.  
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