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ПЕРЕДМОВА

Релігієзнавство – порівняно молода галузь гуманітарної нау-
ки. Її складові почали оформлюватися в систему наукового зна-
ння лише у XVIII – XIX ст. Водночас окремі знання про релігію 
виникали уже в стародавніх країнах. 

Зауважимо, що проблеми релігії завжди хвилювали людство 
на всіх етапах його розвитку. Ці питання не оминули і наше сус-
пільство. Внаслідок значних змін, що відбуваються в економіч-
ній, політичній і культурній сферах суспільного життя, інтерес 
до релігії останнім часом значно зріс. Із розпадом СРСР вини-
кла потреба в дослідженні історії становлення релігієзнавства, 
починаючи від становлення перших уявлень про релігію та за-
кінчуючи концепціями походження та сутності релігії ХХ ст. 

Актуальність вивчення історії релігієзнавства посилюється 
ще й тому, що в період СРСР йому було фактично відмовлено 
в існуванні. Ця галузь гуманітарного знання практично цілком 
включалася в контекст «наукового атеїзму». Розгляд релігієз-
навства в контексті «наукового атеїзму» повністю спотворював 
вивчення історії становлення релігієзнавчої думки.

Вивчення історії світової релігієзнавчої думки в українських 
ВНЗ стає невід’ємною складовою підготовки фахівців-релігієз-
навців. Глобальні духовні зміни, конфесійні та суспільні транс-
формації, які відбулися в усьому світі та в нашій країні зокрема, 
ставлять нові вимоги до підготовки студентів із гуманітарних 
дисциплін. Нагальною стає підготовка фахівців, які мають гли-
бокі теоретичні, практичні знання та навики з філософії, історії, 
релігієзнавчих дисциплін і водночас незаангажованих спеціа-
лістів високої загальної культури, які б мали власний світогляд 
і систему духовно-моральних цінностей, орієнтувалися в куль-
турному та релігійному просторі сьогодення та могли на належ-
ному рівні репрезентувати Україну в різних галузях діяльності. 
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Курс «Історія світової релігієзнавчої думки» покликаний забез-
печити формування у студентів ціннісного ставлення до кращих 
зразків світової релігійної та філософської думки, поглибити 
знання з курсів «Історія стародавньої філософії», «Історія се-
редньовічної філософії, «Філософія Нового часу», «Філософія 
ХІХ століття», «Філософія ХХ століття», «Історія вільнодум-
ства» та ін. 

В історії розвитку світової релігієзнавчої думки важливим є 
розгляд багатьох концепцій походження та суті релігії. Це до-
зволяє проаналізувати розвиток знань про релігію у країнах Єв-
ропи, простежити еволюцію поглядів на релігію найбільш відо-
мих представників філософської та релігієзнавчої думки. 

Курс складений відповідно до науково-дослідної теми ка-
федри релігієзнавства Національного університету «Острозька 
академія» – «Релігійні фактори в контексті конфесійних та сві-
тоглядних трансформацій».

Оскільки літератури із зазначеного курсу бракує, стає на-
гальною потреба в підготовці та виданні узагальнюючого збір-
ника, який би містив необхідні відомості про основних пред-
ставників світової релігієзнавчої думки, їх погляди на розвиток 
релігії, її місце у системі суспільних відносин, майбутнє релігії, 
релігійне осмислення світу тощо. Матеріал посібника складений 
на базі лекційного курсу з історії світової релігієзнавчої думки. 

Автор посібника дотримувався концептуальних засад істо-
ризму, наукової об’єктивності, позаконфесійності, поважаючи 
при цьому світоглядний плюралізм, загальнолюдські принципи 
гуманізму і демократії.

Цінністю посібника є комплексне охоплення історії світової 
релігієзнавчої думки, всебічний аналіз релігійних поглядів най-
відоміших представників зарубіжної релігієзнавчої думки. 

ТЕМА 1  
 

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ  
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ

1. Методологічні засади курсу

Будь-яка сфера наукового знання передбачає наявність сис-
теми шляхів, прийомів, способів вирішення певних пізнавальних 
проблем. Релігієзнавство не є винятком у цьому. Як складне, 
синтезуюче утворення, воно послуговується різноманітними ме-
тодами пізнання: загально- та конкретно-науковими, теоретич-
ними та емпіричними і, звичайно, філософськими. Звісно, що 
вказані методи використовуються і при вивченні історії виник-
нення та розвитку уявлень про релігію, становлення релігієзнав-
ства як науки. Тому при вивченні курсу доцільно спиратися на 
ті методи та принципи релігієзнавства, які дозволяють дослід-
никові визначити основні етапи становлення знань про релігію, 
виділити найсуттєвіші аспекти становлення основних релігієз-
навчих шкіл та концепцій. 

Методи релігієзнавства – шляхи (засоби) вирішення пізна-
вальних проблем у процесі вивчення релігії. 

Релігієзнавство використовує здебільшого три філософські 
методи – діалектичний, феноменологічний та герменевтичний. 

Діалектичний метод. Він дає змогу розглядати процеси і 
явища релігії в динаміці їх розвитку, у взаємозв’язку між собою 
та процесами і явищами інших сфер суспільного буття (філо-
софії, політики, моралі, мистецтва тощо). Охоплюючи релігію 
в усіх її зв’язках і опосередкуваннях, він допомагає виробити 
найзагальніші поняття та категорії релігієзнавства, відіграючи 
синтезуючу роль у всій сукупності досліджень релігії. Водночас 
йому властиві й деякі вади. Діалектика намагається з’ясувати 
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