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АНОТАЦІЯ 

Попович В. М.  Взаємозв’язок соціального вчення православних 

церков і богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз.  

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Житомирський державний 

університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, 

Житомир, 2018; Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018.  

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена процесами 

фундаментальної трансформації православ’я в Україні, що розпочалися з 

моменту проголошення незалежної держави в контексті ідеї помісної Церкви, 

яка б могла адекватно відповідати духовним запитам православної спільноти 

країни. За чверть століття розбудови державно-церковних відносин в Україні 

православні Церкви та їхня соціальна позиція завжди були 

найавторитетнішими у визначенні громадянської та суспільно-політичної 

позиції більшості українців. Сформульовані практично всіма православними 

Церквами України на початку ХХІ ст. соціальні доктрини та розгорнута на їх 

основі широка харитативна діяльність зробили їх потужною ланкою 

громадянського суспільства. Проте події двох українських революцій, 

анексія Криму та військові дії на сході країни актуалізували питання форм та 

меж участі православних Церков і православних віруючих у суспільно-

політичних процесах. У цьому контексті суспільна відповідальність 

православного священства значно посилилася, що підвищило вимоги до їх 

професійної компетентності. На сьогодні актуалізувалося питання 

філософсько-релігієзнавчого осмислення особливостей взаємозв’язку 

соціальних доктрин православних Церков та богословської освіти в Україні. 

Одним із дієвих шляхів оновлення системи православної богословської 

освіти як в інституціональному, так і в змістовому аспекті є системна 

інкорпорація соціального вчення в освітній процес духовних ВНЗ, що 
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сприятиме формуванню морально-етичної компетентності й суспільно-

громадянської позиції духовенства.  

Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному аналізі 

системи православної богословської освіти в Україні, визначенні її базових 

принципів та конкретних форм у контексті соціального вчення православних 

Церков як основи формування морально-етичних якостей, громадянської 

позиції та професійних компетентностей священнослужителів у 

пастирському, місіонерському та соціальному служінні.  

Об’єктом дослідження є система богословської освіти православних 

Церков України. 

Предмет дослідження – взаємозв’язок соціального вчення 

православних Церков та змісту навчально-виховного процесу в системі 

богословської освіти православних Церков України. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у комплексному 

релігієзнавчо-філософському дослідженні особливостей взаємозв’язку 

соціального вчення православних Церков та богословської освіти в Україні, 

який дозволив визначити чинники і механізми впливу соціальної доктрини 

православних церков на систему богословської освіти в Україні, зокрема на 

формування морально-етичної компетентності і суспільно-громадянської 

позиції православного духовенства, яке дозволило обґрунтувати низку 

положень, що мають наукову новизну й виносяться на захист: 

Вперше: 

–  на основі аналізу корпусу соціальних доктрин православних Церков в 

Україні та достовірних емпіричних соціологічних даних доведено наявність 

принципового взаємозв’язку сучасного соціального вчення та православної 

богословської системи освіти й виховання в Україні: інкорпорація 

соціального вчення православних Церков у систему богословської освіти 

впливає на формування морально-етичної компетентності й суспільно-

громадянської позиції православного духовенства через механізми 

демократизації освітньо-виховного процесу і посилення соціального аспекту 
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в православній богословській освіті (соціальне служіння, практична 

соціальна робота тощо); 

– запропоновано авторську періодизацію розвитку православної 

богословської освіти за наступними критеріями: часовий період; основні 

соціально-політичні й історичні події та процеси в Україні; історичний 

аспект розвитку православ’я в Україні; інституційні форми православної 

богословської освіти (система духовної освіти); основні церковні та світські 

діячі в сфері становлення і розвитку системи богословської освіти в Україні; 

соціально-філософська основа богословської освіти (особливості формування 

соціального вчення, соціальної доктрини православних Церков); 

– вибудовано історичну хронологію розвитку соціального вчення 

православних Церков у взаємозв’язку із становленням системи богословської 

освіти, де в якості показників, що відображають соціальний аспект 

православ’я в різні періоди його функціонування, виділено наступні: 

особливості церковно-державних відносин; погляди православних Церков на 

економічний і побутовий аспекти суспільного життя; соціально-етична 

сторона православного християнства; соціально-філософські основи 

соціального вчення православних Церков на різних етапах розвитку 

православ’я; інкорпорація соціального вчення Православної Церкви в 

богословську освіту; 

– виокремлено ключові освітні компетентності православного 

священнослужителя в сучасній вітчизняній православній богословській 

освіті, якими є: компетентність у сфері богословських знань, зокрема 

компетенції в предметних, теоретичних й операційних (виконання релігійно-

культових дій – богослужбова та гомілетична практика) сферах богослов’я, 

здатність до місіонерської діяльності тощо; морально-етична компетентність 

–  високі моральні якості особистості, сформована моральна й ціннісна 

свідомість, свідоме прийняття християнських духовних цінностей; 

соціальна/громадянська компетентність – сформованість суспільно-

громадської позиції священнослужителя як члена суспільства й громадянина, 



 5 

компетенції в сфері соціального служіння і соціальної роботи, обізнаність в 

актуальних соціальних питаннях і ставленні до них Церкви; 

– обґрунтовано доцільність у контексті завдання модернізації, яке 

стоїть перед православною освітою в Україні в цілому, впровадження в 

систему православної богословської освіти компетентнісного підходу, що 

дозволяє подолати протиріччя між основними завданнями церковної освіти: 

морально-етичним і духовним вихованням у православній традиції і 

набуттям сучасних богословських знань;  

– на основі аналізу даних авторського соціологічного дослідження 

представлено структуру ціннісної і моральної свідомості студентів 

православних духовних вищих навчальних закладів, у якій виділено такі 

структурні компоненти: когнітивний – моральні уявлення; моральні поняття; 

моральні знання; світоглядний – моральні переконання; моральні ціннісні 

орієнтації; ставлення, інтерес до моральних проблем; поведінковий – 

моральний мотив; моральні стосунки; емоційний – моральні почуття. 

Виявлено, що в термінальних цінностях аксіологічні стереотипи студентів 

духовних ВНЗ досить високо корелюють із ціннісними орієнтаціями 

студентської молоді загалом; інструментальні цінності проявляються в 

орієнтації студентів у відображенні традиційних цінностей українського 

суспільства морально-етичної спрямованості, оптимістичного 

світосприйняття та позитивного емоційного ставлення до навколишнього 

світу (домінуючі ранги зайняли, зокрема: чесність, освіченість, вихованість, 

життєрадісність, акуратність, відповідальність). Специфіка структури 

цінностей студентів духовних ВНЗ пов’язана із сталою мотивацією 

подальшого церковного служіння, тому ціннісні орієнтації студентів, схожі з 

їх ціннісними ідеалами як екстрапольованого морально-етичного образу 

священника і пастиря, відображають архетипний образ послушника, 

священика і духівника; 

– з’ясовано особливості ставлення до богословської освіти в Україні 

студентів православних духовних ВНЗ та експертного середовища: духовне й 
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особистісне зростання та набуття богословських знань є головним для 

студентів. Важливими факторами підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, на їхню думку, є оптимізація режиму навчання та 

навчальних планів (збільшення спеціалізацій і факультативів), 

демократизація комунікації з викладачами, підвищення кваліфікації і 

професіоналізму викладацького складу; в той час як, на думку експертів та 

викладачів духовних ВНЗ, ці ланки навчально-виховного процесу не 

потребують значної модернізації. Відзначаючи як позитивні, так і негативні 

явища в національній системі богословської освіти, основним її завданням 

експерти вважають формування морально-етичної компетентності; 

отримання богословських знань та формування суспільно-громадянської 

позиції священнослужителя, а факторами підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу – предметний аспект організації навчального 

процесу (систематизація навчальних планів і програм, посилення наукової 

компоненти, залучення світських викладачів тощо), причому біля третини 

опитаних експертів виступають за загальне реформування системи 

богословської освіти, але на базі збереження її православних традицій;  

Уточнено: 

– методологію вивчення соціального вчення православних Церков в 

Україні та його взаємозв’язку з богословською освітою на основі 

комплексного підходу з обґрунтованим теоретичним і практичним 

доведенням врахування емпіричних даних соціологічної науки та 

загальнофілософських методів дослідження; 

– причини негативних тенденцій формування свідомості майбутніх 

православних священнослужителів, якими виявилися, зокрема, впливи 

постмодерних секулярних світоглядних установок, кризовий стан 

соціального середовища та розкол українського православ’я, а також низький 

рівень, консервативний зміст і застарілі форми православної богословської 

освіти;  
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–  релігієзнавчу інтерпретацію специфіки та напрямків співпраці 

православних Церков та держави в освітній та науковій сферах.  

Набуло подальшого розвитку: 

– розкриття сутнісних характеристики та змісту сучасної  православної 

богословської освіти в Україні в контексті її модернізації;  

– доведення переконання про те, що духовні цінності як основа 

морально-етичної компетентності священнослужителя та суспільно-

громадянська позиція духовенства детерміновані соціальним вченням 

православних Церков; 

– уявлення про соціальне вчення православних Церков перед 

викликами глобалізованого суспільства, зокрема в морально-етичній та 

соціально-культурній сферах;  

– визначення магістральних тенденцій і перспектив розвитку 

православної богословської освіти в Україні. 

Ключові слова: цінність, соціальне вчення, богословська освіта, 

навчальний заклад, компетентність, соціальне служіння, Болонський процес. 
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The dissertation research`s relevance is due to the Orthodoxy`s fundamental 

transformation processes in Ukraine, which began after the state`s declaration of 

independence in the context of the idea of a local Church, which could adequately 

respond to the country's Orthodox community`s spiritual needs. For a quarter of a 
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century the state-church relations` development in Ukraine the Orthodox Churches 

and their social position have always been the most authoritative in determining 

the civic and sociopolitical position by the majority of Ukrainians. The formulated 

by almost all Ukrainian Orthodox churches at the beginning of the XXI century 

social doctrines and broad charitable activities developed on their basis have made 

them a powerful part of civil society. However, two Ukrainian revolutions` events, 

the Crimea`s annexation and military actions in the country`s east part actualized 

the question about the forms` and boundaries` of the Orthodox Churches and 

Orthodox believers` participation in the socio-political processes. In this context, 

the Orthodox priesthood`s social responsibility has increased significantly, which 

increased the requirements for their professional competence. Today, the 

philosophical and religious studies the peculiarities issue of the relationship 

between the Orthodox churches` social doctrines and theological education in 

Ukraine has become more urgent. One of the most effective ways to update the 

Orthodox theological education`s system, both in institutional and substantive 

aspects, is a social doctrine`s systemic incorporation into the theological schools` 

educational process, will contribute to the moral and ethical competence`s 

formation and the clergy`s social and civic position. 

The research`s purpose consists in the complex analysis the Orthodox 

theological education system in Ukraine, defining its basic principles and specific 

forms in the context of the Orthodox Churches` social teaching as the basis for the 

moral and ethical qualities`, clergy`s citizenship and professional competences` 

formation in pastoral, missionary and social service.   

The research object is the Orthodox Churches` theological education system 

of Ukraine. 

The research subject the Orthodox churches` social teaching`s interrelation 

and the educational process` content in the system of the Orthodox Churches` 

theological education of Ukraine. 

The dissertation research`s scientific novelty consists in the religious- 

philosophical complex study of interrelationship between the Orthodox churches` 
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social teachings and theological education in Ukraine, which allowed determining 

the factors and mechanisms of Orthodox churches` social doctrine`s influence on 

the theological education system in Ukraine, in particular the Orthodox clergy `s 

moral and ethical competence and social and civil positions, which allowed to 

justify a number of provisions having a scientific novelty and being defended: 

for the first time: 

- based on the Orthodox Churches` social doctrines corpus` analysis of 

Ukraine and reliable empirical sociological data, a fundamental relationship`s 

existence between the modern social doctrine and the Orthodox theological 

education and upbringing system in Ukraine is proved: the Orthodox Churches` 

social teachings` incorporation into the theological education system influences the 

Orthodox clergy`s moral and ethical competence and social and civil position `s 

formation through the educational process` democratization mechanisms and 

strengthen the social aspect in the Orthodox theological education (social service, 

the practical social work, etc.); 

- proposed by the author the Orthodox theological education development 

periodization on the following criteria: the time period; the main socio-political 

and historical events and processes in Ukraine; Orthodoxy in Ukraine 

development`s historical aspect; the Orthodox theological education`s institutional 

forms (the theological education system), the main church and secular figures in 

theological education system`s in Ukraine formation and development sphere; 

theological education`s socio-philosophical basis (especially the social study 

formation, the Orthodox Churches` social doctrine) 

- the Orthodox Churches social teaching`s historical chronology 

development was built in conjunction with the theological education system`s 

establishment, where the following as indicators reflecting the Orthodoxy social 

aspect at different periods of its functioning are highlighted: church-state relations` 

features; the Orthodox Churches` views on the economic and domestic public life 

aspects; the Orthodox Christianity`s social and ethical sides; social and 

philosophical foundations of Orthodox Churches` social teachings at different 
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stages of Orthodoxy development; the Orthodox Church`s social teaching 

incorporation into theological education; 

- Orthodox priest`s key educational competencies in modern native 

Orthodox theological education are highlighted, which are: theological 

knowledge`s competence, in particular competence in the subject, theoretical and 

operational (performing religious and cult activities - divine service and homiletic 

practice) theology areas, ability to missionary activities, etc .; moral and ethical 

competence - person`s high moral qualities, moral and value consciousness, 

Christian spiritual values` conscious acceptance; social / civic competence - a 

clergyman`s social - public position formation as society and citizen member, 

social service and social work competences, awareness of topical social issues and 

the Church attitude towards them; 

- the expediency is justified in the modernization task context facing the 

Orthodox education in Ukraine as a whole, competence approach introduction into 

the Orthodox theological education system, which allows to overcome the 

contradictions between the church education main tasks: the moral, ethical and 

spiritual education in the Orthodox tradition and the acquisition of modern 

theological knowledge. 

- based on the author’s sociological research data analysis, students’ from 

Orthodox theological educational institutions the  value and moral consciousness’ 

structure are presented, in which the following structural components are 

highlighted: cognitive - moral ideas; moral concepts; moral knowledge; ideological 

- moral beliefs; moral value orientations; attitude, interest in moral issues; 

behavioral - moral motive; moral relations; emotional - moral feelings. It has been 

revealed that in terminal values, students’ from theological universities axiological 

stereotypes are rather highly correlated with the value orientations of students as a 

whole; instrumental values are manifested in the students orientation in the 

Ukrainian society’s reflecting moral and ethical orientation’s traditional values, 

optimistic world view and positive emotional attitude to the world around them 

(dominant ranks occupied, in particular, honesty, education, education, 
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cheerfulness, accuracy, responsibility). The students’ from theological universities 

values structure’s specificity is connected with the further church service’s 

constant motivation, therefore the students’ value orientations, similar to their 

value ideals as extrapolated by a priest’s and pastor’s moral and ethical image, 

reflect the archetypical novice priest and confessor image; 

- The features of attitudes towards theological education in Ukraine for 

students from Orthodox theological high schools and the expert sphere have been 

clarified: spiritual and personal growth and the theological knowledge acquisition 

is central to students. The important factors for increasing the efficiency of the 

educational process, in their opinion, are the training regime’s and curricula’s 

optimization (an increase in specializations and electives), the democratization of 

communication with teachers, the teaching staff’s advanced training and 

professionalism; while, in the experts’ and teachers’ from theological universities 

opinion, these educational process’ links do not require significant modernization. 

Noting both positive and negative phenomena in the national theological education 

system, experts consider moral and ethical competence’s formation as its main 

task; obtaining theological knowledge and shaping the clergyman’s social and 

civic position, and the factors for increasing the educational process’ efficiency are 

the substantive of organizing the educational process (systematization of curricula 

and programs, strengthening the scientific component, attracting secular teachers, 

etc.), and about a third of the respondents experts advocate the theological 

education system’s universal reform, but on the basis of preserving its Orthodox 

traditions; 

Clarification: 

- a methodology for studying the Orthodox Churches’ social doctrine in 

Ukraine and its relationship with theological education on the basis of an 

integrated approach with reasonable theoretical and practical evidence by taking 

into account the sociological science empirical data and general philosophical 

research methods; 

- trends of negative  causes in future Orthodox clergy’s consciousness’ 
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formation, who were, in particular, the postmodern secular worldviews influence, 

the critical social sphere’s state  and the Ukrainian Orthodoxy split, as well as the 

low level, conservative meaning and Orthodox theological education’s outdated 

forms; 

- the specifics’ religious interpretation and cooperation areas between the 

Orthodox churches and the state in the educational and scientific fields. 

Received further development: 

- the essential characteristics’ disclosure and content of modern Orthodox 

theological education in Ukraine in the its modernization context; 

- bringing the conviction that the spiritual values as clergyman’s  moral and 

ethical competence’s basis and the clergy’s  social and civil position are 

determined by the Orthodox Churches social teaching; 

- the Orthodox Churches’ social teaching idea in front of the challenges of a 

globalizing society, in particular in the moral, ethical and socio-cultural spheres; 

-  the main trends determination and prospects for the Orthodox theological 

education in Ukraine development. 

Key words: value, social studies, theological education, educational 

institution, competence, social service, the Bologna process. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена процесами 

фундаментальної трансформації православ’я в Україні, що розпочалися з 

моменту проголошення незалежної держави в контексті ідеї помісної Церкви, 

яка б могла адекватно відповідати духовним запитам православної спільноти 

країни. Постатеїстичне відродження вимагало від православних Церков 

одночасного відновлення організаційних структур та підрозділів, зокрема 

освітньої системи, і формування соціального вчення як основи ставлення та 

реагування на болісні й суперечливі суспільні реалії.  

За чверть століття розбудови державно-церковних відносин в Україні 

православні Церкви та їхня соціальна позиція завжди були 

найавторитетнішими у визначенні громадянської та суспільно-політичної 

позиції більшості українців. Водночас в умовах поліконфесійного кризового 

суспільства транзитного типу відбувалися процеси секуляризації 

православно-релігійного середовища, деформації морального ідеалу 

священнослужителя та дискредитації православ’я в суспільстві як 

традиційного носія моральності й духовності, яке виявилося не здатним 

надати адекватні відповіді на актуальні проблеми сучасності. Сформульовані 

практично всіма православними Церквами України на початку ХХІ ст. 

соціальні доктрини та розгорнута на їх основі широка харитативна діяльність 

зробили їх потужною ланкою громадянського суспільства. Проте події двох 

українських революцій, анексія Криму та військові дії на сході країни 

актуалізували питання форм та меж участі православних Церков і 

православних віруючих у суспільно-політичних процесах, значно 

політизували православне середовище та поглибили його розкол у контексті 

національно-політичної самоідентифікації українців. В цьому контексті 

суспільна відповідальність православного священства значно посилилася, що 

підвищило вимоги до їх професійної компетентності. Отже, актуалізувалося 

питання філософсько-релігієзнавчого осмислення цих процесів, на сьогодні 
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актуальне дослідження особливостей взаємозв’язку соціальних доктрин 

православних Церков та богословської освіти в Україні. 

Ця проблема належать не лише площині академічної науки, але 

включена у широкий соціально-практичний вимір, адже зміст і рівень 

богословської освіти душпастиря, його моральні якості та громадянська 

позиція напряму впливають на світогляд і соціальну активність його пастви. 

Соціально-етичні домінанти та візії православних Церков, викладені в 

соціальному вченні, є визначальною змістовною складовою богословської 

освіти, підготовки студентів духовних навчальних закладів до служіння, 

формування їх моральної особистості (в ціннісно-духовному вимірі) й 

суспільно-громадської позиції не тільки як клірика, але й свідомого й 

активного члена українського суспільства. А рівень інтелектуально-

моральної компетентності православного духовенства та богословів 

безпосередньо впливатиме у майбутньому на виміри і глибину його 

душпастирської діяльності в українському соціумі.  

Одним із дієвих шляхів оновлення системи православної богословської 

освіти як в інституціональному, так і в змістовому аспекті є системна 

інкорпорація соціального вчення в освітній процес духовних ВНЗ, що 

сприятиме формуванню морально-етичної компетентності і суспільно-

громадянської позиції духовенства, здатності православних українських 

священнослужителів відповідати викликам сьогодення в пастирському, 

місіонерському і соціальному служінні. 

Незважаючи на існування великого масиву наукових розвідок щодо 

проблем релігійної освіти в сучасній Україні, залишається чимало відкритих 

питань, які вимагають системного філософсько-релігієзнавчого аналізу. Так, 

відсутнє цілісне уявлення про широке коло питань щодо інституціоналізації 

православної богословської освіти в Україні в контексті її співіснування та 

взаємодії з світською системою освіти в цілому та релігієзнавчою освітою 

зокрема, визнання її державою, акредитації та ліцензування духовних ВНЗ 

тощо. В цьому контексті актуалізується компаративний аналіз досвіду інших 
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європейських православних країн, які зіткнулися з подібними проблемами й 

створили власні моделі співіснування світської та теологічної освіти. 

Водночас, славна історія православної освіти в Україні має національні 

зразки форм відповідей на виклики часу, комплексний аналіз яких у 

контексті дисертаційної проблематики ще не проводився. У предметному 

полі вітчизняного релігієзнавства не виявлено етапи становлення і розвитку 

православної богословської освіти в Україні, не систематизовано 

релігієзнавчі уявлення про сучасну систему православної освіти, її сутність, 

зміст і форми. Залишаються невизначеними ключові освітні компетентності в 

сучасній православній богословській освіті, напряму пов’язані з морально-

етичними компетентностями священнослужителя, основою яких виступають 

християнські духовні цінності й основи соціального вчення православних 

Церков. Не розкрито закономірності, основні тенденції і пріоритети розвитку 

православної богословської освіти в сучасній Україні, знання яких 

дозволятиме надання практичних рекомендацій щодо поглиблення та 

підвищення ефективності співпраці православних Церков та держави в 

освітній сфері, яка особливо актуалізувалася в контексті роз’яснювальної та 

просвітницької діяльності, яку мають посилювати  Церква і держава на тлі 

об’єднавчих процесів в українському православ’ї під егідою Вселенського 

патріарха. 

Отже, на часі філософсько-релігієзнавче дослідження зазначених та 

дотичних до них проблем, які мають і теоретичну, і суспільно-практичну 

актуальність, оскільки у сучасному вітчизняному релігієзнавстві немає 

комплексних аналітичних досліджень православної освіти, які б враховували 

взаємозв’язок соціального вчення православних Церков і богословської 

освіти в національному контексті. Все це визначає доцільність і своєчасність 

тематики запропонованого дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснене у межах науково-дослідної роботи 

кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана 
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Франка «Випробування людського буття: класичний і посткласичний 

дискурс», що входить до Тематичного плану науково-дослідної роботи 

Житомирського державного університету імені Івана Франка та був 

затверджений Вченою радою університету відповідно до наукової теми 

кафедри філософії (НДР № 0111U000154).  

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі системи 

православної богословської освіти в Україні, визначенні її базових принципів 

та конкретних форм в контексті соціального вчення православних Церков як 

основи формування морально-етичних якостей, громадянської позиції та 

професійних компетентностей священнослужителів у пастирському, 

місіонерському та соціальному служінні.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних 

дослідницьких завдань: 

– на основі ретроспективного аналізу виокремити етапи становлення і 

розвитку православної богословської освіти на українських теренах, 

висвітлити сутність, зміст і форми сучасної системи православної 

богословської освіти в Україні; 

– здійснити історичний аналіз становлення та розкрити сутність 

соціального вчення православних Церков України у контексті сучасних 

суспільних трансформацій; 

– довести вплив соціального вчення Церков на розвиток богословської 

освіти та формування суспільно-громадської позиції православного 

духовенства; 

–  дослідити особливості морально-етичної компетентності 

священнослужителів у контексті християнської аксіології та специфіки 

соціальної доктрини конкретних православних Церков; 

– виокремити ключові освітні компетентності православного 

священнослужителя в сучасній вітчизняній православній богословській 

освіті; 
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– шляхом соціологічного опитування визначити ціннісно-смислову 

структуру свідомості студентів духовних ВНЗ, проаналізувати особливості 

ставлення до богословської освіти в Україні студентів православних 

духовних ВНЗ, духовенства та експертного середовища;  

– систематизувати основні тенденції і пріоритети розвитку та 

модернізації православної богословської освіти в Україні у відповідності до 

суспільних викликів; 

– проаналізувати специфіку, стан та перспективи співпраці 

православних Церков та держави в освітній сфері у контексті інтеграції 

духовних навчальних закладів у освітню систему України. 

Об’єктом дослідження є система богословської освіти православних 

Церков України. 

Предмет дослідження – взаємозв’язок соціального вчення 

православних Церков та змісту навчально-виховного процесу в системі 

богословської освіти православних Церков України. 

Теоретико-методологічні засади дослідження ґрунтуються на 

базових принципах академічного релігієзнавства: об’єктивності, історизму, 

загальнолюдськості, дуальності, синтетичності. В процесі розв’язання 

поставлених завдань дисертант виходив із принципів наукового й 

світоглядного плюралізму, уникаючи ідеологічної та конфесійної 

заангажованості. Автор опирався на загальнонаукові принципи 

об’єктивності, науковості, методологічного плюралізму, діалектичних 

протиріч, що мають бути розв’язаними, тощо. Принцип системності 

передбачав аналіз об’єкту  та предмету дослідження від окремих елементів 

до цілого. Визначення теоретико-методологічних засад дослідження 

пов’язувалось з обґрунтуванням доцільності й ефективності конкретних 

методологічно виправданих підходів, значення яких розкривається у 

реалізації двох принципових аспектів: а) забезпечення підґрунтя для 

досконалого та всебічного аналізу об’єкту та предмету дослідження; б) 

прогнозування їх подальшого розвитку та специфіки функціонування. 
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Методика дисертаційного дослідження поєднала як загальнонаукові, 

зокрема, теоретичні методи (аналіз сутності основних категорій дослідження; 

аналіз наукової літератури споріднених сфер наукового знання; синтез, 

індукція, дедукція; моделювання, екстраполяція, аналогія, класифікація, 

формалізація, узагальнення, аналогія тощо), так і спеціалізовані дослідницькі 

методи. Зокрема, метод абстрагування застосовано у процесі вивчення 

аксіологічного, прагматичного, комунікативного, управлінського, 

прогностичного аспектів розвитку системи православної вищої освіти в 

Україні. 

Оскільки богословські теорії зафіксовані текстуально, в дисертації 

широко застосовувалися методи текстологічного та наративного аналізу. 

Важливим методом дослідження стала сучасна герменевтика як засіб 

тлумачення не лише текстів, а й фундаментальних положень православного 

богослов’я, концептуальних основ соціального вчення християнських 

конфесій, православної філософії освіти. 

Використовується низка аналітичних методів: системного аналізу (при 

дослідженні основних принципів християнського соціального вчення), 

історико-генетичного аналізу (при дослідженні розвитку католицького, 

православного і греко-католицького соціальних вчень), компаративного 

вивчення (богословських освітніх систем православних країн Європи). 

Застосування системного аналізу і синтезу дозволило також обґрунтувати 

доцільність впровадження компетентнісного підходу в православній 

богословській освіті й визначити основні групи освітніх компетентностей 

православних священнослужителів. На основі порівняння, моделювання і 

структурно-функціонального аналізу систематизовано основні тенденції і 

пріоритети розвитку православної богословської освіти в Україні. 

Соціологічні методи, зокрема, соціологічне опитування, дозволили 

визначити чинники і механізми формування морально-етичної 

компетентності й суспільно-громадської позиції духовенства в системі 

богословської освіти у контексті соціального вчення православних Церков. 
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Аксіологічний підхід сприяв здійсненню всебічного діалектичного аналізу 

фундаментальних ціннісно-світоглядних орієнтацій студентів богословських 

вищих навчальних закладів, які формуються у навчальному процесі. 

В дослідженні специфіки організації навчально-виховного процесу у 

православних богословських вищих навчальних закладах України 

використовувалися педагогічні методи дослідження, зокрема 

компетентнісний підхід. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати:  

1) експертного опитування 200 респондентів з-поміж викладачів 

духовних ВНЗ УПЦ МП і УПЦ КП, представників духовенства, а також 

фахівців-релігієзнавців провідних державних ВНЗ України;  

2) масового опитування 600 респондентів – студентів духовних ВНЗ, а 

саме: Київська духовна академія і семінарія (УПЦ МП), Дніпропетровська 

духовна семінарія (УПЦ КП), Львівська православна богословська академія 

(УПЦ КП), Волинська православна богословська академія (УПЦ КП).  

Опитування проведено в два етапи протягом 2015 і 2016 років. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у 

комплексному релігієзнавчо-філософському дослідженні особливостей 

взаємозв’язку соціального вчення православних Церков та богословської 

освіти в Україні, який дозволив визначити чинники і механізми впливу 

соціальної доктрини православних церков на систему богословської освітив 

Україні, зокрема на формування морально-етичної компетентності і 

суспільно-громадянської позиції православного духовенства, яке дозволило 

обґрунтувати низку положень, що мають наукову новизну й виносяться на 

захист: 

Вперше: 

–  на основі аналізу корпусу соціальних доктрин православних Церков в 

Україні та достовірних емпіричних соціологічних даних доведено наявність 

принципового взаємозв’язку сучасного соціального вчення та православної 

богословської системи освіти й виховання в Україні: інкорпорація 
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соціального вчення православних Церков у систему богословської освіти 

впливає на формування морально-етичної компетентності й суспільно-

громадянської позиції православного духовенства через механізми 

демократизації освітньо-виховного процесу і посилення соціального аспекту 

в православній богословській освіті (соціальне служіння, практична 

соціальна робота тощо); 

– запропоновано авторську періодизацію розвитку православної 

богословської освіти за наступними критеріями: часовий період; основні 

соціально-політичні й історичні події та процеси в Україні; історичний 

аспект розвитку православ’я в Україні; інституційні форми православної 

богословської освіти (система духовної освіти); основні церковні та світські 

діячі в сфері становлення і розвитку системи богословської освіти в Україні; 

соціально-філософська основа богословської освіти (особливості формування 

соціального вчення, соціальної доктрини православних Церков); 

– вибудовано історичну хронологію розвитку соціального вчення 

православних Церков у взаємозв’язку із становленням системи богословської 

освіти, де в якості показників, що відображають соціальний аспект 

православ’я в різні періоди його функціонування, виділено наступні: 

особливості церковно-державних відносин; погляди православних Церков на 

економічний і побутовий аспекти суспільного життя; соціально-етична 

сторона православного християнства; соціально-філософські основи 

соціального вчення православних Церков на різних етапах розвитку 

православ’я; інкорпорація соціального вчення Православної Церкви в 

богословську освіту; 

– виокремлено ключові освітні компетентності православного 

священнослужителя в сучасній вітчизняній православній богословській 

освіті, якими є: компетентність у сфері богословських знань, зокрема 

компетенції в предметних, теоретичних й операційних (виконання релігійно-

культових дій – богослужбова та гомілетична практика) сферах богослов’я, 

здатність до місіонерської діяльності тощо; морально-етична компетентність 
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–  високі моральні якості особистості, сформована моральна й ціннісна 

свідомість, свідоме прийняття християнських духовних цінностей; 

соціальна/громадянська компетентність – сформованість суспільно-

громадської позиції священнослужителя як члена суспільства і громадянина, 

компетенції в сфері соціального служіння і соціальної роботи, обізнаність в 

актуальних соціальних питаннях і ставленні до них Церкви; 

– обґрунтовано доцільність у контексті завдання модернізації, яке 

стоїть перед православною освітою в Україні в цілому, впровадження в 

систему православної богословської освіти компетентнісного підходу, що 

дозволяє подолати протиріччя між основними завданнями церковної освіти: 

морально-етичним і духовним вихованням у православній традиції і 

набуттям сучасних богословських знань;  

– на основі аналізу даних авторського соціологічного дослідження 

представлено структуру ціннісної і моральної свідомості студентів 

православних духовних вищих навчальних закладів, у якій виділено такі 

структурні компоненти: когнітивний – моральні уявлення; моральні поняття; 

моральні знання; світоглядний – моральні переконання; моральні ціннісні 

орієнтації; ставлення, інтерес до моральних проблем; поведінковий – 

моральний мотив; моральні стосунки; емоційний – моральні почуття. 

Виявлено, що в термінальних цінностях аксіологічні стереотипи студентів 

духовних ВНЗ досить високо корелюють із ціннісними орієнтаціями 

студентської молоді загалом; інструментальні цінності проявляються в 

орієнтації студентів у відображенні традиційних цінностей українського 

суспільства морально-етичної спрямованості, оптимістичного 

світосприйняття та позитивного емоційного ставлення до навколишнього 

світу (домінуючі ранги зайняли, зокрема: чесність, освіченість, вихованість, 

життєрадісність, акуратність, відповідальність). Специфіка структури 

цінностей студентів духовних ВНЗ пов’язана із сталою мотивацією 

подальшого церковного служіння, тому ціннісні орієнтації студентів, схожі з 

їх ціннісними ідеалами як екстрапольованого морально-етичного образу 
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священника і пастиря, відображають архетипний образ послушника, 

священика і духівника; 

– з’ясовано особливості ставлення до богословської освіти в Україні 

студентів православних духовних ВНЗ та експертного середовища: духовне й 

особистісне зростання та набуття богословських знань є головним для 

студентів. Важливими факторами підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, на їхню думку, є оптимізація режиму навчання та 

навчальних планів (збільшення спеціалізацій і факультативів), 

демократизація комунікації з викладачами, підвищення кваліфікації і 

професіоналізму викладацького складу; в той час як, на думку експертів та 

викладачів духовних ВНЗ, ці ланки навчально-виховного процесу не 

потребують значної модернізації. Відзначаючи як позитивні, так і негативні 

явища в національній системі богословської освіти, основним її завданням 

експерти вважають формування морально-етичної компетентності; 

отримання богословських знань та формування суспільно-громадянської 

позиції священнослужителя, а факторами підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу – предметний аспект організації навчального 

процесу (систематизація навчальних планів і програм, посилення наукової 

компоненти, залучення світських викладачів тощо), причому біля третини 

опитаних експертів виступають за загальне реформування системи 

богословської освіти, але на базі збереження її православних традицій;  

Уточнено: 

– методологію вивчення соціального вчення православних Церков в 

Україні та його взаємозв’язку з богословською освітою на основі 

комплексного підходу з обґрунтованим теоретичним і практичним 

доведенням врахування емпіричних даних соціологічної науки та 

загальнофілософських методів дослідження; 

– причини негативних тенденцій формування свідомості майбутніх 

православних священнослужителів, якими виявилися, зокрема, впливи 

постмодерних секулярних світоглядних установок, кризовий стан 
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соціального середовища та розкол українського православ’я, а також низький 

рівень, консервативний зміст і застарілі форми православної богословської 

освіти;  

–  релігієзнавчу інтерпретацію специфіки та напрямків співпраці 

православних Церков та держави в освітній та науковій сферах.  

Набуло подальшого розвитку: 

– розкриття сутнісних характеристики та змісту сучасної  православної 

богословської освіти в Україні в контексті її модернізації;  

– доведення переконання про те, що духовні цінності як основа 

морально-етичної компетентності священнослужителя та суспільно-

громадянська позиція духовенства детерміновані соціальним вченням 

православних Церков; 

– уявлення про соціальне вчення православних Церков перед 

викликами глобалізованого суспільства, зокрема в морально-етичній та 

соціально-культурній сферах;  

– визначення магістральних тенденцій і перспектив розвитку 

православної богословської освіти в Україні. 

Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні 

дослідницького поля релігієзнавчої науки через комплексне розкриття 

взаємозв’язку соціального вчення та богословської освіти православних 

Церков в Україні шляхом поглиблення розуміння природи, сутності та змісту 

впливу соціальних доктрин православних Церков України на зміст і 

принципи богословської освіти.  

Концептуальні положення дисертації можуть бути використані для 

подальших фундаментальних філософсько-релігієзнавчих, історичних та 

соціологічних досліджень системи православної богословської освіти як 

інституційної складової православних Церков у її взаємодії зі світською 

освітою, для моделювання їх оптимальних взаємин і прогнозування 

подальшого розвитку, для осмислення шляхів модернізації православного 
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богослов’я та душпастирства, а також для вирішення проблеми форм і обсягу 

присутності православних церков у суспільному житті України.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її висновки мають 

цінність для подальших прикладних досліджень взаємозв’язку православної 

богословської освіти і соціального вчення православних Церков, їх впливу на 

формування морально-етичної компетентності й суспільно-громадянської 

позиції майбутніх священнослужителів.  

Результати соціологічного дослідження, яке провів автор, стануть у 

нагоді держслужбовцям, зокрема фахівцям у галузі державно-церковних 

взаємин у контексті експертного аналізу та моніторингу об’єднавчих 

процесів в українському православ’ї. 

Результати дослідження можуть бути застосовані в реформуванні і 

модернізації системи богословської освіти в Україні (через впровадження 

принципів компетентністного підходу в процесі входження в національний 

освітній простір і світовий простір православної богословської освіти); 

використовуватися науковцями і спеціалістами в сфері релігієзнавства, 

теології, викладачами у практичному наповненні богословського контенту 

духовними навчальними закладами різного типу.  

Результати дослідження можуть бути використані в процесі викладання 

в світських та конфесійних закладах вищої освіти дисциплін і спецкурсів із 

релігієзнавства, теології, соціального вчення православних Церков, філософії 

освіти.  

Особистий внесок здобувача. Вирішення комплексу поставлених 

завдань, оформлення їх відповідно до положень та висновків здійснено 

автором самостійно (без співавторів) i відповідає основному змісту 

дисертації, а також поданим публікаціям. Використані в дисертації ідеї, 

положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і 

використані лише для підкріплення ідей здобувача. Кандидатську дисертацію 

на тему «Секта та єресь (біблістично-патристичне дослідження)» було 

захищено 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного 
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університету імені М. П. Драгоманова Д 26.053.21 за спеціальністю 09.00.11 

– релігієзнавство, її матеріали у тексті докторської дисертації не 

використовуються. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та наукові результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на засіданнях кафедри філософії Житомирського 

державного університету імені Івана Франка та низці наукових конференцій, 

зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Культура та 

філософія епохи постмодерну» (Дніпропетровськ, 2012); ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Оновлення соціально-психологічної та 

педагогічної науки на етапі націєтворення» (Запоріжжя, 2013); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Толерантність 

міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України» 

(Запоріжжя, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні 

науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 2014); 

щорічних науково-практичних конференціях викладачів, науковців, молодих 

учених, аспірантів і студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 2014, 2016); 

IV Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Актуальні 

проблеми соціально-гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 2014); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Християнська етика в 

історії України і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей» 

(Мелітополь, 2014); Міжнародній науковій конференції «Дні науки 

філософського факультету – 2015» (Київ, 2015); Міжнародній науковій 

конференції «Supervízne dni 2015» (Bratislava, 2015); XI науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a 

právne problem Marginalizovaných skupín» (Prešov, 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Суспільні науки сьогодні: постулати 

минулого і сучасні теорії» (Дніпро, 2016); Міжнародній конференції 

«Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні» (Київ, 2016); 

Науково-практичній конференції НТУ «Україна: поступ у майбутнє», 
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присвяченій 25-річчю Незалежності України (Київ, 2016); Щорічній науково-

практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих 

учених і аспірантів (Запоріжжя, 2016); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Гуманітарні науки: нові вирішення» (Вінниця, 2017); 

IІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених «Перші кроки в науку» (Вінниця, 2017); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Національні культури в глобалізованому світі» 

(Київ, 2017; III міжнародній науково-практичній конференції «Гуманітарні 

науки: нові вирішення» (Краматорськ, 2017); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Людина, яка реформує та реформується» (Київ, 

2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Чинники розвитку 

суспільних наук у XXI столітті» (Львів, 2017); Других академічних читаннях 

пам’яті професора Г. І. Волинки «Філософія, наука і освіта» (Київ, 2017); 

Других академічних читаннях пам’яті професора Г. І. Волинки (Київ, 2017); 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 2017); II Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Соціальні 

трансформації у кризовий період» (Краматорськ, 2017); III Міжнародній 

науковій конференції «Modern scientific achievements: experience exchange» 

(Morrisville, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» (Одеса, 2018); 

XIХ Міжнародній науковій конференції «Theory and practice in world science» 

(Morrisville, 2018); XII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Религия и общество» (Могилев, 2018). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення дисертаційного 

дослідження  відображено в 49 наукових публікаціях, серед яких: 1 – 

індивідуальна монографія, 17 статей у наукових фахових виданнях України, 

8 – статей у зарубіжних фахових виданнях та 23 наукові праці, що додатково 

відображають  результати дисертації.   
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Структура й обсяг дисертації. Мета, завдання та методологічні засади 

дисертаційного дослідження обумовили послідовність і логіку викладу 

матеріалу. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг дисертації – 

468 сторінок, із яких обсяг основного тексту становить  414 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 451 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ НА БОГОСЛОВСЬКУ ОСВІТУ 

  

1.1 Ретроспективний аналіз розвитку  православної  богословської 

освіти в Україні 

Розбудова сучасної української держави супроводжується 

відродженням і розвитком національного релігійно-церковного життя, що 

виступає як об’єктом, так і дієвим чинником національно-демократичних та 

духовних змін у суспільстві. Такі впливові суспільні інституції, якими стали 

православні Церкви в Україні, не можуть обмежитися діяльністю «в межах 

церковної огорожі», «вежі в облозі», лише задовольняючи релігійні потреби 

людини. Православ’я прагне повернутися у традиційні для Церков сегменти 

суспільного життя. Інтенсивний розвиток релігійно-церковної сфери, що був 

покликаний до життя демократичними перетвореннями в Україні 

наприкінці80-х років ХХ століття, посприяв і уможливив швидке кількісне 

зростання закладів духовної освіти, зокрема в православних Церквах.  

Православна освіта історично була суттєвим компонентом 

формування духовності українського народу. Протягом століть українці 

дивували іноземців своєю освіченістю, культурністю і релігійністю. 

Багатовікова традиція православного виховання, штучно перервана в 1917 

році, робить впевнені кроки у своєму відродженні, але, на жаль, зустрічається 

з протиріччями і складнощами. Переживаючи процес свого становлення, 

православна освіта в сучасній Україні характеризується низкою специфічних 

ознак і тенденцій. Передусім постає проблема специфіки духовної освіти, її 

відмінності від інших форм навчання і виховання. Дискусійними є питання 

про об’єкт і суб’єкт православної богословської освіти, про її спрямованість і 

змістову наповненість у сучасному секулярному суспільстві. Все це 

конкретизується через вирішення проблеми змісту, форм і структури 

духовної освіти, що забезпечить якість навчання, визначений всією 
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православною спільнотою рівень підготовлених кадрів. Всі ці питання 

неможливо вирішити без ретроспективного аналізу розвитку православної 

богословської освіти, зокрема на теренах українських земель. 

В умовах наукової, інформаційної і технологічної революцій, що 

властиві цивілізації нашого часу, богословська освіта повинна мати 

потужний академічний вимір. Критична наукова рефлексія та 

міждисциплінарний діалог допоможуть богослов’ю, а через нього й Церкві 

загалом, гідно зустріти інтелектуальний виклик нашої доби. Водночас, 

нинішні академічні та світоглядні системи самі повинні стати об’єктами 

критичного богословського осмислення. 

Теоретичний аналіз православної богословської освіти та рефлексії 

щодо практичних аспектів її розвитку й удосконалення представлені сьогодні 

в таких тематичних напрямках наукових та богословських досліджень:  

 історичний аспект православної освіти (О.Токарева, В.Пащенко, 

М.Талалай, Д.Поспеловский, Г.Степаненко, В.Липинський, С.Мешковая, 

В.Денисенко, М.Разина та ін.) [8; 9; 10];  

 проблеми православної богословської освіти (митрополит Іларіон 

(Г.Алфєєв), архієпископ Антоній (І.Паканіч), П.Балог, архімандрит Віктор 

(Бедь), В.Липинський, Л.Рощина, Ю.Кальниш, А.Кислий, О.Панасенко);   

 сучасний стан і перспективи розвитку православної освіти 

(А.Кислий, А.Панасенко, М.Разіна, М.Лагодич, А.Колодний, О.Рогова, 

М.Закович, І.Метлік, Л.Рощина, а також постанови, звіти синодальних 

відділів РПЦ, УПЦ МП і УПЦ КП, звіти Міністерста культури України) [11; 

12; 13; 14; 18];  

 проблеми різновекторної взаємодії духовної і світської освіти 

(А.Колодний, О.Василец, М.Бабій, Г.Алфєєв, І.Паканіч, С.Здіорук, 

В.Єленський, В.Докаш, Л.Филипович, А.Юраш, М.Закович, П.Яроцький, а 

також постанови, звіти синодальних відділів РПЦ, УПЦ МП і УПЦ КП, звіти 

Міністерста культури України) [14; 16; 17; 18]. 
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В сучасній релігієзнавчій науці виділяють такі поняття, пов’язані із 

православною освітою: релігійна освіта, духовна освіта, професійна релігійна 

освіта, богословська освіта. Так, М.Лагодич вважає, що релігійна освіта це, 

насамперед, діяльність, здійснювана професійно підготовленими особами 

(священнослужителями, релігійними педагогами), з передачі релігійних 

доктрин, досвіду, почуттів, богослужбової практики, а також з підготовки 

педагогічних кадрів.  

Серед найбільш важливих функцій, властивих конфесійній освіті з 

урахуванням її специфіки, можна виокремити наступні:  

1) відтворення у конфесіях як рядових віруючих, так і 

священнослужителів, а внаслідок цього – і релігії в цілому;  

2) залучення за допомогою освіти і виховання віруючих до складу тієї 

або іншої конфесії;  

3) соціалізація особистості віруючого протягом усього його життя; 

формування і розвиток духовно-моральної культури віруючих, вплив на 

культуру нерелігійних людей, насамперед – їхні морально-патріотичні 

позиції. Реалізація цих функцій відбувається у межах Церкви і родини 

[1, с.232]. Таким чином, дослідник цілком ототожнює релігійну освіту з 

конфесійною.  

Сьогодні систематична богословська освіта є невід’ємною частиною 

кожної помісної Православної Церкви. Підготовка кандидатів у духівництво і 

богословськи освічених співробітників церковних установ – одне із 

найважливіших завдань для кожної Церкви.  

Богословська освіта сьогодні виступає провідним чинником розвитку 

існуючих християнських конфесій католицького, православного і 

протестантського напрямку, зокрема в Україні. Звісно, богословська освіта 

повинна відповідати певним критеріям:  

  вона пов’язана із конфесійними віроповчальними особливостями, 

сформованим протягом століть;  
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 фактором її формування виступають традиційні національні 

особливості країн або регіонів, в яких представлена та чи інша конфесія, що 

детермінує як форму організації богословської освіти, так і її зміст; 

 здатність Церкви до реформування перед викликами 

глобалізаційних процесів і посилення секуляризації суспільства; 

 специфіка взаємодії духовної і світської освіти, інтегрованість 

богословської освіти в національну систему освіти (особливо вищої).  

Все це формує певну модель богословської освіти. 

Провідні західні дослідники теологічної освіти виділяють декілька 

історично сформованих моделей. Так, Д.Келсі в книзі «Між Афінами і 

Берліном: дебати про теологічну освіту» пропонує виокремлювати дві моделі 

теологічної освіти: афінську та берлінську [4]. Афінська модель, на його 

думку, ґрунтується на принципі пайдеї (грецьк. – παιδεία), який розуміється 

як виховання душі. Ця лінія була сприйнята від Платона через Філона 

Александрійського Климентом Александрійським. Афінська модель, на 

думку Д.Келсі, була основною до ХІХ ст. Суть афінської моделі влучно 

проілюстрував В.Хромець цитатою В.Лоського. Він пише: «Богослов’я і 

містику взагалі-то не протиставляють; навпаки, вони підтримують і 

доповнюють одне одного. Перше неможливо без другого: якщо містичний 

досвід є особистісним проявом спільної віри, то богослов’я є спільним 

виявом того, що може бути пізнаним в досвіді кожним» [5]. Йдеться про те, 

що спочатку потрібно пережити істини християнства, а потім їх 

висловлювати. Фактично, іншими словами, йдеться про виховання душі в 

системі православного богослов’я. 

Берлінську модель теологічної освіти можна назвати 

університетською моделлю. Як зазначає В.Хромець, берлінська модель 

спрямована на формування професіонала в галузі теології. В ній превалює 

раціональне осягнення і виклад теологічного знання. Якщо говорити про 

підготовку теолога в берлінській моделі, то, за своїми принципами, вона 
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нічим не відрізняється від університетської підготовки філософа, історика і 

т.д., тобто у цьому контексті йдеться про теолога як науковця [7, с.4-5]. 

До двох вищезазначених моделей інший науковець Р.Бенкс додає дві 

інші моделі: єрусалимську та женевську [6]. Єрусалимська модель 

орієнтована на підготовку місіонерів. Отож, підготовка теологів націлена на 

активну проповідь. Теолог у такому розумінні повинен вміти відстоювати 

істини своєї віри у публічних дискусіях; він цілеспрямовано орієнтований 

передусім на поширення своєї релігії. Женевська модель теологічної освіти 

спрямована на підготовку священнослужителів. Така освіта виключно 

конфесійно зорієнтована. Її можна назвати професійною богословською 

освітою.  

На думку В.Хромця, це розмежування не може претендувати на 

повноту узагальнення, але дозволяє здійснити хоча б попередню спробу 

розмежування теологічної освіти, щоб вивести аналіз на інший рівень 

узагальнення. Це своєрідні ідеальні типи, в реаліях яких ми маємо 

«теологічні освіти», де превалює якась із моделей з елементами інших 

моделей теологічної освіти [7, с. 5].  

Слід зазначити, що наведені моделі теологічної (богословської) освіти 

визначені науковцями відповідно мети і результату богословської освіти, а 

також співідношення світської і духовної освіти і науки загалом, виділяючи 

західну традицію християнської богословської освіти (духовно-світська 

модель, раціонально-теологічна спрямованість, вбудованість теології у 

систему вищої освіти) і східну традицію християнської богословської освіти 

(паралельне співіснування духовної і світської освіти).  

У нашому дисертаційному дослідженні приділяється увага, 

насамперед, конфесійній професійній вищій духовній освіті – православній 

богословській. Згідно «Концепції вищої духовної освіти Української 

Православної Церкви», основним завданням системи вищої духовної освіти 

Української Православної Церкви є забезпечення необхідного рівня 

підготовки кандидатів для пастирського служіння, богословів та фахівців 
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інших форм церковного служіння, а також створення умов для суспільного 

визнання значимості вищої духовної освіти і соціальної інтеграції 

випускників вищих духовних навчальних закладів. Вирішення поставленого 

завдання забезпечується, зокрема, розробкою принципів сумісності системи 

вищої духовної освіти з вітчизняною світською системою вищої освіти, а 

також із закордонними системами богословської освіти [2]. 

Відзначимо, що провідні фахівці з дослідження православної освіти в 

Україні і священнослужителі Української Православної Церкви визнають 

наявністьзначного кола проблем, пов’язаних із розвитком системи духовної 

освіти в сучасному секуляризованому суспільстві, процесів і викликів 

глобалізації, модернізації церковно-релігійних відносин. Так, митрополит 

Бориспільський Антоній (І.Паканич) зауважує: «Завдання системи духовної 

освіти – готувати людей до того, щоб вони могли здійснювати різноманітне 

церковне служіння. І в цьому – значення духовних шкіл у житті Церкви. 

Саме характер церковного життя визначає, які необхідні реформи і в чому 

повинен полягати зміст освіти. У духовних навчальних закладах підготовка 

студентів вже сьогодні здійснюється в контексті тих завдань, які завтра 

стоятимуть перед Православною Церквою. Виклики сучасної епохи 

стимулюють Церкву освоювати нові методи проповіді, нові способи місії, 

нові простори комунікації. Священнослужитель повинен володіти здатністю 

давати богословську оцінку найгострішим проблемам сучасності, навіть тим, 

які безпосередньо не пов’язані з церковним життям. Дуже важливо, щоб наші 

випускники могли принести користь суспільству, використовуючи знання, 

які одержують у духовних навчальних закладах. Проте на практиці 

виявляється, що невизнання державою дипломів і результатів духовної освіти 

стає перешкодою для служіння випускників духовних семінарій і академій 

нашому суспільству. Не один рік пішов на те, щоб забезпечити студентам 

духовних шкіл ті ж права, які є у студентів світських вузів. Разом з тим, 

перед Церквою стоїть завдання зберегти самобутність православної духовної 
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освіти, суть якої не тільки в інтелектуальному, але і духовному розвитку 

особи майбутніх священнослужителів» [3]. 

Безумовно, сучасність вимагає від православної богословської освіти 

вирішення складних і важливих питань, проте вивчення історичного аспекту 

розвитку системи православної освіти в Україні може сприяти визначенню 

шляхів і напрямків її реформування, піднесення православного богослов’я на 

дещо інший рівень. 

Розвиток богослов’я в Україні як відображав загальні тенденції у 

світовому християнстві, так і мав свою відмінність. Прийняття християнства 

ввело стародавніх русичів у світ цивілізації, що виростала зі спільної 

культурної й інтелектуальної традиції – християнського світогляду, 

спадщини античної Греції і римсько-візантійського права. Священство і 

монашество були головною духовною силою у суспільстві, зберігали і 

примножували його культурне багатство. Особливістю богословської 

традиції в українському суспільстві була майже повна відсутність 

раціоналістичного підходу, характерного для середньовічного католицького 

богослов’я. Київська Русь не знала ані богословів типу і формату св. Томи 

Аквінського, ані схоластичних суперечок у стінах університетів, ані 

багатства оригінальних теологічних текстів. Однак це виражало не так 

слабкість місцевої богословської традиції, як, радше, своєрідність її розвитку 

відповідно до умов життя тодішнього суспільства. Великим досягненням 

Київської Русі було засвоєння і поглиблення церковної термінології, яка 

бездоганно слугувала богослов’ю й іншим дисциплінам. 

На початку нової історії, у XVI і XVII століттях, українське церковне і 

культурне життя стало ареною бурхливої і творчої зустрічі християнського 

Сходу і Заходу. Внаслідок цього українське богослов’я досягало нових 

успіхів, синтезувалось і почало набирати академічних вимірів. У 

дев’ятнадцятому столітті богословська освіта на українських землях 

Російської імперії переживає чітку структуризацію, зумовлену державними 

чинниками. Одержавлення ставить на розвитку богослов’я свою печать.  
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На академічному рівні розвиваються інституції з відповідними 

ресурсами для справжньої наукової праці. У Західній Україні під впливом 

ліберальної австрійської державної політики богословська освіта духовенства 

зазнає значного покращення протягом дев’ятнадцятого століття і 

спричиняється до відродження українського культурного життя та 

національного руху. Особливий, хоча ще й не осмислений етап українського 

богословського розвитку – це період християнського засвідчення сили й духу 

перед обличчям тоталітарного переслідування. Зазнаючи репресій і 

перебуваючи в підпіллі, церкви не могли продовжувати розвиток сучасного 

академічного богослов’я, зате набули нових якостей, які дозволили їм не 

лише перенести 50-літню неволю, а й продовжувати богословську й 

душпастирську роботу в умовах конспірації і ГУЛАГ-у, виховувати і 

висвячувати священиків та єпископів. Наприкінці XX століття духовні й 

інтелектуальні виміри українського суспільства істотно змінилися. У зв’язку 

з цим важливе місце в богословській освіті відводиться пізнанню 

особливостей життя в нинішній цивілізації з її секулярною та 

плюралістичною природою. 

Отже, богословська наука і освіта розвивалася разом із розвитком 

Православної Церкви, тому перш ніж виділити основні етапи розвитку 

православної богословської освіти, необхідно розглянути основні періоди 

розвитку Православної Церкви. 

Історія православної церкви в Україні досліджувалась в основному в 

дорадянський період, а також зарубіжними істориками з української діаспори 

у пізніші часи. Різні аспекти з історії церкви висвітлено в працях 

М.Грушевського, Н.Полонської-Василенко, М.Костомарова, О.Єфіменко, 

О.Левицького, В.Антоновича, Д.Яворницького, І.Креп’якевича та інших 

українських істориків. Це були досить фундаментальні праці, хоча вони 

торкалися окремих періодів, проблем, подій і фактів історії Православної 

Церкви в Україні. 
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Сформований корпус джерельної бази дореволюційної історії 

Православної Церкви в Росії, в якій окремо, фрагментарно висвітлюється й 

історія церковного життя в Південно-Західній Русі, тобто Україні та Білорусі. 

Серед її дослідників відомі церковні історики – митрополит Макарій 

(Булгаков), архієпископ Філарет (Гумільовський), Є.Голубинський, 

С.Голубєв, Б.Ейнгор, С.Терновський, Ф.Титов, М.Коялович, К.Харлампович, 

І.Чистович, В.Біднов, П.Знаменський та ін. 

У радянський період комплексних релігієзнавчих праць з історії 

православної церкви в Україні не було. Праці українських істориків 

М.Брайчевського, М.Котляра, П.Толочка, І.Артеменка, О.Моці в основному 

присвячені періоду введення християнства, історії релігії й Церкви в 

Київській Русі, віруванням дохристиянського періоду та іншим окремим 

періодам, фрагментам з історії церкви. Проте ми маємо багатий досвід 

зарубіжної (діаспорної) української історіографії, в якій релігієзнавчі студії 

щодо історії церкви в Україні широко представлені в працях А.Великого, 

М.Чубатого, І.Огієнка, Д.Дорошенка, О.Лотоцького, І.Власовського, 

Ю.Федорова, І.Нагаєвського, В.Крупницького, Н.Полонської-Василенко та 

інших дослідників [22]. 

Сьогодні найбільш поширеною є періодизація, яку розробив 

митрополит Макарій (Булгаков). Цей тип поділу наступний: 

I. Київський або домонгольській період. 

II. Московський період до розділення руської митрополії 1469 р. 

III. Московський період до установи патріаршества в 1587 р. 

IV. Історія руської Південно-західної церкви від року розділення 1469 

р. – до Брестської унії 1596 р. 

V. Патріарший період (1589-1700 р.) і паралельно Київська 

митрополія за той же час. 

VI. Синодальний період (1700-1917 р.).  

VII.Післяреволюційний період (від 1917 р.) [19, с.72-74]. 
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Представлена періодизація більш відображає історію Руської 

Православної Церкви, тому для повноти подальшого аналізу будемо 

приділяти увагу також періоду розвитку православ’я на Україні під владою 

Польщі та Литви. Так, К.Кислюк і О.Кучер виділяють наступні етапи 

розвитку Православної Церкви в Україні: 

– перший етап – існування єдиної Київської митрополії – охоплює 

період із середини X – до середини XIІІ ст; 

– другий етап в історії Православної Церкви в Україні (XIV – 

середина XV ст.) – період розпаду єдиної Київської митрополії; 

– третій етап в історії Православної Церкви в Україні (1468 – 1596) – 

період становлення самобутньої Української Православної Церкви; 

– четвертий період (1596 – 1620) можна назвати періодом глибокої 

кризи і розколу Православної Церкви в Україні; 

– п’ятий етап (1620 – 1686) – етап короткочасного відродження 

самостійної Православної Церкви в Україні; 

– шостий етап (1686 – 1919) історії Української Православної Церкви 

нерозривно пов’язаний з історією Руської Православної Церкви; 

– сьомий етап в історії Православної Церкви в України (1920-і – 

кінець 1980-х рр.); 

– восьмий етап – історія Православної Церкви в незалежній Україні 

[21, с.368-383]. 

Очевидно, що історичний поступ православної богословської освіти, 

становлення її інституційних форм неможливо розглядати без урахування 

визначених історичних періодів розвитку Православної Церкви в Україні. На 

жаль, фундаментальних праць у цьому напрямку бракує, хоча і визначаються 

періоди розвитку православної освіти в соціально-політичному аспекті 

існування Православної Церкви загалом.  

Окремі вчені, зокрема А.Осіпов, визначають два основних періоди 

становлення системи богословської освіти. На його думку, перший 

закінчується фактично епохою учнів преподобного Сергія Радонежського в 
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XV сторіччі, в якому найяскравіше виявилася духовна спрямованість 

православної освіченості і який, не дивлячись на важкі згодом духовні 

потрясіння, залишив непроминальний слід у найпотаємнішій частині душі 

православної людини до цього дня. Другий період достатньо чітко 

визначається вже з першої половини XVI сторіччя. У XVII же столітті із 

заснуванням Київської Духовної академії, а потім у 1685 році – першого 

вищого учбового закладу в Росії – Слов’яно-греко-латинської (згодом 

Московської Духовної) академії [24].Як бачимо, автор виділяє саме 

інституціональний аспект розвитку системи духовної, богословської освіти. 

У нашому дисертаційному дослідженні для періодизації розвитку 

православної богословської освіти в Україні застосуємо два основні критерії. 

Перший критерій відображає основні етапи розвитку Православної Церкви, 

які визначив детальніше митр. Макарій [25]. Другий критерій пов’язаний із 

соціальним, політичним і культурним розвитком України, історичними 

подіями на українських землях. Представлена автором нижче періодизація 

становлення і розвитку богословської освіти є умовною і не претендує на 

виключність в інтерпретації, а зумовлена теоретичною необхідністю для 

ретроспективного аналізу становлення сучасної системи богословської освіти 

Української Православної Церкви. Також слід зазначити, що в періодизацію 

включено розвиток духовної освіти в давньохристиянський і візантійський 

період (ІІ-ІХ ст.) для розуміння генезису і витоків православної освіти на 

українських землях. Основні етапи розвитку православної богословської 

освіти в Україні представлено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Етапи розвитку православної богословської освіти в Україні 

№ Період 
Історичні особливості періоду історії 

Православної Церкви і богословської освіти 

І. ІІ – Х ст. (988 р.) Давньохристиянський, візантійський період, до 

хрещення Русі 

ІІ. Х – кінець ХVI ст. Період Київської Русі; розпад єдиної Київської 
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митрополії; польсько-литовський період 

ІІІ. ХVII – початок 

XIX ст. 

Виникнення і становлення православних 

духовних закладів, до XVIII ст. – період 

короткочасного відродження самостійної 

Православної Церкви в Україні; з 1686 р. – в 

складі Московського патріархату, з початку 

XVIII – синодальний період 

ІV. Початок XIX ст. – 

1918 р. 

Реформування та інституціональний розвиток 

системи православної духовної освіти 

Православної Церкви в Україні в складі РПЦ; 

реформи 1808 р., 1869 р., 1884 р. 

V. 1918 р. – 1988-

1991 рр. 

Період комуністичного режиму (закриття вищих 

духовних закладів, терор проти Церкви, період 

фашистської окупації, післявоєнний період – 

відновлення деяких вищих духовних закладів 

тощо) 

VI. З 1991 року Становлення сучасної системи богословської 

освіти в українському православ’ї 

 

Для подальшого ретроспективного аналізу становлення і розвитку 

богословської освіти в Україні необхідно визначити критерії аналізу. 

Критерії ретроспективного аналізу розвитку православної 

богословської освіти в Україні відповідного періоду: 

1) часовий період; 

2) основні соціально-політичні та історичні події та процеси в Україні. 

Цей критерій висвітлює політичну й історичну ситуацію на українських 

землях  певного періоду; 

3) історичний аспект розвитку Православної Церкви в Україні 

(основні події в історії церкви в означений період, що визначили історичний 

поступ Православної Церкви в Україні); 
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4) інституційні форми православної богословської освіти (система 

духовної освіти); 

5) основні церковні та світські діячи в сфері становлення і розвитку 

системи богословської освіти в Україні; 

6) соціально-філософська основа богословської освіти (особливості 

формування соціального вчення, соціальной доктрини або концепції 

Православної Церкви). 

І період – давньохристиянський, візантійський період (ІІ – Х ст. (988 

р.). Аналіз становлення богословської освіти в цей період дозволить 

визначити основні напрями розвитку православної богословської освіти в 

Україні. 

Епоха в тисячу років відокремлює нас від часу св. Володимира, 

православного хрестителя Русі. І немає нічого дивовижного в тому, що 

візантійське коріння християнізації Русі виявилося найбільш глибоким і 

плодоносним. Візантія в IX-X ст. була на вершині християнської 

загальносвітової цивілізації. Центр світової культури зосереджувався тоді на 

берегах Босфору. Хрещенню Русі передував тривалий період релігійно-

державного становлення країни, яка виникла в другій половині IX століття в 

результаті об’єднання східно-слов’янських племен в єдину Староруську 

державу з центром у Києві. Це був сприятливий час для євангельської 

проповіді серед східнослов’янських племен, для виникнення, становлення й 

активного розвитку Православної Церкви на Русі.  

Можна сказати, що історія богословської освіти починається із 

апостольської общини, котра, як «духовна школа»,була першою 

новозавітною «школою», в якій учні засвоювали Божественне Одкровення з 

вуст Бога Слова. Саме в засвоєнні цього досвіду і полягало передусім 

учнівство апостолів Христових. Як зазначає митрополит Іларіон (Г.Алфєєв), 

історично апостольській общині передували пророчі училища стародавнього 

Ізраїлю, общини ессєєв, общини, подібні учням Іоанна Хрестителя. Зовні 

спільнота учнів Христа мала багато спільного з цими общинами [28].  
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Спадкоємність вчення, перехідного з покоління в покоління, було 

невід’ємною рисою кожної духовної школи. Ісус Христос як вчитель був 

наступником старозавітних пророків та Іоанна Хрестителя; наступниками 

Ісуса стали апостоли і перші покоління християнських «дидаскалів» – 

вчителів, про яких згадується вже в посланнях апостола Павла [27, Ефес. 

4:11]. В завдання цих дидаскалів входило передусім навчання вірі 

новоохрещених.Разом із пастирями дидаскали займалися євангелізацією і 

катехізацією членів молодих християнських спільнот. «Дідаскал, – пише 

протопресвітер Микола Афанасьєв, – навчав Церкву через розкриття істин 

віри, що містяться в Переказі і в Писанні. Якщо не все, то у більшій своїй 

частині дидаскали – вчені богослови стародавньої Церкви, представники 

богословської науки, яка служить Церкві... У протилежність язичницьким 

школам, вони відкривали свої школи, де не тільки навчалися оглашенні, але і 

вірні, охочі пізнати Слово Боже» [29, с. 136].  

Отже, проповідь апостолів та їх наступників стала підґрунтям, на 

якому сформувалися всі духовні школи християнського Сходу. Мірою того 

як Церква розширювалася географічно, християнські вчителі стикалися з 

культурними традиціями, що відрізнялися від тієї, в якій сформувалася 

апостольська община. Простий тип християнських шкіл II і III століть 

представляють звичайні релігійні співбесіди єпископів як з особами, що 

зверталися до християнства, так і з особами, що загалом бажали краще і 

докладніше вивчити християнське учення. Збори подібних слухачів біля 

єпископа були першими християнськими школами, вони мали назву діатріб 

[30]. Грецьке слово διατριβή означає загалом всяке тривале спілкування з 

гідною довіри особою, зокрема, позначає спілкування учнів із своїми 

вчителями. 

Даючи характеристику богословським школам ІІ-ІІІ століть, як 

центрам духовної освіти, традиційно виділяють три провідні тогочасні 

школи: Олександрійську, Антиохійську і Східно-сирійську або Едессько-

Низибійську. 
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Олександрійське училище II-III століть. Найяскравішим і 

найцікавішим явищем цього періоду було Олександрійське училище. Завдяки 

своєму географічному положенню Олександрія стала центром діалогу 

найрізноманітніших культур, традицій і шкіл, що існували тут задовго до 

появи християнства.Училище незмінно зберігало головну практичну мету, 

якою було навчання віри й підготовка до прийняття хрещення. Навчання 

обмежувалося «введенням у християнство» з акцентом на читання 

Священного Писання. Особлива увага приділялася аскетичній практиці: 

богослужіння і молитва чергувалися з богословськими заняттями.  

Проте вже в II столітті, при Клименті Олександрійському, училище 

стало набувати рис свого роду «християнського університету» з широким 

обхватом навчальних дисциплін [28]. Знаменита трилогія Климента, його 

opus magnus, є не що інше, як «програма» училища Олександрії. Згідно 

Климента, розуміння божественних таємниць невіддільне від спасіння, тому 

християнська освіта є виконанням волі Божої,  християнським подвигом віри. 

Оріген і його концепція духовної школи. Роль Орігена у формуванні 

освітньої концепції християнської Церкви важко переоцінити. Він розробив і 

здійснив новий метод викладання, генетично пов’язаний із традиціями 

Климента Олександрійського і його попередників, але якісно відрізнявся від 

всього, що існувало в християнській педагогіці до нього [28]. 

Будучи видатним мислителем, Оріген розумів, що християнська думка 

повинна охопити всі сфери людського знання, і що глибше дух християнства 

проникне у всі сфери інтелектуального життя суспільства, тим голосніше 

зазвучить проповідь Христа в язичницькому світі. Полум’яна любов до 

ученості й освіти з’єднувалися в Орігена з глибоким духовним життям, 

аскетизмом і розумовою широтою. Оріген був богословом-систематиком, що 

створив монументальну працю «Про початки» – перший в історії 

християнства систематичний виклад догматів Церкви.  

Від училищ II-III століть не залишилося дисциплінарних правил, але 

залишилися літературні пам’ятники, які з безперечною достовірністю 
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говорять нам про те, що ці училища були видатними центрами духовної 

культури, де викладали великі дидаскали (такі як Климент і Оріген), звідки 

виходили видатні учні (такі як святий Григорій Неокесарійській), де учні 

одержували енциклопедичні знання і при цьому ставали глибоко церковними 

людьми. В училищах II-III століть наука була невід’ємна від благочестя, 

богословська освіта – від духовного виховання. У цьому їх безперечна 

заслуга для християнської Церкви. 

Сирійська християнська освіченість. Найбільші центри сирійської 

християнської цивілізації – знамениті академії Едеси і Нисібіна – виникли, 

подібно до шкіл еллінізму, на ґрунті невеликих катехитичних шкіл при 

християнських храмах. Згідно сирійським джерелам, у цих приходських 

школах навчалися тільки хлопчики. Навчання починалося з освоєння основ 

грамоти за Псалтирем і заучування псалмів. Подальша початкова освіта 

включала вивчення Старого і Нового Завітів. 

Як особливі течії богословської думки, Олександрійська і 

Антиохійська школи існували до Халкідонського собору (451р.), в 

догматичному визначенні якого були засуджені крайнощі того й іншого 

напряму. Після Халкідону ці напрями злилися, а богословська наука в 

Християнській Церкві увійшла до одного русла [28]. 

Духовна освіта, що значною міроюрозвинулася ще в III столітті, з 

визнанням християнства релігією пануючої в Римській імперії, в IV столітті 

досягло свого вищого процвітання. Обставини, що сприяли піднесенню 

духовної освіти, були зовнішні й внутрішні. З одного боку, спокійніші часи, 

що наступили за гоніннями, дали можливість багатьом з обдарованих 

християн присвячувати себе заняттям богословськими науками, з іншого – 

сам стан християнського віровчення викликав посилену діяльність на терені 

духовної освіти.  

Християнських богословів чекало обширне поле для досліджень. У IV 

і V століттях видно цілий ряд чудових і глибоких богословів, що присвятили 

себе дослідженню всіх сторін християнського віровчення. Відмінні риси їх – 
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це різноманітність предметів, що входили в коло їх світобачення, 

самостійність, оригінальність, ширина і глибина переконань. Християнські 

школи, засновані в колишні часи, служили і тепер розсадниками духовної 

освіти. Багато з великих отців і вчителів Церкви IV і V століття зобов'язані їм 

своєю богословською освітою, хоча деякі з них досягали обширних 

богословських пізнань і самостійною працею. З VI століття, унаслідок різних 

несприятливих обставин, богословські школи, а з ними і духовна освіта, 

починають занепадати. Тільки в половині IX століття на грецькому Сході 

прокидається знову любов до освіти і починається посилена розумова 

діяльність, спрямована головним чином до вивчення стародавньо-класичної 

літератури. Ця діяльність відобразилася і на духовній освіті. Прикладом 

впливу старохристиянських принципів на середньовічну церковну освіту 

може бути Патріарша школа в Константинополі, що проіснувала аж до 

остаточного падіння Візантійської столиці. Вища школа богослов’я при 

константинопольській патріархії була найстабільнішим учбовим закладом 

імперії.  

Православна теологія Візантії й до сьогодні є головним джерелом 

православного богослов’я. У ХХ столітті православна теологія загалом 

набула форми неопатристики, маючи на меті синтез вчення отців IV–XV 

століть із сучасною ідеалістичною філософією. Візантійська філософія і 

теологія багато століть визначали характер української філософської 

культури та здійснювали потужний вплив на богословську традицію України 

[31]. Відзначимо, що й католицька теологія одним із своїх чільних напрямів 

має саме неопатристику, виразними представниками якої є, зокрема, Йозеф 

Рацінгер (папа Бенедикт XVI) чи кардинал Крістоф Шенборн. Отже, джерела 

орієнтальної патристики досі виступають важливими основами сучасного 

богослов’я. 

Таким чином, богословська освіта в перші століття мала переважно 

діалогічний характер спілкування з християнськими вчителями, в 
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подальшому набуваючи рис філософської школи, але розвинутої системи 

богословської освіти не існувало. 

ІІ  – «підготовчий» період виникнення системи духовної освіти в 

Україні (Х – кінець ХVI ст.). Окреслені часи охоплюють достатньо великий і 

багатий на історичні події період в житті України-Русі і Православної Церкви 

на українських землях. Незважаючи на це, ми об’єднали ці історичні й 

церковні події в один період, більш за все для розуміння генезису 

виникнення і становлення системи духовної освіти, саме системи і її 

інституційних форм – колегіумів, академій, семінарій, тому що в цей період 

такої системи не існувало.  

В цьому періоді можна визначити наступні основні етапи і події в 

історії України і Православної Церкви, а саме: 

1. Етап від Хрещення Русі до татаро-монгольської навали (988-1237 

рр.). Цей етап пов’язаний насамперед із становленням і розвитком 

християнської церкви на українських землях, створенням Київської 

митрополії. 

2. Києво-Володимиро-Московський етап (від татаро-монгольської 

навали (1237 р.) до розділення церкви на Східну (Московську) і Західно-

Руську (Київську) – 1459 р. В цей період українські землі перебувають під 

владою литовської, а згодом і польської держави, що позначилося на 

розвитку православ’я в Україні, де воно виступило ідеологічним підґрунтям 

постійної боротьби за власну ідентичність і самобутність. 

3. Третій етап (1459 – 1596) – період становлення самобутньої  

Православної Церкви в Україні. Питання про українське православ’я від 

поділу Київської митрополії до Берестейської унії (1459 – 1596) досить 

складне і багатогранне. Потрібно звернути увагу на те, що цей період в 

історії Православної Церкви в Україні, який завершується Берестейською 

унією, мав свої відмінності й особливості в національно-церковному житті. 

Навіть російські церковні історики виділяють цей період як «Історію Західно-

Руської Церкви» [37]. 
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У цей період церковне життя на теренах України розвивалося під 

іноземною й іновірною польсько-литовською владою. Водночас саме в цей 

період розвинулися характерні особливості українського православ’я: 

активна участь у церковно-релігійному житті всієї Церкви (не лише її ієрархії 

і духовенства), зокрема і світського елементу, зближення церковного життя, 

духовної освіти і школи, які змушені були зустріти сильний наступ 

латинської культури, католицтва і протестантизму.  

Другим важливим питанням є внутрішній стан Церкви в середині XVI 

ст., коли в ній панував застій. XVI ст. – це темна епоха в історії Української 

Церкви. Зокрема, у другій половині XVI ст. відбувається глибокий розклад 

церковного та релігійного життя, відсутність високої освіти серед духовних 

осіб, симонія, падіння монастирського життя, невільницька залежність 

Церкви від світської влади, приниження та поневолення Української Церкви 

польською державою після Люблінської унії 1569 р., коли відбувся перехід 

українських земель з-під влади Великого Князівства Литовського до Польщі, 

обмеження прав православних (не так де-юре, як де-факто) – такий стан 

тодішнього українського православ’я [26, с.33-66]. 

З початку поширення християнства на територіях Київської Русі 

Церква відігравала велике значення в просвіті не тільки майбутнього 

духівництва, але й іншого населення (звісно, переважно боярських і княжих 

родів). Варто наголосити на тому, що в той час і впродовж багатьох віків 

школи не поділялися на «світські» та «духовні». У всіх цих навчальних 

закладах викладачами були священики або ж ченці як найосвіченіші 

представники тогочасного суспільства. Навчання базувалося також на 

вивченні богослужбової та богословської літератури, церковного співу та 

уставу. Першими «букварями» досить довгий час були такі книги, як 

«Псалтир» і «Апостол». Зрозуміло, що випускники таких шкіл у 

майбутньому працювали як у церковних, так і у державних інституціях, а 

також уміло втілювали внутрішню і зовнішню політику Київської Русі. 
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Традицію шкільництва принесла з Візантії на Русь саме Православна 

Церква. Після заснування школи рівноапостольним князем Володимиром, де 

навчалося близько 300 дітей, давні літописи зберегли свідчення про 

відкриття ще низки шкіл на Русі. Так, досить швидко (ХI ст.) сформувалася 

ціла система шкільної освіти: школи «книжного вчення» або ж єпархіальні, 

монастирські школи, школи грамоти, жіночі школи [30]. 

При єпархіальних установах, монастирях та при кожному 

парафіяльному храмі завжди діяли церковно-освітні заклади. При чоловічих 

монастирях були школи для хлопців, а при жіночих – для дівчат. Про першу 

школу для дівчат, створену княгинею Анною (сестрою князя Володимира 

Мономаха), маємо відомості ще від 1086 року. Отримавши добру освіту від 

свого батька князя Київського Всеволода та матері-грекині Анни Мономах, 

княгиня добровільно приймає чернечий постриг і з часом, ставши ігуменею 

монастиря на честь святого Андрія, відкриває тут «дівочу школу». Як 

стверджують дослідники, зокрема митрополит Іларіон, – це була перша 

дівоча школа в Україні [33, с.175-176]. 

Церква в цей та подальші періоди мала надзвичайно великий 

моральний вплив на державну владу насамперед в особі своїх освічених 

архіпастирів – святителів митрополитів Київських Михаїла, Феогноста, 

Леонтія, Іларіона, Георгія (1062), Никифора (1104), Климента Смолятича, 

Іоана I (1035), Іоана II (1077 – 1089), Кирила III, єпископа Новгородського 

Луки Жидяти, єпископа Турівського Кирила, єпископа Новгородського 

Мойсея, єпископа Білгородського Григорія, митрополита Переяславського 

Єфрема та ін. 

Багато потрудився в освітній царині київський воєвода благовірний 

князь Костянтин Острозький, який на свої кошти організовував навчальні 

заклади в Турові (1572), Володимирі-Волинському (1577), Острозі (1576). У 

цих школах на належному рівні було поставлено вивчення грецької та 

латинської мов. Заснована 1576 р. в Острозі академія стала, по суті, першим 

українським навчальним закладом європейського типу. Історичне значення 



 57 

Острозької академії насамперед полягало в тому, що вона утвердила зразок 

української православної школи як «тримовного ліцею», чи «тримовної 

гімназії». Її називали ще «грецьким колегіумом», але це був колегіум 

слов’яно-греко-латинський. Православна освіта орієнтувалася на вищі 

зразки, здобуті в річищі «латинської» вченості, що було виявом західної 

орієнтації, незвичайної для східного християнства [35]. 

З кінця XVI ст. в Україні виникає ціла мережа початкових та 

підвищених братських шкіл, які відіграли вирішальну роль у формуванні та 

утвердженні української системи духовної освіти. До братських шкіл, 

подібно як і до братств, приймались винятково православні віруючі. Братські 

школи – навчальні заклади в Україні у 16-18 ст., які організовувалися при 

братствах – громадських організаціях православних міщан із метою 

зміцнювати православ’я і чинити опір денаціоналізаційним впливам 

латинських (єзуїтських) і протестантських шкіл. Першу школу заснувало 

Успенське братство у Львові 1586 р. За її зразком постало чимало братських 

шкіл у різних містах України: в Галичі, Стрию, Миколаєві, Любліні, Бересті, 

Києві (1615 р.), Вінниці, Кам’янці-Подільському, Луцьку (1620 р.), 

Володимирі-Волинському [35; 36].  

Братства діяли при церквах, очолювали їх священики-настоятелі, в 

обранні яких брали участь братства. Вони опікувалися церковними 

будинками, дбали про утримання храмів Божих, турбувалися про матеріальне 

становище духовенства. В полі їх уваги перебували також мораль та 

поведінка братчиків, підтримка їх у горі та біді; покійників із бідних родин 

ховали на братські кошти. Братства закладали лікарні для хворих, притулки 

для старих, самітних і бідних. Великі і сильні братства засновували школи, 

які ставали осередками освіти не тільки для українців, а й для інших 

православних слов’ян. Такими були Київська Богоявленська та Львівська 

школи. Пізніше при уславлених братствах стали діяти друкарні, завдяки яким 

побачили світ богослужбові книги, твори церковної писемності, підручники 

для тодішніх шкіл. За характером організації, моделлю навчання, 
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відносинами вихователів івихованців братські школи відповідають 

визначенню народних, проте на основі їхніх педагогічних засад згодом 

з’являться освітні заклади типу колегіумів та семінарій.  

Отже, братські школи були життєдайною основою мережі шкіл 

духовної освіти XVI–XVII століть, які в майбутньому заклали підвалини 

Києво-Могилянської академії, Чернігівського, Переяславського та 

Харківського колегіумів. 

ІІІ період – створення перших духовних закладів Православної Церкви 

і становлення системи богословської освіти (ХVII – початок XIX ст.).У 

цьому періоді миохопили два століття, події яких у житті України і 

Православної Церкви на українських землях чітко відображають етапи 

виникнення і становлення системи православної духовної освіти. 

1 етап – ХVII ст. – пов’язаний із періодом короткочасного 

відродження самостійної Православної Церкви в Україні (Київської 

митрополії). Цей етап розвитку Української Православної церкви має 

неабияке значення в подальшому становленні специфіки українського 

православ’я і власне системи духовної освіти. Після Берестейської унії 

Православна Церква в Україні була майже поза законом, що спричинило 

національно-патріотичний підйом на українських землях. Фактично 

нелегальна, майже втративши єпископів, вона лише у 1620 році отримала 

дійову підтримку козацтва на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним. 

Тоді, внаслідок канонічного висвячення єрусалимським патріархом 

Феофаном, було відновлено ієрархічну структуру Київської митрополії. 

Новий єпископат на чолі з митрополитом Іовом Борецьким намагався 

відновити стосунки з державними чиновниками й впорядкувати церковне 

життя. Так, права ієрархії та всієї православної спільноти декларувала і 

захищала перед урядом відома «Протестація» Іова Борецького 1621 р. А 

«Совітування про благочестя» – ухвала Київського собору 1621 р. – являло 

собою цілу програму відновлення церковної повноти: соборної єдності під 

проводом архієреїв, вдосконалення дисципліни та моральності, розвитку 
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церковної науки і виховання, чернечого стану тощо. Остаточно Київська 

митрополія під юрисдикцією Константинопольського патріархату 

відродилася в 1630-х роках завдяки діяльності Київського митрополита 

Петра Могили (так звана Могилянська доба) і проіснувала до 1685 року, коли 

була підпорядкована Московському патріархату [23]. 

Отже, перші кроки на шляху до створення системи православної 

богословської освіти були зроблені саме в кінці XVI – початку XVII століття 

і були пов’язані з непростою конфесійною ситуацією, що склалася тоді в Речі 

Посполитій. Як відповідь на активну католицьку і протестантську 

пропаганду в литовських, білоруських і українських землях з’являються 

братські школи, які давали початкову освіту з елементами богословських 

знань, а до початку 1630-х роках, завдяки святителю Петру Могилі, в Києві 

з’являється колегія (з 1701 – академія), що претендувала на статус 

повноцінного вищого навчального закладу. Києво-могилянська академія 

стала фактично першим вищим богословським учбовим закладом у 

православному світі. 

Хоч Київський колегіум та пізніше академія і не можуть вважатися 

братськими школами, вони зберегли чимало з традицій своєї попередниці – 

братської школи, яка існувала протягом 1615 – 1632 рр. Серед студентів 

академії значний відсоток становили вихідці з міст усіх частин України. Вона 

стала загальноукраїнським всестановим вищим навчальним закладом і 

згуртувала навколо себе найвідоміших культурно-освітніх діячів, вчених, 

літераторів. Як і тогочасні європейські університети, Києво-Могилянський 

колегіум брав участь в організації філіальних шкіл, де викладання велося за 

програмою Київської колегії. За своєю ідеологічною спрямованістю Києво-

Могилянський колегіум, як і Львівська братська школа, сприйняв засади 

тримовності, успадковані від Острозької греко-слов’яно-латинської школи. 

Проте, на відміну від своїх попередників, Києво-Могилянський колегіум був 

стабільним, юридично забезпеченим і матеріально незалежним навчальним 

закладом, і це стало запорукою його тривалості [39]. 
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Випускники Академії, що займали в XVII столітті більшість 

архієрейських кафедр на території сучасної Росії, відкривали в своїх єпархіях 

школи за зразком київської і тим самим сприяли розвитку освіти не тільки в 

столичних містах, але і у віддалених провінціях. Однак, школи, що існували в 

XVII столітті ще не можна вважати в повному розумінні системою 

богословської освіти. 

2 етап (ХVIII – початок XIX ст.) – становлення системи православної 

богословської освіти Православної Церкви в Україні (Київська митрополія) в 

складі Московського патріархату. 

В історії духовної освіти XVIII століття розрізняються два періоди – 

до і після сходження на престол Катерини ІІ. Вимоги, висловлені ще в 

Духовному Регламенті за Петра І, про посильне і повсюдне запровадження 

навчальних закладів для духовенства– довгий час погано впроваджувалися у 

життя. Випадково у різних містах виникали училища, але чого-небудь 

стабільного, систематичного не було. Задум Петра І про запровадження 

особливих шкіл для духовенства погано здійснювався з самого початку XVIII 

століття, завдячуючи особливій енергії нових ієрархів із українців, 

вихованців Київської академії, котрі користувалися великою повагою уряду, і 

один за одним призначалися на найвищі ієрархічні посади. Вони всюди 

засновували школи південно-руського зразка. Завдяки їхній завзятій 

діяльності, шкільна освіта духовенства встигла міцно привитися на 

російському ґрунті за царювання Петра. Перші ж школи, засновані 

архієреями у XVIII столітті, не були пристосовані до мети духовної служби, 

але потім мало-помалу при архієрейських кафедрах стали з’являтися станові 

духовні школи – для вивчення на священиків [42]. Слід зазначити, що 

Київська академія у першій половині XVIII століття мала універсально-

освітнє значення для всієї Російської імперії, вихованці якої заснували в 

різних кінцях Росії училища, давали їм таке ж впорядкування і сповіщали їм 

той самий православно-церковний дух, який виносили з своєї Almae-matris. І 

можна сказати, що майже всі училища Російської імперії того часу 



 61 

зобов’язані або своїм ростом, або своїм внутрішнім устроєм Київській 

академії. 

Правила організації духовних шкіл у Російській імперії почалася із 

видання Духовного Регламенту в 1721 році, згідно з яким встановлювалося 

два типи шкіл: домові архієрейські для вивчення кандидатів у священство 

читанню, письму, основним правилам віри і моральності; академії і семінарії 

з класичними мовами і більш або менш повним курсом наук. У виховну 

основу Регламент поклав систему строгого монастирського усамітнення, з 

повним відділенням вихованців від суспільства, навіть сім’ї. Кожен крок 

учня був розподілений по годинах і дзвінках. Життя семінаристів під 

постійним наглядом підпорядковувалося дуже строгій дисципліні, котра в 

той час постійно закликалась замінити собою виховання [42]. 

З початку 1730 років архієрейські школи одна за другою засвоювали 

собі нову назву – «семінарія», котра повинна була означати нову ступінь їх 

розвитку і нове значення. Все чіткіше виділялося їх станове значення. В 60-х 

роках XVIII століття, при введенні духовних штатів, на духовно-

навчальнізаклади визначені були постійні оклади, з котрими вони прийшли 

до одноманітності за своїм внутрішнім укладом. Водночас в 1766 році був 

складений розгорнутий проект всебічного реформування духовних шкіл, в 

котрому планувалося поділити їх на вищі для приготування кандидатів на 

церковні посади і нижчі школи грамотності – для духовних дітей і народу, і 

ввести в них нові курси і прийоми як навчання, так і виховання [42]. Проект 

цей не був приведений у виконання у цілому вигляді, але окремі частини 

його знайшли застосування в шкільному житті. 

У XVIII столітті осередком православної богословської освіти стає 

північ Росії. Головними пунктами служать дві столиці – Петербург і Москва. 

З того часу Київська академія починає втрачати те важливе значення, яке до 

цієї пори вона мала у справі духовної і суспільної освіти. Реформа в житті 

Київської Академії в кінці XVIII столітті – на початку XIX століття 
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проводились у тісному зв’язку з загальними заходами російського уряду і 

згідно з розпорядженням Синоду щодо духовних шкіл.  

Таким чином, цей період визначається насамперед виникненням 

перших богословських навчальних закладів і формуванням системи 

богословської освіти Православної Церкви. Якщо в ХVІІ ст. духовні 

навчальні заклади засновувалися і підпорядковувалися церковному 

управлінню і залежали переважно від впливу архієреїв, то в XVIII ст. 

здійснюється централізація управління під державним наглядом Священного 

Синоду, а сама духовна освіта набуває риси станового характеру.Система 

духовної освіти не була структурована за рівнями, кожний з яких мав би 

свою чітко певну мету і завдання. Саме в цей період духовні школи 

починають уніфікуватися і вбудовуватися в єдину структуровану систему 

богословської освіти, яка і була сформована в ХІХ столітті. 

IV період – реформування та інституціональний розвиток системи 

православної духовної освіти Православної Церкви в Україні в складі РПЦ 

(початок XIX ст. – 1918 р.).Окреслений період розвитку богословської 

освіти пов’язаний із синодальним періодом історичного розвитку 

Православної Церкви [21]. Саме в цей час створюється інституційна система 

духовної освіти в Російській імперії, в складі якої перебувала значна частина 

українських земель. Це період значних реформ у системі духовної освіти 

(реформи 1808-1814 рр., 1867-1869 рр., 1884р.). Розглянемо детальніше 

історичний аспект реформування системи православної духовної освіти. 

Вища духовна школа, як самостійний ступінь, з своїми принципами і 

вимогами, виникла в результаті реформи початку XIX ст. (1808-1814). Ця 

реформа створила в Російській імперії єдину духовно-навчальну систему, з 

чотирма ступенями (приходські училища, училища повітів, семінарії, 

академії) [43; 44].  

Система діяла достатньо ефективно, поставляючи кадри на церковне 

служіння в різних сферах – приходської, місіонерської, духовно-педагогічної, 

законоповчальної, – і, крім того, підживляла сфери цивільного і соціального 
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служіння. У стінах її вищого ступеня – духовних академіях – йшов 

стабільний навчальний процес: оновлювалися навчальні курси, розроблялися 

програми, писалися студентські роботи, з’являлися нові предмети. Проте в 

надрах цієї, здавалося б, досить благополучної діяльності, можна було 

уловити деякі тривожні симптоми, що загрожували викликати кризу. 

Навчальний план був обтяжений багатопредметністю, в ньому була відсутня 

систематичність. Нові богословські дисципліни, що виділилися в 1820-1840-і 

рр. із загального богословського курсу, не були визначені в своєму змісті й 

методах. Введені в навчальні плани небогословські науки, а також 

місіонерські предмети, не мали твердого положення у вищій духовній школі, 

не був до кінця визначений їх статус і значення в духовно-академічній освіті 

[45, с.15-25].  

Отже, головну мету реформи 1808-1814рр. – відокремлення вищої 

богословської освіти від середньої та нижчої – досягли створенням 

чотирьохрівневої ієрархічної системи духовної освіти (парафіяльні духовні 

училища, повітові духовні училища, семінарії, академії). У 1851 р. 

розпочалося реформування діяльності нижчої ланки духовної школи, 

основою якого стала ідея максимального пристосування училищного курсу 

до практичних потреб нижчого православного кліру. Повітові та парафіяльні 

духовні училища об’єднали в один навчальний заклад – повітові духовні 

училища. Відтоді система духовної освіти стала трирівневою [45, с.32-39]. 

Осередком вищої духовної освіти на Україні була Київська духовна 

академія, що після реформи 1808 – 1814 рр. мала 2 відділення: богословське 

та церковно-практичне. За статутом 1869 р. відкривалось церковно-історичне 

відділення, що зумовило значну активізацію наукових досліджень. Слід 

зазначити, що тільки в Лівобережній Україні існували вищі духовні 

навчальні заклади. На Західній Україні вищу православну освіту отримували 

на окремих факультетах державних університетів. Протягом ХІХ ст. в 

Західній Україні було сформовано модель православної духовної освіти, що в 

цілому співпадала з російською за рахунок відкриття Волинської та 
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Кам’янець-Подільської духовних семінарій (1796 та 1797 рр. відповідно), 

Богословського інституту (1824 р.) у Чернівцях та православного 

богословського факультету при Чернівецькому університеті (1875 р.) [47].  

Наступний реформенний період – реформи 1867-1869 років. В травні 

1867 р. Духовно-навчальне управління було замінене Духовно-навчальним 

комітетом, і були затверджені нові семінарські і училищні устави, а в 1869р. 

– устав академічний. Адміністрація духовно-навчальної частини отримала 

новий вигляд – вона була зосереджена в одному духовно-навчальному 

комітеті. Академічні округи були скасовані, академії були звільнені від 

невластивих їм адміністративних турбот. У внутрішньому правлінні 

духовних шкіл проведено виборне начало і самоуправління. Перше 

виразилося у виборному характері всіх посадових осіб, крім ректорів 

академії. Друге – особливе упорядкування академічних, семінарських та 

училищних правлінь, педагогічних зібрань і академічних рад [42]. Складання 

Статуту духовних академій 1869 р. привів до поєднання в його остаточному 

варіанті ідей з різних проектів і думок, авторських або колективних, причому 

неодноразово коректованих. Але, як зазначає Н.Сухова, не дивлячись на 

деяку неузгодженість, нечіткість, очевидні недоробки, єдність Статуту 

додавала сила і новизна основних ідей, які представляли цілком певну 

концепцію вищої богословської освіти: 

1) система спеціалізації викладачів академій по кафедрах, 

відповідність між посадовим положенням і вченим ступенем, стимулююче 

наукове зростання викладача в галузі чи сфері, що він викладав; 

2) повноцінна система наукової атестації, з обов’язковою публікацією 

і захистом магістерського богословського ступеня; 

3) участь членів професорсько-викладацької корпорації в рішенні 

питань навчального процесу і наукового розвитку академій; 

4) організація спеціальної підготовки професорсько-викладацьких 

кадрів у вигляді приват-доцентури, пов’язана з нею можливість додаткової 

розробки спеціальних розділів базових дисциплін; 
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5) двохетапна спеціалізація студентів: на трьох перших курсах –за 

відділеннями (богословським, церковно-історичним, церковно-практичним), 

на випускному курсі –за конкретними групами предметів; 

6) надання академіям особливих прав і можливостей для 

розповсюдження і популяризації наукового знання: власної цензури, права на 

установу наукових суспільств [48, с.101-119]. 

Основні положення реформи 1884 р. відбиті в статуті духовних 

академій та семінарій, затвердженому 22 серпня 1884 р., вони були 

спрямовані на посилення адміністративного контролю над учнями духовно-

учбових закладів. При цьому був скасований виборний початок при обранні 

їх адміністрації, його було замінено на принцип призначення [42]. 

Отже, протягом XIX – початку ХХ століття система духовної освіти 

зазнавала численних змін, але все ж таки головним залишився її 

фундаментальний принцип. Це була внутрішньоцерковна система освіти, що 

існувала паралельно у відношенні до світської системи. Вищу богословську 

освіту, а також богословські наукові ступені (кандидата, магістра і доктора 

богослов’я) можна було отримати тільки в духовних академіях. Інших типів 

вищих богословських учбових закладів до революції в Росії не існувало. Не 

дивлячись на те, що в університетах викладалися і богослов’я, і церковна 

історія, і канонічне право, все ж таки в дореволюційній Росії в університетах 

не було богословських факультетів. І це принципово відрізняло Росію від 

інших європейських країн та їхніх університетів, в яких, як відомо, теологічні 

факультети протягом століть займали особливе місце. 

Таким чином, протягом ХІХ – поч. ХХ ст. була сформована модель 

духовної освіти, чотири ступені якої надавали ґрунтовну підготовку в галузі 

богослов’я. Зміни та доповнення до статутів навчальних закладів 

забезпечували відповідні часу зміни в структурі, управлінні та 

адміністративному складі, розширювали навчальні програми, що позитивно 

впливало на рівень духовної освіти в цілому. 
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V період – період комуністичного режиму (закриття вищих духовних 

закладів, терор проти Церкви, період фашистської окупації, післявоєнний 

період – відновлення деяких вищих духовних закладів тощо) (1918 р. – 1988-

1991 рр.). Цей період найбільш трагічний і важкий як в розвитку 

Православної Церкви, так і в розвитку і функціонуванні системи 

православної богословської освіти і насичений значимими подіями, що 

вплинули на Православну Церкву в Україні. В цьому періоді можна виділити 

декілька особливих етапів, пов’язаних із розвитком Православної Церкви і 

духовної освіти. 

Перший етап охоплює період з 1918 року по 1942(43) роки і є 

найбільш драматичнішим в історії Православної Церкви. Після жовтневої 

революції події розвивалися досить швидко: це і відновлення патріархату, і 

спроби створення Української Автокефальної Православної Церкви, надання 

екзархату Православній Церкві в Україні, але насамперед – це жорстокий 

терор і репресії з боку радянської влади проти священнослужителів і мирян 

[21, с.378-381]. 

У пожовтневий період релігійні організації зазнали утисків, зокрема 

навчальні заклади. Так, згідно з декретом Ради народних комісарів від 23 

січня 1918 р. «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви», а 

також з аналогічним декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду 

України від 22 січня 1919 р., громадянам дозволялось мати право вивчати 

релігію приватним шляхом, але ні в якому разі не державним. Постановою 

НКО УРСР від 15 лютого 1919 р. було затверджено всі духовні училища та 

семінарії перевести з духовного відомства до Народного комісаріату й 

перетворити на школи загальноосвітнього характеру. У 1919 р. закрили і 

Київську духовну академію. Таким чином, протягом 1920-х років було 

ліквідовано всі духовні школи на території УРСР. Духовні навчальні заклади 

продовжували функціонувати в Західній Україні. Окрім існуючих раніше, у 

1925 р. при Варшавському університеті було відкрито православний 

богословський відділ. Водночас, у Православній Церкві за кордоном в 1925 
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році відкрито Богословський інститут в Парижі (в інституті викладали: єп. 

Веніамін (Федченков), А.Карташев, прот. В.Зеньковський, С.Безобразов (єп. 

Касіан), прот. С.Булгаков, Г.Флоровський, Г.Федотов, Н.Афанасьєв, В.И. 

Ильїн). А в 1938 році відкрита Свято-Владимирська православна 

богословська академія в Америці [51, с.138-143]. 

Другий етап (1942(43) – 1958 роки) – період відлиги для Православної 

Церкви і в Росії, і в Україні. Після угоди І.Сталіна з трьома митрополитами 

Руської православної церкви 9 – 10 вересня 1943 р. на території СРСР 

відновлено духовну освіту, модель якої була представлена схемою «семінарія 

– академія», але з курсу навчання вилучено загальноосвітні предмети, за 

винятком класичних мов і основ радянського законодавства. Наприклад, із 

діючих на 1956–1957 навчальний рік 10 навчальних закладів 3 

функціонували в Україні: Київська, Одеська і Волинська семінарії. Після 

визволення України від німецької окупації і повернення радянської влади 

Московська Патріархія підпорядкувала Російській Православній Церкві усі 

православні парафії. Був створений Український екзархат. В Україні були 

відкриті три духовні семінарії: в Києві, Одесі і Луцьку [52, с.256-261].  

Третій етап – 1958-1964 роки – період масового закриття церков і 

монастирів, репресії проти духовенства і віруючих. З 1960-х років, за часів 

правління М.Хрущова, який проголосив, що до 1980-х років у Радянському 

Союзі буде побудований комунізм, з яким релігія несумісна, почалася 

жорстока хвиля антирелігійної пропаганди. Тисячі храмів були закриті. З 40 

монастирів в Україні залишилося вісім. Києво-Печерську лавру закрили. 

Закрили Київську і Волинську духовні семінарії, залишилася тільки Одеська 

з невеликою кількістю студентів [52, с.296-299].  

Четвертий етап розвитку православної освіти в період існування СРСР 

(1965 – 1988 (89) роки) – період поступового відродження системи духовної 

освіти і відновлення навчальних духовних навчальних закладів.  

Таким чином, розвиток системи богословської освіти Православної 

Церкви в радянський період характеризувався важкими і складними подіями 
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в її житті: повне знищення дореволюційної системи духовної освіти, 

тотальний контроль держави над діяльністю Церкви і духовних закладів, 

поступове відродження системи православної богословської освіти. Слід 

зазначити, що в цей важкий період була сформована суспільно-громадська 

позиція духовенства щодо національних і патріотичних питань, посилилася 

роль соціального служіння. Отже, цей період позначився як на 

інституційному аспекті духовної освіти, так і на кадровому забезпеченні, що 

вплинуло на подальший розвиток системи православної освіти після розпаду 

Радянського Союзу. 

VI період – становлення і розвиток сучасної системи православної 

богословської освіти в Україні (починаючи з 1991 року). С початоку 1990-х 

років в Україні існує декілька православних церков. В 1989 році було 

відновлено Українську Автокефальну Православну Церкву. 1-3 листопада 

1991 року в Києво-Печерській лаврі відбувся Собор УПЦ, на якому було 

ухвалено рішення звернутися до Московського патріархату з прохання 

надати автокефалію. На Соборі у Москві автокефалія надана не було, що 

спричинило розкол – виникла Українська Православна Церква Київського 

патріархату та Українська Православна Церква Московського патріархату. 

Остання зберегла юридичне правонаступництво і другу назву («Українська 

Православна Церква»), а також визнається усіма помісними Православними 

церквами світу як єдина частина Вселенського православ’я в Україні. З 

іншого боку, Українська Православна Церква Київського патріархату також 

вважає себе правонаступницею Українського екзархату, а дії Московського 

патріархату – розколом через невизнання її автокефалії. В межах нашого 

дослідження ми не зупиняємося на виявленні причин розколу в православній 

церкві, але ці подію дали поштовх становленню і розвитку розгалуженої 

системи духовних навчальних закладів в Україні. Звісно, що всі історично-

культурні перипетії сучасного українського православ’я вимагають окремого 

дослідження. 
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На першому етапі становлення сучасної системи богословської освіти 

(90-ті роки ХХ століття) було відроджено трьохрівневу систему духовних 

навчальних закладів, які існували до революції 1917 року: духовне училище, 

духовна семінарія, духовна академія. Згодом у різних християнських 

конфесіях з’явилися інші інституційні форми богословської освіти – 

богословські інститути, колегіуми, окремі богословські факультети, вищі 

курси.  

У складі навчальних закладів Української Православної Церкви 

Московського патріархату (УПЦ МП) перебувають: Київські духовні 

академія і семінарія, Одеська духовна семінарія, Харківська духовна 

семінарія, Волинська духовна семінарія, Почаївська духовна семінарія, 

Алчевське духовне училище, Городоцьке духовне училище регентів-

псаломщиків, Полтавське місіонерське духовне училище, Регентсько-

катихізаторське духовне училище, Свердловське духовне училище, 

Сімферопольське духовне училище, Сумське пастирсько-богословське 

духовне училище, Хустське духовне училище, Чернігівське духовне училище 

псаломщиків-регентів, Регентське відділення при Одеській духовній 

семінарії, Золотошвейне відділення при Одеській духовній семінарії, 

Богословсько-катихізаторські курси для священиків, Вищі богословські 

курси, Школа регентів-псаломщиків, Чернівецький православний 

богословський інститут, Ужгородська Українська Богословська Академiя 

iмені святителів Кирила та Мефодiя.  

У складі Української православної церкви Київського патріархату 

(УПЦ КП) – Київська православна богословська академія, Львівська 

православна богословська академія, Волинська православна богословська 

академія, Богословське відділення КПБА при Філософсько-теологічному 

факультеті Чернівецького Національного університету ім. Юрія Федьковича, 

Івано-Франківський богословський інститут, Рівненська духовна семінарія, 

єпархіальні духовні училища. 
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Сьогодні система православної богословської освіти перебуває в стані 

розвитку і реформування, перегляду взаємодії духовної та світської освіти. 

Сутність, форми й особливості сучасної богословської освіти  розглянемо в 

наступному розділі, тому окреслемо основні проблеми, які стоять перед 

сучасною системою православної богословської освіти в Україні. Для цього у 

нашому дисертаційному дослідженні було здійснено контент-аналіз 

тематичних матеріалів із православної богословської освіти (постанови 

соборів, звіти Синодальних відділів РПЦ, УПЦ МП і УПЦ КП, виступи, 

доклади, інтерв’ю Предстоятелів УПЦ МП і УПЦ КП, священнослужителів). 

В ході роботи над докторською дисертацією було опрацьовано 56 джерел і 

матеріалів, пов’язаних із православною богословською освітою в Україні 

2001-2015 років. В результаті було виділено 5 категорій із системою 

показників, а саме: 

1. Взаємодія духовної і світської освіти. Показники: проблема 

визнання державою дипломів і наукових ступенів вищих духовних 

навчальних закладів; акредитація спеціальностей і духовних ВНЗ; 

нормативно-правове забезпечення церковно-державної взаємодії в системі 

освіти; досвід об’єднання духовних і світських ВНЗ. 

2. Інституціональна структура системи православної (богословської) 

освіти в Україні. Показники: статистичні дані, особливості діяльності 

сучасних духовних шкіл, історичний екскурс і Європейський досвід, моделі 

богословської освіти. 

3. Православна богословська освіта (духовні ВНЗ) і теологічна освіта 

(світські ВНЗ): діалог і конфронтація. Показники: конфесійність теології, 

богослов’я як напрям науки, можливості підготовки богословів у світських 

ВНЗ, правові та юридичні аспекти теологічної освіти, російський і 

європейський досвід. 

4. Реформування системи богословської освіти. Показники: 

запровадження Болонської системи, якість богословської освіти, увага до 

церковних досліджень, впровадження новітніх технологій в освітній процес, 
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дистанційне навчання, підвищення матеріально-технічної бази, кадрове 

забезпечення. 

5. Місія духовної освіти. Показники: підготовка священнослужителів і 

пастирів, проблема виховної роботи і церковних послухів в духовних 

школах, пріоритет виховання і формування духовної особистості. 

На рис. 1.1 представлені кількісні показники (%) виділених категорій 

у всьому масиві опрацьованих матеріалів (в одному тексті може зустрічатися 

декілька категорій). 
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Рис. 1.1 Основні проблеми сучасної православної богословської освіти 

(за результатами контент-аналізу) 

 

Отже, відзначимо наступне: 

1. Найбільший показник в опрацьованих матеріалах має тематика, 

присвячена взаємодії духовної і світської освіти, причому більшість 

матеріалів повязані із проблемою визнання дипломів і наукових ступенів 

вищих духовних навчальних закладів. Це питання викликає певні проблеми: 
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по-перше, є протиріччя на законодавчому рівні (Церква відділена від 

держави), і, по-друге, це створює міжконфесійну напругу (визнання дипломів 

тільки ВНЗ християнських церков порушує принцип свободи совісті й 

рівності усіх релігійних організацій). Особливо це стосується намагання 

УПЦ МП зайняти привілейоване положення і заручитися підтримкою 

держави на законодавчому рівні. 

2. Досить значний показник, пов’язаний із реформуванням 

богословської (православної) освіти (впровадження Болонського процесу, 

кадрове забезпечення, інноваційні технології навчання), що з одного боку, 

наближає богословську освіту до світових і європейських освітніх стандартів, 

а з іншого, поглиблює секуляризацію церковно-релігійного середовища, 

втрачаючи насамперед духовну складову підготовки священнослужителів. 

3. Слід відзначити невеликий показник за категорією «Місія духовної 

освіти», що також вказує на посилення процесу секуляризації церковно-

релігійного середовища. Хоча матеріали УПЦ КП більш за все спрямовані на 

питання виховної роботи в духовних ВНЗ, приділяючи більше уваги 

духовній складовій богословської освіти. 

Таким чином, у нашому дисертаційному дослідженні був проведений 

рестроспективний аналіз розвитку системи православної богословської 

освіти в Україні. Узагальнені результати аналізу представлені в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Періодизація розвитку системи православної богословської освіти в Україні  

 

Період Назва Соціально-

політичні події 

Історичний аспект 

розвитку 

Православної 

Церкви 

Інституційні 

форми 

православної 

богословської 

освіти 

Провідні церковні 

та світські діячи в 

сфері 

богословської 

освіти і науки 

Соціально-

філософська 

основа системи 

богословської 

освіти 

І. ІІ – Х ст. (988 

р.) 

Давньо 

християнський, 

візантійський 

Становлення 

державності 

Київської Русі 

Визнання 

християнства 

релігією пануючої в 

Греко-римській 

імперії 

Апостольська 

община, 

бесіди з 

єпископами, 

духовні 

училища, 

монастири, 

Патріарша 

школа в 

Константинопо

лі 

Климент, 

Оріген,  

Афанасій 

Великий, Василь 

Великий, 

Григорій 

Богослов, 

Діонісій 

Ареопагіт, 

Максим 

Сповідник, Іван 

Златоуст 

Аскетизм 

Візантійський 

неоплатонізм 

ІІ. Х – кінець 

ХVI ст. 

«Підготовчий» Розквіт 

Київської Русі 

Татаро-

монгольска 

навала 

Українські 

землі під 

владою Литви 

і Польщі 

Утворення 

Київської 

митрополії 

Поділ церкви на 

Східну 

(Московську) і 

Західно-Руську 

(Київську) 

Берестейська унія 

Монастирські 

та єпархіальні 

школи 

Братські школи 

Острозька 

академія 

Князь Володимир 

Князь Ярослав 

Мудрий 

Київські 

митрополити 

Князь Острозький 

Гетьман 

П.Сагайдачний 

Вплив 

схоластичної 

традиції західної 

богословської 

освіти 
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Продовження таблиці 1.2 
 

Період Назва Соціально-

політичні події 

Історичний аспект 

розвитку 

Православної 

Церкви 

Інституційні 

форми 

православної 

богословської 

освіти 

Провідні церковні 

та світські діячи в 

сфері 

богословської 

освіти і науки 

Соціально-

філософська 

основа системи 

богословської 

освіти 

ІІІ. ХVII – 

початок XIX 

ст. 

Виникнення 

перших духовних 

закладів і 

становлення 

системи 

богословської 

освіти 

Приєднання 

українських 

земель до 

складу Росії 

Відродження 

Київської 

митрополії 

Підпорядкування 

Київської 

митрополії 

Московському 

Патріархату 

З 1700 р. – 

синодальний період  

Духовні 

академії 

Семінарії 

Монастирські 

та єпархіальні 

школи 

Митрополит 

Петро Могила 

Феофан 

Прокопович 

Стефан 

Яворський 

Григорій 

Сковорода 

 

Суттєвий вплив 

раціоналізму 

західної 

богословської 

освіти 

Схоластичний 

характер 

навчання 

 

ІV. Початок XIX 

ст. – 1919 р. 

Реформування та 

інституціональний 

розвиток системи 

православної 

духовної освіти  

Україна в 

складі 

Російської 

імперії і 

Австро-

Угорщини 

Синодальний 

період розвитку 

Православної 

Церкви 

Денаціоналізація 

Православної 

Церкви в Україні 

Приходські 

училища 

Повітові 

училища, 

Духовні 

семінарії 

Духовні 

академії 

Митрополит 

Григорій 

(Постнікова) 

Архієпископ 

Інокентій 

(Борисов) 

Архієпископ 

Філарет 

(Гумільовський) 

Архієпископ 

Антоній 

(Амфітеатров) 

Митрополит 

Макарій 

(Булгаков) 

Раціоналізм в 

богословській 

освіті 

Русифікація 

церковного 

середовища 

Розвиток 

богословської 

науки і 

досліджень 
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Продовження таблиці 1.2 
 

Період Назва Соціально-

політичні події 

Історичний аспект 

розвитку 

Православної Церкви 

Інституційні 

форми 

православної 

богословської 

освіти 

Провідні церковні 

та світські діячи в 

сфері богословської 

освіти і науки 

Соціально-

філософська 

основа системи 

богословської 

освіти 

V. 1919 р. – 1988-

1991 рр. 

Радянський період в 

розвитку 

православної освіти 

Україна в складі 

СРСР 

Відновлення 

Московського 

патрархату 

Репресії духовенства 

Поступове 

відродження 

Православної церкви 

Український екзархат 

Невелика 

кількість 

духовних 

семінарій і 

академій 

Патріарх Тихон 

Митрополит Сергій 

Патріарх Олексій І 

Тотальний 

контроль держави 

Русифікація 

церковного 

середовища 

Формування 

національної 

суспільно-

громадської 

позиції 

духовенства 

VI. З 1991 року Становлення і 

розвиток сучасної 

системи 

богословської освіти 

Української 

Православної Церкви 

Україна як 

незалежна 

держава 

Розкол в Українській 

Православній Церкві: 

УПЦ МП 

УПЦ КП 

УАПЦ 

Духовні училища 

Духовні семінарії 

Духовні академії 

Богословські 

інститути 

Богословські 

факультети 

Вищі 

богословські 

курси 

Митрополит 

Володимир 

Митрополит 

Антоній 

Прот. Віктор (Бедь) 

УПЦ МП 

Патріарх Філарет  

Архієпископ 

Епіфаній 

(УПЦ КП) 

 

Реформування і 

модернізація 

системи освіти 

відновідно 

Болонського 

процесу 

Взаємодія духовної 

і світської освіти 

Соціальне вчення 

як складова 

духовної освіти 
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Як зазначав митрополит Володимир (Сабодан), одним з актуальних 

завдань православної освіти в Україні сьогодні є розвиток соціального 

вчення Церкви [54]. 

Глава Української автокефальної православної церкви  (2000–2015) 

Митрополит Мефодій (Кудряков)  (1949–2015) у визначенні оптимальних 

перспектив подальшого розвитку УАПЦ, зокрема її виходу із кризи, 

відзначив: «Перше завдання, яке ми маємо виконати, полягає у вихованні 

нового покоління священства УАПЦ. Кадрове питання – одна з головних 

проблем нашої Церкви. Як пригадуємо, священство, що стало основою 

УАПЦ наприкінці 90-х років, було різнорідним. Більшість священиків, котрі 

котрі прийшли до УАПЦ з РПЦ, шукали Божої правди. Однак чимало з них 

так і не могли звільнитися від специфічного досвіду адміністративного 

пастирства, набутого в РПЦ. УАПЦ здавалася цим священикам тією ж таки 

РПЦ, тільки українізованою» [403, с.101].  

Отже, ретроспективний аналіз розвитку православної богословської 

освіти в Україні довів, що сучасна система духовної освіти втілює в собі усі 

надбання історичного поступу Православної Церкви в Україні, пройшовши 

шлях від розрізнених духовних шкіл до розгалуженої інституціональної 

структури. Тому православній освіті притаманні як надбання патристичної, 

діалогічної традиції духовного становлення священнослужителя, так і 

сучасні концепції розвитку освіти в дискурсі модернізації і реформування 

церковно-світських відносин, що вказує на посилення соціальності 

богословської освіти, наближеної до людей і суспільства. Сучасність 

потребує динамічного, але й водночас глибокого, християнського 

осмислення проблем життя суспільства, тому православна освіта повинна 

приділяти особливу увагу соціальній проблематиці. Це вимагає повноцінної 

присутності православного богослов’я в університетській освіті і науковому 

дискурсі в освітньому просторі. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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1.2 Розвиток соціального вчення православних Церков 

Соціально значуща діяльність є вагомим каталізатором активності 

християнства протягом усього історичного періоду його інтеграції в 

суспільстві, починаючи з константинівського періоду. Тому соціальна 

рефлексія стала найбільш динамічною частиною християнського 

доктринального корпусу, у якому відображаються усі прогресивні ідеї, що 

стосуються соціально-політичних, морально-етичних поглядів та поведінки 

сучасного християнина. 

Cоціальна проблематика є актуальним питанням сучасного буття 

людини. Від динамічної моделі взаємовідносин Церкви і суспільства  

значною мірою залежить не тільки доля сучасної цивілізації, але й майбутнє 

всього людства. Тому, як зазначав Митрополит Київський і всія України 

Володимир (Сабодан), «найважливішим богословським завданням є розвиток 

соціального вчення Православної Церкви... Соціальне вчення – це відповіді 

Церкви на сутнісні питання сучасної людини» [54].  

Отже, згідно соціального вчення Православної Церкви, соціальна, 

культурна, економічна і політична діяльність сучасного суспільства 

перебуває в полі зору всього церковного організму. Як зазначає Й.Хефнер, 

соціальне вчення Церкви – це християнське богословське, філософське і 

соціальне знання про сутність, устрій і розвиток людського суспільства [154].  

Патріарх Московський Кирило (будучи тоді ще в сані митрополита) у 

своїй доповіді «Подолати розрив між богослов’ям та життям» (1999) звертає 

увагу на нагальну необхідність подолання розриву між академічним 

богослов’ям та реальним життям, коріння чого сягає ще «києво-

могилянських» часів із його рецепцією латинської схоластичної теології, 

котра була вкрай віддаленою від пастирського життя. Ось як російський 

першоієрарх відзначає: «Одна з причин історичної трагедії нашої Церкви та 

суспільства, – трагедії, що завершилася революцією, – корінилася у розриві 

між думкою та реальністю, теорією та практикою, а у відношенні до Церкви 

– між богослов’ям та життям… Цей розрив між богослов’ям і життям, на 
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жаль, остаточно у нашій Церкві не подоланий» [404, с.351].  Теперішній 

Патріарх Московський акцентує на тому, що духовні церковні школи, 

передусім академії, повинні стати кузнею майбутніх дослідників із навиками 

наукової роботи, які повинні застосовувати набуті знання у практичному 

пастирському служінні: «У вищій школі головне – навчити людину методу, 

навчити навиків самостійної роботи. Людська пам’ять так влаштована, що 

неможливо запам’ятати всі історичні ати, імена, які зустрічаються в книгах, 

які подаються на лекціях. І не треба це запам’ятовувати… Вища школа 

повинна навчати людей методу наукової роботи, духвна академія – методу 

богословської роботи… Необхідно… щоб кожен, хто закінчує вищу духовну 

школу, був потенційним дослідником» [404, с.354]. Для розвитку наукового 

рівня богословських наук слід підтримувати тих науковців, які поглиблено 

проводять дослідження окремих проблем.  

Патріарх Кирило, окрім турботи про науковість у духовних школах, 

відзначає важливість духовної формації в їхніх стінах: «Духовні школи – не 

тільки наукові заклади. Говорячи про духовну школу, ми повинні 

обов’язково мати на увазі духовний фактор, фактор виховний» [404, с.355].   

Особлива соціальна роль Православної Церкви в пострадянському 

суспільстві обумовлена не тільки наявністю великої кількості вірян, 

релігійними традиціями історії України, але й благодатним впливом на 

мотивацію людини і соціальну практику життя всього соціуму. В цих умовах 

зростає соціальна значимість інституціонального життя православ’я. 

Водночас, соціальне значення Православної Церкви і її вплив на життя 

суспільства досліджується недостатньо. В цій сфері лежить велика, 

багатогранна й багаторівнева науково-богословська, соціологічна і 

політологічна робота для церковних і світських дослідників. Це не тільки 

важлива проблемна дослідницька сфера для православного богослов’я, але, й 

за словами М.Пірен, велика соціально-політична проблема [155, с.204]. 

Соціальне вчення Церкви створює умови активної соціальної 

діяльності православних християн. Соціальна доктрина православ’я скасовує 
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розрив між євхаристичним і соціальним буттям вірян, між схоластичними 

богословськими формулюваннями і практичною сферою інтересів 

православного християнина. 

В контексті нових глобальних криз людства Православна Церква 

рішуче проголошує своє авторитетне слово за всіма актуальними питаннями 

людського буття. Це, в свою чергу, акумулює дослідницький потенціал в 

сфері соціології, філософії, політології і культурології. Тому важливим і 

актуальним завданням православного богослов’я є розкриття основ 

соціального вчення Православної Церкви. Норми поведінки, світоглядні 

принципи, соціальна практика хритиянина  значною мірою стають 

зрозумілішими у співвідношенні з соціальним вченням Церкви, яке 

розкриває християнське ставлення до держави, політики, суспільства, науки, 

бізнесу, культури, медицини, освіти і ЗМІ. 

Соціальна доктрина Православної Церкви формулювалася і 

конструювалася протягом всієї християнської історії. Зусиллями святих 

отців, видатних богословів і церковних діячів Церква в історії людства 

прокладала шлях не тільки богословській теорії, а й соціальній практиці. Біля 

витоків соціального вчення стояли такі богослови: святитель Климент 

Римський, святитель Іоан Златоуст, Василій Великий, Григорій Богослов, 

Григорій Палама та багато інших. 

Сучасному православному досліднику значний імпульс в аналізі 

соціального вчення надає богословський і філософський спадок мислителів 

ХХ століття (С.Булгаков, М.Бердяєв, П.Струве, С.Франк, Г.Федотов, 

П.Сорокін). Але, в цілому, увага дослідників сконцентрована на досягненнях 

соціальної науки православ’я кінця ХХ – ХХІ століть, коли православні 

богослови почали активно осмислювати питання політики, націоналізму, 

релігійного плюралізму, демократії, громадянського суспільства, економіки. 

Отже, соціальне вчення Православної Церкви, на нашу думку,  

повинно  вирішувати такі завдання: 
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–  впровадження християнських принципів буття в практичних 

реаліях життя сучасного суспільства; 

– актуалізація і впровадження аналітичних можливостей 

богословської думки, яка пояснює культурні, духовні, політичні й економічні 

інтереси суспільства; 

– розбудова богословської концепції взаємодії богословських і 

світських наук у пізнанні світу; 

–  інкорпорація соціального вчення в систему богословської освіти. 

Соціальне вчення Церкви не є універсальною доктриною,  

конкретною соціально-політичною чи економічною програмою, а 

комплексом положень і принципів, в світлі яких необхідно шукати шляхи 

вирішення проблем, які належать до сфери суспільного життя, політичної чи 

економічної діяльності. Й. Гьофнер визначає християнське суспільне вчення 

як «сукупність соціально-філософського (переважно на підставі суспільно 

зорієнтованої людської природи) та богословського (на підставі 

християнського спасіння) пізнання сутності та устрою людського 

суспільства, а також норм і обов’язків, які випливають із цього пізнання та 

реалізуються в конкретних суспільних відносинах» [154, с. 32]. Зауважимо, 

що погляди, які пропонує Церква, завжди мали оказіональний характер, а 

якщо вони і зводились у певну систему, то така систематизація мала 

історично обумовлений характер. 

Соціальне вчення Української Православної Церкви – це базовий 

документ, це довгострокова програма суспільного служіння Церкви, яка 

спирається на православне, богословське осмислення положення Церкви в 

плюралістичному секулярному суспільстві. Соціальне вчення виступає як 

закріплене положення про ставлення Церкви до суспільно-значимих проблем 

і дій Церкви у відношенні до них, і тому є змістовною складовою 

богословської освіти, підготовки студентів духовних навчальних закладів до 

служіння, формування їх моральної особистості (в ціннісно-духовному 
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вимірі) і суспільно-громадської позиції не тільки як клірика, але й члена 

суспільства. 

Перш ніж розглянути особливості соціального вчення Православної 

Церкви як складової богословської освіти, інкорпорованої як науково-

богословської дисципліни, проаналізуємо соціальні доктрини в різних 

конфесійних напрямах християнства: католицизмі, православ’ї і 

протестантизмі, що дозволить виділити характерні відмінності цих 

документів. 

В якості основних критеріїв аналізу у нашій дисертаційній роботі 

виділено: 

1) спрямованість соціального вчення – універсальність / 

клірикальність: відображає ступінь спрямованостісті соціального вчення як 

офіційного документа на вірян або священнослужителів; 

2) теоцентричність / антропоцентричність – критерій орієнтації на 

духовне й етичне в житті сучасного суспільства, розгляд соціального 

існування людини в рамках віри і догматики; 

3) соціально-філософські основи соціального вчення – критерій, що 

відображає філософько-богословське підґрунтя соціальної концепції 

(особливо в площині «раціоналізм / традиціоналізм»); 

4) основні принципи й цінності соціального вчення, пов’язані з 

інкорпорацією в концепцію цивілізаційних і ментальних цінностей, які 

регулюють співіснування людей у соціумі; 

5) напрямок подальшого розвитку соціального вчення в контексті 

розвитку християнських церков (адаптація до нових соціальних умов, 

модернізація і реформування, ортодоксальний традиціоналізм); 

6) ставлення Церкви до суспільства, держави, політики й економіки як 

умови формування суспільно-громадської позиції духовенства. 

Виділимо окремі блоки християнського соціального вчення у різних 

його напрямах, які, безумовно, в соціальній складовій мають немало 
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спільного й схожого. Відповідно, цей ракурс увиразнить і поглибить 

осмислення православної соціальної доктрини.  

1. Соціальне вчення Католицької Церкви. Першим документом Церкви, 

що був присвячений соціальним проблемам, стала енцикліка папи Лева ХШ 

«Rеrum nоvаrum» (1891). Усі папські енцикліки, в яких розглядали проблеми 

соціального характеру, логічно вписувались у політичний та соціально-

культурний аспект цієї епохи. «Rеrum nоvаrum» акцентувала на ролі Церкви, 

держави та профспілок у робітничому питанні в момент загрози знищення 

інституцій приватної власності та становлення соціалістичного устрою. 

Енцикліка папи Пія XI «Quаdradesіmо аnnо» (1931) наголошувала на 

необхідності дотримання морального закону під час врегулювання класових 

конфліктів у період розвитку індустріального суспільства. Звернення до 

Церкви активно приєднатися до вирішення соціальних проблем усіх 

християн світового співтовариства, пов’язаних із нерівністю та 

диспропорціями як наслідком глобалізації, прозвучала в енцикліці папи Іоана 

XXIII «Маtеr еt Мagistrа» (1961). Закликом та настановою щодо будівництва 

світу на засадах християнської етики, яка мала б бути пріоритетною у 

стосункахміж народами і державами, що сприяло б відверненню ядерної 

війни, пронизана енцикліка Іоана XXIII «Раcem іn tеrrіs» (1963). Нові 

концептуальні підходи Католицької Церкви до соціальної проблематики 

актуалізувались після II Ватиканського Собору. На тлі конфліктів 

глобального масштабу енцикліка Павла VI («Ророlоrum рrоgrеssiо», 1967) 

розкрила суть інтегрального розвитку як переходу від менш гуманного життя 

до більш гуманного [156, с.55-59]. 

Цілісний глобальний підхід до всього комплексу соціальних проблем 

сучасного світу особливо характерний для енцикліки Івана-Павла II 

«Сеntissimus аnnus» (1991). У ній зроблені загальні підсумки соціального 

вчення Церкви, розробленням яких вона займалась протягом століття, 

розглянуто їх у контексті науково-технічного прогресу, занепаду філософії, 

зародження та краху ідеологій. Соціальне вчення Католицької Церкви у своїх 
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етично-нормативних настановах опирається на християнсько-особистісний 

образ людини, до якого додаються права людини та її обов’язки, визначальні 

суспільні цінності та соціальні принципи. Соціальна доктрина в центрі уваги 

ставить аргумент природного права, який знаходить своє обґрунтування з 

погляду раціоналізму [156, с.61-63]. 

Таким чином, сучасне соціальне вчення католицизму становить собою 

розвинуту і гнучку систему, що здатна швидко модернізуватися відповідно 

до викликів часу. Створенню саме такої системи соціальних концепцій 

сприяли як внутріцерковні богословські, так і зовнішні суспільно-політичні 

чинники, які детально проаналізовано в розділі. Необхідність подолання 

кризових явищ в католицизмі на зламі ХІХ-ХХ ст. обумовила необхідність 

модернізації католицизму, відшукала своє втілення в політиці 

«аджорнаменто», що була проголошена II Ватиканським Собором.  

Аналіз магістральних напрямків та механізмів впровадження політики 

«аджорнаменто» в сфері суспільної діяльності Католицької Церкви надав 

можливість стверджувати її спроможність в модернізації підходів Церкви до 

вирішення різноманітних суспільних проблем сьогодення. Аджорнаменто, за 

своєю суттю, є своєрідним алгоритмом перманентного оновлення 

теологічних концепцій та практичних заходів Церкви в динамічному 

соціальному просторі. 

Впровадження принципу «інкультурації», як одного з домінуючих у 

політиці аджорнаменто, дозволяє РКЦ успішно провадити євангелізаційну 

діяльність у найбільш віддалених куточках світу, пристосовуватися до 

найекзотичнішого етноконфесійного середовища. 

Аналіз основних позицій офіційного документу Католицької Церкви 

«Компендіум соціальної доктрини Католицької Церкви» [61] дозволив 

зробити наступні висновки: 

1) доктрина має універсальний характер (спрямована на духовенство і 

мирян-католиків) і зазначає в якості мети Церкви – перетворення світу згідно 
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принципу справедливості (проблеми справедливості, свободи, розвитку 

належать справі євангелізації); 

2) в основі соціальної доктрини лежать антропоцентричний і 

персоналістичний принципи, скрізь які розглядається соціальна природа 

людини. Підкреслюється цінність прав людини; 

3) основні принципи і цінності соціальної доктрини: принцип 

людської гідності, принцип спільного блага, принцип справедливості, 

принцип субсидіарності, принцип солідарності; основні цінності – істина, 

свобода, справедливість, любов. Зазначені принципи відповідають 

західноєвропейській, континентальній моделі соціальної держави 

корпоративістського типу; 

4) соціальна доктрина відтворює наступні цінності сучасної західної 

цивілізації: приватна власність як цінність, родина як субєкт суспільного 

життя (його основа), економічна свобода і вільна конкуренція, пріоритет прав 

людини, розвинене громадянське і демократичне суспільство; 

5) в доктрині досить конкретно визначена позиція Церкви до: права на 

працю, підтримки профспілкового руху, розвитку приватних неприбуткових 

організацій, становлення глобальної економічної системи, демократичної 

політичної системи, міжнародного співтовариства, проблем довкілля. 

Фундаментально обґрунтовується позиція Церкви до сучасних глобальних 

змін в усіх сферах життя, що свідчить про посилення тенденції 

«аджорнаменто» (оновлення) в Католицькій церкві; 

6) загалом, соціальна доктрина – фундаментально обґрунтований, 

логічно структурований і соціально орієнтований документ, який образно 

можна назвати «християнською конституцією західної цивілізації», що 

фіксує норми поведінки і взаємовідносин людей у соціально-психологічному, 

суспільно-громадському, політичному, економічному, культурному, 

міжнародному аспектах співіснування людства; 
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7) особливої уваги приділяється аспекту поширення і вивчення 

соціальної доктрини священиками і мирянами, шляхам і напрямкам 

застосування її в суспільному житті. 

2. Соціальні концепції потестантизму.У систематизованому вигляді 

соціальне учення протестантизму сформульовали в ході релігійної 

Реформації в Західній Європі (у XVI-XVIII століттях) його апологети – 

Мартин Лютер, Жан Кальвін, розвинено в XIX і особливо в XX столітті Карл 

Барт, Дітріх Бонхоффер і ряд інших богословів цього напряму християнства. 

Слід зазначити, що соціальне учення протестантизму не відрізняється 

цілісністю. У ньому присутні різні напрями. Проте загальним його ядром, на 

думку С.Булгакова і М.Вебера [157], є догматичні положення, що стосуються 

способу спасіння душі й отримання вічного життя, по суті справи, 

центрального питання всього перебігу християнства. Але в протестантстві це 

питання придбало особливий масштаб і статус на основі наступної схеми 

догматичних положень. 

Постулат зумовленості в питанні спасіння душі кожного християнина, 

що відомо виключно тільки Богу, пояснює центральне завдання, що 

вирішується людиною протягом земного життя: знайти відповідь про 

порятунок душі можливо за допомогою активної професійної діяльності. 

Орієнтирами богоугодного способу життя християнина виступають: успіх як 

результат відповідальної праці, аскетичні форми організації повсякденного 

життя, постійний контроль своїх дій за допомогою етичної критичної 

самооцінки, а також внутрішня установка на стриманість і самообмеження в 

споживачі матеріальних благ при одночасній орієнтації на розширення своєї 

власної справи і максимально-можливому вкладенні матеріальних ресурсів і 

власної самовідданої праці для цього. 

Протестантські Церкви, представлені сьогодні на теренах України, 

прагнуть до вироблення чітко сформульованих доктринальних основ свого 

соціального існування. Це виявляється природним, тому що саме 

протестантським громадам, в їх більшості, властиве суворе дотримання норм 
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християнської соціальної етики і моралі на практиці. За цим стежать самі 

члени будь-якої громади баптистів, адвентистів, п’ятидесятників і багатьох 

інших протестантських напрямків. Протестантська традиція, особливо в тому 

напрямі, в якому вона затвердилася в сучасному євангельському 

християнстві-баптизмі, церкві АСД, п'’ятидесятницьких об’єднаннях, 

наполягає на новозавітній сентенції – «Церква не від світу цього». Однак, 

водночас, Церква несе своє служіння саме в «світі». З другої половини 1980-х 

років увага концентрується навколо соціальних проблем. Відбувається 

інтенсивне богословське осмислення суспільної дійсності, витіснення 

індиферентності в сприйнятті політичних подій, настороженості стосовно 

секулярного оточення. Окрім того, помітно підвищилася зацікавленість 

протестантів щодо питання про характер взаємин між Церквою та 

суспільством, яке все частіше обговорюється в баптистському, 

адвентистському, а останнім часом, й в п’ятидесятницькому та 

неопротестантському (харизматичному) середовищі [331, с.10].  

Так, в «Основах соціального вчення» Церкви Адвентистів Сьомого 

Дня в Україні викладається погляд Церкви на основні проблеми сучасного 

суспільства, а також окреслюються напрямки соціального служіння, які 

здійснюються членами і служителями Церкви АСД. В напрямках соціальної 

роботи чітко простежується доктринальна специфіка адвентизму, наприклад, 

так називана доктрина «здорового способу життя». Окремий акцент робиться 

на есхатологічності доктринальних уявлень і способу життя адвентистів. 

Оцінку свого соціального служіння Церква АСД прагне проводити в двох 

вимірах: богословському і соціально-історичному. З одного боку, Церква 

повинна співвідносити своє служіння з життям Христа, Писанням та власним 

соціальним вченням, а з іншого боку – з соціально-історичною дійсністю, в 

якій вона перебуває [158, с.37-45].  

В цілому, модернізація суспільно-церковних та державно-церковних 

відносин протестантських громад в Україні рухається в напрямку досягнення 

більшої відкритості громад до суспільства, інтеграції їх майже в усі ланки 
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соціальної структури суспільства, зміцнення не тільки традиційної для 

протестантів вертикалі: «людина – Бог», але й горизонтальних зв’язків: 

«людина–суспільство», «Церква-держава». 

3. Соціальне вчення РПЦ та Української Православної Церкви 

Московського Патріархату представлене офіційним документом «Основи 

соціальної концепції Руської Православної Церкви» [63]. Аналіз основних 

позицій цього документу дозволив зробити наступні узагальнюючі висновки: 

1) соціальна концепція скерована перш за все самій Церкві. Так, в 

післямові документу зазначається, що він слугуватиме «керівництвом для 

Синодальних установ, єпархій, монастирів, приходів й інших канонічних 

церковних установ у їх відносинах із державною владою, різноманітними 

світськими об’єднаннями й організаціями, позацерковними засобами масової 

інформації» [63]; 

2) обґрунтування існування православної цивілізації як ідеологічного 

проекту «Русский мир», об’єднання якої можливо в рамках союзу 

православних країн. Підтримка імперського геополітичного курсу Росії, 

інструментом якого виступає РПЦ, впливаючи на формування стратегії 

розвитку православної цивілізації як ідеологічний імператив; 

3) утвердження ідеї візантійської моделі церковно-державних 

відносин (симфонія Церкви й держави). Москва – Третій Рим, 

правонаступниця Константинополя та Візантійської імперії; 

4) соціальна доктрина має чітку патріотичну й соціальну 

спрямованість. Наскрізною ідеєю через весь документ проходить бажання 

захисту російських національних інтересів, патріотичного виховання 

віруючих, прищеплення їм християнських моральних устоїв й традицій, 

підтримки сім’ї тощо; 

5) декларація відокремленості Церкви від держави та політичних 

процесів; 

6) декларується незалежність Церкви від держави в економічному 

аспекті; 
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7) уявлення про моральний ідеал людини (як кліриків, так і мирян) 

Православної Церкви базуються на моральних імперативах Нового Завіту і 

Святих Отців; 

8) особливого значення набуває позиція Церкви в сферах медицини, 

біоетики, освіти, культури і ЗМІ. 

В цілому, спрямованість соціального вчення РПЦ до абсолютного 

добра, досяжного лише в Царстві Божому, відрізняє православну доктрину 

від католицької, але демонструючи тим самим і певну схожість з нею. З 

іншого боку, традиційне для РПЦ слідування у фарватері світської влади, 

підтримка Церквою імперіалістичних прагнень останньої практично нівелює 

духовнні інтенції православ’я, заміщуючи їх великодержавним російским 

патріотизмом. Але спільним у обох вченнях виявляється, що основний засіб 

для вирішення суспільних протиріч перебуває не в економічній або 

політичній сферах, а у сфері моралі, причому моралі релігійної і, 

конкретніше, християнської. 

4. Соціальне вчення Української Православної Церкви Київського 

Патрархату. Ювілейний Помісний Собор Української Православної Церкви 

Київського Патріархату, який відбувся у місті Києві 9-10 січня 2001 

р.,постановив прийняти «Декларацію Церква і світ», що віддзеркалює 

християнський погляд на світ і його проблеми на початку третього 

тисячоліття [64]. Аналіз цього документу уможливив зробити такі 

генералізуючі висновки:  

1) в соціальній концепції проголошується ефективність візантійської 

моделі церковно-державних відносин (симфонія Церкви і влади); 

2) концепція має більш теоцентричний характер ніж 

антропоцентричний, розглядаючи соціальне існування людини в межах віри і 

догматики. З цього приводу пояснюється виділення в якості основної мети 

Церкви – відродження духовності і віри, відводячи моральним цінностям 

другорядний план; 
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3) концепція вказує на загальні недоліки сучасної європейської 

цивілізації: секуляризація суспільства призвела до повороту від духовних до 

матеріальних цінностей суспільства споживання, причиною якого є 

поширення принципів нехристиянського гуманізму й ідеї свободи совісті. В 

цьому аспекті концепція виявляє православний традиціоналізм, есхатологізм 

і соціальний песимізм; 

4) розділи декларації, що пов’язані із соціально-етичним вченням 

(медицина, НТР, ЗМІ, біоетика, екологія, сім’я), схожі з позицією РПЦ і УПЦ 

МП; 

5) Декларація має національно-патріотичну спрямованість, 

виражається підтримка українського суверенітету і державності, що 

пов’язано із відстоюванням УПЦ КП власної автономії. В цьому аспекті в 

Декларації наголошується мета – створення Помістної Української 

Православної Церкви шляхом обєднання всіх православних церков на 

території України (УПЦ МП і УАПЦ).  

Таким чином, на основі порівняльного аналізу соціального вчення 

основних християнських конфесій в Україні, можна зробити наступні 

висновки: 

1) соціальне вчення РКЦ і УГКЦ має більш універсальний характер і 

відображає загальну позицію з багатьох сфер суспільного життя, водночас як 

соціальна доктрина РПЦ і УПЦ МП спрямована більшою мірою на 

духовенство і представляє ніби «статут» ставлення кліриків до соціальних, 

політичних і економічних проблем; 

2) соціальна доктрина РПЦ і УПЦ МП відображає процес політизації і 

секуляризації церковно-релігійного середовища, підкреслюючи вплив 

Церкви на державу, легітимність втручання у внутрішньополітичні процеси 

суспільства, тем не менш свідчит про підкорення інтересів Церкви 

стратегічним ідеологічним інтенціям держави, спрямованим на відродження 

«православної імперії». Соціальне вчення УПЦ КП, незважаючи на 

підкреслення відокремлення Церкви від держави, має виражену національно-
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патріотичну спрямованість, що виступає формою політизації Церкви, 

вказуючи за мету створення Помісної Української Православної Церкви. Це 

один із виражених міжконфесійних конфліктів в Україні, що виступає 

чинником розколу українського суспільства і загрозою для територіальної 

цілісності країни; 

3) концепція УПЦ КП має більш теоцентричний характер, ніж 

антропоцентричний (як в УПЦ МП і УКЦ), приділяючи більше уваги 

насамперед відродженню віри і духовності, ніж формуванню моральних 

цінностей і моральної поведінки на основі християнської етики; 

4) соціальна доктрина РПЦ і УПЦ МП має виражену геополітичну 

спрямованість, яка відображена в концепції «Русского мира» і об’єднання 

православної цивілізації в рамках РПЦ, що е типовим для відносин між 

Церквою та державою, що історично склалися в Росії, де Церква довгий час 

була «ідеологічним відомством»при державі, тоді як УПЦ КП відстоює 

позицію національного суверенітету і незалежності, позиционуючи себе як 

інституція громадянського суспільства, яка залишає за собою право 

критикувати державну владу з позиції духовного авторитету. Слід зазначити, 

що в церковному середовищі УПЦ МП існують критичні погляди щодо 

проблеми «Церква і нація», підкреслюючи тезу про існування окремої 

української національної ідентичності, що створює напругу в колах ієрархів 

Церкви. Соціальна доктрина УКЦ КП декларує цінності і принципи 

європейської цивілізації; 

5) майже єдина позиція Церков щодо проблем сім’ї, дітей, біоетики, 

екології, соціальної роботи, освіти, культури, ЗМІ тощо. 

Результати порівняльного аналізу офіційних документів соціальних 

вчень основних хритиянських конфесій представлено в таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Порівняльний аналіз соціальних концепцій християнських конфесій в Україні 

Християнська 

конфесія 

Офіційний 

документ 

Спрямованість 

соціального 

вчення 

Орієнтація на 

духовне і етичне 

Соціально-

філософські 

основи  

Основні принципи і 

цінності 

Напрямок 

подальшого 

розвитку  

Римо-Католицька 

Церква (РКЦ) 

Українська 

Греко-

Католицька 

Церква (УГКЦ) 

Компендіум 

соціальної 

доктрини 

Католицької 

Церкви 

Універсальність Антропоцентризм 

Персоналістичний 

принцип 

Раціоналізм 

Традиціоналізм 

Цінності західної 

цивілізації: економічна 

свобода, пріоритет 

прав людини, 

розвинене 

громадянське і 

демократичне 

суспільство 

Аджорнаменто 

Протестанстські 

церкви 

В залежності 

від напряму 

Універсальність Антропоцентризм Раціоналізм 

Прагматизм 

Цінності західної 

цивілізації, цінності 

професійного успіху 

Модернізація 

Адаптація до 

нових умов 

Руська 

Православна 

Церква (РПЦ) 

Українська 

Православна 

Церква 

Московського 

Патріархату 

(УПЦ МП) 

Основи 

соціальної 

концепції 

Руської 

Православної 

Церкви 

Клірикалізм 

(орієнтація на 

духовенство) 

Антропоцентризм 

Теоцентризм 

Традиціоналізм 

Російська 

релігійна 

філософія ХІХ-

ХХ ст. 

Традиційні цінності 

православної 

цивілізації 

Традиціоналізм 

(як крайній 

варіант – 

фундаменталізм) 

Неопатристичний 

синтез 

Українська 

Православна 

Церква 

Київського 

Патріархату 

(УПЦ КП) 

Декларація 

«Церква і 

світ» 

Універсальність Теоцентризм Традиціоналізм 

Есхатологізм 

Традиційні цінності 

православної 

цивілізації 

Цінності київського 

християнства 

(софійність) 

Духовне 

відродження 

Національно-

патріотична 

спрямованість 
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Отже, сучасні християнські кофесії зацікавлені у формулюванні 

власних соціальних концепцій, які сприяють їх розвитку в секуляризованому 

постіндустріальному суспільстві. Особливого значення соціальне вчення 

набуває в українськихправославних Церквах, поширення якого виступає як 

одне з головних завдань православного богослов’я. Механізмом реалізації 

цього важливого завдання, на нашу думку, є інкорпорація соціального вчення 

в систему православної богословської освіти. Тобто, соціальне вчення 

Церкви повинно виступати як самостійна богословська, філософська та 

соціальна дисципліна, що має свою актуальність і затребуваність суспільним 

буттям на початку XXI сторіччя.  

На жаль, навчальні плани  провідних православних вищих духовних 

закладів не передбачають окремого спецкурсу (Київська духовна академія і 

семінарія, Київська православна богословська академія тощо) [166; 167], але 

в переліку богословських дисциплін є достатня кількість таких, що 

відображають ставлення Церкви до суспільного буття. Слід відзначити, що 

вивчення основ соціального вчення Церкви буде сприяти не тільки 

зближенню Церкви з сучасним суспільством, але й формуванню морального 

образу і суспільно-громадської позиції майбутніх священнослужителів. 

Для подальшого виконання завдань дисертаційного дослідження 

розглянемо змістовні особливості окремих аспектів соціального вчення 

православних Церков, що важливо в контексті його інкорпорації в системі 

богословської освіти і становлення особистості священнослужителя. 

Соціальне вчення (як УПЦ МП, так і УПЦ КП) розглядає наступні питання: 

Церква і політика, християнська етика й світське право, Церква та держава, 

проблеми глобалізації і секуляризму, питання особистої, сімейної і 

суспільної моралі, проблеми біоетики, які є реальним, актуальним 

богословським базисом для конструювання соціальних моделей взаємодії 

сучасного суспільства і українських православних Церков. 

1. Церква і держава. Православні Церкви розглядають державу як 

вимушено необхідний елемент життя в світі, де особистість і суспільство 
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«потребують огорожі від небезпечних проявів гріха». Причому існування її 

виправдане тільки в тому випадку, якщо вона діє у виконання божественних 

встановлень або принаймні не суперечить їм. У православній традиції 

сформувалося певне уявлення про ідеальну форму взаємин між Церквою і 

державою, яка історично могла бути вироблена лише в державі, що визнає 

Православну Церкву найбільшою народною святинею, тобто в державі 

православній. Як зразок розглядаються, звісно, візантійські традиції, що 

одержали назву симфонії церкви і держави. Суть її становить співпраця, 

взаємна підтримка і взаємна відповідальність без вторгнення однієї сторони в 

сферу виняткової компетенції іншої. Звичайно, така модель є ідеальною 

формою, але сучасність вказує на те, що держава як світська форма 

організації суспільства має великий вплив на існування церковної організації 

(що бачимо в радянські роки). Втім, в Україні Церква відокремлена від 

держави. 

Релігійно-світоглядний нейтралітет держави не суперечить 

християнському уявленню про покликання Церкви в суспільстві. Проте 

Церква повинна вказувати державі на неприпустимість поширення 

переконань або дій, що ведуть до встановлення суцільного контролю за 

життям особи, її переконаннями й стосунками з іншими людьми, а також до 

порушення особистої, сімейної або суспільної моралі, ображення релігійних 

почуттів, заподіяння шкоди культурно-духовній самобутності народу або 

виникнення загрози для священного дару життя. У здійсненні своїх 

соціальних, доброчинних, освітніх та інших суспільно значущих програм 

Церква може розраховувати на допомогу та підтримку держави. Вона також 

вправі сподіватися на те, що держава при встановленні своїх відносин з 

релігійними об’єднаннями зважатиме на кількість їхніх послідовників, їхнє 

місце у формуванні історичної, культурної й духовної самобутності народу, 

їхню громадянську позицію. 

Як зазначено в соціальній концепції УПЦ МП,сферами співпраці 

Церкви й держави у нинішній історичний період є [63]:  
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1) миротворство на міжнародному, міжетнічному та громадянському 

рівнях, сприяння порозумінню й співробітництву між людьми, народами та 

державами; 

2) турбота про збереження моральності в суспільстві;  

3) духовні, культурні, моральні та патріотичні освіта й виховання;  

4) справи милосердя та благодійності, розвиток спільних соціальних 

програм;  

5) збереження, відродження й розвиток історичної та культурної 

спадщини, включаючи турботу про охорону пам’яток історії і культури;  

6) діалог з органами державної влади будь-яких гілок і рівнів із 

питань, значущих для Церкви й суспільства, зокрема у зв’язку з виробленням 

відповідних законів, підзаконних актів, розпоряджень і рішень;  

7) піклування про воїнів і співробітників правоохоронних установ, 

їхнє духовно-моральне виховання;  

8) робота з профілактики правопорушень, піклування про осіб, які 

перебувають у місцях позбавлення волі;  

9) наука, включаючи гуманітарні дослідження;  

10) охорона здоров’я;  

11) культура і творча діяльність;  

12) робота церковних і світських засобів масової інформації;  

13) діяльність з охорони навколишнього середовища;  

14) економічна діяльність на користь Церкви, держави й суспільства; 

15) підтримка інституту сім’ї, материнства й дитинства;  

16) спротив діяльності псевдорелігійних структур, небезпечних для 

особи й суспільства. 

Таким чином, соціальне вчення Церкви передбачає діяльність 

духовенства насамперед в сфері соціальної політики, тобто вбачає розвиток 

церковно-державних відносин у соціальній сфері у сталій співпраці, спільних 

заходах і окремих конкретних видах діяльності щодо таких завдань: 

подолання бідності; підтримка незахищених верств населення; турбота про 
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людей похилого віку; захист дитинства; соціалізація та виховання молоді; 

захист сім’ї та сімейних цінностей; розвиток духовно-моральних засад 

суспільства; формування соціальної політики. Особливого значення набуває 

проблема церковно-державних відносин у сфері богословської освіти (ці 

проблеми були визначені нами в першому розділі дослідження).  

2. Церква і громадянське суспільство. Богословське дослідження 

соціального простору сучасного світу є частиною соціального вчення 

православних Церков, котрінамагаються відповісти на соціальний запит, 

який можна сформулювати як прагнення людини і окремих соціальних груп 

та інститутів знайти моральне підґрунтя власному існуванню. Такий 

богословський підхід координується із соціологічними уявленнями про 

громадянське суспільство і його розвиток. Прагнення до розбудови 

розвинутого громадянського суспільства пов’язане із значенням духовних 

цінностей у житті людини, а як зазначає В.Марахов: «визнанням 

першочергового значення цінностей свободи і справедливості» [172, с. 110].  

Так, за К.Гаджиєвим, громадянське суспільство можна визначити як 

«систему забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної і 

духовної сфер, їх відтворення і передачі від одного покоління до іншого, 

систему самостійних та незалежних від держави суспільних інститутів, що 

покликані забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів та 

колективів, реалізації приватних інтересів, чи індивідуальних, чи 

колективних» [173, с. 80]. Таке визначення можна зв’язати із поняттям 

релігійної соціалізації. За визначенням М.Пірен, релігійна соціалізація – це 

процес, завдяки якому передає від покоління поколінню систему релігійної 

орієнтації, знань і установок [155, с.184]. Звідси, розбудова громадянського 

суспільства в Україні неможлива без урахування християнських цінностей.  

У порівнянні з іншими світовими релігіями, християнство надало 

найбільш повного вираження ідеї свободи особистості, свободи власного 

вибору й самореалізації. Воно породжувало зі свого лона й культивувало 

різноманітні форми автономних об’єднань віруючих: ранньохристиянські 
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общини, братства, об’єднання для обрання ієрархів паствою тощо. 

Християнське розуміння особистості й суспільства завжди обстоювало те, що 

соціальні зв’язки людей мають засновуватись на принципі унікальності 

кожного індивіда як богоподібної істоти, а також соціуму як солідарної 

єдності віруючих. Церковна спільнота є соціумом, заснованим на 

євангельській етиці любові, толерантності, ненасильства, справедливості й 

гуманізму. 

Константою, накладеною християнською Церквою на теоретичний і 

практичний зв’язок громадянського суспільства з релігією й релігійними 

утвореннями, були положення про відмінність між секулярною державою, 

секуляризованим суспільством та церковною спільнотою. Церква глибоко 

закорінена у свідомості населення держав, де панувала християнська релігія, 

інтелектуально-психологічна установка, що полягали у проекції 

християнського суспільного вчення на структури держави, партії, суспільні 

утворення тощо. Релігійний досвід, релігійні норми, цінності, ідеї й смисли 

здійснювали безпосередній вплив на людські групи, вони забезпечували 

взаєморозуміння й комунікацію. 

Отже, соціальне партнерство православних Церков і громадянського 

суспільства – це платформа соціальної стабільності й розвитку українського 

соціуму. Православна Церква завжди впливала на формування соціальної 

політики держави і моделі розвитку самого суспільства.  

3. Церква і політика. Згідно документів «Основи соціальної концепції 

Руської Православної Церкви» та «Про практику заяв та дій ієрархів, 

духовенства, чернецтва і мирян під час виборчих кампаній», духовенству не 

дозволяється висловлювати свої політичні погляди в храмі або під час 

богослужіння, хоча і вказується метафізичний зв’язок християнства з 

політикою.  

Православний християнин може приймати участь у суспільній і 

політичній діяльності, тому що це пряма можливість заявити про свої 

християнські цінності. Водночас участь священнослужителів у відкритому 
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політичному процесі Церква розглядає під іншим богословським і 

соціологічним кутом зору. Так, в аналізованій соціальній концепції 

зазначається: «Неможливою є участь церковного Священноначалія і 

священнослужителів, а отже, і церковної Повноти, у діяльності політичних 

організацій, у передвиборних процесах, таких як публічна підтримка 

політичних організацій або окремих кандидатів, які беруть участь у виборах, 

агітація і т.ін. Не допускається виставлення кандидатур священнослужителів 

на виборах будь-яких органів представницької влади всіх рівнів. Водночас 

ніщо не повинно бути на перешкоді участі ієрархів, священнослужителів і 

мирян, нарівні з іншими громадянами, в народних волевиявленнях шляхом 

голосування... Разом з тим неучасть церковної Повноти в політичній 

боротьбі, у діяльності політичних партій і в передвиборних процесах не 

означає її відмови від публічного виявлення своєї позиції з суспільно 

значущих питань, від представлення цієї позиції перед органами влади будь-

якої країни на будь-якому рівні» [63]. 

У нашому докторському дослідженні залишимо осторонь проблему 

деконструкції домінатних варіантів ідейно-політичної риторики Руської 

Православної Церкви з її відомими концептами і наративами, що детально 

розкрила Світлана Шкіль у своїй монографії [405]. 

Власне соціальне вчення Церкви вказує на те, що політична сфера 

може перебувати під впливом релігійних чинників, але лише в духовному і 

ціннісному аспекті, хоча сучасні реалії свідчать про посилення процесу 

політизації церковно-релігійного середовища. Як зазначає Т.Євдокимова, 

еволюційні зміни у взаємодії політичних і релігійних структур 

репрезентують домінантні тенденції сучасного духовного життя, його 

діалектичну суперечливість, що концептуально виокремлюється у єдності і 

взаємопереході протилежностей – політизації (як різновиду секуляризації) 

релігійного середовища та сакралізації (як різновиду десекуляризації) 

політичного. Тенденції секуляризації і десекуляризації проявляються в 

різних суспільствах, різних сферах духовності якісно відмінним чином, 
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відображуючи в рефлективній свідомості історичні форми взаємодії політики 

і релігії, держави й церкви [179, с.205-206]. З цього приводу можна 

зазначити, що десекуляризація сьогодні розуміється як залучення релігійних 

ідеологем, норм, ідеалів до світської культури, а секулярність пов’язується з 

модернізацією релігії і набуває рис релігійної свідомості.  

Дії тенденції десекуляризації мають як позитивні, так і негативні 

результати. З одного боку, звернення до морально-релігійних цінностей 

обмежує тяжіння політики до авторитаризму, волюнтаризму, верховенства 

суб’єктивної політичної волі та ін. З іншого, деструктивними наслідками 

тенденції десекуляризації можуть стати надмірна містифікація, 

ірраціоналізація суспільних спрямувань окремих верств і прошарків 

суспільства, їх деполітизація, амбівалентність, створення нігілістичних 

опозиційних груп тощо. 

Особливого значення в соціальній концепції православних Церков 

набуває національне питання, що також є сферою політичних процесів у 

суспільстві. Так, у соціальному вченні УПЦ КП цьому питанню приділяється 

досить пильна увага, що пов’язано із намаганням УПЦ КП отримати 

автокефалію. У Декларації «Церква і Світ» зазначено: «Однією з таких 

Помісних Церков є наша Українська Православна Церква Київського 

Патріархату, яка виконує свою спасительну, історичну місію серед 

православного українського народу і безперестанно, служить Богу і спасінню 

людей. Більш як тисячолітня традиція українського православ'я виплекала 

самобутню українську національну ментальність і культуру, яка виражена в 

богослужінні, церковному мистецтві, музиці, архітектурі та в інших 

особливостях нашого християнського світогляду» [64]. Така позиція Церкви 

сприяє посиленню національно-патріотичного вектору в формуванні 

суспільно-політичній позиції сучасного духовенства, що може мати як 

позитивні, так і негативні наслідки. 

Таким чином, необхідно відзначити наступні узагальнюючі висновки 

на основі проведеного аналізу документів. 
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По-перше, православне ставлення до політики засновано на тому, що 

людину мотивують не тільки економічні, національні, політичні, але й 

духовні, релігійні інтереси в розбудові суспільства, розвитку державної 

політики й національної безпеки. 

По-друге, питання про сутність і специфіку сучасної політики, 

ставлення Церков до політичних реалій набувають важливого значення в 

формуванні соціального вчення всіх гілок українського православ’я. 

Актуальними залишаються питання про загальну соціальну мотивацію 

християнина і священнослужителя. 

По-третє, в умовах глобалізації політична діяльність сучасного 

суспільства не повинна бути виключно світською, залишеною від релігійного 

впливу. Велике значення для формування політичної сфери сучасної 

цивілізації має християнське богослов’я. Соціальне вчення кожної 

православної Церкви в цьому контексті постає імперативом, що торкається 

всіх сфер життя сучасного людства, це цілісне знання про Бога, світ і 

людину, яке долає будь-яке філософське розділення. 

4. Церква й економічні відносини. Позиція православних Церков з 

питання вивчення економічного розвитку конкретно визначена: релігійна 

етика не тільки сприяє розвитку економіки, але й вносить в економіку 

принцип соціальної відповідальності, справедливості й солідарності (на 

цьому аспекті, доречі, особливо концентрується соціальна доктрина 

Католицької Церкви). Духовні цінності формують стабільну основу розвитку 

і функціонування сучасної цивілізації. Моральні категорії буття мають пряме 

відношення до економічної діяльності людини. Процес матеріального 

виробництва, господарську і професійну діяльність не можливо виключити зі 

сфер морально-етичної проблематики. Як зазначає О. Грабовець, православ’я 

також не є дистанційованим від господарської сфери і може формувати 

морально-етичні стимули до праці, але, на відміну від західного 

християнства, акцент робить на необхідності зважання на нематеріальні, 
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духовні чинники економічного успіху поряд із суто матеріальними, 

грошовими [180, с.20].  

В соціальних концепціях православних Церков економічні відносини 

розкриті в ставленні Церков до праці і власності. Так, із християнської точки 

зору, праця сама по собі не є безперечною цінністю. Вона стає 

благословенною, коли являє собою співпрацю з Господом і сприяє 

виконанню Його замислу щодо світу й людини. Проте праця не угодна Богу, 

якщо вона спрямована на служіння егоїстичним інтересам особи або 

людських спільнот, а також на задоволення гріховних потреб духу й плоті. 

Святе Письмо свідчить про дві моральних спонуки до праці: працювати, щоб 

годуватися самому, нікого не обтяжуючи, і працювати, щоб подавати 

нужденному [62]. Етичне і правове значення трудових процесів постійно 

підкреслювали Святі Отці й учителі Церкви. Приклад трудового 

подвижництва явили ченці багатьох монастирів. Їх господарська діяльність 

багато в чому була зразком для наслідування, а засновники найбільших 

чернечих обителей мали, разом із високим духовним авторитетом, і славу 

великих трудівників. 

Православ’я визнає існування різноманітних форм власності. 

Державна, громадська, корпоративна, приватна та змішані форми власності в 

різних країнах отримали різне вкорінення в ході історичного розвитку. 

Православні Церкви не віддають переваги жодній із цих форм. За кожної з 

них можливі як гріховні явища – розкрадання, нагромадження, 

несправедливий розподіл плодів праці, – так і гідне, морально виправдане 

використання матеріальних благ. Особливу форму власності представляє 

майно релігійних організацій. Воно отримується різними шляхами, проте 

основним компонентом його формування є добровільні пожертви віруючих. 

Аналізуючи євангельське вчення і досвід Святих Отців ставлення до 

економіки, один із провідних спеціалістів соціального вчення Православної 

Церкви ігумен Філіп (Сімонов) підкреслює, що «економічне буття властиве 
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людській природі, і дійсності, що її оточує, і по будівництву Божому і 

призначенню, що потребує їх з’єднання» [181, с. 244].  

Аналізуючи взаємовідношення православних Церков і суспільства в 

економічній сфері, особливо слід виділити прикладні економічні дисципліни 

(менеджмент людських ресурсів, інформаційні технології, філософія 

бізнесу). В цьому напрямку важливо підкреслити важливу роль православних 

Церков. Вони формують духовну спрямованість економіки. Православ’я 

наполягає на тому, що економіка не є антисоціальною за своєю природою. 

Солідарність, людяність, взаємоповага, порядність, чесність, моральність 

повинні завжди бути присутні і в економічній діяльності. Етичне 

структурування економіки, бізнесу і підприємництва – невід’ємна частина 

вчення православних Церков про суспільство. Таким чином, згідно 

соціальних доктрин Православних Церков, економічна сфера людської 

життєдіяльності повинна мати духовний вимір. 

5. Православна етика включає в себе ряд питань, особливо 

актуальних в наш час, що стосується безпосередньо не лише віруючих, а й 

порядних людей, що рахуються з вимогами моралі. Питання, що стосується 

«морального закону», – це одне з головних понять християнської етики, що 

розглядається православними богословами, як правила поведінки дані 

безпосередньо самим Богом. Моральний закон набув сили природного 

закону, єдиного для всього людства, незалежно від історичної епохи, 

географії, нації та віросповідання. «Дотримання морального закону, що 

зафіксований передовсім у Заповідях, даних Богом Мойсею, є для християн 

необхідною, елементарною вимогою моральної поведінки» [153, с. 403]. 

Також це питання про відношення людської свободи до необхідності, що 

розкриваються в релігійних нормах поведінки, про мету людського життя, 

про призначення людини в цьому модернізованому і глобалізованому світі.  

За своїм змістом моральне богослов’я, на якому ґрунтується 

православна етика, пов’язане з догматичним богослов’ям. За християнським 

вченням, догмати (від грецьк. dogmа) є істинами, що мають Божественне 
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походження та виражають внутрішню сутність християнської релігії. 

Догмати відрізняються від інших нормативних висловлювань чи формул 

(наприклад, моральних настанов чи правил поведінки) саме тим, що через 

них формуються засади віровчення. Беззастережне визнання істинності 

догматів є необхідним для кожного християнина. Зразком моральної 

досконалості для християн усіх часів і народів є центральна божественна 

особистість – Ісус Христос, земне життя Якого залишається вічним 

прикладом усім поколінням. 

Отже, соціальне вчення православних Церков визначає їхню позицію 

щодо проблем суспільства в різних його аспектах: соціально-етичному, 

політичному, економічному. 

Соціальне вчення кожної православної Церкви покликане відповідати 

на актуальні запити суспільства, зокрема й українського. Тому у нашому 

дисертаційному дослідженні ставимо своїм завданням розкрити історичний 

та сучасний стан соціального дискурсу православ’я в національному 

контексті.  

Сучасні виклики, що постали перед українським суспільством, 

пов’язані не лише з внутрішньодержавними проблемами суспільства 

транзитного типу, системною кризою влади та економіки, зовнішньою 

агресією та внутрішнім розколом суспільства, але й з посиленням 

секуляризаційних і глобалізаційних процесів, які також відображаються на 

житті всього соціуму. Поступове пробудження релігійної свідомості, 

відновлення духовності невід’ємно пов’язане із відродженням православ’я в 

Україні, що виступає, незважаючи на його розкол, фактором гармонізації 

суспільних відносин. Водночас перед суспільством (завдяки бурхливому 

розвитку науки, техніки, інформаційних технологій) постають гострі 

проблеми соціального, політичного, економічного та культурного характеру, 

вирішення яких потребує не тільки зусилля різних соціальних інститутів, але 

й відповідіправославних Церков на виклики постіндустріальної, 

інформаційної епохи.  
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Сьогодні є підстави говорити про виокремлення в українському 

православ’ї таких векторів, як лібералізм, консерватизм та навіть 

фундаменталізм.Представники цих орієнтацій бачають різні моделі розвитку 

православних Церков в умовах сучасності. Науковці, які розробляють 

теоретичні моделі адаптації релігійної традиції до умов сучасності, зокрема, 

англійський соціолог Д.Коглі, поділяють ці богословські позиції на 

модернізовану, ізоляціоністську та «аджорнаменто». Суть першої полягає в 

тому, що вона відкидає догматичну частину релігії як таку, що застаріла, але 

концентрується на етичній частині. Друга модель – свідома ізоляція від 

сучасного світу, яка включає три різновиди самоізоляції: повну (спроба 

існувати поза суспільством), культову (концентрація на екзотичних 

елементах традиційних релігій) та ізоляцію у гетто (замкненість і 

корпоративність із налаштуванням на зміну навколишнього світу у свій 

спосіб). Третя модель – «аджорнаменто», тобто осучаснення, її реалізацією є 

соціальна програма Католиціької Церкви, накреслена Другим Ватиканським 

собором [55, с.75-80]. 

Сучасне православ’я також починає частіше акцентувати увагу на 

соціальній складовій релігії. Православні теологи сьогодні знову звернулись 

до ідей «вертикального» та «горизонтального» богослов’я [56, с.178], але 

тепер це звернення пояснюється вже не лише глибокими соціальнимим 

проблемами українського суспільства, але й частково глобалізаційними 

процесами, які впливають на буття релігії. Найбільш виразним 

підтвердженням активного звернення у бік соціальної складової православ’я 

є прийняття документів, які відображають соціальне вчення християнства 

(«Основи соціальної концепції Російської Православної Церкви» [63], 

«Церква і світ на початку третього тисячоліття» – Декларація ювілейного 

помісного собору Української Православної Церкви Київського Патріархату 

[64], «Компендіум соціальної доктрини Католицької Церкви» [61]). В них 

зроблено спробу надати відповідь на найактуальніші проблеми 

глобалізованого соціуму. Слід зазначити, що під соціально-філософською 
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доктриною християнства розуміють систему філософських і богословських 

поглядів щодо пізнання сутності та устрою суспільства, а також систему 

норм соціальної взаємодії, які випливають із цього пізнання й реалізуються в 

конкретних суспільних умовах. 

Сьогодні актуальною проблемою виступає процес посилення 

секуляризації церковно-релігійного середовища, деформація морального 

ідеалу священнослужителя і як наслідок дискредитація образу православної 

Церкви в суспільстві як носія моральності й духовності. З появою 

задокументованих соціальних вчень (соціальних доктрин) українських 

християнських Церков (УПЦ МП, УПЦ КП, РКЦ, УГКЦ, Церкви АСД тощо) 

особливого значення набуває проблема їх імпліфікації та інкорпорації в 

життя, яке з необхідністю слід починати через впровадження їх у систему 

богословської освіти кожної Церкви.  

Соціальне вчення кожної української православної Церкви – це 

базовий документ, це довгострокова програма суспільного служіння Церкви, 

яка спирається на православне, богословське осмислення положення Церкви 

в плюралістичному секулярному суспільстві. Соціальне вчення виступає як 

закріплене положення про ставлення Церкви до суспільно-значимих проблем 

і дій Церкви у відношенні до них, і тому є змістовною складовою 

богословської освіти, підготовки студентів духовних навчальних закладів до 

служіння, формування їх моральної особистості (в ціннісно-духовному 

вимірі) і суспільно-громадської позиції не тільки як клірика, але й члена 

суспільства. 

Аналізу соціального вчення християнства присвячено багато наукових 

праць. Так, за радянських часів різні аспекти соціального вчення православ’я 

з критичних позицій розглядалися в працях М.Гордієнка, В.Долі, 

Є.Дулумана, М.Копаниці, М.Короткова, Н.Костенка, Н.Краснікова, 

П.Курочкіна, М.Новікова, В.Танчера та інших. Філософсько-богословський 

синтез у царині соціальної етики належить відомим філософам і богословам 

XX ст. В.Екземплярському, М.Олесницькому, П.Светлову, Н.Стелецькому, 
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П.Столярському, Н.Янишеву. Сучасний погляд на місце християнської 

моралі в соціальній дійсності розробляється представниками різних 

християнських традицій: митрополитом Дамаскіном (Папандреу), отцем 

І.Меєндорфом, єпископом Каллістом (Уером), Х.Яннарасом, дияконом 

А.Кураєвим та іншими. 

Академічний рівень вивчення релігійного феномену соціального 

християнського вчення та державно-церковних відносин, їх філософські 

інтерпретації (метафізична, онтологічна, епістемологічна, праксеологічна, 

антропологічна), історичні та соціокультурні тенденції у сучасному світі 

християнства, теоретичні й методологічні проблеми морально-етичного 

чинника як регулятора духовного й суспільно-політичного процесів 

знаходимо, зокрема, у працях Т.Аболіної, М.Бабія, І.Богачевської, 

В.Бондаренка, С.Головащенка, Т.Горбаченко, В.Губерського, В.Єленського, 

М.Заковича, А.Колодного, Л.Конотоп, В.Лубського, В.Любчика, І.Мозгового, 

П.Сауха, Л.Филипович, П.Яроцького, В.Ярошовця. 

Особливе значення для розуміння суті соціального вчення 

християнства в цілому і православ’я зокрема мають праці російських 

релігійних мислителів – М.Бердяєва, С.Булгакова, І.Ільіна, Л.Карсавіна, 

І.Кирєєвського, М.Лосського, В.Соловйова, С.Франка, Р.Федотова, 

П.Флоренського, О.Хомякова та інших. У роботах цих релігійних філософів 

здійснений грунтовний аналіз трансформації соціального учення РПЦ і її 

суспільного служіння.  

Перш за все необхідно дослідити зміст терміну «соціальна доктрина 

християнства». Чи не тривалішу традицію має богословське тлумачення 

соціальної доктрини (соціального вчення) християнства. Православна церква 

під соціальною доктриною розуміє «всеохопну концепцію, яка 

відображатиме загально-церковний погляд на питання церковно-державних 

відносин та проблеми суспільства загалом» [63] або ж «...довготривалу 

програму суспільного служіння Церкви, яка спирається на православне 

богословське тлумачення становища Церкви в плюралістичному 
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секулятарному суспільстві» [63]. В цих визначеннях головний акцент 

робиться на церкві як на суб’єкті соціального вчення.  

Більш ґрунтовний підхід до дефініції цього поняття притаманний 

Католицькій Церкві, яка розглядає пізнання сутності та устрою людського 

суспільства в конкретних суспільних відносинах [61]. Тобто соціальна 

доктрина Католицької Церкви є точним формулюванням результатів 

ретельного роздумування про складні реалії людського існування у 

суспільстві і в міжнародному контексті, у світлі віри і церковної традиції.  

Основна мета соціального вчення Церкви полягає в інтерпретації цих 

реалій, визначення їх відповідності чи відхилення від євангельського вчення 

про людину та її покликання як земного так і трансцендентного, зокрема 

окремий наголос ставиться на християнській поведінці особи. Втім, 

вищезазначене поняття в католицизмі, на відміну від православ’я, 

обмежується чіткими хронологічними рамками і стосується сукупності вчень 

та настанов, запропонованих Церквою в соціальній царині протягом 

останнього століття, починаючи з енцикліки «Rerum novarum» (1891р.) Лева 

XIII [65, с.321-329]. Важливо, що в названих визначеннях увага акцентується 

на загальних та специфічних якостях соціального вчення християнства. Тому, 

на наш погляд, сукупно вони достатньо адекватно відображають зміст 

поняття «соціальне вчення церкви». 

Як зазначає Н.Іщук, особлива складність полягає у пошуку сучасної 

наукової дефініції поняття «соціальна доктрина» (соціальне вчення) 

християнства. Дослідниця констатує, що в сучасній академічній літературі, з 

огляду на багатоаспектність цього поняття, воно тлумачиться в єдності з 

соціальною етикою християнства, що дозволяє говорити про «соціально-

етичне вчення християнства» або ж про «соціальний аспект етичного вчення 

християнства». Далі, вона вказує, що в сучасній науковій літературі поняття 

«соціальна доктрина» та «соціальне вчення» вживаються як синоніми, які, 

однак, мають певний змістовний відтінок. Водночас, у вітчизняній 

філософській літературі під доктриною розуміють найбільш 
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концептуалізовану форму існування ідеології, яка безпосередньо орієнтована 

на практичну дію, втілення в життя, дотримання в повсякденній поведінці та 

може існувати у вигляді конкретного документа [57, с.226-230]. 

Соціальна доктрина виконує функцію єднальної лінії між двома 

рівнями релігійної свідомості – буденним та теоретичним (богословським), є 

найефективнішим засобом впливу на великі маси віруючих, одним із 

найавторитетніших джерел релігійної інформації. Головною метою, яку 

формулюють творці соціальних концепцій християнських Церков, є 

єванґелізація (реєвангелізація) сучасного суспільства. Отже, соціальне вчення 

є уявлення Церкви про суспільний ідеал і судження про сучасне суспільство. 

Сучасним вітчизняним релігієзнавством соціальна доктрина 

християнства визначається як система богословських поглядів щодо різних 

сторін суспільних відносин: політичних, правових, економічних. За 

допомогою соціальної доктрини Церква декларує активну участь 

християнина в мирських справах. 

Таким чином, у рамках нашого дослідження розвитку соціального 

вчення українських православних Церков (й історичному аспекті) соціальне 

вчення є сукупністю богословських поглядів на сучасні проблеми 

суспільства, моральний ідеал християнства, політичні, правові й економічні 

аспекти функціонування соціуму. Соціальне вчення православних Церков 

виступає як відповідь викликам глобалізації і секуляризації людського 

суспільства і кризовому стану суспільних відносин в Україні. Як певний 

документ соціальне вчення Православних Церкои (а також інших 

християнських конфесій) було оформленеу ХХ столітті, тому для розуміння 

його сутності й змісту виникає необхідність ретроспективного аналізу ґенези 

і формування соціального вчення (соціальної доктрини) в різні періоди 

розвитку українських православних Церков. Слід також враховувати певне 

відставання в розробці соціальної доктрини всіх православних Церков 

пострадянського простору, оскільки воно обумовлене майже 75-річним 

періодом, коли православні Церкви знаходилися в ситуації виживання в 
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умовах атеїстичного тоталітарного режиму отже розвиток богослов’я в них 

був суттєво загальмованим та деформованим. 

Історичний аналіз формування соціального вчення православних 

Церков в Україні спирається на виокремлення двох основних критеріїв.  

По-перше, розвиток соціального вчення пов’язаний з етапами 

розвитку українськихправославних Церков. В основу періодизації розвитку 

соціального вчення ми застосували періодизації розвитку Православної 

Церкви митрополита Макарія (Булгакова) [19] і К.Кислюка та О.Кучер [21]. 

В цьому аспекті виділено такі етапи формування соціального вчення 

православних Церков в Україні (див. таблицю 1.4). 

Таблиця 1.4 

Етапи розвитку соціального вчення Православної Церкви в Україні 

№ Період 
Особливості періоду в історії українського 

православ’я 

І. ІІ – Х ст. (988 

р.) 

Давньохристиянський, візантійський період, до 

Хрещення Русі 

ІІ. ХІ – ХІV ст. Період Київської Русі; існування єдиної Київської 

митрополії 

ІІІ. ХV – кінець 

XVII ст. 

Розпад єдиної Київської митрополії (1469 р.); 

польсько-литовський період; до XVIII ст. – період 

короткочасного відродження самостійної 

Православної Церкви в Україні 

ІV. XVIIІ ст. – 1917 

р. 

Синодальний період 

V. 1918 р. – 1988-

1991 рр. 

Радянський період 

VI. З 1991 року Поява задокументованих соціальних вчень 

(соціальних доктрин) РПЦ, УПЦ МП, УПЦ КП 
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По-друге, для розуміння процесу формування сучасного соціального 

вчення православних Церков виникає необхідність визначення специфіки 

соціального вчення Церков на різних етапах розвитку православ’я в Україні. 

Як було зазначено, соціальне вчення Церкви – це богословське ставлення до 

різних сфер суспільного життя, що і представлено в розділах 

задокументованих соціальних концепціях різних гілок і конфесій 

християнства [61; 62; 63; 64]. Безумовно, що на ранніх етапах розвитку 

Православної Церкви не існувало систематизованого і задекларованого 

документа щодо соціального вчення, але погляди і богословські уявлення 

щодо взаємодії Церкви і держави, економічні й політичні аспекти 

суспільного життя і ролі в ньому Церкви, погляди на суспільний і моральний 

ідеал були в Православній Церкві на різних етапах її існування і 

ґрунтувалися на Священному Писанні, апостольських і патристичних 

уявленнях раннього християнства. Тому в якості показників, що 

відображають соціальний аспект православ’я в різні періоди його розвитку 

виділено наступні: 

1) особливості церковно-державних відносин – місце і роль церкви у 

відношенні до державної влади, ступінь залежності / незалежності церкви від 

держави, Церква і національне питання; 

2) погляди Православної Церкви на економічний і побутовий аспект 

суспільного життя – ставлення до багатства, праці, економічної поведінки 

мирян; 

3) соціально-етичний аспект православного християнства – суспільно-

моральний ідеал мирянина і священнослужителя; 

4) соціально-філософські основи соціального вчення Православної 

Церкви на різних етапах розвитку православного християнства; 

5) інкорпорація соціального вчення Православної Церкви в 

богословську освіту. 

Розглянемо  детальніше особливості соціального вчення православних 

Церков в Україні на різних етапах їхнього існування. 
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І період – ранньохристиянський, візантійський період виникнення 

соціальних поглядів християнства (ІІ – Х ст. (988 р.)). 

З самого початку свого існування християнство заявляє про свій 

універсализм, претендуючи бути не тільки релігією, але й формою 

свідомості, етичною основою суспільства. Соціальна концепція 

християнства, хай у виді широко тлумачених принципів, виникає з того 

моменту, коли нова релігія одержує загальне суспільне визнання і значення, 

тобто коли виникає примирення між державою і християнами, і християнство 

виявляється залученою в життя держави. Становище християнства в світі 

радикально змінилося, коли язичницький Рим став християнським (IV ст.), а 

при імператорі Юстиніані (VI ст.) відбулося злиття державного і церковного 

права. У період з IV по VIII ст. християнське мислення, як на Сході імперії, 

так і на Заході, розробило богословську стратегію аргументування, що 

розповсюджувалася на соціальні питання і мала дієвість впродовж сторіч. 

Як зазначає Н.Іщук, соціальна концепція візантійського християнства 

деталізована в концепціях симфонії влад, соборності, ісихазму, етатизму, що 

доводить, що розвиток соціальної доктрини православ’я супроводжувався 

адаптацією православної соціальної традиції до реалій суспільно-політичного 

життя [66, с.94-97]. 

Теоретичний фундамент православного тлумачення соціальних 

понять був закладений в першу чергу грецькою патристикою IV-V і VII-VIII 

століть. Східні отці Церкви – Василій Великий, Григорій Назіанзін, Евсевій 

Кессарійській, Іоанн Златоуст, Максим Сповідник – жили в християнській 

державі. Тому їх богословські уявлення про соціальне відображали 

візантійські реалії і були якнайорганічніше сприйняті у візантійському світі. 

Так, Іоанн Златоуст чітко позначив межі усередині православного богослов’я, 

в яких можна було говорити про взаємовідношення духовної і світської 

влади, про взаємні обмеження [68]. Саме ця традиція веде до розробки 

вчення про «симфонію влад». Поряд з цією традицією, проте, існувала і 
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перебувала в постійній дискусії інша традиція, яку можна позначити 

поняттям «богослов’я влади». 

Патристичні твори задають антропологічний і космологічний аспекти 

для визначення конкретних соціальних понять. Ключову для середньовічної 

свідомості соціальну проблему становили відносини церковної і державної 

влади. У контексті візантійської історії була розроблена специфічна 

концепція церковно-державних відносин – «симфонія». Її перше визначення 

сформулював в VI столітті імператор Юстиніан I (VI доповнення до його 

кодексу законів): «Священство (sacerdotium) і царство (imperium) – найбільші 

серед дарів, даних людям Божою милістю. Перше служить Божественному, 

останнє вирішує справи людські... Якщо священство бездоганне і повне 

довіри до Бога, а царство правильне та із знанням справи управляє довіреним 

йому суспільством, виникає благословенна симфонія (συμφωνία τις ’αγαθή)» 

[69]. 

Симфонія влад (consonatia) є складовою православного вчення про 

державу, що втілює найоптимальнішу модель співіснування Церкви та 

держави. В основі цієї концепції покладена ідея «співробітництва, взаємної 

підтримки та взаємної відповідальності без взаємного втручання однієї 

сторони в сферу виключної компетенції іншої» [72, с. 50-52]. Держава, за 

цією концепцією, виникла внаслідок складного історичного розвитку, яким 

керував промисел Божий. Мета її існування полягала в піклуванні про земне 

благополуччя людей. Натомість, призначенням Церкви, яка «не від світу 

цього», було піклування про спасіння людської душі й про життя вічне, тому 

втручання цих інституцій у справи одна одної вважалося неприпустимим. 

Симфонія влад регламентувала як відмінності між владою церкви й 

держави, так і умови їхньої взаємодії. До сфери такої взаємодії належала 

суспільна моральність, у межах якої таке співробітництво було навіть 

бажаним. Держава за таких обставин сподівалася на духовну підтримку 

Церкви, яка ж, в свою чергу, спиралася на авторитет влади та держави. Разом 

ці дві інституції мали спрямовувати життя народу до істинного блага. 
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Прикладів співпраці Церкви і держави багато. Скажімо,Церква 

протягом  століть активно займалася добродійністю і відкривала освітні 

установи. Вона надавала державі фінансову підтримку, допомагала при 

народних хвилюваннях і повстаннях, а також при нападах на державу ззовні. 

На Церкву покладалися суспільні обов’язки, пов’язані з розвитком системи 

суспільного піклування й освіти, з контролем над пенітенціарною системою 

(в’язницями), обранням посадовців міського управління, контролем над 

виконанням законів і т.д. «Такі обов’язки єпископа, – пише А.Ніколін, – хоч і 

суперечили правилам Церкви, проте, з іншого боку, вони давали можливість 

церковній владі активніше допомагати скривдженим, захищати нещасних, 

підтримувати всяку правду, використовуючи для цього і авторитет державної 

влади» [71, с. 35]. 

На думку Н.Іщук, соціальна модель візантизму своєю органічною 

складовою має ідеологію етатизму, яка передбачає тісну взаємодію влади та 

Церкви, ототожнення православ’я з однією імперією й народом. Етатистська 

ідеологія ґрунтується на вірі в бездоганність богословського знання певної 

церкви, коли намагання надати їй всесвітнього значення наближає уявну 

перспективу політичного об’єднання «православних народів» під проводом 

«православного царя».Окрім етатизму, важливою компонентою соціальної 

парадигми візантизму є також ідея соборності, яка являє собою містичну 

парадигму колективного життя людей. Соборність – складова православного 

вчення про суспільство, що втілює найоптимальнішу модель колективного 

життя. Насамперед, термін «соборність» (кафолічність) стосується самої 

православної церкви, символізує єдність містичного тіла Церкви та 

підпорядкованість її єдиній меті [72, с.51]. Увага до соціального виміру цього 

терміну актуалізується й завдяки тлумаченню соборності як певної містичної 

парадигми колективного життя людей, коли під соборністю розуміють 

«згоду, одностайну участь віруючих у житті світу й церкви, колективну 

життєтворчість та колективне спасіння» [73, c. 57], єдність усього хрещеного 

люду й бажаний ідеал спілкування і співжиття людей. Вчення соборності 
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виражає православне бачення не лише взаємодії людини та колективу, але й 

відношення людини до «надособистісних» структур: держави, народу, класу, 

а також до суспільства в цілому. 

Однією зі складових соціальної парадигми візантизму виступає 

ісихазм як концепція, що визначає ставлення православної людини до 

соціальної активності. Східне християнство, об’єднавши богословський 

екзистенціалізм та містику ісихазму, вимагало від людини напруженої 

духовної праці і внутрішнього вдосконалення душі. Суспільний вимір 

заклику «постійно молитися» означав споглядально-мовчазне ставлення до 

проблем навколишнього світу, неможливість дієвої праці задля активного 

перетворення соціуму. 

Загалом, соціально-християнська думка у Візантії не обмежувалася 

політичними темами – дискусіями про сенс і суть християнської влади, 

християнської держави, відносин між Церквою і державою. Значне місце в 

житті Візантійської Церкви займала пастирська діяльність, питання 

регулювання християнського побуту: сімейних відносин, положення жінки, 

гендерних питань, теми багатства й бідності, етики праці і дозвілля, 

відношення до традиції та освіти, війни й миру, відношення до інших релігій 

і культур. Незважаючи на відсутність інституційної системи богословської 

освіти, соціальний аспект християнства розглядався провідними богословами 

того часу на рівні духовних шкіл Візантії, формуючи певну соціально-

філософську доктрину. 

Таким чином, у ранньохристиянський період погляд на соціальне 

відображав насамперед істини Нового Завіту, Передання Ісуса Христа і 

апостолів, поступово набуваючи більш менш конкретної системи уявлень у 

духовних школах того часу. У візантійський період провідна увага 

соціального вчення приділялася богословському осмисленню церковно-

державних відносин, що набуло сьогодні теоретичного обгрунтування в 

концепції візантизму (концепція «симфонії влад», соборність, етатизм, 

ісихазм). Можна казати про те, що саме із соціальним аспектом 
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візантійського християнства треба пов’язувати виникнення і формування 

соціального вчення Православної Церкви, що відображено і в сучасних 

соціальних концепціях і доктринах православних церков, як спадкоємниць 

візантійської церкви. 

ІІ період – Київський період (ХІ – ХІV ст.) – епоха Київської Русі; 

існування єдиної Київської митрополії. 

Після Хрещення Русі візантійське християнство поступово 

розпосюджувалося на території розселення слов’ян, поширюючи візантійські 

обряди і традиції віросповідання. В соціальному аспекті візантійське 

християнство (концепція візантизму) поступово було інкорпороване в 

систему церковно-державних відносин, поглядів на владу і священство 

(«Богу – Богове, кесарю – кесареве») та їх взаємодію, на побутову сферу 

людських стосунків. На нашу думку, цей процес був не простим 

копіюванням візантійської моделі, перейняттям поглядів Церкви на 

суспільство, але й культурним і ментальним синтезом східного християнства 

і слов’янської цивілізації, поєднанням нової віри і словянської душі, що в 

подальшому сформувало специфіку православного християнства в Київській 

Русі. В сучасному релігієзнавстві ці особливості набули наукового 

осмислення в концепції київського християнства або київського православ’я. 

Київське християнство – це наукове поняття із чітко означеним 

змістом: як схрещення східного християнства із західним на ґрунті 

передхристиянської культури придніпрянської Руси – України. Київське 

християнство було дійовим чинником створення виразного духовного 

обличчя українця як самодостатнього етнічного суб’єкта вже наприкінці ХІ 

ст. Упродовж кількох століть Церква заступала українському народові 

втрачену державну владу і, по суті, була єдиною репрезентативною 

установою, що виконувала функції етнозбереження і самоідентифікації 

української нації. Феномен Київського християнства зумовлюється 

своєрідністю його світоглядно-релігійних засад, закладених у «Слові про 

Закон і Благодать» митрополита Іларіона, «Посланні до смоленського 
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пресвітера Фоми» митрополита Климента Смолятича, «Посланні до братії» 

Луки Жидяти, «Пам‘яті і похвалі Володимирові» Якова Мніха, «Повісті 

временних літ» і «Житії Феодосія Печерського» Нестора, «Києво-

Печерському патерику» [74]. 

Як зазначає релігієзнавець П.Яроцький, Київське християнство «не 

сприймало візантійської теократії, цезаропапізму, не надавало виключної 

уваги специфічним формам візантійської набожності, буквалізму, 

ритуалізму, що згодом знайшли сприятливі умови для розвитку на ґрунті 

Московського християнства» [75, с. 368]. А на думку О.Сагана, Київське 

християнство – це переломлені через призму особливостей національної 

духовності, передуючих релігійних традицій українського етносу, його 

історичного буття і самобутньої культури й ввібрані у ролі ідентифікаторів 

його духовності християнське віровчення і культ, організація церковного 

життя. Специфіка Київського православ’я проявлялась насамперед у 

самобутності організації обрядово-культової сфери, мистецького оформлення 

церковно-релігійного життя, а також оригінальному прочитанні деяких 

канонічних засад християнського вчення [74]. 

Є.Харьковщенко визначив наступні особливості київського 

християнства: християнський універсалізм, толерантне ставлення до різних 

релігійних центрів на Сході і Заході, несприйняття месіанства будь-якої 

церкви, візантійського цезарепапізму і римського папоцезаризму, 

ранньохристиянська орієнтація, паулінізм як форма заперечення 

богообраності будь-якого народу і відповідно церковного імперіалізму, 

вироблення власного слов’янського обряду, патріотичність і софійність [78, 

с.8-22]. 

Отже, в основі релігійності Київської Русі лежить софійна традиція, 

що розроблялася ще в дохристиянський період (Сократ, Парменід, Платон) і 

знайшла своє відображення у працях видатних теоретиків християнства 

(Афанасій Великий, Григорій Богослов, Григорій Ниський, Макарій 

Великий). Київське християнство через софійний підхід, вважало, що віра і 
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спасіння ґрунтуються не на аскетично-чернечому спогляданні або логічно-

розсудкових конструкціях, а на активному релігійному житті як продовженні 

творіння. 

Як вектор соціального вчення євангелізм київського християнства був 

зорієнтований на ту традицію в ранньому християнстві, яка пов’язана з 

діяльністю апостола Павла. Паулінізм перетворив єдність і рівність всіх 

людей у Христі на основний принцип – універсальність християнства. 

Стратегія паулінізму щодо Церкви і держави та їх взаємовідносин 

ґрунтувалася на принципах: з одного боку, незалежність внутрішнього життя 

Церкви від держави, а з другого – ідея богостановленості влади, єдність 

(«симфонія») влади і Церкви. З іншого боку, простежуючи історичний 

розвиток еліт у Київській державі Х – ХІІІ ст., Б.Кухта і Н.Теплоухова 

підкреслювали запозичення з Візантії лише елементів православної концепції 

влади, а не сприйняття доктрин як таких [77, с.10-22]. В цьому сенсі 

церковно-державні і суспільні відносини в Київський період ґрунтувалися на 

засадах, сформульованих митрополитом Іларіоном у знаменитій праці «Про 

закон, Мойсеєм даним, і благодаті, і істині Ісусом Христом бувшою...» [82]. 

Отож, наголошується розмежування функцій держави і Церкви – державна 

влада повинна дбати про світські загальнонародні справи, а церковна –  

відповідати за моральний стан народу. А відтак, Церква має бути 

незалежною від світської державної влади у справах свого внутрішнього 

життя, християнської віри і моралі.  

Таким чином, погляди Церкви на соціальне буття в Київський період 

представляли собою синтез уявлень візантійського християнства на 

взаємовідносини Церкви, державної влади та суспільства і ментальних та 

культурних особливостей слов’янських народів, що сформувало особливу 

систему православного християнства, відому в сучасному релігієзнавстві як 

Київське християнство.  

В київському християнстві набував пріоритет внутрішнього світу 

особиcтості, потяг до проблем духовного, а такі його риси як християнська 
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універсальність, паулінізм і софійність у подальшому сприяли розвитку в 

українському православ’ї своєрідних рис і форм функціонування в 

соціальному аспекті: соборність, демократизм, толерантність до інших 

релігій і культурних традицій, схильність до екуменізму. 

ІІІ період – становлення національної Православної Церкви в Україні 

(ХV – кінець XVII ст.). 

Основні історичні особливості цього періоду: розпад єдиної Київської 

митрополії (1469 р.); польсько-литовський період; до XVIII ст. – період 

короткочасного відродження самостійної Православної Церкви в Україні. На 

нашу думку, цей період становлення соціального вчення Православної 

Церкви в Україні пов’язаний насамперед із формуванням національної і 

суспільно-громадської позиції українського духовенства. 

У XV ст. Східна Церква переживала глибоку кризу, пов’язану із 

втратою Візантією її політичних і культурних позицій, а потім і повного 

завоювання Балкан імперією Османів. Руські православні єпископії входили 

до Константинопольської помісної церкви і підпорядковувалися грецькому 

патріарху, якого руські справи цікавили переважно з точки зору допомоги 

патріаршому престолу. Після завоювання турками Константинополя 

становище патріархії значно погіршилось, Московська митрополія з 1448 р. 

фактично, а з 1588 р. і формально виділилася в окрему помісну церкву, що 

перебувала у підпорядкуванні царя. Вона залишилася єдиною християнською 

церквою східного обряду, що діяла в самостійній державі своєї конфесії [39]. 

Як зазначає Є.Харьковщенко, увесь цей довгий період Київська 

митрополія була не тільки церковно-релігійним, а й національно-політичним 

і національно-культурним центром, який виконував етноформуючі й 

етнозберігаючі функції для русичів-українців. Протягом трьох століть 

Церква в Україні існувала в умовах литовсько-польської державності, 

зберігаючи релігійну, культурну, національну ідентичність українського 

народу, підтримуючи його в боротьбі проти денаціоналізації і асиміляції 

завдяки східному обряду як основі Православної і Греко-Католицької церков, 
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слов’янської культури та етноконфесійної ідентичності. Залишившись 

догматично однаковим із московським, українське православ’я розвинуло 

своєрідні риси і форму функціонування, з-поміж яких виокремлюються 

соборність, демократизм, толерантність до інших релігій і культурних 

традицій, схильність до екуменізму [80, с.118-122]. Цей період завершується 

Берестейською унією (1596 р.) і початком зумовленої цією історичною 

подією міжконфесійної і міжнаціональної боротьби. 

Отже, в цей період український народ почав глибше усвідомлювати 

себе єдиним, цілісним суб’єктом світової історії. Наприкінці ХVІ – початку 

ХVІІ ст. пробуджується й набуває драматичної напруженості ідея 

національного самоусвідомлення. Це зумовлюється тим, що у цей час 

українському народові доводилося обстоювати право на своє етнічне 

існування, на самостійний і незалежний культурно-національний розвиток. І 

в цих обставинах роль національної помісної церкви набула особливого 

значення. А, як вважає О.Саган, принципи демократизму і соборноправності, 

що розвивались в Київському християнстві, фактична незалежність Київської 

митрополії і самостійність Київського митрополита у вирішенні всіх справ 

митрополії допомогли православ'ю вийти із кризи початку XVII ст. і були 

одними із найважливіших чинників у процесі подальшого формування 

незалежності Православної Церкви в Україні від світської влади [83]. 

Таким чином, можна виділити деякі особливості соціальних поглядів 

Православної Церкви в Україні в цей період. По-перше, гоніння на 

Православну Церкву з боку католиків та уніатів сприяло формуванню 

національної і суспільно-громадської позиції православного духовенства, 

створюючи умови для посилення Київської митрополії як осередку 

національної української культури, освіти й богослов’я. По-друге, 

посилюється роль соціальної концепції київського християнства, що 

базується на принципах соборності, симфонії влад, паулінізму та 

універсальності. І, по-третє – виникнення перших духовних навчальних 

закладів (братства і Києво-Могилянська колегія (академія)) вплинуло на 
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розвиток православного богослов’я загалом, інкорпоруючи в себе як східний 

прагматизм, так і західний раціоналізм. Соціальне вчення ще не набуло 

певної системи, але погляди Православної Церкви на суспільство набули 

гуманістичної і національної орієнтованості. 

ІV період в розвитку соціального вчення Православної Церкви – 

Синодальний період (XVIIІ ст. – 1917 р.). 

Синодальний період характеризується відходом від канонічного 

устрою церковної влади та включенням її до державного апарату. 

Скасовується патріаршество і замість нього утворюється колегіальний орган 

на чолі з державним чиновником – обер-прокурором, тому акти Синоду мали 

цілком державно-нормативний характер. При цьому процес секуляризації 

протягом синодального періоду торкнувся не тільки сфери церковного 

устрою, але й оподатковування, церковного землеволодіння тощо. Активну 

участь у розробці церковної реформи Петра узяв виходець з України 

архієпископ Феофан Прокопович. Теоретично обґрунтувавши нову тріаду 

«Бог – держава – самодержець», він ставив на меті легітимізацію влади 

самодержця не тільки за допомогою божественного, але й природного, тобто 

незалежного від Церкви права.  

Як зазначає І.Бальжик, характер відносин держави і церкви, що 

склався в результаті реформ Петра І, в цілому за його спадкоємців зберігся. У 

XIX ст. царська влада вбачала своє покликання в церковних справах не у 

відродженні ролі і значення Церкви в суспільному управлінні, а в охороні 

православ’я від зазіхань із боку іновірців. Лише останній російський 

імператор Микола II спробував повернутися до традиції «симфонії» у 

відносинах держави і Церкви і навіть декларував це прагнення [84, с.51-54].  

В окресленому періоді можна виділити два основні етапи, які суттєво 

вплинули на шляхи розвитку соціальних поглядів Церкви (XVIIІ – середина 

ХІХ ст. і середина ХІХ – 1917 р.). 

Перший етап (XVIIІ – середина ХІХ ст.) пов’язаний із державним 

реформування церковного середовища і розвитком інституціональної 
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системи духовної освіти. В той час Київська митрополія вже 

підпорядковулася Московському патріархату, а після створення Священного 

Синоду увійшла до РПЦ. Як було зазначено, держава практично перебрала на 

себе нормативне, економічне й правове управління Церквою, тому концепція 

«симфонії влад» набула вигляду цезаропапизму [72, с. 2], де саме 

самодержець виступав як голова церковного управління.  

Серед факторів, що вплинули на розвиток соціального вчення 

православ’я в Україні можна відзначити: 

1) неухильне відтинання живих гілок національно-церковних 

особливостей православної церкви в Україні і перетворення її на 

уніфікований територіальний підрозділ державнопануючої Російської 

Православної Церкви, тобто в цей період йшов посилений процес 

денаціоналізації духовенства православної України; 

2) водночас слід відзначити великий вплив Київської духовної школи 

на РПЦ. Так, наприклад, ректор Київської Академії Феофан Прокопович 1718 

р. став єпископом Псковським і найближчим дорадником та співробітником 

Петра І із церковнихсправ. Феофанові Петро доручив виробити новий статут 

Руської Церкви, переказавши йому свої побажання. Прокопович постарався, і 

25 січня 1721 р. такий статут був готовий–це славнозвісний «Духовный 

Регламент» [23].  

Вчення Ф.Прокоповича про державу, про співвідношення світської і 

церковної влади було тією стороною його філософських поглядів, яка 

найбільше вплинула на дальший розвиток соціального вчення Православної 

Церкви, духовної культури і сприяла її секуляризації.Спадщина 

Ф.Прокоповича свідчить про докорінні зміни, що відбувалися в свідомості 

суспільства на рубежі XVII і XVIII ст., передусім про розпад середньовічного 

схоластичного світогляду. Це виявляється, зокрема, в тому, що у творах 

Ф.Прокоповича на елементи схоластики напластовуються ідеї, які характерні 

для вищих щаблів історико-філософського розвитку – Відродження, 

Реформації, Просвітництва; 
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3) посилення місіонерської діяльності Православної Церкви. У XVIII 

столітті найактивніше місіонерська діяльність проводилася в Поволжі й 

Сибіру, в Китаї, на Камчатці й у Північній Америці; 

4) цей період визначається насамперед виникненням перших 

богословських навчальних закладів і формуванням системи богословської 

освіти Православної Церкви. В XVIII ст. здійснюється централізація 

управління під державним наглядом Священного Синоду, а сама духовна 

освіта набуває риси станового характеру. Саме в цей період духовні школи 

починають уніфікуватися і вбудовуватися в єдину структуровану систему 

богословської освіти, яка і була сформована в ХІХ столітті. Богословська 

освіта здійснювалася самостійно, через систему духовних академій, 

семінарій та училищ. Хоча Церква йперебувала у підпорядкуванні державі, 

але фактично вища духовна освіта вже була відділена від вищої світської 

освіти; 

5) повністю залежна від світської влади Православна Церква 

вимушена була сприймати соціальну проблематику в інтерпретації світської 

влади і займалася втіленням світських соціальних моделей («вся влада дана 

від Бога») в життя. Тому основну свою увагу Православна церква 

концентрувала на проблемах людського духу. 

2 етап Синодального періоду (середина ХІХ – 1917 р.). Релігійно-

теоретичне віддзеркалення складних соціальних проблем, що назрівали ще з 

другої половини XIX століття, було представлено перш за все з праць 

видатних вітчизняних релігійних філософів – В.Соловйова [89], М.Бердяєва 

[90], С.Франка [91], С.Булгакова [92], П.Флоренського та ін. Ці мислителі, не 

відходячи від віросповідних настанов православ’я, закликали Церкву 

звернутися до світу, його потреб, вносили немало конструктивних ідей, 

здатних збагатити соціальне вчення Православної Церкви. Але справді 

конструктивна і така, що не порушує початкових догм, канонів і парадигм 

православ’я, зміна соціальної позиції Церкви, перш за все, вимагала добре 

теоретично оснащеного богословського осмислення. Православне богослов’я 
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не прагнуло, і не було готове до цього. Воно слідувало візантійській традиції 

і запозиченим в XVIII столітті на Заході абстрактно-теологічним схемам, 

конструкціям і формулам. «Несинхронне» своєму часу, православне 

богослов’я було глухе до суспільних реалій і ігнорувало соціальні концепції 

релігійної філософії, які були здатні теоретично наситити богословський 

комплекс православ’я. Соціальне богослів’я в православній теології було 

відсутнє. Тому, на думку Є.Харьковщенка, саме традиційно закорінені в 

Україні софійне вчення і християнський платонізм стали у пригоді для 

модернізації та виведення із кризи православного богослов’я, 

ортодоксальність якого і буквальне слідування візантизму призвело до 

втрати його духовного авторитету. Софійне вчення на тлі російської 

ментальності систематизувалося і перетворилося в концепцію софіології в 

межах «філософії всеєдності» [78]. Так, один із засновників «філософії 

всеєдності» О.Хом’яков, виробив богословське обґрунтування християнства 

в своїй короткій, але змістовній статті «Церква єдина» [93]. В його основі дух 

любові і свободи, які роблять Церкву єдиним братерством, що скріплюється 

вірою і любов’ю. Духовна співдружність у Церкві повинна неминуче 

розповсюджуватися на всю сферу соціальних відносин. Саме суспільство 

повинно бути перебудоване в співдружність. 

В еволюції ідеології дореволюційного православ’я першенствувало не 

теоретичне осмислення, а емпірична соціальна практика Церкви, 

підпорядкована служінню самодержавству. Милосердна і добродійна 

діяльність Православної Церкви компенсувала її консервативну позицію в 

інших, важливіших сферах соціальної практики Церкви, що особливо 

безпосередньо впливали на її ідеологію і соціальні переконання. 

На початку XX століття в рамках Православної Церкви одержав 

розвиток «оновленський» рух (наприклад, християнський соціалізм, 

соціальне християнство [103]). Цей рух прагнув реформувати консервативну 

позицію Православної Церкви. Так, причину консерватизму Руської 

Православної Церкви (РПЦ) П.Курочкін бачив у найтіснішому зв’язку з 
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царським самодержавством, в ідеологічній підлеглості духовенства світській 

владі [95]. Така позиція Православної Церкви вела до неможливості 

вирішувати самостійно питання суспільного розвитку. Православ’я виражало 

байдужість до питань життя суспільства, підтримуючи політику нерівності й 

соціального пригноблення, що проводиться царським самодержавством. Для 

порівняння скажемо, що Католицька Церква в другій половині ХIХ століття 

виробила відносно гнучку соціальну політику, яка відповідала духу часу.  

Ю.Подорожній відзначив щодо формування й особливостей 

соціального вчення Католицької церкви в ХІХ-ХХ століттях: «надання 

переваги суспільству як діалогічному партнерові та заклики до обмеження 

впливу держави помітні вже у вченні Лева XIII. Критичне ставлення до 

соціалістичного колективізму та ліберального індивідуалізму зумовлювало 

захист прав родини, місцевої спільноти, професійних спілок як природних 

складових громадянського суспільства. Але вже у вченні Пія XII 

пріоритетним стає також захист прав особистості від тотального впливу 

держави. Цілковита реалізація можливостей особистості та громадянського 

суспільства оголошуються змістом загального блага. Держава має 

підтримувати не лише законний порядок, але і забезпечувати умови для 

вільного розвитку особи, родини, громадянського суспільства. Усе це має 

привести до виникнення суспільства загального добробуту як реалізації норм 

природного закону. Причиною створення вчення про суспільство 

солідарності у соціальній доктрині католицизму у 1960–ті роки стала 

глобалізація та необхідність застосування християнського гуманізму до 

всього людства як цілого. Права людини у їх релігійній інтерпретації стають 

змістом ідеалу загального блага, а солідарність вимагається не лише на рівні 

громади чи нації, але і всього людства. Ідеал суспільства любові як вимоги 

Євангелія та соціального вчення дозволяє замінити песимістичну 

есхатологію на оптимістичну, що найбільше проявилося у соціальному 

вченні Івана Павла II. Ідеал суспільства солідарності у доктрині папи 

Бенедикта XVI стає ідеалом суспільства любові» [406, c.154].  
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Напередодні революції 1905р. і наступні революційні події виступили 

першим етапом руху РПЦ до релігійної модернізації. Наближення до 

модернізації соціального вчення РПЦ здійснювалося украй обережно і 

почалося з освоєння нових понять. До початку XX століття деякі категорії 

соціальної філософії і соціології починають входити в мову православного 

богослов’я. Однієї з основних обговорюваних громадськістю проблем, що 

поверхнево зачіпають богослов’ям, стали зміни в соціально-економічній 

сфері суспільства і пов’язані з ними політичні, класові і ідеологічні 

суперечності. У суспільстві міцніють ліберальні ідеї. Під тиском наукового і 

технічного прогресу все більш посилюються секулярні умонастрої. Ідеї 

свободи совісті знаходять зростаючу підтримку прогресивної громадськості. 

Подальші кроки до модернізації соціальної позиції і соціального вчення РПЦ 

здійснюються вже в подальшому десятилітті і пов’язані з наближенням 

революцій 1917 року [97, с.380-430]. 

Отже, еволюція соціального вчення Православної Церкви в 

аналізований період пов’язана із наступними чинниками: 

– посилення соціально-економічних перетворень у Російській імперії 

спричинило необхідність перегляду взаємодії Церкви і держави, церковно-

суспільних відносин і ставлення Церкви до нових економічних реалій і 

виникаючих соціальних проблем; 

– поява релігійно-філософського дискурсу сприяло виникненню течій 

«оновлення» в самому церковному середовищі, що гостро поставило питання 

взаємозв’язку «духовного» і «соціального» в православ’ї; 

– проникнення і поширення революційних ідей та вчень у суспільну 

думку в кінці ХІХ століття призвело до загострення між консервативними і 

«оновленими» течіями в релігійній філософії і церковному середовищу, що 

актуалізувало соціальне питання і погляди Православної Церкви на 

суспільно-політичні проблеми. 

Таким чином, четвертий період розвитку соціального вчення 

Православної Церкви характеризується актуалізацією соціального питання в 
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православ’ї. Завдяки соціально-економічним (формування нових ринкових і 

суспільно-політичних відносин), науковим (технічний і науковий прогрес, 

підвищення рівня освіти) і теоретико-релігійним чинникам (релігійна 

філософія, «філософія всеєдності», християнський соціалізм тощо) 

Православна Церква потребувала оновлення і модернізації, повертаючись 

«обличчям» до суспільної проблематики, до дискусії про соціальну 

діяльність Церкви і її місце в суспільстві, яке змінюється. 

Vперіод розвитку соціального вчення Православної Церкви (1918 р. – 

1988-1991 рр.) – Радянський період. 

Революційні процеси в суспільстві, події в 1917 році, не могли 

залишитися непоміченими Православною Церквою. У період з жовтня 1917 

року по 1922 рік Руська Православна Церква переживала важкі часи. Церква 

була відокремлена від держави, а школа від Церкви. Цілком природно, що 

Церква вельми негативно відреагувала на ці рішення нової державної влади і 

тим більше на репресії проти духовенства. Але врешті-решт вона зайняла 

лояльну позицію у відношенні до Радянської держави, що проголосила як 

головну мету перебудову суспільства на соціалістичних основах. 

20-30 роки XX століття в історії Православної Церкви пов’язані з 

«оновленським» рухом, який очолили А.Введенський, Є.Бєлков, 

В.Красніцький, єпископ Антонін. Об’єктивно появу «оновленства» було 

викликано змінами в соціальному, економічному й політичному житті 

Радянської держави, подіями після Жовтня 1917 року. Відзначимо, що 

керівні кола РПЦ негативно відзивалися про «оновленський» рух, називаючи 

його церковною смутою [97, с.380-437]. 

Характерною рисою всіх груп і партій «оновленського» руху була їх 

повна підтримка соціальної політики Радянської держави. Ці групи ставили 

за мету відновити життєву силу Церкви і «порятунок її в нових умовах 

російської державності». «Оновленство» намагалося не тільки відновити 

вплив Православної Церкви, але й уникнути ізольованості її в 

соціалістичному суспільстві, що будується. Саме в цей період розвитку 
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Православної Церкви і виникнення «оновленського» руху виявляється 

прагнення реалізувати ідеї християнського соціалізму [98, с.57-65]. Кожна 

група прагнула втілити ідеї рівності, братерства і соціальної справедливості в 

суспільстві і Церкві. В результаті, висуваючи на перший план соціальний, 

суспільно-творчий принцип християнства, «оновленці» наполягали на тому, 

що таким чином вони повертаються до справжніх витоків християнства, до 

його історичного фундаменту. Цим, на думку Б.Тітлінова, визначився 

самобутній шлях оновлення Православної Церкви, яка, на відміну від 

західної Реформації, що мала на увазі християнське віровчення, обрядовість, 

церковний лад, шукає в християнській старовині правду соціальну [103]. 

Таким чином, «оновленці» пришли до формування концепції, згідно 

якої за Церквою визнавалося право й обов’язок визначати правила людського 

співжиття і християнизувати середовище, в якій вона існує, тоді як 

радянській державі відводилася роль втілювача і охоронця основних 

християнських цінностей та ідеалів (при цьому «оновленська» церква 

настійно підкреслювала, що вона визнає закони радянської держави і 

підкоряється їм). Наслідком цієї співпраці, на думку «оновленців», повинно 

було стати наближення до християнського суспільства зразка апостольських 

часів, яке релігійно з’єднало б в собі два шляхи до досягнення людського 

щастя – віру і знання. Проте вони розуміли цей процес не просто як 

відтворення ідеальної моделі минулого, а її відродження в якісно новому 

вимірі, в нових соціально-політичних умовах. 

У 1946 році «оновленство» припинило своє існування. Але, 

Православна Церква, розправившись з «оновленським» рухом, вже в 50-60-і 

роки XX століття вимушена була визнати правоту позицій «оновленства» з 

соціального питання. Православна Церква стала схилятися до модернізму. 

Все частіше звучали нотки критицизму у відношенні до церковної традиції. 

По суті справи йшов процес соціальної адаптації Православної Церкви до 

існування в соціалістичному суспільстві. 
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У другій половині XX століття офіційна Православна Церква 

відмовилася від «теології порядку», що не схвалювала і не приймала 

соціальні зміни і яка концентрувала увагу переважно на сотеріологічних 

проблемах. Розвиваючи християнське положення про те, що служіння Богу 

повинно припускати служіння людині, сучасне православ’я безпосередньо 

виходить на соціальний рівень. У цьому є видимим бажання богословів 

обґрунтувати соціальне служіння християн із догматичними установками 

призначення і сенсу існування Церкви в світі. Привнесення в світ 

євангельської істини обумовлює вихід Церкви за межі суто храмової, 

культової діяльності. Але при цьому соціальна природа православ’я 

акцентувалася лише на сфері духу, а головним завданням діяльності Церкви 

було саме духовне перетворення людини, а потім вже її суспільна діяльність 

[100]. 

Еволюція соціальної концепції пов’язана з пошуком Церкви свого 

місця в змінному секулярному світі. Щоб не опинитися в стороні від подій, 

що відбуваються, зберегти вплив на віруючих, церковне соціальне вчення 

повинно, за можливості, відповідати духу сучасності; в зв’язку з цим 

незмінними залишаються принципові догматичні основи, а соціальний 

аспект трансформується. У 1960-і роки це було пов’язано з процесом 

модернізації, який спричинив, передусім, перегляд вчення про особистість, її 

взаємини з суспільством, що в свою чергу висунуло в соціальних поглядах 

православ’я на перше місце напрями, що одержали назву «богослов’я 

революції», «богослов’я примирення», «богослов’я звільнення», а в етичному 

вченні – категорії «соціальна справедливість», «спосіб життя», «якість 

життя» [98, с.57-65].  

З другої половини 1980-х рр. в теорії і практиці Московського 

патріархату обґрунтуванням життєдіяльності православних християн у нових 

соціальних умовах стала «концепція християнського служіння світу», яка 

базувалася на наступному принципі: Церква не повинна обмежуватися 

теоретичним богослов’ям, а мусить бути спрямована на відродження 
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життєздатних форм церковно-суспільного служіння. Представники 

православ’я сконцентровують увагу також на інших питаннях, зокрема: 

культури, національної своєрідності, виховання й освіти, духовного здоров’я 

особистості і суспільства. Проте, від ідей милосердя, патріотичного 

служіння, творчого розкриття людської особистості через працю, церковні 

діячі не тільки не відмовилися, але в сучасній соціальній концепції 

продовжили їх розробляти і поглиблювати [100]. 

Таким чином, можна виділити певні особливості розвитку соціального 

вчення Православної Церкви в радянський період. 

По-перше, незважаючи на те, що радянський період був досить 

складним і трагічним в історії Церкви, саме в цей час перед нею гостро 

постає питання її ролі і місця в суспільстві, в складних соціально-політичних 

умовах, що вплинуло на актуалізацію проблеми форм церковно-суспільного 

служіння і виникнення концепцій соціального християнства. 

По-друге, відокремлення Церкви від держави (із збереженням 

державного контролю над церковним середовищем) і виклики 

секуляризованої, атеїстичної ідеології сприяли активному пошуку нових 

форм взаємодії між державою і Церквою, суспільством і Церквою, Церквою і 

людиною, що дозволило винайти прийнятні способи церковно-суспільної 

взаємодії, що в подальшому передумовило появу конкретизованої соціальної 

концепції Православної Церкви. 

V період (від 1991 року) – сучасний етап, пов’язаний із появою 

задокументованих соціальних вчень (соціальних доктрин) РПЦ, УПЦ МП, 

УПЦ КП. 

Визначимо основні чинники, які сприяли виникненню сучасних 

офіційних документів соціального вчення православних Церков на 

пострадянских теренах, зокрема в Україні. 

1. Кінець 1980-х – початок 1990-х років позначився бурхливим 

процесом демократизації радянського суспільства, поступовим 

налагодженням тісних відносин між державою і православними Церквами, 
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що сприяло посиленню впливу останніх на суспільно-громадське життя, 

участі у вирішенні гострих соціально-політичних і соціально-економічних 

питань. Церкви відроджують свій легальний і впливовий статус у суспільстві. 

Це вимагає від церковного середовища (ієрархів, кліру, богословів) 

теоретичного і богословського обґрунтування ставлення Церкви до 

соціальних питань у період трансформаційних процесів у радянському і 

пострадянському суспільстві. 

2. Процес перебудови в Радянському Союзі пов’язаний із 

плюралізмом думок, поглядів, ідеологій, позначився і на релігійній 

свідомості суспільства, відродженні православної духовності. Водночас, на 

території Радянського Союзу поширюються нові релігійні течії, переважно 

протестанського напрямку, а також і сектантського руху, що вимагало від 

православ’я рішучої відповіді на спроби інкорпорації інших релігійних 

ідеологій у суспільній свідомості. А це потребувало формулювання чіткої 

позиції Церков щодо актуальних соціальних, етичних, есхатологічних, 

гносеологічних питань, які виникли в секуляризованому радянському і 

пострадянському суспільстві. 

3. Інтенсивний науково-технічний прогрес, відкриття в сфері 

медицини, біології (клонування, генетичні дослідження тощо) змінили 

уявлення людей щодо виникнення і розвитку людства, його походження і 

перспективи. Екологічні проблеми, проблеми сімейних відносин (одностатеві 

шлюби, сурогатне материнство тощо) – все це вимагало теологічно 

обґрунтованої позиції Церков, саме тому в кожній сучасній соціальній 

концепції православної Церкви цим питанням приділяється досить значна 

увага. 

Ці і багато інших факторів сприяли процесу прийняття офіційних 

соціальних доктрин православних Церков, тим паче що в Католицькій Церкві 

такий документ вже існував і на його створення пішло більше 100 років.  

Соціальна концепція Руської Православної Церкви готувалася 

Синодальною робочою групою всього п’ять років. Лише у грудні 1994 р. 
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Архієрейський Собор РПЦ прийняв постанову про створення соціальної 

доктрини, а перше засідання відповідної робочої групи відбулося аж у 1996 р. 

В 2000 році Архієрейський собор РПЦ прийняв «Основи соціальної 

концепції Руської Православної Церкви» [62]. У цьому документі 

викладаються базові положення її вчення з питань церковно-державних 

відносин і з низки сучасних суспільно значущих проблем. Цей документ 

розглянув багато різноманітних питань, спектр яких торкався як широких 

проблем (наприклад, Церква і нація), так і питань більш вузького характеру 

(скажімо, проблеми біоетики). Суджень стосовно нього є багато, вони 

різнопланові. Церковні ієрархи сприймають його як важливий документ, але 

є думки про слабкі сторони. Зокрема, вказують, що концепція в більшості 

спрямована на життя Церкви у світі, ніж на діяльність окремого християнина 

у сфері побутових умов [60]. В документі, проте, розглядається широке коло 

проблем, що відображені, зокрема, в окремих розділах: Церква та нація; 

Церква та держава; християнська етика і світське право; Церква та політика; 

праця та її плоди; власність; війна і світ; злочинність, покарання, 

виправлення; питання особистої, сімейної і суспільної моральності; здоров’я 

особи і народу; проблеми біоетики; Церква та проблеми екології; світські 

культура, наука, освіта; Церква та світські засоби інформації; міжнародні 

відносини; проблеми глобалізаціїі секуляризації. 

Це є документ, який відображає офіційну позицію і Української 

Православної Церкви (МП) у сфері взаємин з державою і світським 

суспільством. Крім того, він встановлює ряд керівних принципів, що 

застосовуються в конкретній сфері єпископатом, кліром і мирянами. Тому 

головним його предметом є фундаментальні богословські та церковно-

соціальні питання, а також ті аспекти життя держави й суспільства, які були і 

є однаково актуальними для всієї Церкви наприкінці XX – на початку XXI 

століття і залишатимуться важливими в найближчому майбутньому. 

Як уже було зазначено, після отримання незалежності України в 

Руській Православній Церкві виник розкол, який привів до виникнення 
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Української Православної Церкви Київського Патріархату. Утвердження 

його статусу також вимагало розробки офіційної позиції щодо соціальних 

питань. Саме тому Ювілейний Помісний Собор Української Православної 

Церкви Київського Патріархату, що відбувся у місті Києві 9-10 січня 2001 р., 

постановив прийняти декларацію «Церква і світ», яка відображує 

християнський погляд на світ і його проблеми на початку третього 

тисячоліття [64]. Декларація складається з 16 розділів, у яких розглядається 

Церква, суспільство, їхні взаємозв’язки й актуальні питання сьогодення.  

На Помісному соборі в 2004 році була прийнята декларація «Церква і 

світ». Цей документ містить три розділи, кожний з яких має по сім пунктів, 

де викладається погляд Церкви на основні суспільні проблеми (глобалізація, 

секуляризація тощо). Отож, якщо в попередньому документі більшою мірою 

приділяється увага визначенню понять і характеристика проблем «соціальне 

служіння Церкви», «Церква і держава», «Церква і медицина», «Церква і 

біоетика» тощо, то в другому документі приділено увагу питанням 

глобалізації та секуляризації, з якими суспільство і Церква зіткнулися в 

останні роки. У 2008 році його було доповнено «Канонічною декларацією» 

[104], в якій теж розглянуто проблеми ставлення Церкви до широкого кола 

питань. Ці документинаписані з позицій апології православної традиції тісної 

співпраці Церкви та держави. 

Таким чином, сучасні соціальні концепції православних Церков (РПЦ, 

УПЦ МП, УПЦ КП) представляють собою офіційні документи, що 

відображають позицію Церков щодо суспільних питань. Їх становлення 

пройшло шлях історичного розвитку Православної Церкви від апостольської 

спільноти до сучасних церковних організацій, шлях соціально-історичного 

розвитку українського суспільства, зміни цівілізаційних форм політичної і 

економічної організації, кожен період якого мав власні специфічні 

особливості і надбання (див. таблицю 1.5). 
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Таблиця 1.5 

Особливості розвитку соціального вчення Православної Церкви в Україні  

 

Період Особливості 

церковно-

державних 

відносин 

Суспільно-

моральний ідеал 

духовенства 

Економічний і 

побутовий аспект 

суспільного життя 

Провідні 

церковні діячі і 

богослови 

Соціально-

філософські 

основи 

соціального 

вчення 

Інкорпорація 

соціального 

вчення в систему 

богословської 

освіти 

І. Візантійський 

період 

(ІІ – Х ст. (988 

р.)) 

Концепція 

«симфонії влад» - 

ідея 

«співробітництва, 

взаємної підтримки 

та взаємної 

відповідальності 

без взаємного 

втручання однієї 

сторони в сферу 

виключної 

компетенції іншої» 

Аскетизм 

Освіченість 

Відкритість для 

пастви 

 

 

Духовний аспект 

праці і 

матеріального 

добробуту 

Афанасій 

Великий, 

Василь 

Великий, 

Григорій 

Богослов, 

Діонісій 

Ареопагіт, 

Максим 

Сповідник, 

Іоан Златоуст 

Етатизм 

Соборність 

Ісихазм 

Візантійський 

неоплатонізм 

Вчення Святих 

Отців 

Рівень духовних 

шкіл і монастирів 

 

 

ІІ. Київський 

період 

(ХІ – ХІV ст.) 

Концепція 

«симфонії влад»  

Несприйняття 

месіанства будь-

якої церкви, 

візантійського 

цезарепапізму і 

римського 

папоцезаризму  

Тенденція до 

аскетичного 

ідеалу 

Освіченість 

Милосердя 

Пріоритет 

внутрішнього 

світу особистості, 

потяг до проблем 

духовного. 

Св.Володимир 

Св.Ярослав 

Мудрий 

Митрополит 

Іларіон 

Климент 

Смолятич 

Кирило 

Туровський 

Лука Жидята 

Християнський 

універсалізм 

Паулінізм 

Софійність 

Монастирі як 

осередки 

богословської 

освіти 
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Продовження таблиці 1.5 
 

Період Особливості 

церковно-

державних 

відносин 

Суспільно-

моральний ідеал 

духовенства 

Економічний і 

побутовий аспект 

суспільного життя 

Провідні 

церковні діячі і 

богослови 

Соціально-

філософські 

основи 

соціального 

вчення 

Інкорпорація 

соціального 

вчення в систему 

богословської 

освіти 

ІІІ. Становлення 

національної 

Православної 

Церкви в 

Україні 

ХV – кінець 

XVII ст. 

В ідеалі концепція 

«симфонії влад» 

Залежність від 

влади і системи 

«патронату» 

Прагнення до 

незалежності 

Церкви 

Освіченість 

Формування 

національної і 

суспільно-

громадської 

позиції 

духовенства 

Специфічні риси 

української 

обрядовості та 

економічної 

поведінки 

Київські 

митрополити 

Митрополит 

Петро Могила 

Викладачі 

Києво-

Могилянської 

колегії 

Християнський 

універсалізм 

Паулінізм 

Софійність 

Неоплатонізм 

Ісихазм 

Братські школи 

Києво-

Могилянська 

колегія 

ІV. Синодальний 

період 

(XVIIІ ст. – 

1917 р.) 

Цезаропапизм 

Залежність Церкви 

від світської влади 

на рівні державного 

управління 

Поступове 

«оновлення» в 

сфері церковно-

державних 

відносин 

Освіченість 

Місіонерська 

діяльність 

Соціальне 

служіння 

Соціально 

орієнтована 

громадська 

позиція 

духовенства 

Праця як 

суспільно-корисна 

діяльність 

Прагнення до 

соціальної 

справедивості 

Митрополит 

Стефан 

Яворський 

Феофан 

Прокопович 

Свт.Філарет 

Митрополит 

Макарій 

Релігійні 

філософи: 

О.Хом’яков 

В.Соловйов 

М.Бердяєв 

С.Франк 

С.Булгаков  

Течії релігійної 

філософії: 

соціальне 

християнство, 

християнський 

соціалізм, 

філософія 

«всеєдності» 

Система 

богословської 

освіти 

Релігійно-

філософські і 

наукові спілки та 

товариства 
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Продовження таблиці 1.5 
 

Період Особливості 

церковно-

державних 

відносин 

Суспільно-

моральний ідеал 

духовенства 

Економічний і 

побутовий 

аспект 

суспільного 

життя 

Провідні 

церковні діячі і 

богослови 

Соціально-

філософські 

основи 

соціального 

вчення 

Інкорпорація 

соціального 

вчення в систему 

богословської 

освіти 

V. Радянський 

період 

(1918 р. – 

1988-1991 рр.) 

Відокремленість 

церкви від держави 

Фактично церква 

під державним 

контролем 

Процес соціальної 

адаптації 

Православної 

церкви до 

існування в 

соціалістичному 

суспільстві 

Віротерпимість 

Ранньо 

християнський 

(апостольський) 

ідеал 

Служіння людям 

Ідея братерства, 

рівності, 

соціальної 

справедливості 

А.Введенській 

Є.Белков 

В.Красніцкий, 

єпископ Антонін 

Патріарх Тихон 

Митрополит 

Антоний 

(Храповицький) 

Патриархи 

Сергій, Алексій 

І, Пімен 

«Оновленський» 

рух 

Християнський 

соціалізм 

Концепція 

християнського 

служіння світу 

Система 

богословської 

освіти (виключно 

через суто 

богословські 

дисципліни) 

Проповідницька 

діяльність 

священнослужите

лів 

VI. Сучасний 

період 

(З 1991 року) 

Соціальне 

вчення як 

офіційний 

документ 

Церкви 

 

 

Відокремленість 

церкви від держави 

Концепція симфонії 

влад 

Освіченість 

Соціально 

орієнтована 

громадська 

позиція 

духовенства 

Відкритість для 

пастви 

 

Праця як благо 

Ідея соціальної 

справедливості 

Сучасні 

проблеми 

біоетики, 

злочинності 

тощо 

 

Патріарх 

Алексій ІІ (РПЦ) 

Патріарх Кирило 

(РПЦ) 

Митрополит 

Володимир 

(УПЦ МП) 

Патріарх 

Філарет (УПЦ 

КП) 

Консерватизм 

Православний 

традиціоналізм 

Антропоцентриз

м 

Система 

богословської 

освіти (включення 

в якості окремої 

навчальної 

дисципліни) 

Проповідницька 

діяльність 

священнослужите

лів 
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1.3 Сучасна система православної богословської освіти: сутність, 

зміст і форми 

Сучасне українське суспільство постає перед вагомими викликами 

постіндустріальної епохи, зіштовхуючись із дією протилежних тенденцій. З 

одного боку, тенденція відродження духовності, яка пов’язана із посиленням 

релігійного чинника в розвитку суспільства і нового етапу в розвитку 

православ’я в Україні. З іншого боку, значне місце в релігійному житті 

українців займають нетрадиційні релігійні рухи, які відіграють вагому роль 

на українській території. Це вимагає від православних Церков прийняття 

досить складних, але важливих рішень, які впливатимуть на їхній подальший 

розвиток і роль в українському суспільстві. Відродження духовних традицій 

українського православ’я ще не означає автоматичний його розвиток і 

посилення підтримки серед населення, його повноцінного воцерковлення, 

тому важливим питанням постає пошук можливих шляхів модернізації і 

реформування православного церковного середовища, які б не тільки 

відповідали цивілізаційним і соціальним змінам, але й сприяли б збереженню 

самобутності східного православного християнства. Ці завдання неможливо 

вирішити без розвитку системи богословської освіти, бо саме підготовка 

пастирів і священнослужителів виявляє здатність Церкви відповідати 

викликам сучасності, а це вимагає від українських православних Церков 

формування такої системи духовної освіти, яка б сприяла формуванню 

особистості священнослужителя, який би поєднував в собі як моральний 

ідеал християнського пастиря, так здатність надати відповіді на більшість 

соціальних питань, що постійно змінюються і виникають, апелюючи до 

позиції Церкви.  

Перш ніж розглянути сучасний стан православної богословської 

освіти в Україні, необхідно зробити дефініції понять «освіта», «релігійна 

освіта», «православна освіта», «богословська освіта», «православна 

богословська освіта». 
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В сучасній літературі при аналізі та визначенні терміну «освіта», як 

правило, цей складний феномен розглядається в контексті його соціальних 

функцій, а також як засіб культурного, професійного (включаючи знання, 

уміння, навички), «виховного» формування особистості в контексті зміни 

поколінь. Так, Дж. Кнелер визначає освіту як цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність людей зі здобуття знань, умінь або їх вдосконалення [108].  

Отож, у широкому сенсі слова, освіта – процес або продукт 

формування розуму, характеру або фізичних здібностей особи. У технічному 

сенсі освіта – це процес, за допомогою якого суспільство через школи, 

коледжі, університети й інші інститути цілеспрямовано передає свою 

культурну спадщину – накопичене знання, цінності і навички – від одного 

покоління до іншого. 

В філософській енциклопедії В. Мацкевич надає наступне визначення: 

«Освіта – функція соціуму, що забезпечує відтворення та розвиток самого 

соціуму і систем діяльності. Ця функція реалізується через процеси 

трансляції культури та реалізації культурних норм у історичних ситуаціях, 

які змінюються, на новому матеріалі соціальних відносин, які безперервно 

заміщають один одного поколіннями людей» [109, с. 717]. 

А. Прокопенко поняття освіти розглядає як процес (особлива 

діяльність людини, в ході якої відбувається засвоєння різних змістів), 

систему (соціальна форма організації людської діяльності з передачі та 

засвоєння знань) та результат (індивідуальний та суспільний набуток) [110]. 

Отже, поняття «освіта» можна визначити через декілька ознак: 

сукупність установ, що виконують освітні завдання (система освіти); 

передача і засвоєння соціально-культурного досвіду, а також формування 

здатності до його збагачення (освітній процес); установки, знання, розуміння, 

уміння, компетентності, здобуті під час навчальної діяльності і здатність 

застосовувати їх для виконання пізнавальних і практичних завдань 

(освіченість); наявність документа про закінчення навчального закладу 

(рівень освіти). Таке визначення буде доцільним при аналізі сучасної 
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православної богословської освіти, а в якості предмета дослідження – вищої 

духовної освіти. 

Розглянемо поняття «релігійна освіта». Так, згідно з визначення 

Великої Радянської Енциклопедії, що користується й сьогодні чималою 

популярністю і продовжує своє життя на сучасних енциклопедичних сайтах, 

релігійна освіта – це «система професійної підготовки служителів релігійних 

культів, фахівців-теологів, викладачів богослов’я в духовних навчальних 

закладах і релігійне навчання населення» [105]. 

М. Лагодич вважає, що релігійна освіта – це, насамперед, діяльність, 

здійснювана професійно підготовленими особами (священнослужителями, 

релігійними педагогами) з передачі релігійних доктрин, досвіду, почуттів, 

богослужбової практики, а також із підготовки педагогічних кадрів [1, с.229]. 

Таким чином, дослідник цілком ототожнює релігійну освіту з конфесійною. 

А. Колодний зазначає, що релігійна освіта – це навчальний процес, 

зорієнтований на передачу реципієнту певного обсягу релігійної інформації з 

метою підвищення рівня його релігійної освіченості, формування навиків 

освоєння змісту певного релігійного віровчення [120, с.66]. 

Останнім часом на пострадянському просторі починаються рухи у 

напрямку розмежування понять професійної та світської релігійної освіти. 

Так, М. Закович зазначав, що в Україні фактично склалися дві системи 

релігієзнавчої освіти, які взаємодіють між собою. Цю співпрацю необхідно 

підтримувати і розвивати. Незважаючи на здобуті успіхи, світська і релігійна 

освіта мають великі труднощі [16].  

Російський дослідник І. Метлік вважає, що «релігійна освіта в цілому 

ширше власне професійної релігійної (духовної) освіти» [106, c. 74]. 

Водночас, з погляду цього ж автора, «провідним критерієм належності 

освітньої діяльності з вивченням релігії до сфери релігійної освіти є 

взаємодія з відповідною релігійною організацією. Якщо така взаємодія 

встановлена і зафіксована в нормативно-правових документах, то вивчення 

релігії в будь-якій освітній установі, зокрема в державній і муніципальній, 
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можна вважати формою релігійної освіти» [106, c.76]. Крім того, релігійна 

освіта, на думку І. Метліка, завжди будується «на світоглядній, духовно-

етичній основі тієї або іншої релігії, опирається на світогляд, що склався в 

конкретній релігійній традиції й життєвому укладі» [106, c. 74]. 

Отже, дослідники релігійної освіти виокремлюють дві її основні 

особливості: по-перше, релігійна освіта конфесійна, тобто повязана з певною 

конфесією (і не тільки християнською), і, по-друге, в релігійній освіті 

виділяють два рівні:  

1) рівень непрофесійної релігійної освіти, мета якої – освіта мирян та 

віруючих;  

2) рівень професійної релігійної освіти, мета якої – підготовка 

богословів і священнослужителів. 

У професійній православній освіті виділяються: початкова професійна 

освіта (духовні училища), середня професійна освіта (дається в духовних 

семінаріях – духовних навчальних закладах із чотирирічним (і більш) 

терміном навчання, які готують парафіяльних священнослужителів) та вища 

богословська освіта (отримується у богословських інститутах та духовних 

академіях – вищих навчальних закладах, які готують священнослужителів, 

науковців і викладачів духовних навчальних закладів. Наявність вищої 

богословської освіти надає можливість захищати дисертації й одержувати 

науковий ступінь).  

Ставлячи за мету підготовку фахівців у сфері богослов’я, викладачів 

як духовних шкіл, так і установ непрофесійної освіти, православна 

богословська освіта покликана також забезпечити відтворення ієрархії – 

носіїв апостольського спадкоємства, які володіють особливим знанням, – 

вірним і перевіреним шляхом до спасіння (звісно, з точки зору Церкви), на 

них покладено й особливу роль – бути зразком для віруючих і вести їх 

шляхом спасіння. Вступ до духовного закладу – це не просто професійне 

самовизначення людини, а вибір особливого способу життя, призначення, 

життєвої стратегії: служити Богові, досягти не лише особистого спасіння, але 
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і допомогти це зробити іншим. Якщо вибір будь-якого виду світської 

професійної освіти опирається насамперед на раціональну мотивацію, то 

вибір релігійної обумовлений ірраціональними почуттями (прагнення 

наблизитися до Бога, заслужити спасіння). Необхідність одержання 

фундаментальних наукових знань сьогодні усвідомлюється як самими 

віруючими, так і ієрархами. Ці зміни виявляються й в освітніх програмах 

навчальних закладів, в які включено чимало загальноосвітніх дисциплін, що 

викладаються у світських вузах. 

Таким чином, сучасна православна богословська освіта – це система 

підготовки священнослужителів, пастирів і богословів, здійснювана в 

духовних навчальних закладах (училищах, семінаріях, академіях), з метою 

церковного служіння і подальшої соціальної інтеграції випускників вищих 

духовних навчальних закладів, що сприятиме відродженню духовності в 

суспільстві і розвитку православних Церков. 

В чому ж полягає сутність православної богословської освіти? Як 

зазначають українські релігієзнавці (А. Колодний, М. Закович, В. Хромець, 

Ю. Чорноморець та інші) і церковні діячі (митрополит Антоній, митрополит 

Іларіон, митрополит Володимир та багато інших), в основі богословської 

освіти лежить богослов’я. На думку А. Юраша, теологія є поглядом і 

розумінням (усвідомленням) феномену релігії чи віри, фігурально кажучи, – 

очима певної або конкретної релігії (релігійної доктрини) і відповідної 

релігійної організації. У зв’язку з цим теологічний підхід має дві головні 

особливості – він є конфесійно детермінований і його методологія базована 

на специфічному погляді на релігію немовби зсередини феномену [121, с.98]. 

У християнському вжитку термін «богослов’я» може мати ширше 

значення: «наука або мова про Бога на основі Божого об’явлення» або більш 

специфічне – «пізнання Бога у його внутрішньому житті» у протиставленні 

до «пізнання Бога, що виходить зі свідчення його діл», яке називають 

ікономічнимпізнанням Бога.  
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Богослов’я має давню історію. Воно виникло, творилося, 

формувалося, розвивалосявже майже впродовж двох тисяч років у Церкві. 

Богословські твори з’являлись з чотирьох основних причин:  

1) необхідності захисту православної віри від єресі;  

2) необхідності свідчити про християнський вимір життя перед 

аморальністю, несправедливістю чи відвертого богоборства в суспільстві; 

3) необхідності відчитувати і тлумачити слово Боже в контексті 

живого передання Церкви (екзегетичні чи гомілетичні коментарі на книги 

Святого Письма); 

4) необхідності свідчити про свій досвід богопізнання, навчаючи і 

настановляючи учнів через духовно-аскетичні писання. 

Сьогодні у Православній Церкві під богослов’ям зазвичай мається на 

увазі систематичне вчення про Бога, що будується на основі текстів Святого 

Письма, які приймаються Церквою як Одкровення, тобто свідоцтво Бога про 

Самого Себе, і в руслі Священного Передання, тобто духовного досвіду 

Церкви. Творцями православного богослов’я вважаються Отці Східної 

Церкви, духовні подвижники ІІ-VІІІ століть, які розробили догматичне 

вчення хритиянства вчення християнства.  

До XIX століття теологія була занадто захоплена собою, вивченням 

власної історії та власної природи, щоб звертати увагу на історію світу та 

логіку його еволюції. Під впливом ліберальної хвилі виникає теологія 

соціальних змін, а згодом і змін політичних, наукових, технологічних, 

екологічних, культурних. Сучасне богослов’я (теологія) випробовує 

поєднання традиційних, патристичних богословських надбань (особливо 

через твори Святих Отців) з сучасними тенденціями розвитку Православної 

Церкви в мінливому світі соціальних, культурних, політичних та 

економічних змін. Повернення і переосмислення ранньохристиянского 

богословського надбання набуло назви «неопатристичний синтез», яке 

вперше увів в богослов’я Г. Флоровський [94]. Як зазначає митрополит 

Пергамський Іоанн (Зізіулас), «православне богослов’я в XXI столітті буде 
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покликане до діалогу із зовнішнім світом – інакше воно перетвориться на 

«ґетто» і випробує долю будь-якої іншої історичної «секти». Навіть якщо ми 

не приймаємо термін «контекстуального богослов’я», його суть залишається 

важливою. Якщо богослов’я не вслуховується в те, що відбувається навколо, 

воно ухвалює смертний вирок спадщині, сприйнятій від Отців. У цьому суть 

значення «неопатристичного синтезу», запропонованого Георгієм 

Флоровським. Він є не повторенням патристичного богослов’я, а його 

інтерпретацією, яка дозволила б відповісти на екзистенціальні проблеми 

людини сьогодні, а також в культурах, що відрізняються від нашої. 

Православне богослов’я покликане свідчити не в полемічному 

місіонерському ключі, але швидше у «втіленому», звертаючись, відповідно 

до прикладу втіленого Слова в сучасній людині «зсередини», піднімаючи 

хрест нашого ближнього і намагаючись зрозуміти його турботи» [112]. Про 

такий дискурс «патристичного синтезу» в сучасній духовній православній 

освіті говорить і Патріарх Московський Кирило: «Вивчення богослов’я 

привело мене уже давно до тієї ідеї, яку я сьогодні називаю 

“неопатристичним синтезом”. Це повинно бути не просто зібрання 

висловлювань і тверджень отців. Це повинен бути саме синтез, творча 

переоцінка прозрінь, надісланих святим людям давнини. Цей синтез повинен 

бути патристичним, вірним духові та спогляданню отців, ad mentem Patrum. 

Водночас він повинен бути і неопатристичним, оскільки адресується новому 

століттю, з характерними для нього проблемами та питаннями» [404, с.358].  

Ця парадигма в сучасному богослов’ї має декілька вимірів і течій і 

досить активно обговорюється в науковому і церковному середовищі, 

наприклад, П. Гаврилюк вказує на те, що православне богослов’я 

просувається від панування неопатристики вбік множинності богословських 

парадигм, що виникають [113, с.72], а Ю. Чорноморець обґрунтовує тезу про 

те, що відбувається поворот «неопатристичного богослов’я» до «радикальної 

ортодоксії Східної Церкви» [114, с.74], але ці важливі й актуальні наукові 

питання не виступають предметом нашого дослідження. Найбільш важливим 
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висновком є те, що богослов’я сьогодні є не тільки основою духовної освіти, 

але й поступово інкорпорується в систему вищої світської освіти, тим самим 

інтегруючись у соціум. Не даремно митрополит Володимир (Сабодан) 

зазначив: «Відродження православного богослов’я повинно стати одним із 

пріоритетних завдань розвитку нашої Церкви. ...ми повинні розвивати 

богословську думку заради масштабної християнської просвіти, заради 

повноцінної присутності богослов’я в університетській освіті та науковому 

дискурсі, задля роз’яснення нашого церковного соціального вчення 

суспільній еліті, яка сформувалася в Україні» [54]. 

Отже, основою і сутністю сучасної православної богословської освіти 

є богослов’я, яке ставить перед собою мету не тільки осмислення і передачу 

знань про Бога (спираючись на досвід отців Церкви), але й піднесення його 

на академічний рівень, акредитацію богослов’я як наукової спеціальності й 

окремої галузі знань, що передбачає вирішення проблеми взаємодії духовної 

та світської вищої освіти (до речі, ця проблема досить актуальна в сучасних 

умовах єдиного європейського освітнього простору). На проблемах системи 

богословської освіти в Україні в нашому дисертаційному дослідженні 

зупинимося пізніше. 

Суттєвого значення має визначення основних завдань і принципів 

сучасної богословської освіти в Православній Церкві. Як уже було зазначено, 

основною метою богословської освіти є підготовка богословів і священиків 

для церковного служіння. Об’єктом нашого дослідження виступає 

насамперед система вищої православної богословської освіти, а отже, в 

Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви 

зазначено, що «основним завданням системи вищої духовної освіти 

Української Православної Церкви є забезпечення необхідного рівня 

підготовки кандидатів для пастирського служіння, богословів та фахівців 

інших форм церковного служіння, а також створення умов для суспільного 

визнання значимості вищої духовної освіти і соціальної інтеграції 

випускників вищих духовних навчальних закладів. Вирішення поставленого 
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завдання забезпечується, зокрема, розробкою принципів сумісності системи 

вищої духовної освіти з вітчизняною світською системою вищої освіти, а 

також з закордонними системами богословської освіти» [2].  

Отож, як бачимо, в Концепції підкреслюється як традиційна мета 

духовної освіти (підготовка кадрів для церковного служіння), так і завдання 

соціальної інтеграції церковного середовища через входження системи 

богословської освіти в єдиний освітній простір разом із світськими вищими 

навчальними закладами. З традиційної ролі богословської освіти виходить, 

що метасистеми духовної освіти – готувати людей до того, щоб вони могли 

здійснювати різноманітне церковне служіння. І в цьому – значення духовних 

шкіл у житті Церкви. Саме характер церковного життя визначає, які 

необхідні реформи і в чому повинен полягати зміст освіти. З іншого боку, в 

духовних навчальних закладах підготовка студентів вже сьогодні 

здійснюється в контексті тих завдань, які завтра стоятимуть перед 

Православною Церквою. Виклики сучасної епохи стимулюють Церкву 

освоювати нові методи проповіді, нові способи місії, нові простори 

комунікації. Священнослужитель повинен володіти здатністю давати 

богословську оцінку найгострішим проблемам сучасності, навіть тим, які 

безпосередньо не пов'язані з церковним життям.  

І все ж провідні православні богослови наголошують насамперед на 

духовній складовій богословської освіти. Так, О. Осіпов в доповіді «Руська 

духовна освіта: історичний контекст і сучасний стан» доводить, що «першим 

завданням богословської освіти є обґрунтування і зміцнення віри в Бога і в 

Христа, щоб вона з поверхневої, сліпої, що має часто смутний характер, 

стала зрячою і міцною, не тільки зміцнюючи самого віруючого в 

правильному християнському житті, але й здатною бути основою живої 

проповіді Євангелія Христова будь-якій  людині, яка шукає істину» [115]. 

Автор вказує на те, що головним змістом богословської освіти повинно 

бути знання основних віровчительних істин християнства і 

святоотцівських основ духовного життя. І одне з найважливіших завдань 
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сьогодні – це показати ті об'єктивні аргументи, які свідчать, що 

християнство не результат релігійних і філософських пошуків окремих 

людей, але що воно має божественне походження, і, отже, відкриває 

людині справжній сенс і  шлях її життя. 

Отже, в православній богословській освіті виділяють два основних 

вектори, які визначають її сутність і зміст – морального та православного 

виховання особистості священнослужителя, який зможе бути пастирем для 

інших віруючих, і формування особистості богослова, який би мав змогу 

надавати відповіді проблемам сучасного соціального світу, який постійно 

змінюється. З першим вектором протоієрей Г. Каледі пов’язує наступні 

принципи православної освіти (як професійної, так і непрофесійної) [116]. 

1. Христоцентричність. «Принципом всього сущого є Бог – джерело 

всякого буття» [117, с.56]. Принцип христоцентричності є буттєвим 

принципом життя будь-якого християнина й основою змісту православної 

освіти. Таким чином, «освіта є направлений процес виховання і становлення 

людини відповідно до образу Божого – в цьому суть педагогічної надзадачі» 

[118, с.7]. Звернення до принципу христоцентричності запускає внутрішні 

процеси входження в цивілізаційну традицію. Так, М. Захарченко стверджує, 

що «традиція – фундаментальна конкретно-історична характеристика 

суспільної реальності, це форма самоорганізації всякої стійкої в часі 

людської спільноти, що визначає її до буття як «систему загального життя. 

зв’язок загальних умов буття і особливого людського способу життя» [119, 

с.3], тобто підкреслює, що традиція завжди перебуває у взаємозв’язку з 

священним переданням Церкви, а значить, і з принципом абсолютної 

христоцентричності.  

2. Педоцентричність – облік вікових особливостей слухачів, їх 

релігійної і загальноосвітньої підготовки.  

3. Випередження морально-етичною освітою раціонально-

інформаційної.  
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4. Воцерковлення. Без цього принципу немає і не може бути ні 

православного виховання, ні православної освіти.  

5. Виконання Христових заповідей у сучасних умовах.  

Другий вектор завдань православної богословської освіти можна 

представити міркуваннями про принципи системи богословської освіти 

митрополита Бориспільського Антонія, який виділив серед 

основних:пріоритет виховання; необхідність автономії духовної освіти 

заради можливості отримання професійних знань і навичок студентами 

вищих духовних навчальних закладів; можливість синергії із світською 

системою освіти як модель модель взаємодії духовної та світської освіти, 

Духовної Академії та Університету [3]. 

Отже, основними завданнями сучасної системи православної 

богословської освіти є: по-перше, підготовка священнослужителів у дусі 

православної традиції духовного зростання, і, по-друге, формування 

високоосвіченої особистості богослова, що досягається, на думку сучасних 

богословів, через реформування системи богословської освіти, здатної 

конкурувати із світською системою вищої освіти. Друга теза представляється 

на сьогодні проблемою, яка актуалізує питання про реформування і 

модернізацію духовної освіти в Україні.  

Слід також зупинитися на структурі змісту богословської освіти. Так, 

М. Лагодич виділяє інформаційний, операційний і ціннісно-смисловий 

компоненти духовної освіти.  

Інформаційний компонент змісту богословської освіти передбачає 

оволодіння як богословськими, так і світськими знаннями. Головне ж його 

призначення – це надання особі знань про віровчення певної релігійної 

конфесії, утвердження глибокої віри в Бога і вимога до людини змінитися 

відповідно до образу Божого.  

Крім інформаційного компоненту, зміст богословської освіти включає 

й операційний компонент, тобто учать студентів у виконанні релігійно-

культових дій (богослужбової та гомілетичної практик). Ця складова 
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богословської освіти сприяє підготовці священнослужителів до проведення 

богослужінь, що забезпечується вивченням пасторальних дисциплін, а саме: 

пастирського богослов’я, патрології, гомілетики, літургіки, педагогіки, 

психології тощо. Особлива увага у процесі духовної освіти звертається на 

вдосконалення мистецтва проповіді. Операційний компонент змісту духовної 

освіти включає:методичну підготовку слухачів професійно зорієнтованого 

напрямку, що забезпечується системою пасторальних дисциплін;практичну 

підготовку.  

Крім інформаційного й операційного компонентів змісту 

богословської освіти, М. Лагодич виділяє ціннісно-смисловий (виховний, 

передусім моральне виховання), адже основним принципом духовної освіти є 

єдність освіти й виховання [1, с.229-246]. 

Серед основних форм богословської освіти виділяють: монологічні 

(лекції, проповіді); діалогічні (семінари, бесіди, самостійна робота з книгою); 

медитаційні (молитва, споглядання ікон, духовні контакти з творами 

літератури та мистецтва, милування природою, розумне дозвілля) [1, с.235].  

Розглянемо сучасну інституціональну структуру системи 

православної богословської освіти. Слід зазначити, що згідно Концепції 

вищої духовної освіти Української Православної Церкви, до структури вищої 

духовної освіти УПЦ МП входять навчальні заклади таких типів: духовне 

училище, духовна семінарія, духовна академія та інші вищі навчальні 

заклади або їх структурні підрозділи, що здійснюють підготовку фахівців за 

напрямом та спеціальністю «Православне богослов’я» та фахівців з інших 

форм церковної діяльності. В УПЦ МП існує дворівнева система наукових 

ступенів – кандидата та доктора наук у галузі православного богослов’я [2]. 

Богословська освіта в Україні має одну особливість: на відміну від 

європейських країн, духовна освіта у нас із самого початку існувала поза 

світським академічним простором. Духовні навчальні заклади в Україні та 

Росії виникли раніше, ніж з’явилися університети. 
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Славнозвісна Києво-Могилянська академія, що під такою назвою 

існувала від 1659 до 1817 року, стала alma mater практично всіх вищих 

навчальних закладів освіти нашої (і не тільки) держави. Випускники та 

викладачі Київської Академії стали засновниками нових богословських, 

філософських і наукових шкіл у різних вишах. Однію з основних у цьому 

навчальному закладі була традиція викладання богослов’я на основі тодішніх 

передових європейських філософських і теологічних тенденцій. 

У першій половині XVIII століття була створена Слов’яно-греко-

латинська академія в Москві. Вона мала філософський і богословський 

факультети і перебувала в безпосередньому віданні Святійшого Синоду – 

найвищого органу управління Російської Православної Церкви у той час. 

Після революції богословська освіта в Радянському Союзі була заборонена, 

всі духовні семінарії і академії зачинені. У післявоєнний період було 

дозволено відкрити декілька духовних шкіл, в 1960-і роки частина з них 

знову була зачинена. До кінця радянського періоду на всю багатомільйонну 

Руську Православну Церкву діяли три духовні школи: у Москві, Ленінграді й 

Одесі. Вони були повністю ізольовані від світського академічного простору і 

ставили перед собою вузьку мету – підготовку майбутніх 

священнослужителів і церковних працівників. 

1988 рік, ювілей 1000-ліття Хрещення Русі, став відправною точкою в 

процесі відродження духовної освіти в РПЦ, до канонічної теріторії якої втой 

час належила Україна. Коли в 1988р. в Москві зібрався Ювілейний Помісний 

Собор, у всьому Радянському Союзі діяли лише дві духовні академії 

(Московська і Ленінградська) і три духовні семінарії (Московська, 

Ленінградська і Одеська). До 1994р. число семінарій виросло до 14, а училищ 

– до 28 [122, с.24]. Через десять років (у 2004р.) в РПЦ діяло вже 5 духовних 

академій, 3 богословських інститути, 31 духовна семінарія і 39 духовних 

училищ [123]. 

Процес відродження системи духовної освіти активно йшов і 

безпосередньо в межах України. У 1988 р. на території України діяла лише 
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одна духовна школа – Одеська семінарія. У 1989 р. була відроджена духовна 

семінарія в Києві, а в 1992 р., після її першого випуску, був здійснений і 

перший набір в Київську духовну академію. До теперішнього часу в 

структурі Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ МП діють: 1 

духовна академія, 1 богословська академія, 1 богословський університет, 1 

богословський інститут, 1 кафедра православного богослов’я, 7 духовних 

семінарій, 8 училищ. У них трудяться близько 650 викладачів і навчається 

більше півтори тисячі студентів на денній формі навчання і близько 1800 – на 

заочних відділеннях [329]. 

Потужним освітнім потенціалом в Україні володіє і Українська 

Православна Церква Київського Патріархату. Так, духовними навчальними 

закладами УПЦ КП є вищі і середні спеціальні навчальні заклади, які 

готують священно- і церковнослужителів, богословів і церковних 

працівників. Духовні навчальні заклади перебувають під загальною опікою 

Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета, яка здійснюється через 

Управління духовної освіти (Учбовий комітет). Канонічно духовні навчальні 

заклади входять в юрисдикцію того єпархіального архиєрея, на території 

єпархії якого вони функціонують. Духовні навчальні заклади засновуються 

рішенням Священного Синоду після представлення єпархіального архиєрея, 

підтриманого Учбовим комітетом. Крім того, власні духовні навчальні 

заклади мають Українська Греко-Католицька Церква і Римо-Католицька 

Церква, а також різноманітні протестантські конфесії. 

Світовий досвід створення богословських вузів чітко свідчить, що такі 

навчальні заклади стають успішними лише в тих випадках, коли вони діють 

під патронатом якої-небудь конфесії.  

Концепція вищої духовної освіти УПЦ МП припускає, що в систему 

Учбового комітету при Священному Синоді можуть входити університети, 

академії, інститути, факультети, кафедри та інші структурні підрозділи, які 

діють у світській системі вищої освіти й реалізують спеціальність 

«Православне богослов’я».  
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В цьому відношенні  маємо вже важливі прецеденти. Наприклад, 20 

грудня 2012 р. рішенням Священного Синоду Учбовому комітету була 

підпорядкована кафедра богослов’я Інституту управління Класичного 

приватного університету м.Запоріжжя. У 2012 р. вказаний університет 

отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку 

бакалаврів за фахом «Православне богослов’я». 12 травня 2012р. згаданий 

університет підписав угоду про співпрацю з Київською духовною академією, 

яке припускає, що КДА братиме участь у підготовці бакалаврів богослов’я, 

подаючи вузу певну підтримку. Таким чином, кафедра богослів’я, що діє у 

вказаному навчальному закладі, має фактично подвійне підпорядкування: 

вона входить як у систему світської вищої освіти, так і в систему вищої 

духовної освіти. Тим самим Церква отримує можливість впливати на 

смислове наповнення викладання богословських дисциплін, а навчальний 

заклад одержує методичну і кадрову підтримку з боку Учбового комітету 

[125]. 

Отже, сучасна система богословської освіти в Україні перебуває в 

стадії реформування, яке відбувається в наступних напрямках. По-перше, 

реформування самої системи духовної освіти – наближення до європейських 

стандартів освіти і Болонського процесу, що сприятиме підвищенню якості 

духовної освіти й входженню в єдиний європейських освітній простір 

(визнання дипломів і наукових ступенів на міжнародному рівні). По-друге, 

взаємодія із світською системою вищої освіти, інкорпорація богословської 

спеціальності в світські вищі навчальні заклади, створення кафедр богослов’я 

і богословських факультетів. І, по-третє, вирішення проблеми визнання 

державої дипломів і ступенів вищих духовних навчальних закладів в Україні, 

тобто інтеграція в національну систему вищої освіти.  

Визначені напрями представляють собою комплексну стратегію 

модернізації православної богословської освіти в Україні. В цьому аспекті 

доцільно проаналізувати системи православної богословської освіти в умовах 

єдиного європейського освітнього простору помісних церков Європи. 
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Перш за все, слід наголосити, що система православної богословської 

освіти, яка склалася сьогодні в Україні, є продовженням дореволюційної 

російської традиції. Протягом XIX – початку ХХ ст. в Російській імперії 

система богословської освіти та науково-богословської атестації діяла як 

суто внутрішньоцерковна. Вона існувала паралельно у відношенні до 

світської системи. Вищу богословську освіту, а також богословські наукові 

ступені (кандидата, магістра та доктора богослов’я) можна було здобути 

виключно в духовних академіях. Інших типів вищих богословських 

навчальних закладів до революції в Росії не існувало. Звісно, що духовно-

академічна освіта повністю визнавалася державою. У разі, якщо професори 

духовних академій переходили працювати в університети, за ними 

визнавалися їх наукові ступені та вчені звання. В російських університетах 

викладалися і богослов’я, і церковна історія, і канонічне право, однак у їх 

складі не було богословських факультетів. І це принципово відрізняло Росію 

від інших європейських країн.  

В помісних православних церквах Центральної та Південної Європи 

богословська освіта пішла зовсім іншим, можна сказати, більш природним 

для Європи, шляхом. Такі країни, як Греція, Сербія, Болгарія і Румунія, 

вирішуючи проблему підготовки кваліфікованих кадрів у галузі церковної 

науки, створили богословські факультети у складі державних університетів. 

Згідно комплексного дослідження В.Буреги, вищі православні 

богословські навчальні заклади в Болгарії, Греції, Польщі, Румунії, Сербії, 

Словаччині сьогодні повністю інтегровані в національні системи освіти, тому 

дипломи, що видаються ними, визнаються державою. На сьогодні в усіх 

зазначених країнах запроваджена трирівнева структура вищої богословської 

освіти. Cтупінь контролю над богословськими вишами з боку церковної 

ієрархії в різних країнах може бути різним. Характер взаємовідносин між 

Церквою та богословськими навчальними закладами обумовлений 

історичним шляхом цих церков та специфікою системи державно-церковної 

взаємодії в кожній країні.  
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Ще одним параметром, який суттєво варіюється в залежності від 

особливостей національних систем освіти, є підхід до процесу створення 

освітніх стандартів. Єдині державні освітні стандарти з православної теології 

існують лише в Польщі та Словаччині. В інших країнах кожен факультет сам 

створює для себе освітній стандарт. Тому, наприклад, у Греції і Болгарії 

освітні стандарти різних богословських факультетів можуть суттєво 

відрізнятися один від одного. При цьому факультети аж ніяк не прагнуть до 

уніфікації цих стандартів. Особлива ситуація склалася в Румунії. Тут немає 

державного стандарту з теології, проте, діє єдиний навчальний план для всіх 

православних богословських факультетів, затверджений Священним 

Синодом Румунської Православної Церкви. Також в усіх вказаних країнах 

спостерігається загальна тенденція щодо контролю якості освіти. Такий 

контроль скрізь здійснюється спеціально створеними недержавними 

агенціями. Вони не входять у структуру міністерств освіти, проте їх 

рекомендації є підставою для прийняття профільним міністерством рішень 

про ліцензування і акредитацію вишів. Для перевірки якості освіти агенції 

направляють до вишів комісії, сформовані з фахівців із провідних 

університетів країни [126, с.214-217].  

З метою можливості урахування їх досвіду для модернізації системи 

православної богословської освіти в нашій країні, розглянемо більш детально 

системи богословської освіти окремих помісних православних церков інших 

європейських країн. 

Cистема богословської освіти Елладської Православної Церкви є 

частиною системи державної освіти. Вона складається з церковних ліцеїв, 

вищих богословських академій (Афінська, Фессалоникійська, Критська, 

Яннінська) і богословських факультетів університетів (Афінського і 

Фессалоникійського). Сьогодні й богословські факультети, і академії 

перебувають на повному державному забезпеченні. Їх діяльність регулюється 

державним законодавством. Університети володіють повною автономією, і 

Церква не має жодних законодавчо закріплених механізмів впливу на 
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здійснення богословськими факультетами своєї діяльності. Самі 

університети, факультети або навіть відділення факультетів вирішують, якою 

мірою застосовувати у себе болонські норми і брати участь у європейських 

освітніх програмах. В Греції відсутні єдині державні освітні стандарти. В 

рамках своєї університетської автономії кожен факультет сам розробляє свої 

навчальні програми. Контроль за якістю освіти здійснюється Інститутом 

педагогіки, що діє в структурі Міністерства освіти і релігії Греції. При цьому 

Церква не має можливості здійснювати який-небудь контроль із свого боку 

[127]. 

Православна богословська освіта в Польщі здійснюється на базі 

кафедри православного богослов’я в Білостоцькому університеті, 

Християнській богословській академії у Варшаві і Варшавській духовній 

семінарії. Сучасна польська система освіти поєднує в собі елементи 

колишньої національної освітньої системи і нових європейських підходів. 

При цьому превалює динаміка переходу на нові структури, пов’язані з 

Болонським процесом. У Польщі, як і раніше, існує офіційний державний 

освітній стандарт з теології, хоча в більшості європейських держав подібних 

стандартів немає. Він був вироблений на підставі рекомендацій Католицької 

Церкви. Стандарт складається із загальнообов’язкового компоненту і 

компоненту, який визначається самим навчальним закладом. Православна 

богословська освіта повністю визнається польською державою, відповідає 

державному стандарту і вимогам, що висуваються до нього з боку Польської 

Православної Церкви [128]. 

Cистема богословської освіти Сербської Православної Церкви 

включає 7 духовних семінарій і 2 богословських факультети (у Белграді й 

Фоче). Семінарії є середніми спеціальними учбовими закладами. Провідним 

богословським вищим навчальним закладом Сербської Православної Церкви 

є православний богословський факультет Белградського університету. 

Засновником факультету є Республіка Сербія. Факультет володіє 

університетською автономією і ґарантує академічні свободи для своїх 



 153 

викладачів. У Сербії відсутній єдиний державний освітній стандарт, але 

існують кваліфікаційні рамки за спеціальностями, які формуються згідно 

пропозицій університетів. Існує агентство із забезпечення якості освіти, яке 

виконує функції зовнішнього контролю за діяльністю вищих навчальних 

закладів. У Сербії прийнята болонська триступінчата система освіти [129]. 

Система богословської освіти в Румунській Православній Церкві має 

повне державне визнання. В систему богословської освіти входять духовні 

семінарії, богословські факультети і кафедри богослов’я університетів. 

Провідним вищим богословським навчальним закладом є богословський 

факультет імені патріарха Юстініана Бухарестського університету.  

31 травня 1991 року між урядом і Румунською Патріархією був 

підписаний протокол, який визначив статус богословських навчальних 

закладів у системі вищої освіти Румунії. Згідно цьому протоколу, 

богословські факультети є освітніми установами подвійного 

підпорядкування. З одного боку, вони входять до складу державних 

університетів і в своїй діяльності керуються державним законодавством, з 

іншого боку, вони підкоряються священоначалію Румунської Православної 

Церкви. Держава фінансово забезпечує діяльність факультетів. Священний 

Синод затверджує учбові програми богословських факультетів. На сьогодні 

вища богословська освіта в Румунській Православній Церкві має 

триступінчату структуру. У Румунії існує єдина програма з богослов’я для 

всіх богословських факультетів, затверджена Священним Синодом ще в 1948 

році. Навчальні програми богословських факультетів Румунії побудовані в 

повній відповідності з нормами Болонського процесу [130].  

Система богословської освіти Болгарської Православної Церкви 

інтегрована в державну освітню систему Болгарії. Система богословської 

освіти включає духовні семінарії (у Софії і в Пловдіве), богословські 

факультети (у Софії і у Велике Тирново) і кафедри університетів (у Шумене і 

в Пловдиві). Головним вищим навчальним закладом Болгарської 

Православної Церкви є богословський факультет Софійського університету. 
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У своїй діяльності він керується державним законодавством і 

університетським регламентом. Не дивлячись на те, що в статуті факультету 

декларується тісний зв’язок із Болгарською Православною Церквою, остання 

не має правових підстав для впливу. Контроль за якістю освіти, зокрема і за 

навчальними програмами, здійснює Національне агентство з оцінюванняй 

акредитації, яке входить у структуру Міністерства освіти і молоді [131].  

Богословська освіта в Православній Церкві Чеських земель і 

Словаччини. Єдиним вищим навчальним закладом Православної Церкви 

Чеських земель і Словаччини є православний богословський факультет 

Прешовського університету. Метою факультету є підготовка майбутніх 

священнослужителів, викладачів релігійних та етичних дисциплін, 

працівників у сфері православного богослов’я і соціального служіння, а 

також співробітників установ Православної Церкви Чеських земель і 

Словаччини. 

У Словаччині відсутній державний освітній стандарт, проте існують 

кваліфікаційні рамки для кожної спеціальності, розроблені Міністерством 

освіти на основі рекомендацій університетів. Контроль якості освіти 

здійснюється Атестаційною комісією, що складається з груп за напрямами. В 

системі освіти Словаччини повною мірою реалізовані принципи Болонського 

процесу. Університети володіють значною автономією, що, зокрема, 

дозволило православному богословському факультету надати вирішальний 

вплив на формування кваліфікаційної рамки з православного богослів’я 

[132].  

Отже, узагальнені результати аналізу систем богословської освіти в 

Помісних Православних церквах Європи представлено в таблиці 1.6.  
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Таблиця 1.6 

Порівняльний аналіз систем богословської освіти помісних православних церков Європи й України 

Критерій 

аналізу 

Елладська 

Православна 

Церква 

Польська 

Православна 

Церква 

Сербська 

Православна 

Церква 

Румунська 

Православна 

Церква 

Болгарська 

Православна 

Церква 

Православна 

Церква Чеських 

земель і 

Словаччини 

Українська 

Православна 

Церква 

Інтегрованість 

в національну 

систему освіти 

Складова 

державної 

системи освіти 

Складова 

державної 

системи освіти 

Складова 

державної 

системи освіти 

Складова 

державної 

системи освіти 

Складова 

державної 

системи освіти 

Складова 

державної 

системи освіти 

Відокремлена 

від державної 

системи освіти 

Відповідність 

принципам 

Болонського 

процесу 

Частково 

відповідає 

Відповідає Відповідає Відповідає Частково 

відповідає 

Відповідає Частково 

відповідає 

Наявність 

єдиних 

державних 

освітніх 

стандартів 

Відсутні Офіційний 

державний 

освітній 

стандарт з 

теології 

Відсутні, але 

існують 

кваліфікаційні 

рамки 

Єдина програма 

по богослов'ю 

для всіх 

богословських 

факультетів 

Відсутні Відсутні, але 

існують 

кваліфікаційні 

рамки 

Окремі 

стандарти для 

світських і 

духовних ВНЗ 

 

Ступінь 

контролю за 

якістю освіти 

Повний 

контроль з 

боку 

державних 

органів 

Частковий 

контроль з 

боку 

державних 

органів 

Незалежне 

агентство по 

забезпеченню 

якості освіти 

Богословські 

факультети є 

освітніми 

установами 

подвійного 

підпорядкування 

Повний 

контроль з 

боку 

державних 

органів 

Атестаційна 

комісія, що 

складається з 

груп по 

напрямах 

В світських 

ВНЗ - контроль 

з боку держави 

в духовних – з 

боку Церкви 

Ступінь 

контролю з 

боку Церкви 

Не має 

законодачо 

закріплених 

механізмів 

впливу 

Має вплив 

нарівні з 

державою 

Має вплив 

нарівні з 

державою 

Богословські 

факультети є 

освітніми 

установами 

подвійного 

підпорядкування 

Не має 

законодачо 

закріплених 

механізмів 

впливу 

Богословські 

факультети є 

освітніми 

установами 

подвійного 

підпорядкування 

В духовних 

ВНЗ повний 

контроль 

Церкви 
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Як показує здійснений аналіз, в діючих моделях вищої богословської 

освіти в помісних православних церквах Європи існує помітне різноманіття. 

При цьому богословські навчальні заклади помісних православних церков 

Центральної та Південної Європи сьогодні йдуть шляхом інтеграції в єдиний 

європейський освітній простір. Особливості моделей вищої богословської 

освіти, що діють сьогодні в різних помісних церквах, обумовлені, 

насамперед, історичними освітніми традиціями різних країн та специфікою 

сучасної державної політики у сфері освіти.  

В кожній країні і в окремій помісній церкві відбувається складне і 

багато в чому унікальне переплетення цих факторів, в результаті чого і 

формуються особливі національні моделі православної богословської освіти. 

Тому не дивно, що в богословських вишах Європи можна бачити помітні 

розбіжності у підходах до загальної структури вищої теологічної освіти, 

організації навчального процесу, формування системи науково-богословської 

атестації, порядку присудження наукових звань, контролю якості освіти. Ці 

особливості зберігаються, незважаючи на запровадження принципів 

Болонського процесу. На нашу думку, перед Україною стоїть сьогодні 

важливе завдання формування власної системи теологічної освіти, яка має 

враховувати як вітчизняну історичну традицію, так й іноземний досвід. 

Ю. Подорожній відзначив стосовно загальної характеристики 

становлення соціального вчення у християнській релігії: «Початково 

соціальна доктрина виникла як втілення вчительства церкви. Водночас вона 

була частиною передання, будучи проявом моральної теології (соціальної 

етики), як вона виражалася у вчительстві пап і соборів. Соціальна діяльність 

церкви розглядалася як механічне втілення соціальної доктрини, за якістю 

якої можна було б судити про якість соціальних практик релігії. І лише 

поступово усвідомлюється значення соціально-політичної теології та 

місіонерсько-практичних доктрин як самостійних джерел для діяльності 

релігійних суб’єктів і громад у соціумі» [406, c.153]. 
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Аналіз системи православної богословської освіти в Україні і 

порівняльний аналіз систем богословської освіти Центральної та Східної 

Європи дозволяє зробити узагальнюючі висновки. На відміну від систем 

богословської освіти помісних православних церков Європи, в яких вони 

інтегровані в систему національної вищої освіти, в Україні існують окремо і 

розвиваються паралельно дві системи богословської (теологічної) освіти: в 

духовних (конфесійних) навчальних закладах і у світських навчальних 

закладах. Це породжує дуалізм богословської освіти в Україні: богословська 

освіта присутня як у духовних навчальних закладах, так і у світських. Це, на 

думку В. Хромця, призвело до того, що професійна реалізація випускників 

духовних навчальних закладів можлива тільки у структурі релігійної 

організації, якій підпорядкований той чи інший духовний навчальний заклад. 

Водночас випускники світських навчальних закладів із дипломом богослова 

не можуть знайти собі роботу за фахом, оскільки природною сферою їхнього 

працевлаштування є релігійні структури, які з недовірою ставляться до 

богословів з державним дипломом, оскільки релігійна організація не мала 

впливу на його підготовку [133, с.313]. 

Така ситуація в богословській освіті породжує низку проблем. По-

перше, це визнання дипломів і наукових ступенів духовних навчальних 

закладів на державному рівні, що, по суті, передбачає інтеграцію в 

національну систему вищої освіти. Як зазначають науковці і 

священнослужителі, які опікуються проблемами духовної освіти 

(В. Хромець, В. Бондаренко, В. Бурега, А. Колодний, А. Юраш, 

Ю. Чорноморець, митрополит Антоній (Паканич), М. Лагодич, В. Бедь, 

Г. Алфєєв та інші), для вирішення цієї проблеми необхідно: переглянути 

законодавчу базу щодо богословської освіти в Україні; створити механізми 

можливості ліцензування і акредитації вищих начальних закладів; прийняття 

державного стандарту з підготовки за спеціальністю «богослов’я» з 

урахуванням позиції церков різних конфесій (що передбачає спеціальність 

«богослов’я/теологія» за конфесійним напрямом); визначити механізми 
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контролю якості богословської освіти як з боку держави, так і з боку 

релігійних організацій (в даному випадку з боку Православної Церкви) [134, 

с.480-484].  

В цьому аспекті відкриття богословських факультетів у світських 

навчальних закладів, які мають статус національних або державних, при 

церковній допомозі та підтримці, здається нам, не тільки оптимальним 

варіантом реформування сфери духовної освіти, але і здатним значно 

підвищити якість освіти. Обставинами сьогодення теологічні факультети і 

православні духовні вузи покликані до всестороннього співробітництва. У 

них є багато загального в методології, проте, різні цілі. Якщо завдання 

духовних академій і семінарій полягає в підготовці майбутніх пастирів, 

священнослужителів, то завдання і покликання світських теологічних 

навчальних закладів і факультетів полягає також і в іншому: у різносторонній 

підготовці фахівців для таких видів церковної діяльності, які безпосередньо 

не пов'язані з рукоположенням у священницький сан. 

По-друге, проблема впровадження принципів Болонського процесу в 

систему православної богословської освіти й інтеграція в єдиний 

європейський освітній простір. На інституційному рівні принципи 

Болонського процесу поступово впроваджуються в систему православної 

богословської освіти, тим самим сприяючи розвитку міжцерковних зв’язків 

на науковому рівні серед помісних православних церков Європи – це і 

визнання дипломів, і наукових ступенів богословської освіти серед провідних 

духовних навчальних закладів, і богословських факультетів Росії, Білорусі та 

країн Центральної та Східної Європи, і підвищення рівня науково-дослідної 

бази, і набуття закордонного досвіду. Але для повноцінної інтеграції в 

єдиний європейський освітній освітній простір необхідно визнання духовної 

освіти на державному рівні. 

І, по-третє, впровадження Болонського процесу пов’язане не тільки з 

інституційно-формальними змінами, але й із застосуванням 

компетентнісного підходу у вищій освіті, який передбачає не просто набуття 
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певних знань, умінь та навичок, але і формування компетенцій, необхідних 

для практичного застосування набутих знань, а також здатності постійного 

навчання. Очевидно, що парадигма компетентнісного підходу торкнеться і 

богословської освіти, що вже зараз викликає побоювання в церковному 

середовищі. Постає широке коло питань: «Які компетенції можуть 

представляти спеціальність «богослов’я?», «Чи не призведе компетентнісний 

підхід до уніфікації процесу підготовки священнослужителів?», «В чому 

буде пріоритет богословської освіти – набуття компетенцій богослова чи 

духовно-релігійне зростання особистості пастиря і священнослужителя?» та 

багато інших. Ці питання потребують детального наукового обговорення і 

дискусії, але інкорпорація богословської освіти в національну систему вищої 

освіти, її присутність в світських ВНЗ, входження в єдиний європейський 

освітній простір актуалізують проблему ключових компетенцій у підготовці 

богословів і священнослужителів. Більш того, зростаюча мінливість 

сучасного світу потребує реформування не тільки інституціональної системи 

духовної освіти, але і її змістовної наповненості, в складі якої неабияке 

значення набувають предмети і дисципліни з соціальної проблематики. Саме 

тому сьогодні в навчальному процесі в духовних вищих навчальних закладах 

(академіях та інститутах) впроваджується вивчення основ соціального вчення 

Православної Церкви, що надає можливість студентам (майбутнім пастирям і 

священнослужителям) не тільки мати уявлення про ставлення Церкви до 

проблем сучасного суспільства, але й сформувати власну суспільно-

громадянську позицію. 

Очевидно, що у фахівців-реціпієнтів нашого докторського 

дослідження може виникнути запитання, чому не проаналізовано стан 

богословської освіти в УАПЦ, яка також є частиною українського 

православ’я, прагне проводити  власну політику стосовно свого розуміння 

проблем громадянського суспільства. Пояснюється це тим, що в УАПЦ 

немає такої розвинутоє системи освіти, як це простежуємо в УПЦ та УПЦ 

КП. Попередній глава УАПЦ Митпрополит Мефодій так визначив нагальну 
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потребу створення головної богословської школи: «На сучасному етапі 

розвитку УАПЦ гострої актуальності набуває завдання створення 

повноцінних богословських навчальних закладів та удосконалення 

богословських і гуманітарних знань парафіяльного духівництва. Із цією 

метою наша Церква ініціює створення у столиці України головного 

навчального закладу УАПЦ – загальноцерквоної аспірантури у формі 

науково-богословського інституту. Усвідомлюючи масштаб і складність 

цього завдання, ми, по-перше, вважаємо за доцільне надати цьому закладу 

міжконфесійного характеру, аби мати змогу залучити до викладацької та 

наукової роботи фахівців з інших українських юрисдикцій та інших помісних 

Церков; а по-друге, наголошуємо на тому, що цей проект 

реалізовуватиметься нами поетапно впродовж кількох років» [403, c.102-

103]. Як бачимо, попередній глави УАПЦ мав плани організації освітньо-

наукового процесу і в перспективі створення єдиної Помісної Православної 

Церкви у нашій державі. На нашу думку, смерть Митрополита Мефодія 

перешкодила активнішому й динамічнішому розвитку УАПЦ, бо, на жаль,  

наступник не відповідає рівню його ініціативності й дієвості.  

Отже, сьогодні є всі умови для якісно нового етапу розвитку 

православної богословської освіти в Україні. Це пов’язано із реформуванням 

вищих навчальних духовних закладів, із розширенням присутності 

православного богослов'я в університетах, зі зростанням суспільної 

значимості традиційних цінностей для духовності XXI століття. 

 

1.4 Принципи, методи та категоріальний апарат дослідження 

Теоретико-методологічною основою дослідження взаємозв’язку 

православної богословської освіти і соціального вчення Православної Церкви 

(як імплікація соціального вчення Православної Церкви в системі 

богословської освіти) виступили загальнонаукові, загальнофілософські 

принципи й методи. Виходячи з теми дослідження, треба констатувати, що 

науковий аналіз спрямований навизначення факторів і механізмів 
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формування морального ідеалу й суспільно-громадянської позиції 

духовенства в системі богословської освіти під впливом соціального вчення 

Православної церкви. Її інкорпорація в систему богословської освіти 

сприятиме моральному зростанню особистості священнослужителя і 

формуванню суспільно-громадянської позиції духовенства в світі, що 

постійно змінюється. 

В нашому дослідженні було застосовано положення наступних 

загальних науково-філософських принципів. 

По-перше, для розуміння сутності богословської освіти і соціального 

вчення Православної Церкви, їх існування в об’єктивованому вимірі, 

виокремлення структурно-функціонального комплексу богословської освіти і 

соціального вчення, богословської освіти як об’єктивно існуючої системи, 

необхідне застосування принципу об’єктивності. Об’єктивність – 

філософський, діалектичний принцип, заснований на визнанні дійсності в її 

реальних закономірностях і загальних формах. Основний вміст цього 

принципу можна представити у вигляді наступних вимог: виходити з 

почуттєво-предметної діяльності (практики) у всьому її об’ємі та розвитку; 

усвідомити і реалізувати активну роль суб’єкта пізнання і дії; виходити з 

фактів у їх сукупності і вміти виражати логіку речей у логіці понять; виявити 

внутрішню єдність (субстанцію) предмету як глибинну основу всіх його 

формоутворень; вибрати адекватну конкретному предмету систему методів і 

свідомо, послідовно реалізовувати її; розглянути предмет у відповідному 

соціокультурному контексті, в межах певних світоглядних орієнтацій; 

підходити до всіх процесів і явищ конструктивно та критично і діяти 

відповідно до логіки цього предмету [136]. Згаданий принцип дозволить 

виокремити змістові і структурні форми таких явищ як: богословська освіта, 

соціальне вчення, моральний ідеал, суспільно-громадянська позиція. 

По-друге, в дослідженні застосовується принцип всебічності – 

філософський, діалектичний принцип пізнання і інших форм діяльності, що 

виражає загальний зв’язок всіх явищ дійсності. Містить наступні основні 
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вимоги: вичленення предмету дослідження і проведення його кордонів; його 

цілісний «багатоаспектний» розгляд; вивчення в чистому вигляді кожної із 

сторін предмету; здійснення пізнання як процесу, який розгортається углиб і 

вшир, в єдності інтенсивної й екстенсивної його сторін; вичленування 

сутності, головної сторони предмету, його субстанціональної властивості. 

Принцип всебічності найтісніше пов’язаний із філософським принципом 

конкретності і загальнонауковим принципом системності, який передбачає 

розгляд об’єкта дослідження в його багатоаспектній цілісності [137].  

Системний підхід – сукупність загальнонаукових методологічних 

принципів, що ґрунтуються на розгляді об’єктів як систем. Цими 

принципами є: необхідність виявлення залежності кожного елемента від його 

місця та функцій у системі, зважаючи на те, що властивості цілого нетотожні 

сумі властивостей його складових; аналіз ступеня зумовленості поведінки 

системи особливостями її окремих елементів та властивостями її структури; 

необхідність дослідження механізму взаємодії системи і середовища; 

розуміння особливостей ієрархічності конкретної системи; забезпечення 

всебічного багатовимірного змалювання системи [138]. 

Поняття «соціальне вчення», «богословська освіта», «моральний 

ідеал», «суспільно-громадянська позиція» виступають не як одиничні явища, 

прості явища, а як системні об’єкти, які треба розглядати на всіх рівнях їх 

існування для виявлення такого системоутворюючого принципу, завдяки 

якому вони розвиваються і відтворюються в об’єктивній дійсності. Принцип 

всебічності й системності дозволить виявити не тільки структурно-

функціональні особливості богословської освіти і соціального вчення, але й 

виділити зумовленість їх розвитку, перспективу системної самоорганізації, їх 

сучасну змістовну наповненість і функціональний потенціал у вітчизняному 

та зарубіжному джерелознавчому масиві, що дозволить накреслити тенденції 

розвитку Православної Церкви в Україні.  

По-третє, діалектичний принцип конкретності. Конкретне 

(конкретність) (від латинської concretus – що згущує) – філософська 
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категорія, що виражає річ або систему взаємозв’язаних речей у сукупності 

всіх своїх сторін і зв’язків, яка відбивається як почуттєво-конкретне (на 

емпіричному етапі) або як мисленнєво-конкретне (на теоретичному етапі). 

Діалектичний принцип конкретності включає ряд вимог: «вивести» 

конкретне явище з його субстанціональної ознаки (головної, істотної 

сторони) і відтворити його як діалектично розчленоване ціле; простежити 

заломлення загального в одиничному, сутності в явищах, закону в його 

модифікаціях; врахувати багатообразні умови місця, часу й інші обставини, 

що змінюють буття цього предмету; виявити специфічний механізм 

взаємозв’язку загального й одиничного; розглянути певний предмет 

ширшого цілого, елементом якого він є [137]. Згаданий принцип дозволить 

надати визначення основних понять «богословська освіта», «соціальне 

вчення», «моральний ідеал священнослужителя», «суспільно-громадянська 

позиція духовенства», конкретизувати й уточнити їх сутність і зміст, 

визначити ці поняття як цілісний феномен і явище, і як елемент більшої 

системи. 

По-четверте, дослідження опирається на принцип історизму – 

філософський, діалектичний принцип, що є методологічним вираженням 

саморозвитку дійсності в плані її спрямованості по осі часу у вигляді цілісної 

безперервної єдності таких станів (тимчасових періодів) як минуле, 

сьогодення і майбутнє. В якості певного засобу теоретичного дослідження 

історизм є фіксація не будь-яких змін (навіть якісних), а таких, в яких 

відображається формування специфічних якостей і зв’язків речей, які 

визначають їхню сутність. Цей принцип включає наступні основні вимоги: 

вивчення сьогодення, сучасного стану предмету дослідження; реконструкція 

минулого – розгляд генезису, виникнення останнього й основних етапів його 

історичного руху; передбачення майбутнього, прогнозування тенденцій 

подальшого розвитку предмету [136].  

Очевидно, що історичний поступ православної богословської освіти, 

становлення її інституційних форм неможливо розглядати без урахування 
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визначених історичних періодів розвитку Православної Церкви в Україні. 

Сучасність вимагає від православної богословської освіти вирішення 

складних і важливих питань, проте вивчення історичного аспекту розвитку 

системи православної освіти в Україні може сприяти визначенню шляхів і 

напрямків її реформування, піднесення православного богослов’я на дещо 

інший рівень. Застосування принципу історизму дозволить виділити етапи 

становлення та розвитку православної богословської освіти, формування 

богословської освіти як інституціональної системи. Визначення генезису й 

розвитку соціального вчення Православної Церкви, його особливості на 

різних етапах історичного шляху Православної Церкви дозволить виявити 

його предметну сферу застосування як діалогічної форми комунікації Церкви 

і суспільства, тенденції та перспективи розвитку церковно-суспільних 

відносин у нових цивілізаційних формах, а саме в сучасний період 

становлення глобальної інформаційної цивілізації.  

Особливого значення набуло застосування синергетичного підходу до 

дослідження механізмів інкорпорації соціального вчення в систему 

богословської освіти. Важливим засобом у методологічному арсеналі 

сучасного релігієзнавства є діалектичний метод.  Проте, останнім часом 

поряд з діалектичним методом у релігієзнавчих дослідженнях набуває 

поширення синергетичний метод (від грец. sinergetikos — спільний, 

узгоджено діючий), який передбачає багатоваріантність, альтернативність 

вибору шляхів суспільно-політичного розвитку. Синергетика– галузь 

наукового знання, в якій засобом міждисциплінарних досліджень 

виявляються загальні закономірності самоорганізації, становлення стійких 

структур у відкритих системах. 

Значний внесок у виникнення і розвиток синергетики зробили 

І.Пригожин, І.Стенгерс, Г.Ніколіс, Г.Хакен, О.Князєва, С.Курдюмов, 

Р.Баранцев, І.Добронравова та інші [139; 140]. 

На відміну від наукових підходів, які склалися в межах класичної та 

некласичної науки, синергетика має певні переваги в тому сенсі, що вона 
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ґрунтується на більш глибокому розумінні єдності й різноманітності світу, 

осмисленні загальних механізмів виникнення і розвитку нового на основі 

процесу самоорганізації, виявленні протилежних, але взаємозв'язаних 

тенденцій у розвитку самоорганізованого світу, які переходять одна в одну, 

виявляючи свій динамічний характер. Синергетичний синтез знання і нове 

бачення світу, що виникає на його основі, пов’язане з пізнанням процесів 

самоорганізації, розкриттям глибокого зв’язку між порядком і хаосом, 

зворотними й незворотними процесами, випадковістю і необхідністю, 

лінійністю і нелінійністю, мікро- і макрорівнями середовища. Він вносить 

істотні доповнення і зміни в сучасну наукову картину світу, в перебудову 

світоглядних і методологічних основ сучасної науки, в межах якої 

відбувається становлення нелінійного стилю мислення. Останній закріплює 

переконання в тому, що суто науковий спосіб підходу до розв’язання 

суспільних і природничонаукових проблем не може засновуватися виключно 

на детермінізмі, оскільки наука може бути суто науковою без цієї 

передумови. 

Оцінюючи значення цього наукового напряму, відомий вітчизняний 

науковець В. Горбатенко зазначає: «Синергетика передбачає 

фундаментальний перегляд ролі науки і зорієнтована на адекватне і глибинне 

розуміння складних соціальних явищ, що відбуваються на планеті, 

починаючи з другої половини XX ст., а також на забезпечення передумов 

виживання конкретного суспільства через пізнання можливостей його 

вдосконалення» [141, c.27].  

Сучасний дослідник В. Буданов, аналізуючи розвиток синергетики, 

зазначає, що нині відбувається процеси швидкої і широкої її інтеграції в 

галузі гуманітарного знання, виникають напрямки соціосинергетики та 

еволюційної економіки, вона знаходить застосування в медицині, психології, 

педагогіці, лінгвістиці, історії, релігієзнавстві та мистецтвознавстві. 

Щоправда, як зазначає науковець, таке екстенсивне зростання має й підстави 

для псевдонаукових спекуляцій. Це викликане тим, що досі не існує 
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загальнонаукової «міждисциплінарної» єдиної картини світу, а є її окремі 

фрагменти – фізичний, біологічний, космологічний. 

Дослідник зазначає, що синергетика людиновимірних систем сьогодні 

формує особливий метарівень культури, синергетичну методологію, 

методологію міждисциплінарної комунікації і моделювання реальності [139, 

с.89-112]. Синергетика має справу з людиномірними системами і постає 

цілком виправданою у застосуванні до релігійного феномену. Методологія 

синергетики є ефективною в моделюванні процесів самоорганізації і 

саморозвитку людиномірних систем, але лише починає використовуватися 

для моделювання такої людиномірної системи як релігійна. 

У цілому синергетичний підхід дозволяє описати виникнення та 

розвиток будь-яких релігійних систем, інститутів, спільнот як процеси 

самоорганізації, що відбуваються у нелінійному, нерівноважному, 

відкритому соціумі або його підсистемах (що стосується і богословської 

освіти та соціального вчення). Зародження, становлення, формування 

системи богословської освіти і соціального вчення розглядаються у термінах 

самоорганізації, тоді як перехід до нової моделі богословської освіти і нового 

типу церковно-суспільних відносин представляються біфуркаціями системи. 

Під біфуркацією у синергетиці мається на увазі якісна зміна стану системи, 

що відбувається при зміні внутрішніх та зовнішніх параметрів і обумовлене її 

власним нелінійним законом розвитку. На ранніх етапах розвитку 

богословської освіти і соціального переважають простіші структури, які 

поступово ускладнюються внаслідок певної послідовності біфуркацій.  

Для ефективного використання синергетичного підходу необхідно: 

– виділити й охарактеризувати (у поняттях формальної логіки) 

складну систему або процес, які потребують синергетичного впливу; 

– дослідити стратегію розвитку богословської освіти, описати 

можливі рівні її свободи, тобто рівноможливі напрями і шляхи її розвитку; 

– здійснити факторний аналіз можливих шляхів її самоорганізації; 
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– визначити мету або бажаний результат (у яких конкретно аспектах 

необхідно змінити стан конкретної системи); 

– розробити номенклатуру (перелік) слабких впливів, що сприятимуть 

самоорганізації хаотичної системи, а також тактику їх застосування; 

– правильно визначити критичний момент біфуркації досліджуваної 

системи. 

Відповідно до зазначених вище умов, у випадку дослідження процесу 

імплікації та інкорпорації соціального вчення православних Церков у 

систему богословської освіти можна: 

– визначити сутність, зміст і форми сучасної системи православної 

богословської освіти і проаналізувати соціальне вчення Православної Церкви 

як змістовної складової богословської освіти; 

– виокремити особливості компетентнісного підходу в сучасній 

богословській і теологічній освіті, особливості морального ідеалу 

священнослужителя і теоретично обґрунтувати вплив соціального вчення 

Православної Церкви на формування суспільно-громадянської позиції 

духовенства; 

– виділити і систематизувати механізми формування морального 

ідеалу і суспільно-громадянської позиції духовенства під впливом 

соціального вчення Православної Церкви, інкорпорованого в систему вищої 

богословської освіти; 

– виокремити особливості розвитку і транформації соціального вчення 

і богословської освіти в умовах глобалізації і філософії посмодернізму й 

екстраполювати можливі тенденції розвитку православної богословської 

освіти в Україні. 

Для досягнення мети дослідження, яка полягає у визначенні факторів і 

механізмів формування морального ідеалу і суспільно-громадянської позиції 

духовенства в системі богословської освіти під впливом соціального вчення 

Православної Церкви виникає необхідність застосування таких методів:  
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 метод аналізу і синтезу – мета аналізу – пізнання частин як 

елементів складного цілого, синтез, навпаки, є процес об’єднання в єдине 

ціле частин, властивостей, стосунків, виділених за допомогою аналізу; 

 структурно-функціональний аналіз – метод дослідження системних 

об’єктів, перш за все соціальних систем, різних форм суспільного життя, 

який будується на основі виділення в соціальних системах структурних 

складових і їх ролі (функції) відносно одна одної; 

 історичний метод – підхід до явищ, який включає дослідження їх 

виникнення і тенденцій подальшого розвитку, розглядає їх в аспекті як 

минулого, так і майбутнього; 

 порівняльно-історичний метод – спосіб дослідження і пояснення 

різних явищ, при якому на основі встановлення схожості цих явищ за 

формою робиться висновок про їх генетичну спорідненість, тобто про їх 

загальне походження; 

 системний аналіз – сукупність методів і засобів, які 

використовуються при дослідженні і конструюванні складних і надскладних 

об’єктів, перш за все методів вироблення, прийняття й обґрунтування рішень 

при проектуванні, створенні й управлінні соціальними, економічними, 

людино-машинними і технічними системами; 

 аксіологічний метод – метод, спрямований на дослідження 

соціальних об’єктів і систем з точки зору аксіології – науки про цінності, їх 

сутність та вплив на суспільні явища; 

 компаративістський метод, сутність якого полягає у виділенні 

універсального і специфічного при дослідженні явищ, особливо виділяється 

роль аналогії при зіставленні філософських культур, цивілізацій і типів 

менталітетів [142, с.5]. В нашому дослідженні застосовується насамперед 

порівняльно-релігієзнавчий аспект методу в дискурсі аналізу становлення і 

розвитку системи богословської освіти і соціального вчення в національному 

і європейському. 
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Крім того, широкого застосування потребують емпіричні методи 

дослідження.  

1. Соціологічне опитування, експертне опитування, спрямоване на 

дослідження факторів і механізмів формування морального ідеалу і 

суспільно-громадянської позиції духовенства під впливом соціального 

вчення як складової богословської освіти [143; 144]. 

2. Контент-аналіз документів. Особливого значення в дослідженні має 

цей метод в аналізі публікацій щодо основних проблем богословської освіти 

в Україні, в порівняльному аналізі соціальних вчень РПЦ, УПЦ МП, УПЦ 

КП, РКЦ, УГКЦ. Термін «контент-аналіз» є транслітерацією англійського 

«content-analysys», що в перекладі буквально означає «аналіз змісту» (content 

– зміст). Що ж стосується контент-аналізу як методу, то існуєчимало різних 

його визначень, хоча головна суть у них спільна. Класичним у науковій 

літературівважається визначення контент-аналізу Б.Берельсона, зроблене 

ним ще в середині ХХ століття: «Контент-аналіз – це дослідницька техніка 

для об’єктивного, системного і кількісного опису наявногозмісту 

комунікації» [145, с.74]. Недоліком цього визначення є ігнорування ним 

якісної сторони контент-аналізу(у часи Б.Берельсона кількісний контент-

аналіз був значно більш поширений, ніж якісний). Інші відомідослідники 

Д. Мангейм і Р. Річу в праці «Політологія та методи досліджень» визначають 

контент-аналізяк «систематичну числову обробку, оцінку та інтерпретацію 

форми і змісту інформаційного джерела» [146, с.270]. Вітчизняні дослідники 

М. Костенко та В. Іванов визначають контент-аналіз як якісно-кількісний 

метод вивчення документів, який характеризується об’єктивністю висновків і 

строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з 

подальшою інтерпретацією результатів» [146, с. 66]. В.Різун і Т. Скотникова 

визначають контент-аналіз як «метод збирання кількісних даних про 

досліджуване явище чи процес, які містяться в документах… це статистична 

(квантативна) семантика і метод для об'єктивного кількісного аналізу змісту 

комунікації» [147, с.34].  
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В нашому дисертаційному дослідженні  визначаємо контент-аналіз як 

системно формалізований метод дослідження змісту комунікації (тексту, 

документу тощо) шляхом виявлення кількісно-якісних зв’язків і 

співвідношень її змістовних складових із метою встановлення 

закономірностей цих зв’язків і співвідношень, а також інтерпретації 

передумов появи, мети, суті й можливих впливів цієї комунікації на її 

споживача. 

3. Діагностичний метод (використання психологічних методик), 

спрямованих на визначення ціннісно-смислової структури групової 

свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів і парафіяльних 

священнослужителів з метою виявлення факторів формування і 

трансформації морального ідеалу священнослужителя в православній 

традиції. 

4. Методи параметричної і непараметричної математичної статистики 

(кореляційний, дисперсійний, кластерний, факторний аналізи). 

Наведені методи дослідження необхідні при вирішенні наступних 

завдань дослідження. 

1. Ретроспективний аналіз виникнення і розвитку ситеми 

богословської освіти в Православній Церкві здійснювався за допомогою 

порівняльно-історичного методу, який дозволив визначити основні етапи 

становлення системи православної богословської освіти в Україні. Виходячи 

з особливостей історичного розвитку Православної Церкви, було розроблено 

періодизацію становлення і розвитку богословської освіти від 

ранньохристиянського періоду до сучасної системи богословської освіти в 

Україні. Застосування методу контент-аналізу тематичних матеріалів із 

православної богословської освіти (постанови соборів, звіти Синодальних 

відділів РПЦ, УПЦ МП і УПЦ КП, виступи, доповіді, інтерв’ю предстоятелів 

УПЦ МП і УПЦ КП, священнослужителів) дозволив виділити основні 

проблеми сучасної богословської освіти в Православній Церкві, які, 

насамперед, пов’язані із її модернізацією і реформуванням. 
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2. За допомогою історичного методу було проаналізовано становлення 

і розвиток соціального вчення Православної Церкви, що дозволило виділити 

основні етапи становлення сучасного систематизованого соціального вчення 

(соціальної концепції), з урахуванням інкорпорованості соціального вчення в 

систему богословської освіти на кожному періоді. 

3. Для визначення сутності, змісту і форм сучасної системи 

православної богословської освіти в якості науково-дослідницьких методів 

застосовано методи аналізу і синтезу, порівняльно-історичний метод, метод 

структурно-функціонального аналізу, системний аналіз. Уточнено поняття 

«православна богословська освіта». За допомогою структурно-

функціонального аналізу визначено основні завдання і принципи 

богословської освіти, її інституціональну структуру як системи, що 

дозволило виділити основні проблеми процесу реформування богословської 

освіти з позицій Болонського процесу і впровадження компетентнісного 

підходу. Порівняльний і компаративістський аналіз дозволив виявити 

особливості систем богословської освіти помісних православних церков 

Східної і Центральної Європи. 

4. Для визначення сутності і змісту соціального вчення Православної 

Церкви в контексті розвитку сучасного суспільства в якості науково-

дослідницьких методів застосовано методи аналізу й синтезу, порівняльно-

історичний метод, метод структурно-функціонального аналізу, системний 

аналіз. Уточнено поняття «соціальне вчення», що відображає його різні 

аспекти: це – богословське, філософське і соціальне знання про сутність, 

устрій і розвиток суспільства з позиції Церкви; це – ставлення Церкви до 

сучасних соціальних проблем і цивілізаційних викликів; і, насамперед, це 

синергія і діалог із світом, засіб церковно-суспільної комунікації. За 

допомогою порівняльного методу і якісного контент-аналізу текстів 

соціальних вчень (соціальних концепцій, соціальних доктрин) РПЦ, УПЦ 

МП, УПЦ КП, Католицької Церкви визначено їх релігійно-філософські, 

структурно-функціональні і раціонально-практичні відмінності. 
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Проаналізовано досвід впровадження в систему богословської освіти 

соціального вчення як наукової дисципліни в богословських факультетах 

Європи і вищих духовних закладах України. 

5. За допомогою історичного методу, технології структурно-

функціонального аналізу можливо розглянути аспекти реалізації 

компетентнісного підходу в богословській освіті. Метод аналізу і синтезу 

дозволить визначити поняття «компетентність» у богословській освіті. Для 

аналізу досвіду впровадження компетентнісного підходу в системах 

богословської освіти різних християнских конфесій (в європейському і 

світовому контексті) доречне застосування порівняльного методу і 

методології компаративістики. Застосування системного аналізу 

богословської освіти в контексті формування ключових компетенцій 

священнослужителя дозволить теоретично обґрунтувати позитивні й 

негативні аспекти впровадження компетентнісного підходу в систему вищої 

духовної освіти в Україні. 

6. Для визначення особливостей морального ідеалу 

священнослужителя, основою якого виступають духовні цінності, необхідне 

застосування аксіологічного методу, методу структурно-функціонального 

аналізу і системного підходу. Системний підхід дозволить визначити й 

обґрунтувати категорію «моральний ідеал священнослужителя» через 

виділення його ціннісно-смислової структури, представленої системою 

духовних, християнських цінностей.  

7. Виділення і систематизування факторів та механізмів формування 

суспільно-громадянської позиції духовенства потребує застосування методів 

системного і структурно-функціонального аналізу. Визначення поняття 

«суспільно-громадянська позиція» пов’язане з аналізом його структурних 

елементів, які відображають ставлення до різних аспектів суспільного життя і 

включають наступні категорії: суспільство, політичні процеси, соціально-

економічні відносини, нація, громадянське суспільство, соціальне служіння, 

секуляризація, політизація, глобалізація. З позицій системного і 
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синергетичного підходів можливо визначити ефект впливу соціального 

вчення Православної Церкви на процес формування суспільно-громадянської 

позиції сучасного духовенства і фактори, що сприяють її трансформації і 

перетворенню. 

8. Визначення особливостей ставлення студентів вищих духовних 

навчальних закладів і парафіяльного духовенства до богословської освіти в 

Україні передбачає застосування емпіричних методів дослідження: 

експертного і соціологічного опитування (анкетування), методу 

незавершених речень (контент-аналіз висловлювань). Серед основних 

параметрів дослідження слід відзначити: мотиви вступу до духовного ВНЗ; 

місія й основні завдання духовної освіти; ставлення до теологічної освіти в 

світських ВНЗ; модель богословської освіти; проблема визнання державою 

дипломів і наукових ступенів духовних ВНЗ; ставлення до впровадження 

Болонського процесу в систему вищої духовної (православної) освіти; 

проблема впровадження компетентнісного підходу в навчанні у вищих 

духовних навчальних закладах. 

9. Для виявлення особливостей ціннісно-смислової структури 

групової свідомості (як основи морального ідеалу) студентів вищих духовних 

закладів і парафіяльних священників доречним є застосування аксіологічного 

методу і методу соціально-психологічного опитування із застосуванням 

психодіагностичних методик:  

1) «Методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокича», що 

спрямована на вивчення особистісних диспозицій з метою виявлення 

ієрархічної системи цінностей [149; 152];  

2) «Методика вивчення ціннісних уявлень Д. Леонтьєва», яка 

спрямована на вивчення системи цінностей як системи ціннісних уявлень: 

ціннісні орієнтації (ЦО) як усвідомлені уявлення суб'єкта про власні цінності; 

ціннісні стереотипи (ЦС) – соціально прийнятні й бажані (нормативні) 

цінності групи чи суспільства, які відображають очікування пропоновані 

людині тими чи іншими соціальними групами чи суспільством в цілому й 
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усвідомлювані нею; ціннісні ідеали (ЦІ) виступають як ідеальні кінцеві 

орієнтири розвитку цінностей суб'єкта [149; 151];  

3) «Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьєва», який 

скерований на виявлення загальної смислової спрямованості і визначення 

особливостей смисложиттєвих орієнтацій [150]. 

10. Виділення системи механізмів і факторів формування суспільно-

громадянської позиції духовенства під впливом соціального вчення 

Православної Церкви, інкорпорованого в систему богословської освіти. 

Серед основних параметрів дослідження слід відзначити: ставлення до 

соціального вчення (його оцінка); позиція щодо національного питання; 

модель взаємодії Церкви і політики; модель церковно-державних відносин; 

Церква і соціально-економічні відносини; сучасний стан міжконфесійних 

відносин в Україні; адаптація Православної Церкви до сучасних умов 

постмодерного і глобалізованого суспільства. 

11. Виокремлення особливостей розвитку і транформації соціального 

вчення та богословської освіти в умовах постмодерної глобалізації та 

системной кризи українського соціуму потребує розгляду з позицій 

системного і синергетичного підходів.  

Так, А. Колодний виділяє такі постмодерністські риси сучасної 

релігійної свідомості, як: розмивання ідеї Бога; релігія виступає більше як 

система моральних норм, ніж як картина світу й есхатологічне вчення; 

амбівалентний стан релігійності віруючого; індивідуалізація релігії як 

вільного вибору; втрата цінності «сім’ї» як релігійного і соціального 

інституту; десакралізація релігійного життя [255, с.316-316]. Проте, сучасні 

дослідники, указуючи на деструктивний вплив ідей постмодернізму на 

християнство, говорять про те, що такий тупиковий шлях (заперечення 

традицій, християнських цінностей, Бога як автора і суб’єкта) може сприяти 

поверненню до самих витоків християнства, його справжніх постулатів і 

аксіом, відродження православного християнства. Обґрунтування цих тез 
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вимагає широкого застосування прогностичних можливостей синергетичного 

методу. 

12. Застосування методів системного і синергетичного підходів 

уможливить екстраполюватиймовірні тенденції розвитку православної 

богословської освіти в Україні. 

Отже, дослідження процесу імплікації й інкорпорації соціального 

вчення православних Церков у систему богословської освіти і його впливу на 

формування суспільно-громадянської позиції духовенства ґрунтується на 

використанні загальнофілософських, загальнонаукових та емпіричних 

методів. 

 

Висновки до розділу 1 

У дисертаційній роботі, досліджуючи  ретроспективний аналіз 

розвитку  православної богословської освіти, визначено, що богословська 

освіта в перші століття мала переважно діалогічний характер спілкування з 

християнськими вчителями, в подальшому набуваючи рис філософської 

школи. Проте у цей історичний період розвинутої системи богословської 

освіти не існувало.  

З кінця XVI ст. в Україні виникає ціла мережа початкових та 

підвищених братських шкіл, які відіграли вирішальну роль у виникненні 

перших богословських навчальних закладів і формуванні системи 

богословської освіти Православної Церкви, фактично були її історичним 

базисом, що розвинувся у вищих академічних формах у подальші століття.  

В ХVІІ ст. духовні навчальні заклади засновувалися і 

підпорядковувалися церковному управлінню і залежали переважно від 

впливу архієреїв, а вже в XVIII ст. здійснюється централізація управління під 

державним наглядом і суцільним контролем Священного Синоду. Саме в цей 

історичний період духовні школи починають уніфікуватися і вбудовуватися в 

єдину структуровану систему богословської освіти, яка і була сформована в 

ХІХ ст. шляхом реформування й інституціоналізації.  
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Розвиток системи богословської освіти Православної Церкви в 

радянський період характеризувався важкими і трагічними подіями в її 

житті: повне знищення дореволюційної системи духовної освіти, тотальний 

агресивний контроль держави над діяльністю Церкви і духовних закладів, 

обмеження доступу населення до різного роду форм релігійної освіти та 

виховання. Цей період позначився як на інституційному аспекті духовної 

освіти, так і на кадровому забезпеченні, що вплинуло на подальший розвиток 

системи православної богословської освіти в незалежній Україні. 

На основі ретроспективного аналізу розвитку православної 

богословської освіти в Україні було виділено такі періоди: 

1) давньохристиянський, візантійський період (ІІ – ІХ ст. (988 р.)); 

2) «підготовчий» період (ІХ – кінець ХVI ст.) – створення передумов 

виникнення системи богословської освіти; 

3) період виникнення перших вищих духовних закладів і становлення 

системи богословської освіти (ХVII – початок XIX ст.); 

4) період реформування й інституціонального розвитку системи 

православної духовної освіти (початок XIX ст. – 1919 р.); 

5) радянський період у розвитку православної освіти (1919 р. – 1988-

1991 рр.); 

6) сучасний період (з 1991 року) – становлення і розвиток сучасної 

системи богословської освіти Православної Церкви в Україні. 

Отже, сучасна система духовної освіти втілює в собі усі надбання 

історичного поступу християнської освітньої концепції та Православної 

Церкви в Україні, пройшовши шлях від розрізнених духовних шкіл до 

розгалуженої інституціональної структури. Тому православній освіті 

притаманні як надбання патристичної, діалогічної традиції духовного 

становлення священнослужителя, так і сучасні концепції розвитку освіти в 

дискурсі модернізації і реформування церковно-світських відносин, що 

вказує на посилення соціальності богословської освіти, складовою якої є 

соціальне вчення сучасних українських православних Церков. 
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На ранніх етапах розвитку Київського православ’я не існувало 

систематизованого і задекларованого документу щодо соціального вчення, 

але погляди і богословські уявлення щодо взаємодії Церкви і держави, 

економічні й політичні аспекти суспільного життя та ролі в ньому Церкви, 

погляди на суспільний і моральний ідеал були в Православній Церкві на 

різних етапах її існування і ґрунтувалися на Священному Переданні й 

Новому Завіті, апостольських і патристичних уявленнях раннього 

християнства. На історичний поступ розвитку соціального вчення 

Православної Церкви неминуче вплинули соціально-історичні події на 

українських землях, ідеологічні «зустрічі» Заходу і Сходу, реформація 

церковно-державних відносин, процеси національного відродження і 

занепаду, гоніння і переслідування Церкви та її відродження в сучасному 

вимірі. Особливого значення для формування сучасної соціальної концепції 

Православної Церкви набули здобутки візантійського християнства 

(універсальність, симфонія влад); виникнення і розвиток богословської 

традиції Київського християнства (соборність, пріоритет внутрішнього світу 

особистості, паулінізм і софійність); ідеї релігійної філософії ХІХ-ХХ 

століття (філософія всеєдності, християнський соціалізм, ідея 

«воцерковлення життя», концепція християнського служіння світу), що 

знайшло своє відображення в богословській науці й освіті, інкорпоруючись у 

зміст і процес духовної освіти.  

Таким чином, соціальне вчення виступає як закріплене положення про 

ставлення Церкви до суспільно-значимих проблем і дій Церкви у відношенні 

до них, є змістовною складовою богословської освіти, підготовки студентів 

духовних навчальних закладів до служіння, формування їх моральної 

особистості (в ціннісно-духовному вимірі) й суспільно-громадянської позиції 

не тільки як клірика, але й свідомого та активного члена суспільства. 

Сучасна православна богословська освіта – це система підготовки 

священнослужителів, пастирів і богословів, здійснювана в духовних 

навчальних закладах (училищах, семінаріях, академіях), з метою церковного 
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служіння і подальшої соціальної інтеграції випускників вищих духовних 

навчальних закладів, що сприятиме відродженню духовності в суспільстві і 

розвитку Православної Церкви. Основою й сутністю сучасної православної 

богословської освіти є богослов’я, яке ставить перед собою мету не тільки 

осмислення і передачу знань про Бога (спираючись на досвід Отців Церкви), 

але й піднесення його на академічний рівень, акредитацію богослов’я як 

наукової спеціальності й окремої галузі знань. 

В православній богословській освіті виділяють два основних вектори, 

які визначають її сутність і зміст, – морального та православного виховання 

особистості священнослужителя, який зможе буди пастирем для інших 

віруючих, і формування особистості богослова, який би мав змогу надавати 

задовільні відповіді перед проблемами й викликами сучасного соціального 

світу, який постійно змінюється. Виходячи з цього, основними завданнями 

сучасної системи православної богословської освіти є такі:  

1) підготовка священнослужителів у дусі православної традиції 

духовного зростання; 

2) формування високоосвіченої, ерудованої особистості богослова, 

що досягається через реформування системи богословської освіти, здатної 

конкурувати із світською системою вищої освіти.  

Друга теза представляється на сьогодні проблемою, яка актуалізує 

питання про реформування і модернізацію духовної освіти в Україні, котре 

відбувається в наступних напрямках. По-перше, реформування самої системи 

духовної освіти – наближення до європейських стандартів освіти і 

Болонського процесу, що сприятиме підвищенню якості духовної освіти і 

входженню в єдиний європейських освітній простір. По-друге, інтеграція в 

національну систему вищої освіти.  

Визначені у дисертаційній роботі магістральні напрями представляють 

собою комплексну стратегію модернізації православної богословської освіти 

в Україні. 
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Зростаюча мінливість сучасного світу потребує реформування не 

тільки інституціональної системи духовної освіти, але і її змістовної 

наповненості, в складі якої неабияке значення набувають предмети і 

дисципліни з соціальної проблематики. Саме тому сьогодні в навчальному 

процесі в духовних вищих навчальних закладах (академіях та інститутах) 

впроваджується вивчення основ соціального вчення Православної Церкви, 

що надає можливість студентам (майбутнім пастирям і 

священнослужителям) не тільки мати уявлення про ставлення Церкви до 

проблем сучасного суспільства, але й сформувати власну суспільно-

громадянську позицію. 

Отже, сучасні християнські концепції зацікавлені у формулюванні 

власних соціальних концепцій, які сприяють їх розвитку в секуляризованому 

постіндустріальному суспільстві. Особливого значення соціальне вчення 

набуває в українських православних Церквах, оскільки поширення його є 

одним із головних завдань сучасного православного богослов’я. Механізмом 

реалізації цього важливого завдання, на нашу думку, є інкорпорація 

соціального вчення в систему православної богословської освіти. На наше 

переконання, соціальне вчення Церкви повинно виступати як самостійна 

богословська, філософська та соціальна дисципліна, що має свою 

актуальність та затребуваність суспільним буттям на початку XXI століття.  

На сьогодні є всі умови для якісно нового етапу розвитку 

православної богословської освіти в Україні, зокрема при дієвій підтримці 

Міністерства освіти і науки України. Це пов’язано із реформуванням вищих 

навчальних духовних закладів, із розширенням присутності православного 

богослов'я в університетах, зі зростанням суспільної значимості традиційних 

цінностей для духовності XXI століття. 

Теоретико-методологічною базою представленого дисертаційного 

дослідження виступили загальнонаукові, загальнофілософські принципи й 

методи, серед яких виділено найважливіші.  
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Застосування принципу об’єктивності забезпечує розуміння сутності 

богословської освіти і соціального вчення Православної Церкви, їх існування 

в об’єктивованому вимірі, виокремлення структурно-функціонального 

комплексу богословської освіти й соціального вчення, богословської освіти 

як об’єктивно існуючої системи. Об’єктивність – філософський, 

діалектичний принцип, заснований на визнанні дійсності в її реальних 

закономірностях і загальних формах. Цей філософський принцип дозволить 

виокремити змістові й структурні форми таких явищ: богословська освіта, 

соціальне вчення, моральний ідеал, суспільно-громадянська позиція. 

У дослідженні застосовується принцип всебічності – філософський, 

діалектичний принцип пізнання і інших форм діяльності, що виражає 

загальний зв’язок всіх явищ дійсності. Важливим у роботі є системний підхід 

– сукупність загальнонаукових методологічних принципів, що ґрунтуються 

на розгляді об’єктів як систем. Поняття «соціальне вчення», «богословська 

освіта», «моральний ідеал», «суспільно-громадянська позиція» виступають 

не як одиничні явища, прості явища, а як системні об’єкти, які треба 

розглядати на всіх рівнях їх існування для виявлення такого 

системоутворюючого принципу, завдяки якому вони розвиваються і 

відтворюються в об’єктивній дійсності. Отож, принципи всебічності й 

системності дозволять виявити не тільки структурно-функціональні 

особливості богословської освіти і соціального вчення, але й виділити 

зумовленість їх розвитку, перспективу системної самоорганізації, їх сучасну 

змістовну наповненість і функціональний потенціал у вітчизняному та 

зарубіжному джерелознавчому масиві, що дозволить накреслити тенденції 

розвитку Православної Церкви в Україні.  

Діалектичний принцип конкретності дозволить надати визначення 

основних понять «богословська освіта», «соціальне вчення», «моральний 

ідеал священнослужителя», «суспільно-громадянська позиція духовенства», 

конкретизувати й уточнити їх сутність і зміст, визначити ці поняття як 

цілісний феномен і явище, а також  як елемент більшої системи. 
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Принцип історизму уможливить дослідження поступу й розвитку 

православної богословської освіти, становлення її інституційних форм. 

Сучасність вимагає від православної богословської освіти вирішення 

складних і важливих питань, проте вивчення історичного аспекту розвитку 

системи православної освіти в Україні може сприяти визначенню шляхів і 

напрямків її реформування, піднесення православного богослов’я на дещо 

інший якісний рівень. Застосування принципу історизму дозволить виділити 

етапи становлення та розвитку православної богословської освіти, 

формування богословської освіти як інституціональної системи. Визначення 

генезису й розвитку соціального вчення Православної Церкви, його 

особливості на різних етапах історичного шляху Православної Церкви 

дозволять виявити його предметну сферу застосування як діалогічної форми 

комунікації Церкви і суспільства, тенденції та перспективи розвитку 

церковно-суспільних відносин у нових цивілізаційних формах. 

Особливого значення набуло застосування синергетичного підходу до 

дослідження механізмів інкорпорації соціального вчення в систему 

богословської освіти. У цілому синергетичний підхід дозволяє описати 

виникнення та розвиток будь-яких релігійних систем, інститутів, спільнот як 

процесів самоорганізації, що відбуваються у нелінійному, нерівноважному, 

відкритому соціумі або його підсистемах, що, зокрема, стосується і 

богословської освіти та соціального вчення. 

У дисертаційному дослідженні окремо використані емпіричні методи 

дослідження, а саме:  

1. Соціологічне опитування, експертне опитування, спрямоване на 

дослідження факторів і механізмів формування морального ідеалу і 

суспільно-громадянської позиції духовенства під впливом соціального 

вчення Церкви. 

2. Контент-аналіз документів в дослідженні публікацій щодо основних 

проблем богословської освіти в Україні, в порівняльному аналізі соціальних 

вчень РПЦ, УПЦ МП, УПЦ КП, РКЦ, УГКЦ.  
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3. Діагностичний метод (використання психологічних методик), 

спрямованих на визначення ціннісно-смислової структури групової 

свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів і парафіяльних 

священнослужителів із метою виявлення факторів формування і 

трансформації морального ідеалу священнослужителя в православній 

традиції в Україні. 

4. Методи параметричної і непараметричної математичної статистики 

(кореляційний, дисперсійний, кластерний, факторний аналізи). 

 



 183 

РОЗДІЛ 2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ І 

БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

2.1 Сутнісні характеристики та зміст православної богословської 

освіти в контексті її модернізації 

Сучасний період розвитку православної богословської освіти в 

Україні пов’язаний із процесом її модернізації і реформування. Система 

вищої духовної освіти в Україні проходить досить складний 

трансформаційний етап, викликаний різними  чинниками: 

– по-перше, система богословської освіти в Україні почала 

відроджуватися тільки наприкінці ХХ століття, стикаючись із проблемами 

наукових кадрів, навчальних програм, ефективної системи управління 

(освітнього менеджменту) тощо; 

– по-друге, становлення і розвиток інформаційного суспільства, 

посилення глобалізаційних процесів в усіх сферах життя людства вимагає від 

будь-якої системи освіти (особливо богословської) відповідності новим 

цивілізаційним викликам, пов’язаним із формуванням полікультурного і 

поліконфесійного суспільства; 

– по-третє, посилення процесів секуляризації суспільства, і, як 

наслідок, – секуляризація церковно-релігійного середовища сприяє 

формуванню «світської» моделі богословської освіти, що породжує 

протиріччя у визначенні основних завдань духовної освіти: виховання 

особистості священнослужителя або пастиря чи професійного богослова; 

– по-четверте, актуалізація викликів і проблем у розвитку самої 

Церкви (і не тільки православної), її адаптації в світі, який швидко 

змінюється. Це породжує проблему вибору вектору оновлення церковно-

суспільних відносин, що відображається в різних напрямках модернізації 

таких відносин – фундаменталістсько-консервативному, ліберальному й 

адаптації (пристосування) до нових соціальних взаємостосунків. Такі 
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тенденції сприяли формуванню соціального вчення Церкви, яке відображає її 

позицію  щодо питань соціального, політичного, економічного і культурного 

розвитку суспільства, його актуальних проблем; 

– і, по-п’яте, необхідність реформування самої системи богословської 

освіти в контексті формування єдиного освітнього простору, обумовленого 

глобалізаційними процесами, що торкаються й Церкви.  

Названі вище фактори визначають пріоритетні завдання 

реформування системи сучасної богословської освіти, які ми вже визначили в 

попередніх розділах дослідження, – це входження в національну систему 

вищої освіти, що передбачає державне визнання дипломів і наукових 

ступенів, державну акредитацію духовних ВНЗ і впровадження Болонського 

процесу в систему богословської освіти. І, якщо реформування світських 

ВНЗ вже має місце, то проблема інкорпорації системи вищої духовної освіти 

в національний і європейський освітній простір ще не вирішена. Водночас, 

майже всі системи богословської освіти православних церков Європи 

інтегровані в державні системи і єдиний європейський освітній простір [127-

132]. Тому на сучасному етапі модернізації системи богословської освіти в 

Україні є актуальним впровадження принципів Болонського процесу у вищій 

духовній освіті. 

Болонський процес, або Болонська реформа, (Bologna process) як 

міжурядова європейська реформа має на меті створення Європейського 

простору вищої освіти. Фундаментальними засадами цього простору є 

взаємовизнання освітніх ступенів і кваліфікацій, прозорість (зрозумілість 

дипломів і ступенів через створення спільної триступеневої структури 

освіти) і європейська співпраця у сфері гарантії якості освіти [182].  

Відтак, реформа є сукупністю інструментів гармонізації національних 

освітніх систем в Європі. Ця реформа має на меті полегшення мобільності 

студентів, викладачів, знань і технологій в європейських країнах через 

взаємовизнання університетських дипломів і періодів навчання поміж 

учасниками Болонського процесу. Реформа має на меті загальноєвропейську 
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гармонізацію принципів та результатів освітніх послуг, а також підвищення 

ефективності працевлаштування дипломованих спеціалістів у всіх країнах 

ЄС. І в цьому контексті її впровадження в систему вітчизняної православної 

богословської освіти має значний потенціал щодо модернізації останньої з 

урахуванням досвіду православних європейських країн, її пришвидчення за 

рахунок обміній викладачами та студентами тощо. 

Мета реформи, визначена у Болонській декларації, полягає у 

створенні єдиного «Європейського простору вищої освіти» (European Higher 

Education Area) і «Європейського простору досліджень» (Eurоpeаn Research 

Area). Створення цього єдиного простору освіти мислиться перш за все у 

ліберальний спосіб, а саме: як усунення перешкод для руху. За аналогією 

чотирьох свобод, фундаментальних для спільного ринку Європейського 

Союзу, зокрема: свободи руху капіталу, робочої сили, товарів і послуг, 

Болонська реформа наполягає на необхідності «п’ятої свободи»– «свободи 

руху знання». Ця настанова передбачає усунення перешкод для мобільності 

студентів, викладачів і дослідників поміж країнами-учасницями [183]. Всі ці 

положення повною мірою стосуються й богословської освіти, оскільки вона 

інтегрована в освітні системи переважної більшості європейських країн. 

Згідно із ліберальною інтенцією реформи, усунення перешкод для 

руху інтелекту створить кращі умови для розвитку всіх її учасників. Тому в 

центрі уваги болонських зрушень містяться формальні критерії, що 

уможливлюють мобільність: спільна європейська триступенева освіта 

(бакалавр – магістр – PhD), вихід на єдину систему кваліфікацій (що включає 

шкільну і навіть дошкільну освіту), еквівалентність і взаємовизнання 

дипломів, європейська кредитно-модульна система (ECTS, European Credit 

Transfer and Accumulation System).  

Всі ці структурні нововведення є формальними критеріями, 

необхідними для стимулювання руху знання поміж кордонами. За задумом 

учасників реформи, введення спільного знаменника для вимірювання мусить 



 186 

призвести до гармонізації, а не до уніфікації освітніх систем і суттєво 

спростити процедури мобільності. 

На відміну від Європейського Союзу, який є економічним, соціальним 

і політичним проектом, освітній проект Болонського процесу є принципово 

відкритішим до зовнішнього світу. Відкритість до зовнішнього світу 

європейської реформи визначає і відносно простий алгоритм приєднання до 

неї. Приєднання до створення єдиного Європейського простору вищої освіти 

не вимагає жорсткої відповідності економічним, соціальним чи політичним 

критеріям. Єдиною формальною умовою можливості приєднання до 

Болонського процесу, згідно з Берлінським комюніке, є підписання країною 

Європейської культурної конвенції Ради Європи 1954 року [184].  

Отже, Болонський процес – це не тільки формальні принципи 

функціонування системи вищої освіти (як світської, так і духовної), але й 

створення умов для формування компетентної, адаптованої до змін 

особистості, здатної до цілежиттєвого навчання і постійного духовного 

розвитку.  

В контексті реалізації завдань Болонського процесу слід розглядати й 

впровадження компетентнісного підходу в освіті. Як зазначає С. Клепко, 

компетентнісно орієнтований (компетентнісний) підхід вважається 

ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти. Для конструювання мети і 

змісту освіти у формі стандартів, програм і підручників сьогодні 

вирішальним викликом є розуміння компетентності (компетенції) як спроби 

специфічного укрупнення і конфігурації одиниць планованих результатів 

навчального процесу [186, с.131].  

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно 

орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується 

особистості учня (студента) і може бути реалізований і перевірений тільки в 

процесі виконання конкретним учнем (студентом) певного комплексу дій. 

Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка 
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існує об’єктивно для «всіх» учнів (студентів), у суб’єктивні надбання 

окремого учня (студента), які можна оцінити.  

Як вважають В. Бедь (архим. Віктор) і М. Артем’єва, цілеспрямоване 

входження України у світову спільноту модернізації міжнародного порядку в 

контексті визначених пріоритетів майбутнього світоустрою вимагає від 

організаторів вищої освіти поетапно реалізовувати складові наявної 

мегасистеми цілісного освітнього простору, де виразною ознакою її змісту є 

розбудова на компетентнісно-орієнтованій основі [187]. 

Вони вказують на те, що впровадження компетентнісного підходу в 

освітній процес у системі вищої світської і духовної освіти зумовлено 

кількома причинами: 

– по-перше, переходом світової спільноти до інформаційного 

суспільства, де пріоритетним вважається не просте накопичення студентами 

знань та предметних умінь і навичок (мета так званої «знаннєвої 

педагогіки»), а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку 

інформації, здатності до самонавчання упродовж життя, де ці новоутворення 

стають визначальною сферою професійної діяльності людини [188, с.10-11]; 

– по-друге, упровадженням моделі особистісно-орієнтованого 

навчально-виховного процесу як оновленої парадигми освіти, яка передбачає 

визнання студента суб'єктом цього процесу, носієм двох груп якостей через 

уміння навчатися та бажанням вчитися, що можливе за умови, з одного боку, 

оволодінням ним продуктивними (загальнонавчальними) уміннями і 

навичками та розгорнутою рефлексією, а з іншого, – сформованістю 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, її 

результату, самореалізації особистості; 

– по-третє, особливою актуалізацією глобалізації усіх сфер 

життєдіяльності особистості й суспільства в умовах загальноцивілізаційних 

тенденцій сучасного світу, що вимагає від вищої школи надати молодій 

людині елементарних можливостей інтегруватися в різні соціуми, 



 188 

самовизначатися в житті, активно діяти, бути конкурентоспроможною на 

світовому ринку праці [189, с.6-7]. 

Компетентнісний підхід у системі вищої та загальної середньої освіті 

в контексті гармонізації, гуманізації особистості на основі морально-етичних 

цінностей є предметом наукового дослідження вітчизняних науковців – 

І. Драча, П. Бачинського, Г. Гаврищак, І. Гудзик, Т. Гудкової, Н. Дворнікової, 

І. Зязюна, С. Клепко, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, О. Онопрієнко, О. Ситник, 

Т. Смагіної, Г. Терещук, С. Трофименко, С. Трубачевої, Н. Фоменко та 

інших. Серед російських вчених треба виділити М. Авдєєву, В. Болотова, 

Е. Бондаревську, В. Введенського, А. Войнова, Г. Дмитрієва, І. Зимню, 

К. Митрофанова, В. Сєрікова, О. Соколову, Е. Тетюніну, А. Хуторського та 

інших. 

Як методологічна основа забезпечення цілей, змісту та якості вищої 

освіти компетентнісний підхід розглядається значною частиною зарубіжних 

дослідників, серед яких найбільш відомі наступні: С. Адам, А. Бермус, 

Дж. Боуден, М. Лейтер, С. Маслач, А. Мейхью, Дж. Равен, Р. Стенберг, 

Е. Тоффлер, Р. Уайт, Дж Б Форсайт, Р. Хайгерті, Дж Хедланд, Е. Шорт та 

інші. 

Слід зазначити, що аналіз праць, присвячених розвитку 

компетентнісно орієнтованого навчання (А. Хуторський, Дж. Равен, Р. Уайт, 

А. Маркова, І. Зимня) [190; 191; 192], дає можливість умовно поділити цей 

процес на три етапи: 

– перший етап(1960 – 70-ті роки ХХ століття), коли вперше в науковій 

літературі з’являються поняття «компетентність», «компетенція» і 

розпочинається наукова робота над виділенням та систематизацією різних 

видів компетентностей. Компетентність розглядається як результативно-

діяльнісна характеристика освіти, нижнім порогом, рівнем компетентності 

якої є досягнутий рівень діяльності випускника, що необхідний і достатній 

для мінімальної успішності в досягненні його результату [193, с.15-21]; 

http://www.psyh.kiev.ua/index.php?title=Зязюн_І.А.&action=edit&redlink=1
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– другий етап (1970 – 90- ті роки ті роки ХХ століття), у період якого 

вдалося створити перелік ключових компетенцій. Зокрема, Дж. Равен у своїй 

книзі «Компетентність в сучасному суспільстві» дає розгорнуте тлумачення 

цього терміну, наводить список 39 компетентностей, особливу увагу 

зосередивши на категоріях «готовності, «впевненості», «здатності», 

«відповідальності» людини [194, с.14-17]; 

– третій етап (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.), де була спроба 

визначити компетентності як певний освітній результат, домінантою якого, 

попри деякі розбіжності в наукових підходах, є результати досліджень у 

США, вчені яких визначають три основних компоненти в компетентнісній 

освіті (формування знань, умінь і цінностей особистості, зокрема морально-

етичних), де компетенція виступає головною складовою компетентнісно-

орієнтованого навчання. При цьому, система компетентностей в освіті має 

ієрархічну структуру, рівні якої формують [193, с.15-25]: 

– ключовікомпетентності(міжпредметні та надпредметні 

компетентності), які визначаються як здатність людини здійснювати складні 

поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, 

ефективно розв'язуючи актуальні індивідуальні, соціальні й інші проблеми; 

– загально-галузеві компетентності,які набуває особа упродовж 

засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі у всіх класах середньої школи, 

вищого навчального закладу і які відбиваються у розумінні «способу 

існування» відповідної галузі, тобто того місця, яке ця галузь займає у 

суспільстві, а також уміння застосовувати їх на практиці в рамках 

культурнодоцільної діяльності для розв'язування індивідуальних та 

соціальних проблем; 

– предметні компетентності, які набуває особа упродовж вивчення 

того чи іншого предмету, навчальної дисципліни у всіх класах середньої 

школи, вищого навчального закладу протягом конкретного навчального року 

або ступеня навчання [195, с.2-6]. 
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Таким чином, компетентнісний підхід виступає інноваційним засобом 

реформування і модернізації сучасної системи вищої світської і духовної 

освіти. Особливого значення набуває компетентнісний підхід у контексті 

реформування православної богословської освіти (інкорпорація в 

національну систему освіти і Болонський процес), що породжує низку 

проблем із визначенням ключових компетенцій випускника вищого 

духовного закладу. Тому перш ніж спробувати виділити такі групи 

компетенцій, слід надати визначення категоріям «компетентність» і 

«компетенція». 

Поняття «компетентність» (лат. competentia, від competo – спільно 

добиваюся, досягаю, відповідаю, підходжу) у словниках трактується як 

«володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь», «обізнаність у 

чому-небудь», «авторитетність, повноправність» тощо. Або, у широкому 

сенсі слова, «компетентний» (лат. competens, competentis– здатний) – означає 

той, який «знає, досвідчений в певній галузі»; «що має право відповідно до 

своїх знань судити про будь-що». 

У словнику російської мови І.Ожегова слово «компетентний» 

визначається як знаючий, оповіщений, авторитетний у якій-небудь галузі, а 

поняття «компетенція» – як коло питань, в яких хто-небудь добре 

поінформований; коло повноважень, прав. У Словнику іноземних слів 

«компетентність» трактується як володіння знаннями, що дозволяють судити 

про що-небудь, а Радянський енциклопедичний словник дає роз'яснення 

поняттю «компетенція» як знання і досвід у тій або іншій сфері [196, с.132]. 

У всіх цих визначеннях багато загального, що говорить про єдине, але 

водночас багатогранне розуміння поняття «компетентність». Новий словник 

української мови подає цей термін так: «Компетентний – який має досягти 

знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; 

який ґрунтується на знанні; кваліфікований; який має певні повноваження; 

повноправний, повновладний» [197, с. 874]. 
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Компетентність, як вважає О. Ігнатьєва, –це вища ступінь володіння 

знанням або прояв знань [197, с.36]. Н. Брюханова під компетентністю 

розуміє властивість професіонала, яка вказує на його спроможність доцільно 

й ефективно діяти за певних обставин, тобто реалізовувати певні групи 

досвідних надбань стосовно тих чи інших напрямів або етапів здійснення 

діяльності, зокрема професійної діяльності [198, с.40-49].  

Як якісну інтегровану характеристику особистості, що визначає 

ступінь володіння нею сукупністю професійних і соціально значущих 

якостей, які набуті в процесі освіти і служать ефективним механізмом 

реалізації індивідуальних ціннісних потреб, розглядає компетентність 

Е. Царькова [199, с.5-6]. І.Зимняя під компетентністю розуміє «актуальну, 

особистісну якість, що формується, інтелектуально і особистісно обумовлену 

соціально-професійну характеристику людини, що ґрунтується на знаннях» 

[200, с.40]. 

М. Розов поняттю «компетентність» надає перспективний характер, 

пов’язуючи його з асиміляцією нових відкриттів у своїй структурі і 

розробками, що стосуються людського пізнання та практики, а також 

визначає освітні вимоги для кожного типу, профілю, щаблів 

компетентностей. Зокрема, загальнокультурна компетентність представлена 

ним як взаємна сукупність трьох аспектів: смислового (що включає 

адекватність осмислення ситуації в культурному контексті, тобто в контексті 

наявних культурних зразків розуміння, ставлення, оцінки чогось); 

проблемно-практичного (забезпечує адекватність розпізнавання ситуації, 

адекватну постановку й ефективне виконання цілей, завдань, норм при 

певних обставинах); комунікативного (фокусуючого увагу на адекватному 

спілкуванні у ситуаціях культурного контексту з урахуванням відповідних 

культурних зразків спілкування і взаємодії) [201, с. 20-26]. 

Ключова компетентність, на думку українських педагогів (І. Єрмаков, 

Т. Єрмаков, О. Овчарук), є об’єктивною категорією, яка фіксує суспільно 

визнаний комплекс знань, умінь, навичок певного рівня, що можуть бути 
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застосовані у різних сферах діяльності людини. Вона може бути визначена як 

здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, 

культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні 

проблеми. Кожна з таких компетентностей передбачає засвоєння учнем 

(студентом) не окремих, не пов’язаних один з одним елементів знань і умінь, 

а оволодіння комплексною процедурою, в якій для кожного виділеного 

напряму її набуття є відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають 

особистісно-діяльнісний характер [202, с.13-42]. 

Прихильники компетентнісного підходу відштовхуються від 

визначення Радою Європи 5 ключових компетенцій, які характеризують 

наступні напрями:  

 політична і соціальна: здатність брати відповідальність, брати 

участь у прийнятті групових рішень, вирішувати конфлікти 

ненасильницьким шляхом;  

 життєдіяльність у багатокультурному суспільстві: контроль за 

виявом расизму, ксенофобії, клімату нетолерантності; володіння усною і 

писемною комунікацією;  

 володіння інформаційними технологіями, розуміння суті їх 

застосування, сильних і слабих сторін використання інформаційних 

технологій;  

 здатність вчитися протягом всього активного життя [186, с.135]. 

Інші розробники стандартів освіти виділяють такий набір ключових 

компетенцій: 

1) компетенції у сфері пізнавальної діяльності, які ґрунтуються на 

засвоєнні способів самостійного засвоєння знань із різних джерел інформації; 

2) компетенції у сфері суспільної діяльності (виконання ролей 

громадянина, виборця, члена соціальної групи, колективу); 

3) компетенції у сфері трудової діяльності (зокрема вміння 

аналізувати і використовувати ситуацію на ринку праці, оцінювати й 

вдосконалювати свої професійні можливості, навички самоорганізації тощо); 
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4) компетенції у побутовій сфері (включаючи аспекти сімейного 

життя, збереження і зміцнення здоров’я тощо); 

5) компетенції у сфері культурної діяльності (включаючи набір шляхів 

і способів використання вільного часу, які культурно й духовно збагачують 

особистість) [186, с.136]. 

Інтегральні характеристики якості підготовки студентів, пов’язані з 

їхньою здатністю цільового осмисленого застосування комплексу знань і 

способів діяльності стосовно певного міждисциплінарного кола питань, 

А. Хуторський називає освітніми компетенціями [203, с.55-61]. На його 

думку, освітня компетенція – це сукупність смислових орієнтацій, знань, 

умінь, навичок і досвіду діяльності учня (студента) стосовно певного кола 

об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно і 

соціально-значущої продуктивної діяльності. Перелік ключових освітніх 

компетенцій визначається на основі головних цілей вищої освіти, 

структурного подання соціального досвіду і досвіду особистості, а також 

основних видів діяльності студента, що дозволяють йому опановувати 

соціальний досвід, отримувати навички життя і практичної діяльності в 

сучасному суспільстві.  

На думку В. Огнев’юка, за умов, коли освіта стала важливою 

складовою перехідного процесу до сталого розвитку українського 

суспільства, особливо важливо оцінювати її не лише за обсягом отриманих 

знань і вмінь, а й за результативністю їх трансформування в світоглядні 

пріоритети й ціннісні настанови і у відповідні рівні компетенцій [204]. Серед 

них політична й соціальна розкриваються в умінні брати участь у виробленні 

спільних рішень, брати відповідальність на себе, бути активним у 

функціонуванні та поліпшенні діяльності демократичних інститутів; 

економічна забезпечує передумови для повноцінної життєдіяльності в сфері 

матеріального виробництва, розподілу та споживання матеріальних ресурсів; 

мовна стосується опанування усним і письмовим мовленням державною, 

рідною та іншими мовами; форумно-культурна формує здатність до діалогу, 
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взаємоповагу між громадянами, вміння жити у злагоді з представниками 

інших культур, мов і релігій; інформаційна забезпечує засвоєння нових 

технологій, розуміння їх необхідності та вміння їх застосовувати, формує 

критичне ставлення до інформації, що поширюється засобами масової 

інформації; валеологічна формує не лише відповідне ставлення особистості 

до власного здоров’я, але й до людських і матеріальних ресурсів суспільства, 

що пов’язані із здоров’ям; екологічна спрямована на гармонізацію відносин 

людини з природою. Важливе місце посідає компетенція освітня, тобто 

розуміння необхідності й готовності до безперервної освіти впродовж життя, 

прагнення до постійного збагачення свого духовного світу, оволодіння 

скарбами культури. 

Отже, незважаючи на деякі відмінності в наведених переліках освітніх 

компетенцій, слід зазначити, що в якості ключових виділяються соціально-

політичні, соціокультурні, морально-етичні і особистісно-смислові. 

Відтак, поняття «компетенція» та «компетентність» трактуються по-

різному. Так, Словник іноземних слів розкриває поняття «компетентний» як 

такий, що володіє компетенцією – колом повноважень певної галузі, особи 

або колом справ: competent (франц.) – компетентний, правомірний; competens 

(лат.) – відповідний, здібний; competence (англ.) – здібність (компетенція) 

[205]. У більшості зарубіжних досліджень останніх років (скажімо, 

Cl. Beelishe, M. Linard, B. Rey, L. Turkal, M. Joras і ін.) поняття «компетенція» 

трактується не як набір здібностей, знань та вмінь, а як здібність чи 

готовність мобілізувати усі ресурси (організовані в систему знання та вміння, 

навики, здібності й психологічні якості), необхідні для виконання завдання 

на високому рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відповідно до цілей і 

умов перебігу процесу [206, с.31-32]. 

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, 

Performans and Instruction), поняття компетентності визначається як 

спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання 
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або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок і 

відносин, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або 

виконувати певні функції, спрямовані на набуття певних стандартів у галузі 

професії або виду діяльності [207, с.20]. Експерти визначають поняття 

компетентності (competency) як здатність успішно задовольняти 

індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені завдання. Кожна 

компетентність побудована на комбінації (поєднанні) взаємовідповідних 

пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, емоцій, 

поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна мобілізувати 

для активної дії. 

Ґрунтовним науковим підходом відзначається розгляд поняття 

«компетентності»Міжнародною комісією Ради Європи,якою було 

сформульовано перелік ключових компетенцій із використанням логічно 

визначеного ряду:вивчати – шукати – думати – співпрацювати – діяти –

адаптуватись. При цьому, переліквосьми ключових компетенційдля навчання 

упродовж життя, якими повинен володіти кожний європеєць, визначені як 

робочою групою з підготовки звіту Європейській раді в Стокгольмі, так і 

Єврокомісією, що включає:  

 навички рахування та письма / компетенція в галузі рідної мови;  

 базові компетентності в галузі математики, природничих наук та 

технологій / математична і фундаментальна природничо-наукова та технічна 

компетенції;  

 іноземні мови /компетенція в сфері іноземних мов;  

 використання інноваційних технологій / або інформаційні та 

комунікаційні технології / комп’ютерна компетенція;  

 здатність та уміння навчатись /навчальна компетенція;  

 соціальні навички / міжособистісна, міжкультурна та соціальна 

компетенції, а також громадянська компетенція;  

 підприємницькі навички /компетенція підприємництва;  
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 загальна культура та етика / культурна та духотворна компетенції 

[209]. Саме остання знаходиться в предметному полі богословської освіти. 

Таким чином, поняття «компетентність» визначає здатність 

особистості ефективно здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні і соціокультурно орієнтовані види діяльності, основними 

характеристиками якої є: багатофункціональність, універсальність, 

надпредметність, об’ємність, інтелектуальна насиченість, дієвість, 

соціальність, духовність. Як системний об’єкт, компетентність має в своєму 

складі взаємопов’язані і взаємообумовлені компоненти: 

– когнітивно-пізнавальний компонент (набуті поліпредметні знання, 

уміння і навички; здатність засвоювати нові знання і формувати уявлення про 

навколишній світ; здатність відтворювати в свідомості образ світу й 

алгоритм діяльності з метою його перетворення; здатність екстраполяції 

образу і результату діяльності відповідно габутих знань і досвіду тощо); 

– емоційно-оцінювальний компонент (здатність адекватного 

емоційного реагування на проблемну ситуацію; здатність до морально-

етичного й духовного саморозвитку і самореалізації; сформованість ціннісно-

смислової сфери особистості тощо); 

– поведінковий компонент (мотиваційно-вольові можливості 

особистості; здатність до мобілізації відповідних ресурсів, необхідних для 

активної дії тощо). 

Отже, поняття компетентності в сучасній освіті набуває статусу 

ґрунтовного принципу підготовки не тільки фахівця і професіонала в певній 

сфері практичної діяльності, але й в формуванні особистості, здатної до 

ціложиттєвого навчання й духовного розвитку на основі засвоєння морально-

етичних цінностей, принципів, норм і настанов.  

Реформування системи богословської освіти, впровадження в її 

організацію принципів Болонського процесу вимагає застосування 

компетентнісного підходу і в системі духовної освіти. В цьому аспекті 
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значної модернізації потребують інформаційний і операційний компоненти 

богословської (професійної духовної) освіти.  

Як зазначає М. Закович, інформаційний компонент змісту духовної 

освіти передбачає оволодіння як богословськими, так і світськими знаннями. 

Головне ж його призначення – це надання особі знань про віровчення певної 

релігійної конфесії, утвердження глибокої віри в Бога і вимога до людини 

змінитися відповідно до образу Божого. Крім інформаційного компоненту, 

зміст духовної освіти включає й операційний компонент, тобто учать 

студентів у виконанні релігійно-культових дій (богослужбової та 

гомілетичної практик). Ця складова духовної освіти сприяє підготовці 

священнослужителів до проведення богослужінь, що забезпечується 

вивченням пасторальних дисциплін, а саме: пастирського богословʼя, 

патрології, гомілетики, літургіки, педагогіки, психології тощо [210, с.42-44].  

Ці компоненти богословської освіти відображають два основні 

завдання богословської освіти – церковного та духовного виховання 

майбутнього священнослужителя і формування особистості богослова не 

тільки освіченого в сфері пасторальних дисциплін, але й здатного 

позиціонувати ставлення Церкви до соціальних питань. На це і вказує 

архиєпископ Антоній (Паканич): «духовна освіта повинна складатися із двох 

компонентів – церковності і науковості» [125].  

Отже, богослоська освіта передбачає як набуття богословських знань, 

участь у розвитку богословської науки, так і істинне воцерковлення 

майбутнього священнослужителя, духовне зростання й свідоме занурення в 

церковне служіння. На цьому, зокрема наголошує єпископ Переяслав-

Хмельницький Епіфаній, ректор КПБА: «Завдання нашої Духовної Школи 

полягає в тому, щоб в один і той же час і в одному і тому ж освітньому 

процесі зв’язати сприйняття знань, формування духовності, виховання віри... 

Богословська освіта в сучасних умовах нашого життя покликана бути не 

лише процесом підготовки до священичого служіння в майбутньому, а бути 

хрестом і духовним подвигом. Накопичення знань не повинно відбуватися у 
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відриві від життя Церкви і суспільства. Усі знання, які ви придбали і 

придбаєте в стінах Духовної Школи, не повинні залишатися тільки вашим 

особистим надбанням. Вже тепер, будучи студентами, вчіться реалізовувати 

свій духовний, інтелектуальний і творчий потенціал в плідних ініціативах на 

славу Святої Матері Церкви» [211]. Єпископ Климент з цього приводу 

зауважує, що крім інтелектуального методу вивчення богослов’я існує ще і 

шлях досвіду, тобто такий, що здійснюється за допомогою молитви і 

причетності до таємничого життя Церкви. Ці шляхи не виключають, а 

взаємодоповнюють друг друга, сприяючи формуванню цілісного знання [3]. 

З іншого боку, виклики сучасної епохи стимулюють православні 

Церкви освоювати нові методи проповіді, нові способи місії, нові простори 

комунікації. Священнослужитель повинен володіти здатністю давати 

богословську оцінку найгострішим проблемам сучасності, навіть тим, які 

безпосередньо не пов'язані з церковним життям. Тому, окрім суто 

богословських, у програмі богословської освіти повинен бути присутній 

великий цикл загальногуманітарних дисциплін. Така освітня програма 

покликана розвинути в майбутніх священнослужителях здібність до аналізу, 

уміння самостійно мислити і правильно інтерпретувати ті або інші обставини 

життя соціуму. Важливо, щоб священнослужитель робив це виключно через 

призму Священного Писання і переказу своєї Церкви. 

Як було зазначено раніше, компетентнісний підхід у вищій освіті 

виступає якісним показником впровадження Болонського процесу, що 

формує уявлення про результат освіти – компетентну, освічену, духовно 

розвинену особистість (як таку, що володіє ключовими компетентностями). 

Впровадження Болонського процесу в систему вищої богословської освіти 

також пов’язане із компетентнісним підходом.  

Сучасні світські й церковні науковці неоднозначно ставляться до ідеї 

організації компетентнісно орієнтованого навчання у вищих духовних 

навчальних закладах. Так, О. Четверікова вважає, що компетентність можна 

міняти відповідно до потреби моменту, і вона у результаті замінить реальні 
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знання [212]. Вона зазначає, що підготовка нових кадрів православних 

богословів за Болонською системою буде копіюванням католицько-

протестантської системи теології. Хоча ми обстоюємо думку, що 

використання позитивного досвіду розвитку богословської освіти в цих 

конфесіях може стати потужним джерелом модернізації православної 

духовної освіти. 

Проте більшість представників наукової та духовної спільнот 

відзначають позитивні аспекти від реформування богословської освіти 

відповідно принципів Болонського процесу, зокрема компетентнісного 

підходу, вказуючи на те, що модернізація богословської освіти може 

поєднувати святоотцівські традиції духовного виховання і науковості 

теологічної освіти [3; 7; 18; 114; 135; 209; 211].  

Так, В. Бедь зазначає, що саме три універсалії повинні бути 

цементуючими у сучасній богословській освіті: наука, знання як плід 

продуктивного спілкування зі світом і з Богом на основі глибинного 

прагнення до істини, краси, справедливості, християнської любові та 

досліджень як на публічному, так і особисто церковному рівнях [209].  

Український філософ О. Філоненко стверджує: «Коли богослов’я 

існує всередині університету, процес підтримки й продуктивності один 

одного взаємні. Наука завдяки присутності богослов’я в університеті може 

одержати публічні дискусії про єдність і гармонізацію людського знання; 

богослов’я, церковне богослов’я, входячи в університет, отримує 

безсумнівну перевагу, тому що воно зустрічається із загубленими з відомих 

причин богословськими науковими стандартами, які необхідно повертати» 

[213]. А це, значною мірою, може слугувати й модернізації вищої духовної 

освіти. 

Таким чином, виникає проблема виділення ключових 

компетентностей майбутніх випускників вищих духовних навчальних 

закладів, яка полягає у подоланні протиріччя між двома основними 

завданнями богословської освіти – духовним вихованням і набуттям 
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богословських знань. На нашу думку, таким чинником може виступити 

перманентна інкорпорація соціального вчення православних Церков у 

систему їхньої богословської освіти.  

Науково-богословська освіта в українських православних Церквах 

орієнтована на вивчення православного вітчизняного богослов’я і світової 

соціально-філософської скарбниці інтелектуальної думки. Значна роль у 

цьому належить соціальному вченню Церкви, яке дає чітке християнсько-

богословське уявлення про суспільство, суспільне життя, державу і 

геополітику. Кожна з богословських дисциплін має своє бачення, 

інструментарій і методологію в осягненні тих або інших явищ соціального 

життя. І лише соціальна доктрина Церкви дає сфокусоване й інтегральне 

розуміння соціальної проблематики людської життєдіяльності.  

Як зазначає Б. Чопей, одне з найважливіших завдань соціального 

учення Церкви – сформувати богословське, соціальне і філософське 

мислення християнина, тобто створити комплексний підхід до рішення 

проблем людського буття. Інтегральне, цілісне духовно-соціальне 

прогнозування допоможе християнину усвідомлено увійти до нового поля 

соціального служіння і зайняти активну позицію християнської присутності у 

сфері культури й освіти [164].  

Отже, якщо вважати за основну мету богословської освіти підготовку 

священнослужителів і пастирів, які несуть у світ християнське вчення, то 

саме імпліфікація соціальної доктрини в систему богословської освіти сприяє 

формуванню не тільки богословських знань, але й моральному розвитку і 

формуванню суспільно-громадянської позиції майбутнього 

священнослужителя. Застосовуючи такий підхід, можна виділити три групи 

ключових компетентностей у богословській освіті:  

 компетентності в сфері богословських знань,  

 морально-етична компетентність,  

 соціальна / громадянська компетентність. 
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Повноцінна інкорпорація соціального вчення Церкви в систему 

богословської освіти сприятиме формуванню основних компетенцій 

виділених груп компетентностей і виступатиме інтегруючим чинником, що 

об’єднує як духовне виховання і розвиток майбутнього священника, так і 

набуття ним богословських знань.  

Схематично таку позицію представлено на рис. 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Інкорпорація соціального вчення Православної Церкви в 

систему богословської освіти в контексті компетентнісного підходу 
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культових дій – богослужбова та гомілетична практика) сферах богослов’я; 

підготовку до місіонерської діяльності тощо; 

Ключові групи компетентностей в богословській освіті 

Морально-етична 

компетентність 

Моральний 

розвиток 

особистості 

священнослужите

лів, формування 

моральної і 

ціннісної 

свідомості 

Предметні, теоретичні 

компетенції, 

формування освіченої 

особистості богослова, 

знання 

Інкорпорація соціального вчення 

Православної Церкви в систему 

богословської освіти 

Формування 

суспільно-громадської 

позиції духовенства, 

компетенції в сфері 

соціального служіння 

Соціальна / 

громадянська 

компетентність 

Компетентності в 

області богословських 

знань 



 202 

2) морально-етична компетентність – висока моральна розвиненість 

особистості священнослужителів, формування моральної і ціннісної 

свідомості, усвідомлення й прийняття духовних і християнських цінностей; 

3) соціальна / громадянська компетентність – сформованість 

суспільно-громадянської позиції священнослужителя як члена суспільства і 

громадянина, компетенції в сфері соціального служіння і соціальної роботи, 

обізнаність в актуальних соціальних питаннях і ставленні до них Церкви. 

Морально-етична і соціальна/громадянська компетентності 

детальніше будуть розглянуті в наступних підрозділах дослідження як 

ключові компетентності, формуванню яких сприяє інкорпорація соціального 

вчення в систему богословської освіти, тому зупинимося на компетентності в 

сфері богословських знань, з якими пов’язані зміст і форми навчального 

процесу у вищих духовних навчальних закладах. Визначимо декілька 

основних аспектів компетентнісного підходу в набутті богословських знань. 

По-перше, компетентнісний підхід повязаний із створенням освітніх 

стандартів у богословській освіті.  

Згідно «Концепції вищої духовної освіти Української Православної 

церкви» [2], церковний освітній стандарт базової вищої духовної освіти 

фахівця в галузі православного богослов’я (семінарія, бакалавріат академії) 

включає загальнообов’язкові дисципліни нормативного циклу, які становлять 

не менше 80% навчального навантаження, і дисципліни варіативного циклу 

та факультативи, які становлять не більше 20% навчального навантаження. 

Співвідношення між загальнообов’язковими дисциплінами нормативного 

циклу і дисциплінами варіативного циклу та факультативами визначається 

вченими радами духовних семінарій відповідно до потреб навчального 

процесу.  

Церковний освітній стандарт УПЦ МП для підготовки фахівця вищої 

наукової кваліфікації в галузі православного богослов’я (академія) включає в 

себе загальні дисципліни, які становлять не менше 30% навчального 

навантаження, та дисципліни спеціалізації, які становлять не більше 70% 
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навчального навантаження, включаючи час на написання кваліфікаційної 

роботи. Співвідношення між нормативними дисциплінами і дисциплінами 

спеціалізації визначається вченими радами духовних академій відповідно до 

потреб навчального процесу.  

Як зазначалося в попередньому розділі дисертаційної роботи, сучасна 

вища богословська освіта в Україні не інтегрована в систему національної 

освіти, тому освітній стандарт визначається Учбовим комітетом УПЦ КП. 

По-друге, компетентнісній підхід визначає зміст навчального процесу 

в духовному навчальному закладі, що і формує комплекс компетенцій 

майбутнього священнослужителя в сфері богословських знань.  

Так, наприклад, церковний освітній стандарт спеціаліста в сфері 

православного богослов’я передбачає набуття наступних компетенцій:  

 знання Священного Писання і тлумачення його святими отцями, 

а також засвоєння навичок із православної герменевтики й екзегези;  

 знання православного віровчення і моралі, а також розуміння їх 

святими отцями;  

 знання святоотцівської спадщини;  

 знання церковної історії;  

 знання історії церковних розколів, виникнення єресі, 

особливостей іноконфесіональних віровчень;  

 знання основ церковного права;  

 володіння теоретичними знаннями і практичними навиками в 

області православної літургіки;  

 знання православної етики і аскетіки, особливостей духовно-

етичного становлення людини;  

 уміння проповідувати слово Божіє і володіння навичками 

місіонерського і соціального служіння;  

 знання історії розвитку філософії і основних сучасних 

філософських концепцій;  

 знання впливу релігії на культуру, суспільство і особистість;  
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 знання співвідношення релігії і науки, розуміння сенсу релігійних 

і нерелігійних інтерпретацій даних науки;  

 знання історії і особливостей церковного мистецтва;  

 знання і розуміння процесів секулярізаціїта природи релігійного 

модернізму і фундаменталізму;  

 розуміння принципу свободи совісті і віросповідання, знання 

основних положень Конституції і державно-правових документів 

регулюючих правове положення релігійних організацій;  

 знання в області класичної логіки, прийомів і способів ведення 

дискусії і полеміки;  

 володіння навичками навчально-методичної, науково-дослідної, 

організационно-управлінської, експертно-консультаційної, реабілітаційної, 

научно-літературної, педагогічної і редакторської роботи [214]. 

По-третє, формуванню компетентності в галузі богословських знань 

сприяє впровадження різноманітних форм навчального процесу. 

Значну увагу такій формі навчання, як лекційно-семінарське, приділяє 

УПЦ МП і РПЦ. Так, один з відомих богословів РПЦ, ієромонах Іларіон 

Алфеєв (тепер митрополит, голова ВЗЗ РПЦ), вказує на необхідність 

розробки нової (виховуючої) концепції лекції, під час якої викладач має не 

вичерпувати повністю зміст теми, а вводити студентів у її проблематику, 

ставити запитання, на які вони мають знайти відповіді самостійно, згідно з 

відповідним списком літератури і рекомендованої джерельної бази. Крім 

удосконалення такої форми богословської освіти, як лекція, подібні завдання 

ставляться і щодо семінарів, системи контролю знань, зокрема екзаменів (у 

письмовій формі), співбесід тощо [28]. Патріарх Кирило вважає, що підбір 

викладачів високого рівня має особливе значення: «Духовне життя дуже 

залежить від того, хто навчає, і від тих, хто навчається. Адже лекційний 

процес, загалом навчальний процес – це рух у дві сторони. І кожен, хто мав 

досвід викладання, знає, що викладачеві чи професору доводиться 
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враховувати рівень аудиторії, пристосовуватися до аудиторії <…> Рівень 

викладачів – це дуже важливо» [404, с.355].  

Аналіз форм богословської освіти показує, по-перше, наявність у ній 

монологічних (лекцій, проповідей), діалогічних і медитаційних форм. По-

друге, простежується спроба вдосконалення цих форм у напрямку активізації 

творчої діяльності студентів, їх самостійної роботи. По-третє, передбачено 

вдосконалення системи контролю знань (екзамени, співбесіди тощо), 

письмових робіт (курсові, дипломні), стажування, практики, магістерських та 

докторських праць.  

Отже, сучасна богословська освіта повинна, не втрачаючи своєї 

укоріненості в православній традиції, відповідати на проблеми, які ставлять 

перед сучасною людиною секулярне суспільство, світська культура і наука. 

Для цього необхідна тісна взаємодія богословського і загальногуманітарного 

знання. Гострі проблеми соціології, антропології, сучасної культури, 

філософії повинні зайняти важливе місце в учбовому процесі. Без критичного 

осмислення всіх реалій сучасного світу не можна говорити про повноцінну 

освіту, саме тому виникає необхідність повноцінної інкорпорації соціального 

вчення Православної Церкви в навчальний процес у системі богословської 

освіти. Це в свою чергу сприятиме реалізації двох основних векторів завдань 

богословської освіти – набуття богословських знань і духовне та моральне 

становлення особистості священнослужителя, формуванню ключових 

компетентностей майбутнього священнослужителя: компетентності в 

предметній сфері православного богослов’я, морально-етичної 

компетентності, соціальної (громадянської) компетентності. 

 

2.2 Духовні цінності як основа морально-етичної компетентності 

священнослужителя 

Проблема цінностей стосується сфери внутрішнього духовного життя 

особистості і, водночас, вимагає вирішення її в загальній соціально-

легітимній формі. Пошук загальнозначущих морально-ціннісних орієнтирів 
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соціального розвитку потребує ретельного вивчення природи релігійних 

цінностей, їх змісту, структури й характеру функціонування. В українських 

реаліях особливе значення має наукове вивчення християнських цінностей, 

оскільки саме християнство історично було і залишається основною формою 

релігії українців, і саме християнські цінності є одним з найважливіших 

факторів, що впливають на формування й розвиток національної культури, 

політики, освіти йінших сфер суспільного та духовного життя. 

Питання релігійної духовності, християнської етики, впливу 

християнства на сучасний моральний стан суспільства є предметом широкого 

обговорення в сучасній українській релігієзнавчій літературі.  

Йдеться про необхідність виокремлення релігійно-ціннісної 

проблематики як такої, що має самостійне наукове значення, а також 

осмислення природи християнських цінностей, розуміння і пояснення їхньої 

сутності, визначення основних характеристик і форм існування, структурних 

рівнів організації і закономірностей розвитку. Особливого значення набуває 

вивчення структури ціннісної свідомості студентів вищих духовних 

навчальних закладів, майбутніх священнослужителів у контексті 

впровадження компетентнісного підходу в систему православної 

богословської освіти.  

Як вже зазначалося в дисертаційному дослідженні, однією з ключових 

компетентностей, які набувають майбутні священнослужителі, є морально-

етична компетентність, яка виражається у високій моральній розвиненості 

особистості священнослужителів, формуванні моральної і ціннісної 

свідомості, усвідомленні й прийнятті духовних і християнських цінностей. 

Отже, формування морально-етичної компетентності священнослужителя 

пов’язане із моральним вихованням і розвитком у контексті православної 

християнської традиції, формуванням християнської моральної свідомості. 

Для розуміння структури морально-етичної компетентності доцільно 

розглянути поняття «моральний розвиток особистості» й «моральна 

свідомість і самосвідомість». 
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Проблема морального розвитку як наукова проблема вперше виникає 

на початку XX століття в якості однієї з основних проблем соціальної 

психології. Закордонні психологічні дослідження моральності були розпочаті 

наприкінці 20-х – початку 30-х років XX століття. Авторами першого 

фундаментального дослідження в сфері моральної поведінки були 

X. Хартшорн і М. Мей. Дослідження були спрямовані на пошуки 

пояснювальних схем і способів емпіричного вивчення моральних феноменів. 

Перші спроби теоретичного осмислення проблеми морального 

розвитку особистості в психології являли собою не що інше як спробу 

перенести у цю сферу понять і уявлень, вироблених в іншій області. Зокрема, 

перенесення у сферу морального розвитку теорії розумового розвитку 

здійснив Ж. Піаже і продовжив роботу в цьому напрямку Л. Кольберг [215].  

Ґрунтуючись на працях Ж. Піаже, американський психолог 

Л. Кольберг розробив свою теорію, що показує взаємозв’язок морального й 

розумового розвитку. Він розробив рівневу концепцію моральної свідомості, 

яка розкриває процес інтеріоризації соціальних норм. На його думку, поняття 

про добро й зло, справедливість, обов’язок не виникають раптово, у 

завершеному вигляді. Моральне становлення – тривалий процес, що включає 

в себе кілька етапів. Л. Кольберг виділив три рівні морального мислення: 

доморальний (доконвенційний) рівень; рівень конвенційної моральності; 

рівень автономної моральності (постконвенційний). 

У вітчизняних дослідженнях моральний розвиток як самостійна 

проблема особливо починає привертати увагу вчених у 1970-ті роки. В 

останні десятиліття стали інтенсивно проводитися експериментальні 

психологічні дослідження з цієї проблеми. У сучасний період з’являються 

роботи, присвячені проблемі періодизації морального розвитку особистості 

(В. Блюмкін, А. Зосимовський, Б. Ніколаєвич та ін.). У роботах Л. Божович, 

Д. Ельконіна, С. Рубінштейна сформульовано положення, що розкривають 

моральний розвиток дитини як результат інтеріоризації соціальних норм 

діяльності й відносин. У руслі теорії діяльності (Д. Ельконін, О. Запорожець, 



 208 

О. Леонтьєв та ін.) моральний розвиток виступає як присвоєння дитиною 

моральних норм, їх узагальнення й перетворення у внутрішні «моральні 

інстанції». У межах цієї теорії одержали розвиток ідеї Л.Виготського про 

соціальну природу психіки дитини [216; 217] . 

Структурним утворенням морального розвитку особистості виступає 

моральна свідомість. Так, А. Малихін (на основі аналізу різних підходів 

вчених до визначення структури моральної свідомості) виділяє такі її 

структурні компоненти, характерні для кожного із підходів [218]: 

– когнітивний: моральні уявлення; моральні поняття; моральні знання; 

– світоглядний: моральні переконання; моральні ціннісні орієнтації; 

ставлення, інтерес до моральних проблем; 

– поведінковий: моральний мотив; моральні стосунки; 

– емоційний: моральні почуття. 

Когнітивний компонент моральної свідомості становить фундамент, 

базу, на якій ґрунтується світоглядний компонент, тобто моральні 

переконання, ціннісні орієнтації, інтереси. 

Щодо поведінкового компонента, то М. Боришевський, визначаючи 

роль моральних переконань у процесі становлення особистості, зазначає, що 

ступінь сформованості моральних переконань є одним із найважливіших 

критеріїв оцінювання рівня соціальної зрілості особистості: «Переконання – 

це певні знання, в правильності і життєвій важливості яких людина глибоко 

впевнена і які слугують їй керівництвом до дії…моральні переконання…є 

розумінням про взаємини людей, їх вчинки і якості, про норми і правила 

поведінки, в істинності і важливості яких особистість глибоко переконалася, 

які вона прийняла, пережила, з якими вона зжилася» [220, с. 229]. В основі 

тієї чи іншої дії або вчинку завжди лежить переконання, яке виражає 

суб’єктивне ставлення до них. 

Важливим елементом і поняттям моральної свідомості є ціннісна 

орієнтація як здатність моральної свідомості постійно за різних обставин 

спрямовувати думки й дії людини на досягнення певної моральної мети і 
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результату. Моральні цінності – це інтегральне утворення моральної 

свідомості, яке включає в себе моральні норми, оцінки, уявлення, поняття, 

принципи, ідеали, що тісно пов’язані з мотивами і потребами та забезпечує 

спрямованість свідомості особистості на досягнення вищих моральних цілей, 

які регулюють поведінку на основі добра і зла. 

Під моральними стосунками розуміється ставлення людини, яке 

формується в результаті її взаємодії з оточуючими людьми та предметами на 

основі додержання норм моралі. 

Щодо емоційного компонента моральної свідомості, то основними 

його елементами є моральні почуття. Це почуття, в яких виявляється стійке 

ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе. Їх 

джерелом є спільне життя людей, їх взаємини, боротьба за досягнення 

суспільних цілей. До них належать почуття симпатії й антипатії, уподобання 

і відчуженості, поваги і презирства, вдячності й невдячності, любові та 

ненависті. Серед моральних почуттів особливо слід виділити почуття 

товариства і дружби, патріотизму, почуття обов’язку й совісті. Ці почуття 

зумовлені світоглядом – системою поглядів і переконань людини. Моральні 

почуття породжуються системою людських відносин і етичними нормами, 

що регулюють ці відносини. Моральні почуття є внутрішніми побудниками 

до звершення вчинків. 

Для визначення рівнів сформованості моральної свідомості 

особистості В.Фольваркова [221, с.15-19] визначила такі основні показники 

сформованості моральної свідомості:  

– важливий показник сформованості моральної свідомості особистості 

моральні знання, джерельна база моральної свідомості людини; 

– моральні знання можуть існувати в свідомості особистості у вигляді 

моральних уявлень, понять, переконань; 

– знання на рівні моральних уявлень, ознак та понять не можуть бути 

показниками сформованої моральної свідомості. Вони визначають лише стан 

формування моральної свідомості на одному із рівнів; 
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– моральні переконання як вищий рівень моральних знань є 

фундаментом сформованої моральної самосвідомості, на основі якого 

виробляється навичка правильної поведінки, що переростає у звичку за будь-

яких умов поводитися гідно, тобто моральні переконання стають основою 

моральних вчинків, совістю людини; 

– процес засвоєння і застосування моральних знань тісно пов’язаний 

із такою вищою психічною функцією, як почуття; 

– стан переживання людиною моральних почуттів (сором, страх, 

радість, провина, сумнів, гідність тощо) є показником моральної свідомості. 

Отож, показниками рівнів сформованості моральної свідомості 

особистості можуть бути моральні знання, моральні судження з приводу 

мотивів, моральні почуття і поведінка. 

Принципово новим підходом до розуміння морального становлення 

особистості виступає християнська психологія, у межах якої виділена 

духовність як особливий предмет дослідження. Виділяються кілька 

принципових рівнів у структурі особистості, що співвідносяться зі ступенем 

її духовного наповнення. Для кожного щабля духовного росту характерні 

свої етичні цінності, особливі уявлення про благо, добро, щастя [222, с.49-

57]. 

В релігійній свідомості мораль завжди має божественне походження, 

а Бог виступає мірилом добра і доброти, тому будь-яка дія повинна знайти 

своє обґрунтування в Ньому. Тільки Бог у релігійній свідомості володіє 

категоріальними функціями для життя людини. Він визнається 

фундаментальним першопринципом і першоосновою порядку. Щодо 

соціального порядку, Бог постає як законодавче начало, від якого похідні всі 

інші норми та цінності людського буття. Як верховний регулюючий принцип, 

Він не дозволяє соціальному життю втратити гармонійні форми. 

Встановлюючи, на думку віруючих, духовно-моральний порядок, Бог являє 

собою вищу, абсолютну досконалість, втілення того морального ідеалу, до 

якого повинна прагнути людина. Як абсолютна особистість, Бог є втіленням 
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абсолютного ступеня моральності. Люди не мають права змінювати моральні 

закони чи пристосовувати їх до своїх інтересів, тому що це є сфера, над якою 

вони не підвладні. Бог вказує закон поведінки і цей закон має всезагальний, 

об’єктивний та абсолютний характер. Набуваючи форми закону, релігійна 

мораль заперечує свободу всіх воль, окрім тієї, яка її засновує, тобто волі 

Бога. Зневажання божественних законів призводить до розплати – або в 

цьому, або в потойбічному світі. В такий спосіб, згідно релігійного 

світобачення, Богом закладаються основи етики, котрі людиною, як його 

творінням, не можуть піддаватися сумніву. Отже, для релігійної свідомості 

неможлива ситуація зневажання заповітів Бога, їх дотримання є сприянням 

для існування космічного порядку, який встановлений Творцем. 

Л. Рувінським була запропонована концепція ціннісного, усвідомлено-

емоційного засвоєння моральності. Механізм засвоєння моральних норм і 

принципів ґрунтується на емоційному відношенні до них, єдності знання й 

переживання. Моральне становлення є поетапним процесом, спрямованим на 

оволодіння соціально-адекватними зразками моральної поведінки. Рівні 

моральної вихованості задаються через співвідношення між знанням і 

поведінкою. Моральна переконаність включає «інтелектуально-емоційну» і 

власне зовнішню практичну дію, які об’єднані в цілісну структуру [219]. 

Отже, моральний розвиток особистості – це процес реалізації 

моральних вимог, що здійснюється через протиборство добра й зла і виступає 

як реальна моральна діяльність особистості, основними компонентами якої є: 

ціннісно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний і поведінково-

результативний. Тобто, моральний розвиток особистості представляє собою 

складний стадіальний процес, пов’язаний із формуванням пізнавального, 

емоційного і поведінкового компонентів моральної свідомості. Показниками 

рівнів сформованості моральної свідомості особистості можуть бути 

моральні знання, моральні й духовні цінності, моральні судження з приводу 

мотивів, моральні почуття і поведінка. Виходячи з наведеного аналізу 

структури моральної свідомості особистості, слід зазначити, що основним її 
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структурним утворенням є моральні й духовні цінності, усвідомленість і 

прийняття яких виступають основою морально-етичної компетентності 

особистості. Отже, саме моральний розвиток особистості 

священнослужителя через прийняття духовних християнських цінностей і є 

основою формування морально-етичної компетентності майбутніх 

священнослужителів в процесі отримання богословської освіти (як одне з 

головних завдань – виховання пастиря і священика). 

Для розуміння сутності і структури морально-етичної компетентності 

священнослужителя розглянемо поняття «цінність», «ціннісні орієнтації», 

«духовні цінності». 

 Поняття «цінність» в науковій літературі розглядається як 

багатоаспектне явище. Так, у циклі філософсько-соціологічних дисциплін 

(В. Тугарінов, О. Дробницький, К. Абульханова-Славська, Г. Ділігентський 

та інші) категорія ціннісних орієнтацій співвідноситься з категоріями норм і 

цінностей, нормативно-ціннісних систем і соціальної дії, в циклі конкретно 

соціологічних дисциплін (І. Бестужев-Лада, В. Лісовський, М. Іконнікова, 

І. Кон, В. Ядов та інші) – з категоріями мотивації та управління діяльністю 

людей та їх об’єднань, в циклі психологічних і соціально-психологічних наук 

(М. Бобнєва, Б. Паригін, Д. Фельдштейн, Б. Додонов, В. Семенов та інші) – з 

категоріями, які описують механізми поведінки і діяльності, їх регуляції. 

Велику увагу поняттю цінності приділяли відомі філософи і соціологи 

Заходу (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. Рикерт, М. Вебер, У. Тойнбі, П. Сорокін, 

Н. Луман та інші). В своєму аналізі світової історії і цивілізації вони 

прагнули виявити якісну своєрідність кожного етапу суспільного розвитку. 

Вони вважали, що суспільство є системою переконань і цінностей, в якому 

проявляється сила емоційних почуттів, які виражають дух того чи іншого 

народу. Вони необхідні для збереження єдності й згуртованості соціальних 

форм, пов’язаних різними соціальними відношеннями. Тому самі соціальні 

відношення можуть бути зрозумілими тільки якщо будуть зрозумілі цінності, 

які становлять основу соціального життя. 
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Е. Дюркгейм і М. Вебер включали цінності в структуру життя 

суспільства, яке на їх погляд, створює регуляційну сукупність законів 

збереження діючої системи, для її управління та збереження в рівновазі [226, 

с.106-114]. Концепція збереження існуючих цінностей висвітлює їх важливу 

регулятивну функцію. Значимість цінностей у підході М. Вебера 

проявляється в тому, що в основі системи соціальних відношень він бачив 

переконання і цінності. Домінуючу роль у духовному житті суспільства 

відіграють матеріальні й ідейні інтереси. Це сприяло розвитку теорій про 

переважну роль суб’єктивного фактору в суспільних процесах. Людське 

життя, за М. Вебером, різноманітне та мінливе, при цьому воно керується 

мінливими мотивами і намірами. Тому необхідно зрозуміти, які наміри 

мають люди, до яких цілей прагнуть, які їх цінності, бо саме вони надають 

значення діям та соціальним явищам. 

Аналіз мотиваційної основи поведінки є і в працях Т. Парсонса. За 

його підходом, соціальні закони обмежені цінностями. Ніяке суспільство, 

жодна схема соціальної поведінки не може бути осмисленою, якщо не буде 

вираженою за допомогою моделі, яка пояснює мотивацію. Вона надає 

значення соціальним явищам. При цьому, в ідеальному типі головною є 

ціннісна мотивація. Системи цінностей, ціннісних установок історично і 

локально розрізняються. Тим самим підкреслюється відносність системи 

цінностей [227]. 

Одне з головних місць у дослідженні цінностей і їх ролі в аналізі 

соціальної поведінки займають праці П. Сорокіна. Він прагнув розкрити 

механізм суспільного життя на основі аналізу факторів соціальної поведінки. 

Спільне життя людей у нього виражається як система залежностей різних 

ступенів і форм. Найбільш значимою такою формою є соціальна, яку 

П. Сорокін визначає як психічну взаємодію індивідів, яка реалізується в 

актах їхньої поведінки. Серед багатьох актів поведінки можна виявити 

механізм соціального контролю у вигляді стандартів і соціальних санкцій. 
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Стійкість форм соціальної поведінки залежить від соціально-мотиваційних 

аспектів поведінки, від домінуючих систем цінностей [228]. 

У А. Тойнбі людське суспільство – це безмежна різноманітність 

різних типів культур, зі своїми специфічними цінностями, внутрішнім 

духовним життя, які, з їх точки зору, можуть розглядатися як світогляд у 

конкретних історичних формах їх існування. 

Велике місце особистісним установкам і цінностям при аналізі причин 

та рухомих сил суспільного життя було відведено в працях У. Томаса і 

Ф. Знанецького [229]. В їх теорії соціальної дії суспільство розглядається як 

культурна система, яка складається з економічних, соціальних та інших 

підсистем. При цьому, особливе місце вони відводять соціальній підсистемі: 

її природа визначається характером соціальних дій людей, в основі яких 

містяться цінності й установки. Соціальні норми і цінності розглядаються як 

об'єктивні умови, які виступають важливими елементами в розумінні 

соціальної ситуації. Роль цінностей є такою значимою, що розбіжність 

групових цінностей з індивідуальним сприйняттям ситуації призводить до 

соціальної дезінтеграції. 

Представник системного підходу Н. Луман розглядав цінності як 

точку зору, яка виділяє найкращі в порівнянні з іншими наслідки дії. 

Виходячи з теорії ціннісно-нормативного консенсусу, Н. Луман каже про 

цінності як програму прийняття рішень з ефективнішими ніж інші програми 

наслідками застосування як для окремої людини, так і для соціальної системи 

в цілому [230, с.25-42]. 

Особливістю психологічного підходу до вивчення ціннісної 

проблематики є те, що цінності розглядаються скрізь призму особистісного 

відношення суб’єкта до зовнішньої дійсності й особливостей орієнтації в цій 

дійсності. В якості ціннісних орієнтацій мають на увазі оцінки суб’єктом 

дійсності, а також спосіб диференціації індивідом об’єктів зовнішнього світу 

за їх значимістю. Поняття ціннісних орієнтацій визначає суб’єктивне 

відображення відношення людини до деяких аспектів соціальної системи, 
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характеризує один із полюсів ціннісного відношення. В. Ядов і 

О.Здравомислов зазначають, що головна функція ціннісних орієнтацій – 

регуляція поведінки як усвідомленої дії в соціальних умовах [231; 232]. 

Поняттю цінність як складовій особистості надається неоднакове 

значення в різних психологічних школах. Так, З. Фрейд не торкався прямо 

проблеми цінностей, але співвіднесеність із ними все ж таки малася на увазі. 

«Супереґо» Фрейда представляє собою сховище як несвідомих, так і 

соціально обумовлених моральних настанов, етичних цінностей і норм 

поведінки, які виступають в якості свого роду цензора діяльності й думок 

Его, встановлюючи для нього визначені кордони. З. Фрейд у своїх працях 

вказує на три основні функції суперего: совість, самоспостереження і 

формування ідеалів. Завданням совісті є обмеження, заборона свідомої 

діяльності; завданням самоспостереження – оцінка діяльності незалежно від 

потреб Ід чи Еґо; формування ідеалів пов’язане з розвитком самого Супереґо. 

Як зазначає З. Фрейд, Супереґо дитини конструюється за моделлю суперего 

батьків; воно наповнено таким же змістом і стає носієм традицій та 

цінностей. Психоаналітичну теорію особистості Фрейда можна зарахувати до 

психодинамічних, які застосовують для опису особистості внутрішні 

психологічні властивості індивіда – потреби й мотиви. Причому, за 

З. Фрейдом, основні потреби і мотиви поведінки самою особистістю не 

усвідомлюються  та перебувають у конфлікті з соціальними нормами та 

цінностями. 

Інший підхід до проблеми ціннісних орієнтацій у структурі 

особистості склався в герменевтичній психології. Є. Шпрангер, розвиваючи 

вчення В.Дільтея про те, що завдання психології полягає в розкритті 

смислового, духовного життя особистості, ціннісних орієнтацій, вважав, що 

психологія є розуміючою, а не нормативною наукою. Є. Шпрангер 

переконував, що основою особистості є ціннісна орієнтація, завдяки якій 

вона пізнає світ. Включення суб’єкта в пізнання і визначає цю ціннісну 
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орієнтацію. За Шпрангером, ціннісна орієнтація особистості – продукт 

загальної ціннісної орієнтації людства [233]. 

Проблема регулятивної ролі вищих людських цінностей – смислових 

утворень, постає в працях представників гуманістично-феноменологічного 

напрямку в психології. Центральною ланкою теорії А. Маслоу є 

самоактуалізація особистості – прагнення особистості до повного виявлення і 

розвитку своїх особистісних можливостей, яке виступає вищим рівнем в 

ієрархії потреб. За Маслоу, всі люди, які спрямовані на самоактуалізацію, 

прагнуть до реалізації «буттєвих» цінностей (істина, добро, краса, цілісність, 

життєвість, унікальність, повнота, справедливість, порядок, самодостатність), 

що виступають як життєво важливі потреби. Загалом, цінності, за Маслоу, є 

частиною мотиваційно-потребової сфери. Однак вони розглядаються без 

врахування визначальної ролі соціальних та історичних факторів розвитку 

особистості. 

Концепція особистості В. Франкла, що склалася в рамках 

екзистенціальної психології, за багатьма положенням схожа з гуманістичною 

психологією. Теорія логотерапії та екзистенціального аналізу представляє 

собою складну систему філософських, психологічних і медичних поглядів на 

природу й сутність людини. Центральною ланкою цієї системи виступає 

понятт «смисл життя». Як вважає Франкл, важливий не смисл життя загалом, 

а специфічний смисл життя конкретної особистості в конкретний момент. 

Власний смисл життя можна знайти трьома основними шляхами: 

здійснюючи справу (подвиг), переживаючи цінності й шляхом страждання. 

Виходячи з цього, він виділяє основні групи цінностей – смислових 

універсалій, які викристалізовувалися в результаті узагальнення типічних 

ситуацій, з якими суспільству або людству довелося зустрічатися в історії 

[234]. 

Отже, в одних школах особистість розглядається у зв’язку з аналізом 

її діяльності (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), в інших центральне місце займає 

вивчення психологічних відношень особистості (В. М’ясищев), в третіх, 
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особистість досліджується у зв’язку з процесом спілкування 

(К. Абульханова-Славська, А. Бодальов, Б. Ломов), або у зв’язку з 

установками (Д. Узнадзе). 

Незважаючи на розбіжності в трактовці особистості, в якості 

провідної особистісної характеристики виділяється спрямованість. У різних 

концепціях ця характеристика розкривається по-різному: як «основна 

життєва спрямованість» (Б. Ананьєв), «динамічна тенденція» 

(С. Рубінштейн), «смислоутворюючий мотив» (О. Леонтьєв), «домінуючі 

відношення» (В. М’ясищев). 

О.Здравомислов і В. Ядов пов’язували поняття ціннісних орієнтацій із 

психологічним поняттям установки особистості, але, оскільки поняття 

«цінність» само по собі мало суспільний характер, то ці установки 

розглядалися як соціальні, а сам феномен ціннісної орієнтації – як соціально-

психологічний [231; 232]. З точки зору О. Здравомислова і В. Ядова, ціннісні 

орієнтації представляють собою установку особистості на ті чи інші цінності 

матеріальної і духовної культури суспільства. Тобто, це відносно стійке, 

соціально-обумовлене, вибіркове відношення людини до сукупності 

матеріального і духовного добробуту, ідеалів, які розглядаються як предмети, 

цілі або засоби для задоволення потреб життєдіяльності особистості. 

З точки зору різних теоретико-методологічних підходів до понять 

«цінність» і «ціннісні орієнтації», на сьогоднішній день існує багато 

класифікацій цих категорій. Так, І. Кон розділяє ціннісні аспекти на суспільні 

(усвідомлення соціальної цінності) й особисті (система особистих цінностей) 

[235]. Ціннісні орієнтації так чи інше узгоджуються із ідеалом, формуючи 

особисту ієрархію життєвих цінностей, а також цінностей-засобів або 

уявлень про норми поведінки, які людина розглядає в якості еталону. 

Складна природа об’єктивного відношення, яке відображається у вигляді 

цінностей, породжує різні основи класифікацій. О. Дробницький виділяє два 

види цінностей – предметні, які виступають як об’єкти спрямованих на них 

потреб, і цінності свідомості або ціннісні уявлення. 
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Д. Леонтьєв теж розуміє під системою цінностей ціннісні уявлення 

[236, 237; 238]. Він визначає ціннісні орієнтації як усвідомлені уявлення 

суб'єкта про власні цінності. Ціннісні уявлення, однак, він не зводить тільки 

до ціннісних орієнтацій. Він говорить про можливу класифікацію різних 

ціннісних уявлень, до яких, крім ціннісних орієнтацій, належать ціннісні 

стереотипи, тобто соціально прийнятні й бажані (нормативні) цінності групи 

чи суспільства. Ціннісні стереотипи відображають, по суті, очікування 

пропоновані людині тими чи іншими соціальними групами чи суспільством у 

цілому і усвідомлювані нею. У якості ще однієї категорії Д. Леонтьєв виділяє 

ціннісні ідеали. Зміст поняття ціннісні ідеали полягає в тому, що людина не є 

пасивним об’єктом власної ціннісної регуляції, а суб’єктом, що здатний 

оцінювати власні цінності й проектувати екстраполювати в уяві власний рух 

до цінностей, що відрізняються від сьогоднішніх. Ціннісні ідеали, ієрархія 

яких характеризує цінність для людини особистісних цінностей у 

відволіканні від образу «Я», виступають як ідеальні кінцеві орієнтири 

розвитку цінностей суб’єкта (в його уявленні). При звісній умовності 

розподілу цінностей на зазначені групи, така класифікація відбиває спроби 

розглянути цінності в єдності як з конкретно-практичною діяльністю 

людини, так і з її ідеалами. 

Отже, цінності виступають як спосіб диференціації об’єктів 

зовнішнього світу за соціальною або індивідуально-особистісною 

значимістю. Вони, як соціальні за своїм походженням і сутністю, набувають 

особистісного смислу для індивіда в контексті соціальної взаємодії, 

формують систему уявлень про форму, зміст і смисл існування людини. Як 

конотативні значення цінності відтворюють об’єктивну дійсність як 

суб’єктивний конструктивний образ світу в свідомості індивіда, а тому 

виступають як механізм соціальної і смислової регуляції особистості. 

Конструктивна структура системи соціокультурних цінностей є 

досить стабільною, але якщо для окремого індивіда вона має варіативний 

характер, тобто має здатність до зміни, самокорекції і реінтерпретації в 
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залежності від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, то для суспільства в 

цілому ціннісна система більш менш інваріантна, тому що має в своїй основі 

культуральні і ментальні, закріплені в архетипному вигляді способи 

сприйняття, осмислення і перетворення дійсності. З приводу цього можна 

казати про існування базового культурального ціннісного інваріанта, системи 

соціальних конструктів, що закріплені в релігії, культурному надбанні 

народу, етносу, цивілізації в цілому (як матеріальних, так і в духовних 

продуктах культури) і який передається з покоління в покоління. 

Особливою і провідную групою цінностей є духовні цінності, тим 

паче, що основним релігійним чинником формування й розвитку сучасного 

українського суспільства виступають християнські духовні цінності, 

незважаючи на потужний вплив глобалізаційних і секулярних процесів. 

Усвідомлення та засвоєння духовних цінностей пов’язано з осмисленням 

особистістю, групою чи суспільством мети і змісту своєї діяльності в аспекті 

постановки й вирішення різноманітних завдань. Отож, духовні цінності 

виступають як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини. 

Так, за С. Черепановою, духовні цінності – продукти духовної 

діяльності, значимість яких не зменшується і не зникає внаслідок їх 

відтворення. Авторка виділяє життєво важливі функції духовних цінностей, 

властиві історії кожного народу, – консолідуюча, інтегративна, 

комунікативна, естетична, морально-етична, символічна [240].  

Консолідуюча функція духовних цінностей відіграє важливу роль, 

адже вона спрямована на становлення етнічної спільності як духовної 

спільноти, розвиток історичної пам’яті народу. Інтегративна функція 

виявляється у здатності етносу до консолідації, збереження і відродження 

національних святинь, передання їх наступним поколінням. Комунікативна 

функція трактується як одна з найголовніших функцій духовних цінностей, 

що особливо актуальна для поліетнічних держав із багатонаціональним 

населенням. Безумовно, зазначає авторка, слушними є застереження стосовно 

тенденції конкуренції у розвитку сучасної цивілізації, зокремау сфері 



 220 

духовного споживання. Тому нерідко духовні цінності національної культури 

сприймаються фрагментарно, а не цілісно, бо спрацьовують мотиваційні 

механізми престижу, моди, так само, як і механізми стереотипного 

споживання, тобто звичок, що формують стандарти орієнтацій на той чи 

інший вид духовної продукції. Саме тому комунікативна функція духовних 

цінностей нерідко стає предметом політичних дискусій, навколо яких 

ґрунтуються громадсько-політичні сили різного спрямування від 

націоналістичних до космополітичних. Естетична функція духовних 

цінностей вбачається у формуванні національного ідеалу краси, гармонії, 

довершеності, що властиві кожному народу і виявляються у житті, мистецтві, 

побуті, стилях національного одягу. Морально-етична функція пов’язана з 

комплексом морально-етичних норм, які ґрунтуються на пластах 

традиційного елементу національної культури, виявляючи тяжіння 

історичного коріння роду та народу. Морально-етичні норми – це, скоріше, 

регулятивні начала життєдіяльності народу, вони гармонізують відношення 

між поколіннями, жінками і чоловіками, дітьми й дорослими. Символічна 

функція означає шанування національних символів (прапору, гімну) [240]. 

Як зазначає П. Дулін, релігійно-філософські системи минулого 

розробили й сформували інтегральні й універсальнізагальнолюдські духовні 

цінності (чесність, співчуття, відповідальність, сердечність, доброчесність, 

законослухняність, терпеливість душі, благочестя), що інтегрувалися як 

універсальні, тобто такі, які можна правомірно розглядати і як Богом дані, і 

як достовірно гуманістичні, вистраждані суспільним розвитком. Їх значення 

просте і невичерпне – віра, любов, надія, істина, добро, краса, 

справедливість, гармонія, порядок, мир, благополуччя і достаток [241].  

На думку Е. Помиткіна, актуальними є наступні духовні цінності: 

гуманістичні (добро, благодійність); естетичні (краса, гармонія, досконалість 

у природі та в людині); екологічні (чистота, збереження планети від 

екологічної катастрофи); цінності самопізнання (інтроспекція, 

самоспоглядання, самоусвідомлення); самовдосконалення (пошук шляхів і 
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методів самопокращення, набуття нових позитивних особистісних якостей) 

та цінності самореалізації (розкриття власного особистісного потенціалу в 

служінні ближнім, Батьківщині, людству, природі, Богу) [225]. 

О. Колісник розглядає духовні цінності як надособистісні цінності, 

приблизно в такій послідовності нарощення надособистісності: життя – на 

психофізіологічному ступені розвитку, самість – на психоархетипному 

ступені розвитку, «Я-тотожність» – на психоонтичному ступені розвитку, 

соціальна ідентичність – на психоментальному ступені розвитку в буттєвому 

потоці психіки; сума звичок і навичок, адаптація та корисність – на 

психопрактичному ступені розвитку; картина світу, істинність і консонанс 

знань – на психогностичному ступені розвитку; статус, влада, володіння – на 

психосоціальному ступені розвитку; «Я-концепція», вибір, воля – на 

егопсихічному ступені розвитку в рефлексивному потоці психіки; Свобода, 

Справедливість, Боління, Відповідальність – на психоіндивідуальному 

ступені розвитку; Людина, Добро, Любов, Турбота – на психогуманному 

ступені розвитку; Істина, Краса і Творчість – на психохолістичному ступені 

розвитку; Віра, Мудрість, Бог – на психотрансперсональному ступені 

розвитку в духовному потоці психіки [256]. 

Оскільки духовність – це ціннісний механізм буття людини, тому 

базовий характер для її розуміння має християнська триєдність «Віра – 

Любов – Надія». Віра у ній є принципом буття як вічне народження 

«внутрішнього», ідеального в особистості, як рух до Абсолюту, прагнення 

відновити початкову єдність Богоподібної людини з Творцем, зустрітися з 

Ним, як спосіб подолання, загрози відносності, яка вічно тяжіє над суб’єктом, 

як шлях формування в людині того, чого не може відмінити смерть. Звідси – 

корені віри в соціально-історичний досвід, високе покликання, 

багатогранний талант і творчі можливості українського суспільства. 

Любов – це засіб подолання самотності й переживання унікальності 

іншої особистості,спосіб переривання ланцюга зла через заміну помсти 

розуміючою любов’ю, готовою до добровільного жертовного служіння. 
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Любов – це чинник формування особистості, розвитку її духовності, 

подолання повсякденності і виходу до першооснов життя. 

Надія – це серцевина християнської духовності. Вона символізує 

подолання Богозалишеності, це благодатний настрій духовності переживань, 

що пом’якшує удари долі або життєві виклики. У терапії болю і пасивної 

кінцевості життя надія трансформується у наднадію на можливість 

неможливого, тобто дива. У більш широкому плані вона виявляється  

як позитивне очікування прийдешнього і можливого, як форма переживання 

часу і його суб’єктивного очищення, залучення до вічного і піднесення над 

хаосом. 

У філософському дискурсі значення надії – це гносеологічний і 

світоглядний оптимізм, що утверджує реальність майбутнього для людини, 

свідомість її діяльності, досяжність мети, посюсторонність ідеалів, здатність 

бачити себе в «дзеркалі вічності». Упевненість у тому, що наші зусилля не 

безцільні, а мета – принципово реалізовувана, дозволяєзрозуміти майбутнє і 

увійти в нього на раціональних підставах. Такими підставами і рятівним 

символом виживання в сучасну епоху є надія на мудрість і відповідальність 

політиків, компетентність, професіоналізм і доброчесність громадян, 

доброчесність і щирість колег, сусідів і друзів, милість Господа й особистий 

порятунок [332, с.11-12]. 

Християнство є аксіологічною системою, своєрідною «матрицею» 

цінностей, що прагне охопити всі суспільні й індивідуальні потреби. 

Релігійні цінності об’єднують в єдине ціле сприйняття і переживання 

реальності, що передбачає певним чином мотивовану й орієнтовану 

поведінку. Пропонуючи особливий погляд на світ, християнство інтерпретує 

такі явища, як смерть, страждання, несправедливість тощо. Релігійні цінності 

зв’язують вірування, установки, норми й інші елементи в систему, яка 

визначає відношення віруючого до інших осіб, до груп, до природи, до 

культури. Ці відношення уже містять у собі когнітивний, експресивний і 

оцінний фактори. 
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Внаслідок сучасних глобалізаційних процесів, системної кризи 

економіки, втрати аксіологічних орієнтирів, розпаду старих форм життя 

українського суспільства виникла велика небезпека втрати того вищого, що 

завжди формувало його менталітет – християнської культури. Ця ситуація 

значною мірою стимулювала інтерес до аксіологічної проблематики 

української християнської культури та детермінувала активний пошук нової 

ціннісної парадигми, яка забезпечила б її функціонування в епоху 

інформаційного суспільства. 

Дослідження культури останніх років обмежувалось, здебільшого, 

аналізом окремих її форм і способів їх функціонування в соціокультурному 

просторі [243]. Розглянемо її з іншої позиції – з аксіологічної. Спираючись на 

методологічні принципи теорії цінностей М. Кагана [244], спробуємо вийти 

за межі традиційного для філософії конструювання онтологічної і 

гносеологічної концепцій і розглянемо аксіосферу української християнської 

культури як багатовимірне цілісне утворення (систему), що функціонує в 

реальному соціокультурному середовищі, під кутом зору взаємовідношення 

суб’єкта і об’єкта. 

Центруючим ядром системи завжди були християнські цінності. 

Християнство протягом століть виступало в якості світоглядної основи 

українського суспільного буття, спираючись не на знання, а на ірраціональні 

рівні людської свідомості, поєднуючи людей вірою у потойбічне життя і 

виводячи їх за межи форм земної життєдіяльності. Поділ світу на сакральне і 

профанне зумовив специфіку релігійних цінностей та їх іманентну ієрархію. 

У своєму дослідженні скористуємось структурною моделлю, 

відповідно до якої найвищі християнські цінності пов’язані з Богом: «В 

ньому втілені всі вищі цінності, тому він має атрибути всемогутності, 

всемилості, всезначущості і т.д.» [245, с. 91]. Усі інші релігійні цінності є 

«лише еманаціями Божества, маніфестаціями потойбічного світу, 

божественно-духовної енергії» [246, с. 11]. Незважаючи на певні розбіжності 

в ціннісному контексті християнства (догмати щодо боголюдської сутності 
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Христа, Пресвятої Трійці), у свідомості людини традиційного суспільства 

Бог постає як вічна і незмінна істина, як ідеал духовного пастиря. 

Нагадаємо, що, згідно з християнським вченням, Бог являє собою, з 

одного боку, абсолют, а з іншого – земну людину. Ця суперечність 

споконвіків хвилювала людину. Ось що пише щодо цього К.Транквіліон-

Ставровецький: «Ми ж, вірні, просимо… правдивого Бога нашого Ісуса 

Христа, світлодавця, аби просвітив розуми в пізнання таємниць воплотіння 

Його, щоб пізнали Сина Божого в двоякій природі: Бога правдивого і 

Чоловіка досконалого» [247, с. 118]. Незбагненною з точки зору звичайної 

логіки є також триєдина сутність Бога – в обличчях Бога Отця, Бога Сина та 

Бога Святого Духа.  

Нижче за рівнем вважаються цінності-цілі, що мають характер 

кінцевої мети, яку бажає досягти людина і яка сповнює духовним змістом її 

життєдіяльність. Найважливіша з них стосується безсмертя душі, вона 

ґрунтується на християнському вченні, що Бог, який сотворив людину, 

наділив її душею. Не менш значущою є мета потрапити після смерті у 

Царство Небесне, згідно з заповітом Христа: «Шукайте ж найперше Царства 

Божого й правди Його» (Мт., 6:33). Наступним рівнем постають цінності-

засоби, що підпорядковуються досягненню основної мети, носіями яких є 

священні книги, релігійні обряди, ритуали, християнське мистецтво. Завдяки 

їм людина встановлює зв’язок із трансцендентним. 

Досить схожої концепції християнських цінностей дотримується 

також Г. Пирог, яка вважає що вищою цінністю розгорнутої християнської 

системи визнається Бог, котрий є абсолютним началом й абсолютним 

об'єктом аксіологічного відношення. Центром же християнського вчення 

моральності є особистість Ісуса Христа. Бог і Ісус Христос одночасно 

виступають у певній значеннєвій єдності для християнина, але при цьому 

мають розходження в ціннісному відношенні. Групу специфічних релігійних 

цінностей утворюють християнські «цінності-цілі», те, до чого прагне 

віруюча людина. До них належать «Царство небесне», безсмертя душі та ін. 
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У християнстві сенс існування людини виводиться з кінцевої мети її 

існування, котра полягає в необхідності протягом усього життя готуватися до 

духовного злиття з Богом після смерті. Третя група з класу релігійних 

цінностей – це «цінності-засоби», за допомогою яких християнин прагне 

досягти мети. До цього класу понять належать релігійна віра, церковні 

обряди й ритуали, нав’язані Церквою чесноти та ін. Останній клас ціннісних 

понять охоплює реальні ціннісні відношення, цінності життя (особистість 

людини, праця та ін.), котрі по-своєму відображає релігія, даючи їм певну 

інтерпретацію [248, с.24].  

Починаючи з біблійних книг, відбувалося становлення 

основоположних християнських цінностей. Варто наголосити, що зміст 

християнської моралі подається Біблією в контексті трьох складових. Перша 

– це загальні християнські чесноти: розсудливість, поміркованість, 

справедливість, стійкість, чесність, правдивість, вірність слову. Друга – 

плоди дарів Духа Святого: віра, надія, любов (милосердя), радість, спокій, 

терпіння, доброта. Третя – це десять Божих заповідей, з яких лише перші три 

належать до прославляння та пошанування Бога, а сім інших стоять на 

сторожі доброзичливих стосунків між людьми (шануй батька й матір; не 

вбивай; не будь розпусним; не кради; не свідчи неправдиво на ближнього 

свого; не будь заздрісним).  

Слід зазначити, що окрім старозавітних 10-ти заповідей Божих, 

важливі положення загальнолюдської моралі були проголошені в Нагірній 

проповіді Ісуса Христа. Вона містить у собі звернення до моральних ідеалів, 

які відображають багатовікові земні сподівання людства: миролюбність, 

поступливість, емпатійність, доброту. У ній ми знаходимо надзвичайно 

ціннісне для людської спільноти висловлювання Ісуса: «Тож усе, чого тільки 

бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». Пізніше, у науковій 

етиці, це високогуманне Господнє судження отримало назву «золотого 

правила» моральності, яке разом з ідеями добра та справедливості є 

загальним гуманістичним еквівалентом людських стосунків. 
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Отже, християнство претендує на роль морального регулятора 

поведінки людини, пропонуючи їй цінності, норми й критерії оцінок. 

Християнська етика богоцентрична, а найважливіший моральний принцип 

християнства – любов-агапе. 

Виокремимо рівні біблійної етики, згідно пріоритету цінностей. На 

рівні старозавітної етики мова ведеться про загальнолюдські норми. 

Наступний рівень – це новозавітна етика, основні принципи якої засновані на 

любові як вищій цінності, ідеї відчуженості від світу й есхатологічній 

спрямованості. Рівень індивідуального регулювання поведінки християнина 

заснований на особистому спілкуванні з Богом. Така рівнева структура 

християнських цінностей відповіда рисам православної духовності, які 

виділив митрополит Ієрофей (Влахос) [249]: 

1) христоцентричність (досягнення Христоподібного характеру); 

2) тріадоцентрічність (постійне спілкування з Богом, який є Святою 

Трійцею, однією з іпостасей якої є Дух Святий);  

3) церковноцентричність (участь у церковних Таїнствах); 

4) аскетичність (подвижницьке життя). 

Виділяють також такі православні християнські цінності. 

Перша цінність – справедливість, що розуміється як політичне 

рівноправ’я, чесність судів, відповідальність керівників. Справедливість у 

розумінні авторів  реалізується як соціальні гарантії, вона вимагає подолання 

бідності і корупції, а також припускає гідне місце для кожної людини в 

суспільстві і для всієї нації в системі міжнародних відносин. Згідно цього 

принципу, розподіл цінностей – духовних і матеріальних, створених працею 

людей, повинно бути справедливим і заслуженим.  

Друга цінність – свобода, причому йдеться про особисту і 

індивідуальну свободу – свободу підприємництва, свободу слова, 

віросповідання, вибору місця проживання і роду занять, про свободу 

загальної, національної – про самостійність, незалежність, самобутність 

народу. 
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Третя цінність – солідарність, що розуміється як здатність розділити з 

іншими тягар їх турбот, трудності, хвороби, скорботи, а також 

загальнонаціональна солідарність як сила, що зв'язує народ, що забезпечує 

єдність нації, її цілісність, життєздатність.  

Четверта цінність – соборність, під якою мається на увазі єдність 

влади і суспільства в роботі на благо країни і людей, єдність різноманітних 

культур, гармонійне поєднання духовних прагнень і матеріальних інтересів 

особистості і суспільства, етична відповідальність особистості перед 

ближніми і суспільством.  

П'ята цінність – самообмеження і самопожертва, тобто відмова від 

егоїзму, споживчого відношення до ближніх і навколишньому світу, 

здатність жертвувати особистим заради блага ближнього і Вітчизни.  

Наступна цінність – патріотизм, глибока прихильність до рідного 

краю, його культури, готовність трудитися заради Батьківщини. 

Далі слідує цінність блага людини, її добробут і гідність. Духовне і 

матеріальне благополуччя людини розуміється як основний пріоритет 

соціального розвитку і дотримання прав людини. 

Завершують список сімейні цінності – любов і вірність, турбота про 

молодших і старших. 

Продуктивною для аналізу духовних християнських цінностей постає 

класифікація, прийнята в сучасному релігієзнавстві. Розподіл цінностей на 

«цінності-цілі» і «цінності-засоби», запропонований М.Рокічем при вивченні 

соціально-психологічних явищ, добре узгодиться з християнськими 

положеннями про кінцеву мету життя і «шлях» до неї [248, с.23]. Більш 

проблематичним у контексті класифікації є опис групи неспецифічних 

цінностей, поданих у християнській аксіології, тому що не всі ціннісні 

феномени цієї групи рівнозначні і, крім того, вони зазнають серйозних змін у 

сучасному християнстві. 

Розглянемо основні групи християнських цінностей, які виділяє 

Г. Пирог. Перший клас охоплює ті специфічні релігійні цінності, на яких 
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базується християнство. Вищою цінністю, центром розгорнутої 

християнської системи визнається Бог, Який виступає в якості абсолютного 

початку й абсолютного об’єкту аксіологічного ставлення. У християнстві 

стверджується первинність Божественного початку. Він лежить в основі 

всього буття і сам є безумовним буттям – і в плані метафізичному, і в плані 

моральному. Бог визнається як об’єктивно існуюча ідеальна ціль усіх 

позитивних людських прагнень. Для християнина жодний аналіз і зовнішнє 

спостереження не можуть замінити особисту зустріч із Богом. Тільки вона 

дає фундаментальні підстави для створення сенсів і особистісної ціннісної 

орієнтації. 

Істотною проблемою, що не піднімається і не розглядається в сучасній 

літературі, є проблема місця в ціннісній ієрархії образу Ісуса Христа. 

Монотеїзм християнства в аксіологічному плані поданий фактично не одною 

вищою цінністю, а двома. Бог і Ісус Христос одночасно виступають у деякій 

значеннєвій єдності для християнина, але при цьому мають розходження в 

ціннісному відношенні. Бог розглядається як первинна надприродна сутність, 

принципово відмінна від почуттєво сприйманих речей і явищ. А в образі 

Христа відбулася ідентифікація людини з Богом. Християнське вчення 

підкреслює людську природу Христа поряд із надприродною, що надає 

особливу цінність його особистості й привабливість віровченню. У цьому 

розумінні християнство не тільки теоцентричне, але й антропоцентричне, 

оскільки в особистості Христа людина усвідомлює сама себе. Цінність образу 

Ісуса Христа обумовлена прагненням людей виправдати, пояснити, 

надолужити всі прикрощі, нещастя, трагедії, усю несправедливість свого 

існування. Історія вивчення Ісуса Христа і Його вчення призводить до 

розуміння, що кожна епоха по-своєму розуміє Ісуса, й цінність Його образу 

зазнає деякі зміни в змістовному плані при зберіганні Його визначального 

значення в ціннісній ієрархії християнства [248, с.23-24]. 

Наступну групу, що входить у клас специфічних релігійних цінностей, 

утворюють християнські цінності-цілі, те, до чого прагне віруюча людина. 
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До них можна зарахувати Царство Небесне, безсмертя душі та ін. Фактично, 

ці християнські поняття визначають генеральну лінію життя, орієнтацію 

віруючого на певну систему цінностей, що регулює її життєдіяльність, тобто 

вирішують питання про сенс життя. Проблема сенсу життя виражає 

співвідношення кінцевого буття людини і безкінечного буття світу в цілому, 

співвідношення смерті й безсмертя. У християнстві сенс життя полягає в 

досягненні Царства небесного, а тимчасові блага поставлені на другий план, 

тому що мають підпорядковане значення. Сенс існування людини, її роль і 

місце у світі виводяться теологами з кінцевої цілі її існування, що полягає в 

необхідності протягом усього життя готуватися до духовного злиття з Богом 

після смерті. З цього посилання будується етичне вчення про діяльність 

людини як наслідування божественного плану, що дозволяє душі досягнути 

блаженства потойбічного злиття з буттям Бога як останньої цілі існування 

[248, с.24-25]. 

Третя група з класу релігійних цінностей – це цінності-засоби, за 

допомогою яких християнин прагне до досягнення певної мети. До цього 

класу понять належать релігійна віра, церковні обряди й ритуали, чесноти, 

які приписуються Церквою, та ін. Ця група цінностей достатньо численна, 

різнорідна. Саме в ній спостерігається найбільша розбіжність між різними 

релігійними течіями й конфесіями. Вчення Ісуса Христа говорить про віру як 

головну умову християнського життя, тому що з нею приходять надія й 

любов, будь-яка добра справа і благодать Святого Духа. У віри є дві сторони, 

або, можна сказати, два значення. Перше – це віра в кого-небудь або в що-

небудь через визнання їхньої істинності й цінності (наприклад, віра у Святу 

Трійцю, у Церкву). Друге значення віри – це довіра. Наприклад, можна 

вірити в існування Бога, його добра й правди, але і вірити Йому самому – 

довіряти Його слову, сподіватися на Його обіцянки. У християнстві обидві 

сторони віри ставляться як необхідні християнину [248, с.25]. 

У групу християнських цінностей-засобів входять обряди й ритуали, 

які приписує Церква. Ритуальна дія є формою соціально санкціонованої 
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символічної поведінки, що позбавлена утилітарно-практичних цілей. 

Ритуальні дії орієнтуються на релігійні символи, міфи, які визначають їх 

цінність і надають їм сенс. 

Останній клас ціннісних понять охоплює реальні ціннісні відношення, 

цінності життя, які по-своєму відображають християнство, дають їм свою 

інтерпретацію, наприклад, цінності праці, шлюбу, природи і т.ін. Так, 

цінність праці стала особливо актуальною в християнстві в останні 

десятиліття, зазнавши, правда, значних змін, – від визнання праці покаранням 

за первородний гріх до божественного покликання і боргу перед Богом [248, 

с.27]. Цей клас цінностей досить ретельно відображений у соціальному 

вченні українських православних Церков. Так, УПЦ МП під соціальною 

доктриною розуміє «всеохопну концепцію, яка відображатиме загально-

церковний погляд на питання церковно-державних відносин та проблеми 

суспільства загалом» [63] або ж «довготривалу програму суспільного 

служіння Церкви, яка спирається на православне богословське тлумачення 

становища Церкви в плюралістичному секулятарному суспільстві» [63, с. 6]. 

В цих визначеннях головний акцент робиться на Церкві як на суб’єкті 

соціального вчення.  

Соціальна доктрина виконує функцію поєднуючої ланки поміж двома 

рівнями релігійної свідомості – буденним і теоретичним (богословським), є 

найефективнішим засобом впливу на великі маси віруючих, одним із 

найавторитетніших джерел релігійної інформації. Головною метою, яку 

формулюють творці соціальних концепцій християнських Церков, є 

євангелізація (реєвангелізація) сучасного суспільства. Отже, соціальне 

вчення є уявленням Церкви про суспільний ідеал і судження про сучасне 

суспільство.  

Зміна акцентів у ціннісній системі християнства пов’язана з 

пріоритетною увагою до людської особистості, її божественної природи й 

призначення. У християнській ціннісній системі на перший план виходять 

загальнолюдські цінності, що вписуються в християнське поняття 
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«природний моральний закон». Сучасне християнське богослов'я постулює, 

що природний моральний закон даний Богом і є загальним надбанням усіх 

людей. Позитивний потенціал релігії полягає в тому, що в основі більшості 

релігій лежать такі універсальні духовні цінності, як любов, надія, 

справедливість. Християнство як духовно-моральна сила сьогодні має 

можливість вступити в діалог із навколишнім світом на основі 

загальнолюдських цінностей. 

Отже, можна зробити наступні концептуальні висновки. Духовні 

цінності входять у структуру особистості і є смисловими структурами, що 

виконують орієнтаційні, оцінні й мотиваційні функції регуляції поведінки 

індивіда. Їх вплив визначає образ світу особистості і патерни поведінки в 

соціумі. Християнські духовні цінності представляють основу слов'янського 

(зокрема українського) менталітету і визначають  значною мірою позицію 

індивіда у визначенні своєї Я-концепції, яка виявляється у вигляді 

відношення до себе, інших людей, навколишнього світу і буття в ньому.  

Духовні цінності як смислові утворення свідомості відображають три 

аспекти Я-концепції: 

1) когнітивний (усвідомлення простору і часу, історичності, цільової 

перспективи і світогляд, «я знаю, я вірю»); 

2) емоційний (загальна позитивна (задоволення, радість, оптимізм, «я 

сподіваюся, я люблю») і загальна негативна установка (відчай, песимізм, 

агресія, деструкція і самодеструкція); 

3) поведінковий (готовність до активних дій, вчинків, що 

співвідносяться з моральними імперативами, «я люблю і вчиняю відповідно 

до принципів любові і пошани»). 

Виходячи з цього, духовні цінності як сукупність суспільно й 

особистісно значущих форм масової і індивідуальної свідомості та 

самосвідомості в християнському контексті є триєдністю смислоутворюючих 

осей християнських цінностей «Віра – Надія – Любов». 
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1. Віра – інтегрує цінності епістеміологічного і гносеологічного 

характеру, когнітивна складова Я-концепції і релігійної свідомості і 

самосвідомості, виконує смислоутворюючу світоглядну функцію 

онтологічної і гносеологічної стабільності. А, як зазначає Г. Пирог [252], ця 

вісь духовних цінностей відображає їх світоглядну функцію на 

особистісному рівні, виступаючи як орієнтуюча. Християнські цінності 

виступають у ролі певних понятійних і моральних координат, що дозволяють 

людині орієнтуватися у світі, краще розуміти себе, інших людей, різні 

життєві ситуації. Це стосується і вироблення норм поведінки з іншими, 

формування позитивного ставлення до себе, створення системи орієнтирів у 

світі. Християнські цінності допомагають віруючому збагнути принципи 

побудови загальної картини світу, змоделювати таку етичну систему, яка 

забезпечить йому доброчесну поведінку. 

2. Надія – емоційне відношення до себе, інших і до світу, 

оптимістична установка, виконує смислоутворюючу оцінну функцію. 

Відповідно до концепції Г. Пирог,– це найважливіша функція релігійних 

цінностей – сенсоутворююча (саме сенс складає основу створення особистої 

системи цінностей). Вона полягає у визначенні змісту певних понять і 

категорій, обґрунтуванні вагомості певних ідей, визначенні їх цінності в 

життєдіяльності людей. Сенсоутворююча функція допомагає подолати 

життєві труднощі шляхом усвідомлення їх змісту і значення, окреслити сенс 

життя; сформувати ставлення до смерті; означити й здійснити особистий 

духовний шлях; продуктивно оцінити минуле, сьогодення і майбутнє, 

зорієнтуватись у емоційних переживаннях і «душевних» пориваннях. У світлі 

християнських цінностей нещастя й біди одержують зміст і виправдання. 

Тим самим зміцнюється протидія негативним емоціям, які руйнують 

психологічний і фізичний стан людини. Невдоволеність знаходить вихід в 

ідеї спасіння і вічного життя, що служить способом духовного подолання 

важкого фізичного й морального стану [252, с.101]. 
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3. Любов – інтегрує цінності, що відображають поведінковий, 

практично-діяльнісний аспект свідомості, що виявляється в позитивно 

спрямованому ставленні до себе, інших, до світу. Заповідь любові є основою 

християнського вчення про життя. Це – головний принцип, що характеризує 

ставлення людини до Бога й визначає стосунки людей між собою. 

В сучасному секуляризованому світі спостерігається деструктивна 

трансформація духовних християнських цінностей, що можна пояснити через 

філософію постмодернізму. Сучасна філософська концепція постмодернізму 

виражається в системі цінностей, які впливають на релігійну масову і 

індивідуальну свідомість: невизначеність; епістеміологічна невпевненість; 

плюралізм ідей, думок, поглядів, ідеологій, культурних зразків; 

інтертекстуальність масової та індивідуальної свідомості; відмова від канонів 

і авторитетів – метанаративів; втрата суб’єкта і власного Я; «шизофренізація» 

свідомості; безперервна репрезентація; іманентність [253; 254]. Такі ціннісні 

установки, проникаючи у всі сфери соціопсихологічного існування індивіда, 

руйнують ціннісні підстави відношення до буття і місця в ньому людини, що 

виявляється в кризовому стані релігійної свідомості, онтологічній і 

гносеологічній невпевненості, екзистенціальній тривозі й призводить до 

духовної кризи.  

Духовна криза індивида та суспільства зачіпає не тільки цільові й 

інструментальні цінності особистості, але й трансформує зміст основної 

смислоутворюючої осьової структури християнства: «Віра – Надія – Любов». 

В стадії тотальної духовної кризи в свідомості українців виникає вісь «Хаос, 

невизначеність – Відчай – Деструктивність», осмислення якої на рівні 

масової і індивідуальної свідомості може призводити до різних форм 

ціннісного відношення до себе, інших і до світу. Очевидно, що актуальним 

дослідницьким завданням виступає виявлення і систематизація механізмів 

деконструкциі смислоутворюючої вісьової структури «Віра – Надія – Любов» 

на соціальному й індивідуальному рівнях. 
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В сучасній релігієзнавчій літературі багато дослідників впливу 

постмодернізму на християнство (зокрема православне) вказують на 

позитивний аспект трансформації духовних християнських цінностей у 

напрямку їх переосмислення (А.Колодний, Ю.Жицінський, А.Лекторський та 

інші). У цьому сенсі переживання духовної кризи стану релігійної свідомості 

в ціннісній осі «Хаос, невизначеність – Відчай – Деструктивність» може 

призводити до таких наслідків як на соціальному, так і на індивідуальному 

плані: 

1) відхід особистості в неохристиянські, неоязичницькі, секстантські 

культи з метою «заповнення екзистенціального вакууму», що пов’язано, на 

думку А.Колодного, з постмодерністським проявом релігії на соціальному 

рівні: виникнення нових теологій; десакралізація Біблії; втрата авторитету 

церковної організації; перехід від моноцентризму до поліцентризму – 

релігійний плюралізм [255, с.317-318]; 

2) підвищення рівня суїцидальності в суспільстві, посилення 

тенденцій самодеструктивної поведінки, що пов’язано з домінуванням 

емоційної установки песимізму, яка виявляється в переживаннях відчаю, 

депресії, страху смерті й гострого душевного болю; 

3) переосмислення, відродження первинних християнських цінностей 

«Віра – Надія – Любов», на соціальному плані – космологічна організація 

християнської Церкви. Виходячи із запропонованих тез, актуальним 

завданням досліджень у цьому аспекті є визначення напрямів відтворення і 

реєвангелізації базових християнських цінностей.  

Отже, основою морально-етичної компетентності священнослужителя 

виступають духовні цінності, а саме рівень їх усвідомленості, сформованість 

моральних уявлень і знань у контексті православної християнської традиції. 
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2.3 Суспільно-громадянська позиція духовенства і соціальне вчення 

православних Церков  

Як вище було зазначено, ключовими компетентностями православної 

богословської освіти виступають: компетентності в сфері богословських 

знань, морально-етична компетентність і духовні цінності як її основа і 

соціальна / громадянська компетентність як сформованість суспільно-

громадської позиції священнослужителя як члена суспільства і громадянина, 

компетенції в сфері соціального служіння і соціальної роботи, обізнаність в 

актуальних соціальних питаннях і ставленні до них Церкви.  

Нами вже було обґрунтовано тезу про те, що інкорпорація соціального 

вчення Православної Церкви в систему богословської освіти сприяє 

формуванню виділених груп компетентностей, тому можна припустити, що 

основні положення соціального вчення обумовлюють сутнісну і змістовну 

наповненість соціальної і громадянської компетентності майбутнього 

священнослужителя. Набуття соціальної і громадянської компетентності, на 

нашу думку, відображається в сформованості суспільно-громадянської 

позиції священнослужителя як клірика, так і члена суспільства. В цьому 

аспекті соціальне вчення, концептуалізуючи ставлення Церкви до держави і 

суспільства, формує соціальну і громадянську позицію духовенства в 

сучасному мінливому світі цивілізаційних викликів. 

Формування суспільно-громадянської позиції духовенства як основи 

соціальної і громадянської компетентності залежить від соціальної традиції 

християнства (західного чи східного), від бачення концепції «Церква – 

держава – суспільство – громадянське суспільство».  

Так, вагомі відмінності між західно-християнською та східно-

християнською соціальними традиціями випливають із різного бачення цими 

гілками християнства проблеми взаємодії земного та небесного (temporalia і 

spiritualia). У східно-християнській соціальній парадигмі відмова визнавати 

за суспільним буттям права на самостійне існування мала наслідком 

взаємопроникнення духовних і соціальних цілей діяльності суспільства, 
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«одновекторність» розвитку суспільних ідеологій, а також культивування 

пасивно-споглядального ставлення до світу. 

Західна парадигма взаємодії temporalia і spiritualia ґрунтувалася на 

дуалістичному протиставленні земного та небесного, тому не заперечувала за 

земним буттям права на самостійне існування. Це створило ціннісні 

передумови для розподілу функцій держави й Церкви, сприяло множинності 

ідеологічних систем і спонукало до вироблення активної життєвої позиції 

західних християн.  

Як зазначає Н.Іщук, усі константні компоненти соціальної парадигми 

православного християнства містять як соціальні «позитиви», так і «загрози». 

Зокрема, соборна парадигма створює підґрунтя для розвитку 

колективістських настроїв у православній спільноті й водночас може сприяти 

утвердженню різних форм тоталітаризму. Іммобілістська традиція, з одного 

боку, сприяє духовному самовдосконаленню православної людини, а з 

іншого боку, містить певний антиреформістський потенціал. До можливих, 

але досить сумнівних, «позитивів» «одновекторної» цезаропапістської моделі 

взаємодії Церкви та влади (зокрема, у РПЦ) можна зарахувати її 

спроможність забезпечити «єдність» Церкви, держави і громади. Водночас, 

така «одновекторність» призводить до зменшення явищ конкуренції різних 

суспільно-політичних сил, а тому створює передумови для утвердження 

споглядальної соціальної позиції православної спільноти. Певний 

об’єднуючий потенціал має православний патріотизм. Однак переродження 

його на етатистську ідеологію несе загрозу не лише радикалізації релігійно-

націоналістичних настроїв у соціумі, але й спонукає до спроб побудови 

теократичного суспільства з виразними месіанськими рисами [266, с.94-97].  

На антропологічному рівні до таких відмінностей належать:  

 різні типи соціальної поведінки, а саме соціально активного, 

відповідального за своє життя громадянина (демократія, громадянське 

суспільство, підприємництво) й громадянина, який потребує постійної опіки 

(симфонічний економічно-політичний патерналізм, іммобілізм);  
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 різні пріоритети взаємодії людини та суспільства, зокрема 

підпорядкування інтересів держави й суспільства інтересам особистості 

(ліберальне суспільство) або ж підпорядкування інтересів особистості 

суспільству й державі (соборне суспільство);  

 різні моделі соціальної взаємодії людей – соціальний атомізм та 

індивідуалізм (ліберальне суспільство), колективізм (соборне суспільство).  

На інституціональному рівні до головних невідповідностей між цими 

парадигмами належать:  

 різне розуміння ними місця релігії в суспільстві, яка в 

демократичному соціумі зміщується у сферу приватних інтересів, а в 

теократичному (симфонічному) – претендує на роль всеохопного феномену;  

 різне розуміння принципів співпраці Церкви та влади, а саме –  

поділ влад (у ліберально-демократичному суспільстві) й злиття влад (у 

симфонічному суспільстві);  

 різне розуміння стратегії співпраці між владою та суспільством, 

зокрема визнання необхідності контролю над владою з боку громади 

(демократичне суспільство);  

 некритичне і непротестне ставлення громади до влади 

(симфонічно-патерналістське суспільство);  

 різне розуміння принципів взаємодії влади й права, а саме – 

верховенство права над владою (правова держава) та верховенство влади над 

правом (держава-правда як форма симфонічної держави) [267, с.93-96]. 

Таким чином, західна і східна соціальна традиція християнства мають 

досить значні відмінності – з одного боку, домінування ліберальної ціннісної 

системи, з іншого – колективістські цінності соборного суспільства, але, слід 

зазначити, що в сучасних умовах транзитного українського суспільства і 

євроінтеграційних процесів посилюється вплив ціннісної системи і 

соціальних практик західної цивілізації, серед яких набувають значення такі 

категорії-цінності, як: демократія, право, громадянське суспільство, 

соціальна справедливість, принцип соціальної субсидіарності й соціального 



 238 

партнерства, економічна незалежність і підприємництво, які досить повно 

розглянуто в соціальній доктрині Римо-Католицької Церкви (в основі 

соціальної доктрини лежать антропоцентричний і персоналістичний 

принципи, скрізь які розглядається соціальна природа людини). Тому на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства православні Церкви 

опинилися перед викликами адаптації до цих умов, що сприяло появі 

офіційних документів, які відображають соціальну позицію Церков щодо 

держави і суспільства.  

Сучасні моделі державно-церковних відносин ґрунтуються на 

потрійному розділенні, в основі якого, на переконання Ю.Кальниша, 

покладено, переважно, політичні аспекти взаємодії держави і Церкви [262]. У 

своїх відносинах із нею держава розглядає останню як: 

– невід’ємну частину державного організму («синкретична» модель); 

– специфічне суспільне утворення, що з тих чи інших причин є 

позасистемним, іншородним елементом держави, що в ряді випадків 

розглядається як баласт чи навіть ворожа щодо держави сутність 

(«антагоністична» модель); 

– рівноправного суб’єкта взаємовигідних відносин, свого партнера на 

широкому соціальному полі, який діє в суспільстві поруч із державою, 

подекуди перетинаючись у своїх інтересах, але не зливаючись з нею і не 

протиставляючи себе їй («симбіотично-партнерська» модель). 

Соціальне вчення Православної Церкви також відображає ставлення 

до громадянського суспільства і соціального служіння як однієї з місій 

християнства. У порівнянні з іншими світовими релігіями християнство 

надало найбільш повного вираження ідеї свободи особистості, свободи 

власного вибору й самореалізації. Воно породжувало зі свого лона й 

культивувало різноманітні форми автономних об’єднань віруючих: 

ранньохристиянські общини, братства, об’єднання для обрання ієрархів 

паствою тощо. Християнське розуміння особистості й суспільства завжди 

обстоювало те, що соціальні зв’язки людей мають засновуватись на принципі 
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унікальності кожного індивіда як богоподібної істоти, а також соціуму як 

солідарної єдності віруючих. Церковна спільнота є соціумом, заснованим на 

євангельській етиці любові, толерантності, ненасильства, справедливості й 

гуманізму. 

Коли ми говоримо про співпрацю богослов’я і суспільствознавства в 

осмисленні проблем людини та суспільства, то можемо цю співпрацю 

схематично зобразити як природний та органічний перетин двох вимірів: 

вертикального і горизонтального. Вертикальний вимір відображає 

відношення по лінії: людина – Бог, а горизонтальний – по лінії: людина – 

суспільство. 

Натомість накладання цих двох систем відліку творить двовимірну 

систему координат: людина–Бог–суспільство, без якої неможлива побудова 

людяних, в онтологічному значенні цього слова, суспільних відносин, які у 

своїх найглибших підвалинах характеризують громадянське суспільство. 

В.Жуковський розглядає два центральні виміри, які з християнської, 

богословської перспективи творять основне буттєве середовище, 

екзистенційний «гумус», необхідний для того, щоб громадянське суспільство 

відбулось уповні, а не було лише його подобою.  

Перший параметр (горизонтальний вимір) – це християнська 

антропологічна парадигма осмислення природи людини, її внутрішніх 

мотиваційних нуртів і спрямувань, цілісність людини – цілісність 

суспільства. Інтеграція людини – основа інтеграції суспільства. Внутрішня 

інтеграційна духовно-тілесна динаміка, яку визначають єдність всіх 

духовних і тілесних сил людського єства, зосередженість на духовному 

центрі, яким є духовна сфера серця, творить суспільну буттєву матрицю, яка 

гармонізує, збалансовує, очищає і будує цілісні суспільні відносини. Без 

персональних духовно-інтеграційних процесів неможливо вибудувати чітку, 

відкриту і справедливу суспільну комунікацію, а відтак, адекватні суспільні 

взаємини. 



 240 

Другий параметр (вертикальний вимір) – це троїчний божественний 

архетип для будь-якої горизонтальної суспільної системи, яка прагне 

цілісного, гармонійного і збалансованого розвитку, тобто тріадологічний 

вимір побудови громадянського суспільства [265, с.109-113]. 

Із становленням громадянського суспільства в Україні православні 

Церкви розширюють соціальні зв’язки з його інститутами та переглядають 

власну діяльність. Водночас дедалі більшої актуальності у церковній роботі 

набуває напрям соціального служіння. Власне, такий підхід, на нашу думку, 

зумовлений усвідомленням християнськими церквами потреби пошуку 

дієвіших шляхів «до сердець віруючих». Тим більше, що за громадянського 

суспільства православні Церкви ставлять перед собою як досить масштабні 

завдання (активна участь у суспільному житті, формування духовності і 

моральності у суспільстві), так і не такі значні за обсягом, але не менш 

важливі (допомога ближньому у конкретних справах).  

Відзначимо, що духовність, її формування, піклування про віруючих 

були прерогативою православної Церкви і раніше, але нині – інші суспільні 

умови. Тому сучасні українські православні Церкви змушени конкурувати з 

іншими інститутами громадянського суспільства у формуванні різноманітних 

цінностей, норм, потреб тощо. Крім удосконалених і розлогих форм 

богослужіння,українські православні Церквидосить вдало працюють у сфері 

соціального служіння, хоча інколи є й альтернативою численним 

громадським організаціям, схожим за спрямуванням. Власне, саме 

активізація діяльності українських православних Церков у сфері соціального 

служіння є важливим показником їхнього оновлення, сприйняття і 

реагування на виклики громадянського суспільства. 

Основна соціальна роль Церкви в демократичному суспільстві – роль 

неупередженого морального судді, який підтримує загальнолюдські цінності, 

права і свободи громадян, милосердя і гуманізм у житті суспільства, закликає 

громадян і саму державу діяти, виходячи з вимог совісті [271]. Друга важлива 

роль Церкви – служіння ближньому і суспільству в цілому. Як указує 
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С.Косовський, «служіння ближньому і творіння благих справ в ім’я Христа є 

основою соціальної поведінки кожного християнина і суспільства християн в 

їх соборності. Це відкриває необхідність і перспективу соціального служіння 

Церкви. Шляхами такого служіння є як традиційна благодійність, так і 

систематична діяльність у вигляді соціальної роботи. На жаль, в нашій країні 

традиційні форми соціального служіння Церкви були заборонені або суворо 

регламентовані державою. У цей час, повертаючись на кола свого 

соціального життя, Церква відроджує властиві їй вироблені століттями 

форми громадського служіння і розвиває нові» [272]. 

Щодо основних богословських положень концепції про соціальне 

служіння, то слід зазначити, що одним із них є положення про те, що, 

виконуючи місію спасіння роду людського, Церквиздійснюють це не тільки 

через пряму проповідь, а і через добрі справи, спрямовані на покращення 

духовно-морального і матеріального стану навколишнього світу. Для цього 

вони вступають у відносини з державою, навіть якщо вона не має 

християнського характеру, а також із різними громадськими організаціями й 

окремими людьми, навіть якщо вони не ідентифікують себе із християнською 

вірою. Не ставлячи прямого завдання навернути всіх у православ’я як умову 

співпраці, Церкви сподіваються, що загальне благодіяння приведе людей до 

пізнання Істини, допоможе їм зберегти або відновити відданість богоданним 

нормам, спрямує їх до світу, згоди та благодіяння, в умовах яких кожна 

православна українська Церква може якнайкращим способом реалізувати 

своє покликання. 

Отже, соціальна складова становить невід’ємний атрибут 

функціонування православних релігійних інституцій. З давніх часів Церква, 

будучи інтегрованою в структуру соціуму, приймала безпосередню участь у 

вирішенні назрілих суспільних проблем. За приписами православного 

християнства, соціально значуща робота – обов’язок об’єднання віруючих, 

виконання якого засвідчує про відповідальність конфесії перед тією 

спільнотою, серед якої вона поширює своє вчення. 
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За 25 років суверенного функціонування Української Держави 

соціальна діяльність діючих на її теренах конфесій набула вираженого 

багатовекторного спрямування. Ряд релігійних організацій насамперед 

докладають зусиль до розв’язання проблем соціально незахищених верств 

населення: облаштовують пункти безкоштовного харчування нужденних; 

забезпечують медичне забезпечення та лікування малозабезпечених; 

організовують літній відпочинок дітей з бідних сімей, дітей-сиріт та дітей-

інвалідів; допомагають школам, будинкам-інтернатам, медичним закладам; 

створюють при храмах і монастирях дитячі будинки, школи-сиротинці, 

соціально-реабілітаційні центри для нарко- та алкоголезалежних осіб, хворих 

на СНІД; займаються духовною опікою громадян, які перебувають у 

виправних закладах тощо. Християнські Церкви динамічно 

розгортаютьволонтерський рух. Суть його полягає у створенні невеликих 

груп віруючих, які надають адресну соціальну, медичну та патронажну 

допомогу інвалідам, хворим, громадянам похилого віку, дітям-сиротам, 

опікуються засудженими в місцях позбавлення волі. 

Отже, соціальне служіння в українських православних Церквахє 

одним із провідних видів суспільної діяльності. Слід зазначити, що багато 

церковних діячів вказують на те, що соціальне служіння не повинно стати 

першочерговим завданням Церкви, бо сприяє її подальшій секуляризації. 

Так, архієпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) наголошує: «Церква не повинна 

перетворюватись на організацію, яка займається саме суспільним служінням 

– для цього існує багато інших установ. Починаючи з держави, яка за своєю 

природою покликана займатись суспільним служінням, і закінчуючи різного 

роду благодійними та громадськими організаціями. Для Церкви все це 

важливо, але вторинне, бо первинним є спасіння. Спасіння – це те, чим не 

може і не повинна займатись жодна інша організація. Бо те, чим займаються 

благодійні організації, може займатись Церква, але тим, що робить Церква – 

спасіння людини і приведення її до Бога – цього жодна благодійна 

організація зробити не може. 
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На жаль, аспект суспільного служіння Церкви почав на заході в 

багатьох випадках переважати аспект богослужіння. Для себе я образно це 

уявляю у зображенні Хреста Господнього – де горизонтальна перекладина є 

суспільне служіння, а вертикальна є богослужіння, рух людини від земного 

до небесного. І тільки в гармонії ці служіння можуть відбуватись в повноті, 

тобто коли є богослужіння і від нього походить суспільне служіння. А коли 

суспільне служіння підмінює богослужіння – життя Церкви перетворюється 

на гонитву за парафіянином. Церква стає світською спільнотою, а не 

спільнотою святих, які служать Богові. Таким чином Церква, тимчасово 

вигравши битву за кількість своїх членів – програє війну, бо перестає бути 

Церквою» [273]. 

Таким чином, концепція «церква – держава – суспільство 

(громадянське суспільство)», що відображена в соціальному вченні УПЦ КП 

виступає чинником формування соціальної і громадянської компетентності 

священнослужителів.  

Розглянемо визначені групи компетентностей в богословській освіті. 

Теоретичну основу вивчення феномену соціальної компетентності 

закладено в наукових працях О. Прямікової, О. Бодальова, С. Макарова, 

С. Нікітіної, В. Цвєткова, В. Маслєннікової, Л. Шабатури, Л. Свірської, 

І. Зарубінської та ін.  

«Соціальний» найчастіше розуміють як суспільний, пов’язаний із 

життям та відносинами людей у суспільстві. Тобто, соціальна компетентність 

– це поінформованість, знання у сфері суспільних відносин. Виходячи з того, 

що компетентність трактується як уміння навчатися, творчий підхід тощо, ми 

можемо дати наступне визначення соціальної компетентності як 

адаптаційного явища, а саме: рівень адаптації людини до ефективного 

виконання соціальних ролей. Таким чином, соціальна компетентність має 

велике значення для поведінки людини. Її можна представити у вигляді 

відношення «Я»-«суспільство», що включає в себе уміння правильно 
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організовувати свій соціальний простір і, відповідно до цього, свою 

діяльність в цілому. 

Соціальна компетентність – це складне переплетення умінь, знань та 

дій, орієнтованих та організованих у відповідності до оточуючої соціальної 

реальності, які відкривають та забезпечують можливість самореалізації у 

заданій системі. Це відображення відносин «Я»-«суспільство» [277, с.146]. 

Згідно О.Прямікової, соціальна компетентність є одним з аспектів 

індивідуальної свідомості особистості і відповідає за конструювання нею 

соціальних стосунків усіх рівнів.  

М.Гончарова-Горянська на основі аналізу праць зарубіжних авторів, 

окреслює три підходи щодо визначення змісту соціальної компетентності:  

1) на основі конкретних соціальних навичок (певні стратегії, що 

використовує особистість для ефективної взаємодії з соціумом);  

2) на основі параметрів виміру соціальної компетентності (ситуативні 

прояви рівня соціальної компетентності);  

3) на основі якості поведінки соціально компетентної особистості 

(сукупність певних якостей особистості, особливості її характеру та 

поведінки) [274, с.87-102].  

О. Бодальов наголошує на тому, що соціальна компетентність не 

залежить від природно-фізіологічних особливостей людини, а формується 

під впливом зовнішніх факторів: сімейна ситуація, умови саморозвитку, 

життєві труднощі та досвід здолання перших особистісних проблем і 

життєвих труднощів, оточення. Складовими соціальної компетентності, на 

думку науковця, є соціальний інтелект і психологічна гнучкість [278].  

Конкретизовані експлікації соціальної компетентності знаходимо у 

праці С. Макарова, який вважає, що зміст соціальної компетентності 

становлять взаємозв’язки знань, вмінь, навичок та досвіду. Науковець 

розуміє компетентність як цілісне утворення, однак виділяє такі його 

складові компоненти: мотиваційно-особистісний, когнітивний та 

операційний. Дослідниця С. Нікітіна до двох перших компонентів додає ще 
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такі –  комунікативно-діяльнісний і рефлексивний компоненти. 

В.Маслєннікова та Л.Шабатура виділяють наступні складові соціальної 

компетентності: індивідуально-особистісний; соціологічний і життєво-

футурологічний [274]. 

Отже, соціально-компетентна особистість – це особлива 

конкретизація категорії «особистість», яка являє собою систему певних 

психологічних властивостей та рис, які є необхідними для адекватного 

прояву соціального життя людини у сучасному суспільстві. Соціально-

компетентна особистість повинна володіти психологічними (перцептивні, 

когнітивні, мнемічні, емоційні, вольові), особистісними (розум, логіка, 

оригінальність, розсудливість, ініціативність, гнучкість, творчість, цілісність, 

самостійність, стресостійкість, здатність до саморегуляції та самоаналізу 

тощо) та соціальними (знання основ конфліктології, соціальної психології; 

готовність до співпраці, взаємодії з оточуючими; відповідальність; 

емоційний інтелект та ін.) компетенціями. 

Науковий вираз суті громадянської компетентності має два сенси – 

широкий і вузький. У широкому сенсі громадянська компетентність виступає 

як різновид соціальної компетентності, як функція громадянського 

суспільства, що генерує ґрунт для ефективної і успішної діяльності 

особистості, соціальних груп і всього суспільства в цілому. У вузькому сенсі 

громадянська компетентність виступає як параметр діяльності особистості, 

соціалізованої під впливом громадянських цінностей, норм і правил, і що 

виражається в наявності знань, навиків і умінь стосовно певної професії. 

Проявом сформованої громадянськості особистості виступає її 

громадянська компетентність – здатність людини активно, відповідально й 

ефективно реалізовувати громадянські права й обов'язки з метою розвитку 

демократичного суспільства. 

Громадянська компетентність є однією з ключових компетентностей 

особистості (уміння вчитись, соціальна, загальнокультурна, 

здоров’язберігаюча, ІКТ-компетентність, громадянська, підприємницька 
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ключові компетентності), які визначені сьогодні як орієнтири розвитку 

української освіти. Вона формується як результат громадянської освіти й 

містить, згідно Концепції громадянської освіти в школах України 

(розроблена групою українських педагогів у рамках проекту «Освіта для 

демократії в Україні», 2001): 

– громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про 

форми і способи функціонування громадянина в політичному, правовому, 

економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави; 

– громадянські уміння та досвід участі у соціально-політичному житті 

суспільства і практичного застосування знань; 

– громадянські чесноти –норми, установки, цінності та якості, 

притаманні громадянину демократичного суспільства. 

Таке розуміння громадянської компетентності в цілому співпадає з 

баченням змісту цієї категорії, наданому за результатами дослідження щодо 

ключових компетентностей у державах-членах Євросоюзу, що було 

проведено Інформаційною мережею освіти в Європі [286]. Зокрема, у цьому 

документі зазначається, що громадянська компетентність є однією з 

соціальних компетентностей й означає поінформовану й активну участь 

особи в житті суспільства, до якого вона належить як на рівні місцевої 

громади, так і державному та міжнародному рівні. 

Науковець О.Пометун зауважує, що це здатність людини активно, 

відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з 

метою розвитку демократичного суспільства [288, с.67]. І. Тараненко 

визначає громадянську компетентність як здатність бути громадянином, який 

володіє демократичною громадянською культурою, усвідомлює цінності 

свободи, прав людини, відповідальності, готовності до компетентної участі в 

громадянському житті [289].  

Як зазначає Е. Слабунова, громадянська компетентність – це здатність 

людини бути активним членом громадянського суспільства, брати участь у 
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його створенні і функціонуванні. Громадянська компетентність складається з 

чотирьох структурних компонентів. 

1. Когнітивний блок пов’язаний із знаннями і способами їх отримання. 

Це раніше всього знання про суспільство і його будову: політичні, правові, 

соціальні, історичні, культурологічні і т.д. 

2. Діяльнісний (операціональний) компонент включає готовність 

виконувати роль виборця, споживача, громадського і політичного діяча і т.п. 

Громадянин повинен оволодіти компетенцією соціального вибору, соціальної 

дії, комунікативною компетентністю, повинен володіти певними уміннями і 

навиками: критично мислити, виконувати громадянські обов'язки, 

аналізувати політичну ситуацію, уміти користуватися своїми правами і 

захищати їх. 

3. Аксіологічний компонент припускає наявність у людини таких 

цінностей, як гуманізм, патріотизм, свобода, суспільне благо, особиста 

відповідальність за долю країни, пошану прав і свобод людини, національних 

традицій і культур, загальнолюдських цінностей, демократичних норм і 

правил. 

4. Індивідуальний компонент припускає, що громадянські і 

патріотичні відчуття повинні бути продуктом усвідомленого вільного вибору 

на основі гуманістичних цінностей [287]. 

Таким чином, за природою громадянська компетентність особистості 

– це поняття, яке відображає певний стан людського індивіда, громадянське 

буття якого є адекватним стану соціуму, в якому він здійснює власну 

життєдіяльність. За функціональним призначенням – це поняття, яке 

відображає стан індивіда як громадянина, рівень громадянськості якого 

дозволяє йому реалізовувати свої права і свободи, виконувати громадянські 

обов’язки. У структурному вимірі громадянська компетентність особистості 

– це поняття, яке відображає здатність і готовність людини виявляти свій 

статус громадянина та рівень громадянськості завдяки пізнавальним, 

діяльнісним, вольовим і цілепокладальним чеснотам. За широтою дії 
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громадянська компетентність особистості – це поняття, яке відображає 

ключову, поліваріантну, полівалентну, системну компетентність особистості, 

яка дозволяє їй реалізовувати свої громадянські чесноти у всіх сферах 

життєдіяльності, насамперед, у політичній, правовій, економічній, соціальній 

та культурній.  

Таким чином, духовенство виступає не тільки як член церковного 

середовища, але й як рівноправний член громадянського суспільства, який 

займає певну позицію щодо держави, суспільства, громади. В цьому аспекті 

соціальна і громадянська діяльність священнослужителів регламентується не 

тільки морально-етичними основами православного християнства, але й 

положеннями соціального вчення Церкви щодо відношень «Церква – 

держава – суспільство», що сприяє формуванню одних із ключових 

компетентностей богословської освіти – соціальної і громадянської.  

Узагальнюючи структурно-функціональний аналіз поняття 

«громадянська компетентність», можна виділити змістову наповненість 

основних структурних компонентів громадянської компетентності (див. 

таблицю 2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика структурних компонентів громадянської 

компетентності 

Компонент Зміст компонента 

Знаннєвий а) знання, які стосуються правил колективного життя, 

демократичних умов встановлення цих правил, про 

взаємодію влади, суспільства і особистості, про 

розбудову демократії (правові, політичні, соціальні);  

б) знання про свою національну культуру, історію, 

традиції, звичаї, мову; в) знання про сучасний світ 

(глобалізація, міжнародні відносини);  

г) знання принципів і цінностей прав людини, 

демократичних свобод 
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Ціннісний а) повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, 

традицій, мови; б) почуття власної гідності; в) повага до 

таких цінностей, як права людини, свобода, рівність, 

солідарність; г) визнання та дотримання законів, вміння 

орієнтуватись у проблемах сучасного суспільно- 

політичного життя в Україні та визначати власну 

позицію;  

д) толерантність, здатність до емпатії 

Діяльнісний а) здатність робити вибір у ситуаціях реального життя; 

б) здатність співпрацювати з органами державної влади 

та місцевого самоврядування; в) здатність до 

порозуміння з іншими, здатність до співпраці, роботи в 

команді; г) здатність розробляти і впроваджувати спільні 

проекти;  

Процесуально-

особистісний 

а) здатність критично й незалежно мислити; б) здатність 

брати на себе відповідальність; в) здатність робити 

свідомий вибір та застосовувати демократичні технології 

прийняття рішень; г) здатність брати участь у дебатах, 

аргументувати; д) здатність поважати погляди інших 

людей 

 

Показником сформованості соціальної і громадянської 

компетентності, на нашу думку, може виступити категорія «суспільно-

громадська позиція». Сутність поняття «суспільно-громадянська позиція» 

трактується нами як стійкий компонент внутрішньої структури особистості, 

що визначає вмотивовану спрямованість її діяльності та реалізацію 

особистісних цінностей, власних прав, свобод і обов’язків; як система 

ціннісних і соціальних орієнтацій, ставлень особистості до суспільства, 

держави, нації, до себе, як до громадянина. 
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Так, у структурі особистого розвитку Г. Філонов розглядає феномен 

громадянськості, пріоритетними цінностями якого є: суспільне благо, права 

людини, свобода вибору на основі свідомої законослухняності, соціальна 

справедливість, рівність перед законом, плюралізм позицій і поглядів, 

моральність, правдивість, патріотизм і толерантність [294, с.25-28]. 

Митрополит Мефодій (Кудряков)   у своїх проповідях та посланнях 

виразно акцентував про важливість патріотичного виховання духовенства, 

роль якого неабияка в формуванні національної свдіомості: «Один народ, 

одна мова, одна Церква! Був час, коли ці слова сприймалися як клерикальна 

ідеологія «галицької України». Але сьогодні ця вимога стає нагальною. 

Перемогти російського агресора може лише єдина політична нація України, 

яка шанує свою мову та свідома своєї давньої історії і церковної традиції. 

Така нація й формується нині на наших очах. Проте щоб ми могли передати 

нащадкам не клаптик української території, а єдину, соборну Україну, – 

маємо сьогодні знайти таку модель національної єдності й такі політичні та 

історичні цінності, які б дійсно об’єднували схід і захід, південь і північ» 

[403, с.31].  

Сформованість активної суспільно-громадянської позиції особистості 

можна розглядати за такими критеріями: громадянські знання, громадянські 

якості й цінності, громадянська активність, соціальна взаємодія. 

Формуванню активної громадянської позиції особистості сприяє соціальний 

досвід, який складається як з рівня розвитку громадянських знань і якостей 

особистості, так із практичних навичок участі в суспільному житті. 

Саме тому сформованість активної суспільно-громадянської позиції 

особистості визначається рівнем громадянської активності в соціальному 

середовищі. Критеріальними показниками громадянської активності 

виступають: реалізація здобутих громадянських знань у практичній 

діяльності; реалізація власних прав, свобод і обов’язків; здатність до 

самоактуалізації; вміння самостійно робити вибір і приймати рішення; 
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вмотивована інформаційна діяльність (збирання, систематизація, аналіз, 

застосування інформації з метою вирішення певної проблеми).  

Отже, формування особистості священнослужителя включає як 

становлення його морально-етичної компетентності і обізнаності в сфері 

богослов’я, так і його соціальну і громадянську позицію, яка в цілому 

відображає ставлення Церкви до соціально-політичних і соціально-

економічних процесів у суспільстві. Цей процес набуття соціальних і 

громадянських компетентностей можливий за умови реформування системи 

православної богословської освіти, що відповідає викликам сучасності. 

Таким чином, суспільно-громадянська позиція православного 

духовенства виступає як сформованість усвідомленого й осмисленого 

ставлення священнослужителя до соціальних, політичних і економічних 

процесів у суспільстві; як система усталених духовних, соціальних і 

громадянських цінностей особистості; як здатність священика до 

конструктивної соціальної взаємодії і соціального служіння. Виходячи з 

цього, можна виділити декілька основних світоглядних і праксеологічних 

аспектів виразу суспільно-громадянської позиції священнослужителя: 

ставлення до соціально-політичних процесів, орієнтація на соціальне 

служіння, рівень громадянської активності. Розглянемо більш детально 

визначені форми прояву суспільно-громадянської позиції 

священнослужителя. 

1. Ставлення до соціально-політичних процесів.Православні Церкви в 

сучасному українському суспільстві впливають на мету політичної діяльності 

віруючих, на їх мотивацію, вибір шляхів і засобів досягнення політичних 

рішень, ставлення до громадянського обов’язку, на політичну соціалізацію 

особи, на залучення тією чи іншою мірою особи до політичного життя, на 

вироблення чіткого, свідомого ставлення до явищ політичного життя та 

політичних інституцій, до політики, зокрема, до правлячої еліти, до держави 

як інструменту управління суспільством й органу залагодження соціальних 

негараздів. Це спричинено тим, що релігія як форма ставлення людини до 
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багатовимірної соціальної дійсності належить до числа факторів, що здатні 

визначити значною мірою політичну орієнтацію особи. 

Соціально-політичні погляди православних Церков необхідністю 

змінюються з плином часу, вони не можуть виводитися безпосередньо з 

незмінної догматики. За своєю природою вони повинні трансформуватися 

разом із змінами, що відбуваються у конкретній політичній системі. Якщо ці 

погляди залишати незмінними, то вони стануть надто схематичними і 

консервативними. Соціально-політичні вчення кожної Церкви можуть 

різнитися у підходах. Адже релігійна мова припускає багатополюсність 

тлумачень політичних подій. У смисловому полі релігії знаходять своє місце 

і офіційна політика властей, і тільки-но народжені опозиційні неканонічні 

погляди. На різницю у поглядах окремих християнських церков впливає їх 

різний соціальний досвід. Але і в більш-менш розроблених соціальних 

вченнях християнських церков, які діють в Україні, в їх поглядах на політику 

є дуже багато спільного.  

Наприклад, ставлення православного духовенства Росії до політичних 

процесів регламентується положеннями соціальної концепції Православної 

Церкви і задеклароване в офіційному документі РПЦ «Практика заяв і дій 

ієрархів, духовенства, чернецтва і мирян під час передвиборчих кампаній» 

[299], яка вказує на неприпустимість участі священнослужителів в активному 

політичному процесі (передвиборча агітація, підтримка певних політичних 

сил тощо) від імені Церкви, але дозволяє мати особисту позицію щодо 

політичної ситуації в державі і підтримки окремих політичних сил, 

виконуючи громадянський обов’язок виборця. 

2. Орієнтація на соціальне служіння. Участь православних релігійних 

інститутів в суспільному житті держави проявляється не тільки в 

богослужбово-молитовній діяльності, а й просвітницькій, освітній, виховній, 

благодійницькій, доброчинній, інформаційній, місіонерській та інших. Вони 

проводять соціальну роботу в таких суспільно-значущих напрямках як: 

збереження моральності і спокою в суспільстві; духовна, моральна, 
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культурна, патріотична освіта і виховання дітей та молоді; духовно-моральне 

і патріотичне виховання воїнів і співробітників правоохоронних установ; 

благодійницька і соціальна діяльність; збереження, відродження й розвиток 

історичної і культурної спадщини; робота з профілактики правопорушень; 

духовна і матеріальна допомога особам, які перебувають у місцях 

позбавлення волі; діяльність з охорони навколишнього середовища; 

підтримка інституту сім’ї, материнства і дитинства; підтримка і захист 

державної стабільності.  

Треба зазначити, що багатовекторність своєї соціальної діяльності, 

православні Церкви прописали у сучасних соціальних концепціях [62; 63; 

64]. Особливого значення регламентація особливостей церковного 

соціального служіння набула в офіційному документі РПЦ «Про принципи 

організації соціальної роботи в РПЦ», якою користуються в своїй діяльності і 

представники УПЦ МП. Так, у цьому документі надається наступне 

визначення: «Соціальне служіння Церкви (церковна добродійність, церковна 

соціальна діяльність, діаконія – це ініційована, організована, координована 

діяльність, що фінансується Церквою, має на своїй  меті надання допомоги 

людям, які мають потребу, грошовими коштами, майном, радою, працею. 

Соціальне служіння Церкви не може стримуватися або обмежуватися 

релігійними, національними, державно-політичними або соціальними 

рамками» [300]. Cоціальне служіння є одним із провідних видів діяльності 

священнослужителів, тому багато вищих духовних навчальних закладів 

православних Церков (як на території України та Росії, так і в Греції, 

Словакії, Румунії, Болгарії) готують священнослужителів за спеціалізацією 

«Християнська соціальна робота». 

Отже, соціальна робота православних Церков має охоплювати всі 

сфери життєдіяльності людей (мотивація, виховання, освіта, професійна 

діяльність, родина, бізнес, культура, побудова образів майбутнього), оскільки 

саме у соціальній сфері задовольняються життєві інтереси. Розробка 

соціальної доктрини кожної української православної Церкви та конкретна 
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практична концепція соціальної роботи церковних парафій набувають 

всезростаючого значення. Про це постійно нагадував, зокрема,покійний 

Предстоятель УПЦ МП Блаженніший Митрополит Київський та всієї 

України Володимир, наголошуючи, що «соціальне вчення – це відповіді 

Церкви на найбільш насущні питання сучасної людини» [54]. 

Слід зауважити, що не лише наукові, соціологічні, а й звичайні ідеї, 

уявлення, поняття, цінності не можуть бути не соціальними, оскільки вони є 

результатами спільної духовної діяльності людства. Становлення людини, її 

духовний розвиток, вдосконалення відбувається не лише у світі її власних 

фантазій та келійних духовних зацікавлень, але насамперед «у конкретних 

суспільних умовах», – зауважує професор М. Єнікєєв [298, с.610]. 

Отже, соціальне вчення православних Церков являє собою 

богословське осмислення сучасного суспільного життя українців. У межах 

кордонів соціальної доктрини Церкви розглядають широке коло питань щодо 

природи та сенсу існування людини на землі, взаємовідносин Церков і 

суспільства, характеру й спрямування соціальних перетворень у соціумі, 

взаємодії соціальних інститутів. 

3. Рівень громадянської активності священнослужителя. 

Громадянська активність відображує рівень громадянської культури 

суспільства та певної мірою визначається ним. Водночас, рівень 

індивідуальної громадянської активності визначає рівень розвитку суспільної 

громадянської активності. Це взаємопов’язані явища, де особистість, 

проявляючи громадянську активність, підвищує її суспільний рівень, що, в 

свою чергу, зумовлює прояви громадянської активності інших людей.  

В сферу громадянської активності, за А. Гусєвою, входить: участь у 

вирішенні спільних проблем; розробка та реалізація програм розвитку 

громади; контроль влади і відстоювання прав громадянина [301]. Серед 

чинників громадянської активності можна виділити наступні: наявність 

навичок громадської дії; рівень емпатії особистості; рівень розвитку 
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комунікативних навичок; загальна громадянська культура населення; 

ефективність діяльності соціальних інститутів. 

Юрій Подорожній у дисертаційному дослідженні  на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософських наук «Діалог церкви і 

суспільства в сучасній українській теології» (2018, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) слушно узагальнив: 

«Українські релігієзнавці в соціальному вченні християнських церков бачать 

перш за все реакцію на численні суспільні проблеми сьогодення, а також 

наслідок намагання традиційних конфесій пристосуватися до стрімких змін у 

всіх сферах життя через помірковану теоретичну і практичну модернізацію 

позиціонування церкви в соціумі. Аналіз джерельної бази доводить, що 

українські теологи різних конфесій намагаються не стільки пристосовуватися 

до умов початку XXI століття, скільки запропонувати суспільству власний 

порядок денний, власні проекти соціальних трансформацій. Більше того, 

богослови вважають, що церкви повинні не реагувати на соціальні виклики 

чи нав’язувати власне бачення шляхів вирішення соціальних проблем, а 

перебувати у партнерському діалозі, що включав би творчий пошук способів 

реалізації євангельського етичного ідеалу в соціальній перспективі» [406, 

c.152]. 

Отже, процес формування суспільно-громадянської позиції 

священнослужителя під впливом інкорпорації соціального вчення 

православних Церков в систему богословської освіти можна представити у 

вигляді наступної схеми (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Процес формування суспільно-громадянської позиції 

священнослужителя 

Соціальне вчення Православної Церкви 

Громадянська компетентність 

священнослужителя 

Система умінь, знань та дій, 

орієнтованих та організованих у 

відповідності до оточуючої 

соціальної реальності, які 

відкривають та забезпечують 

можливість конструктивної 

соціальної взаємодії 

Соціальна компетентність 

священнослужителя 

Здатність бути громадянином, який 

володіє демократичною 

громадянською культурою, 

усвідомлює цінності свободи, прав 

людини, відповідальності, 

готовністості до компетентної участі 

в громадянському житті 

Суспільно-громадська позиція 

священнослужителя 

Сформованість усвідомленого й осмисленого 

ставлення священнослужителя до соціальних, 

політичних і економічних процесів у суспільстві; 

система усталених духовних, соціальних і 

громадянських цінностей особистості; здатність 

священика доконструктивної соціальної взаємодії і 

соціального служіння 

Ставлення до 

соціально-

політичних 

процесів 

Орієнтація на 

соціальне 

служіння 

Рівень 

громадянської 

активності 
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Висновки до розділу 2 

На сучасному етапі модернізації системи вищої богословської освіти в 

Україні є актуальним впровадження принципів Болонського процесу, який 

визначає не тільки формальні принципи функціонування системи вищої 

освіти (як світської, так і духовної), але й створення умов для формування 

компетентної, адаптованої до змін особистості, здатної до ціложиттєвого 

навчання і постійного морального, духовного розвитку.  Це передбачає 

впровадження компетентнісного підходу, що породжує проблему із 

визначенням ключових компетенцій випускника вищого духовного закладу, 

які полягають у подоланні протиріччя між двома основними завданнями 

богословської освіти – духовним вихованням і набуттям богословських 

знань. Для конструювання мети і змісту освіти у формі стандартів, програм і 

підручників сьогодні вирішальним викликом є розуміння компетентності 

(компетенції) як спроби специфічного укрупнення і конфігурації одиниць 

планованих результатів навчального процесу. 

Основними групами компетентностей майбутніх священнослужителів 

визначено такі: 

1) компетентності в галузі богословських знань, що включають у себе 

компетенції в предметних, теоретичних і операційних (виконання релігійно-

культових дій – богослужбова та гомілетична практика) сферах богослов’я; 

підготовку до місіонерської діяльності тощо; 

2) морально-етична компетентність – висока моральна розвиненість 

особистості священнослужителів, формування моральної та ціннісної 

свідомості, усвідомлення й прийняття духовних і християнських цінностей; 

3) соціальна / громадянська компетентність – сформованість суспільно-

громадянської позиції священнослужителя як члена суспільства і 

громадянина, компетенції в сфері соціального служіння і соціальної роботи, 

обізнаність в актуальних соціальних питаннях і ставленні до них Церкви. 

Сучасна богословська освіта повинна, не втрачаючи своєї укоріненості 

в православній традиції, відповідати на проблеми, які ставлять перед 
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сучасною людиною секулярне суспільство, світська культура і наука. Для 

цього необхідна тісна взаємодія богословського і загальногуманітарного 

знання. Гострі проблеми соціології, антропології, сучасної культури, 

філософії повинні зайняти важливе місце в учбовому процесі. Без критичного 

осмислення всіх реалій сучасного світу не можна говорити про повноцінну 

освіту, саме тому виникає необхідність інтегральної інкорпорації соціального 

вчення Православної Церкви в навчальний процес у системі богословської 

освіти. Це, в свою чергу, сприятиме реалізації двох основних векторів 

завдань богословської освіти – набуттю богословських знань і духовному та 

моральному становленню особистості священнослужителя, формуванню 

ключових компетентностей майбутнього священнослужителя: 

компетентності в предметній сфері православного богослов’я, морально-

етичної компетентності, соціальної (громадянської) компетентності. 

Принципово новим підходом до розуміння морального становлення 

особистості виступає християнська психологія, у межах якої виділена 

духовність як особливий предмет дослідження. Виділяються кілька 

принципових рівнів у структурі особистості, що співвідносяться зі ступенем 

її духовного наповнення. Для кожного щабля духовного росту характерні 

свої етичні цінності, особливі уявлення про благо, добро, щастя.  

Поняття «цінність» у науковій літературі розглядається як 

багатоаспектне явище. Так, у циклі філософсько-соціологічних дисциплін 

(В. Тугарінов, О. Дробницький, К. Абульханова-Славська, Г. Ділігентський 

та інші) категорія ціннісних орієнтацій співвідноситься з категоріями норм і 

цінностей, нормативно-ціннісних систем і соціальної дії; в циклі конкретно 

соціологічних дисциплін (І. Бестужев-Лада, В. Лісовський, М. Іконнікова, 

І. Кон, В. Ядов та інші) – з категоріями мотивації та управління діяльністю 

людей та їх об’єднань; в циклі психологічних і соціально-психологічних наук 

(М. Бобнєва, Б. Паригін, Д. Фельдштейн, Б. Додонов, В. Семенов та інші) – з 

категоріями, які описують механізми поведінки і діяльності, їх регуляції. 

Цінності виступають як спосіб диференціації об’єктів зовнішнього 
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світу за соціальною або індивідуально-особистісною значимістю. Вони, як 

соціальні за своїм походженням і сутністю, набувають особистісного смислу 

для індивіда в контексті соціальної взаємодії, формують систему уявлень про 

форму, зміст і смисл існування людини. Як конотативні значення цінності 

відтворюють об’єктивну дійсність як суб’єктивний конструктивний образ 

світу в свідомості індивіда, а тому виступають як механізм соціальної і 

смислової регуляції особистості. 

В сучасній релігієзнавчій та богословській літературі багато 

дослідників впливу постмодернізму на християнство вказують на позитивний 

аспект трансформації духовних християнських цінностей у напрямку їх 

переосмислення (А. Колодний, Ю. Жицінський, А. Лекторський та інші). У 

цьому сенсі переживання духовної кризи стану релігійної свідомості в 

ціннісній осі «Хаос, невизначеність – Відчай – Деструктивність» може 

призводити до таких наслідків як на соціальному, так і на індивідуальному 

плані. Основою морально-етичної компетентності священнослужителя 

виступають духовні цінності, а саме: рівень їх усвідомленості, сформованість 

моральних уявлень і знань у контексті православної християнської традиції. 

Засобом вирішення окреслених  проблем може виступити 

інкорпорація соціального вчення Православної Церкви в систему 

богословської освіти. Якщо за мету богословської освіти вважати реалізацію 

соціального вчення конкретної Церкви, то це уможливлює виділення трьох 

груп ключових компетентностей у богословській освіті: компетентності в 

сфері богословських знань, морально-етична компетентність і духовні 

цінності як її основа і соціальна / громадянська компетентність –  

сформованість суспільно-громадської позиції священнослужителя як члена 

суспільства і громадянина, компетенції в сфері соціального служіння і 

соціальної роботи, обізнаність в актуальних соціальних питаннях і ставленні 

до них Церкви. 

Однією з ключових компетентностей, які набувають майбутні 

священнослужителі, є морально-етична компетентність, яка виражається у 
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високій моральній розвиненості особистості священнослужителів, 

формуванні моральної і ціннісної свідомості. Формування морально-етичної 

компетентності священнослужителя пов’язане із моральним вихованням і 

розвитком у контексті православної християнської традиції, формуванням 

християнської моральної свідомості. Основним структурним утворенням 

моральної свідомості й самосвідомості особистості є моральні й духовні 

цінності, тому моральний розвиток особистості священнослужителя через 

прийняття духовних християнських цінностей і є основою формування 

морально-етичної компетентності майбутніх священнослужителів у процесі 

отримання богословської освіти (як одне з головних завдань – виховання і 

духовне становлення пастиря і священика). 

Відзначимо, що західна і східна соціальна традиції християнства мають 

досить значні відмінності – з одного боку, відповідно, домінування 

ліберальної ціннісної системи, з іншого – колективістські цінності соборного 

суспільства, але слід зазначити, що в сучасних умовах транзитного 

українського суспільства та євроінтеграційних процесів посилюється вплив 

ціннісної системи і соціальних практик західної цивілізації, серед яких 

набувають значення такі категорії-цінності: демократія, право, громадянське 

суспільство, соціальна справедливість, принцип соціальної субсидіарності й 

соціального партнерства, економічна незалежність і підприємництво, які 

досить повно розглянуто в соціальній доктрині Римо-Католицької Церкви (в 

основі соціальної доктрини лежать антропоцентричний і персоналістичний 

принципи, скрізь які розглядається соціальна природа людини). Тому на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства православні Церкви 

опинилися перед викликами адаптації до цих умов, що сприяло появі 

офіційних документів, які відображають соціальну позицію Церков щодо 

держави і суспільства. 

Соціальне служіння в українських православних Церквах є одним із 

провідних видів суспільної діяльності. Слід зазначити, що багато церковних 

діячів вказують на те, що соціальне служіння не повинно стати 
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першочерговим завданням Церкви, бо сприяє її подальшій секуляризації. Бо 

ж основним є сотеріологічне завдання Церкви. 

Основні положення соціального вчення також обумовлюють сутнісну 

й змістовну наповненість соціальної і громадянської компетентності 

майбутнього священнослужителя. Набуття соціальної та громадянської 

компетентності відображається в сформованості суспільно-громадянської 

позиції священнослужителя як клірика, так і члена суспільства. Таким чином, 

духовенство виступає не тільки як член церковного середовища, але й як 

рівноправний член громадянського суспільства, який займає певну позицію 

щодо держави, суспільства, громади. В цьому аспекті соціальна і 

громадянська діяльність священнослужителів регламентується не тільки 

морально-етичними основами православного християнства, але й 

положеннями соціального вчення Церкви щодо відношень «Церква – 

держава – суспільство», що сприяє формуванню одних із ключових 

компетентностей богословської освіти – соціальної і громадянської.  

Показником сформованості соціальної і громадянської компетентності 

виступає категорія «суспільно-громадянська позиція». Формування активної 

суспільно-громадянської позиції духовенства – це осмислений і свідомий 

процес прийняття поглядів Церкви на державу, політику, національне 

питання тощо, який вимагає глибокого вивчення й аналізу соціального 

вчення, його ретельного обґрунтування з позиції основних богословських 

положень, Старого і Нового Завітів, вчення святих Отців Церкви. Цей процес 

набуття соціальних і громадянських компетентностей можливий за умови 

реформування системи православної богословської освіти, що відповідає 

викликам сучасності. 
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РОЗДІЛ 3 ЧИННИКИ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ І СУСПІЛЬНО-

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ДУХОВЕНСТВА В СИСТЕМІ 

БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

3.1 Особливості сприйняття системи богословської освіти в 

духовно-церковному та світському науковому середовищі  

Для визначення факторів і механізмів формування морально-етичної 

компетентності і суспільно-громадянської позиції духовенства під впливом 

інкорпорації соціального вчення православних Церков в систему 

богословської освіти було проведено комплексне соціально-психологічне 

дослідження серед студентів духовних ВНЗ Української Православної 

Церкви (Московського і Київського патріархатів) і експертне опитування 

серед науковців-релігієзнавців, священнослужителів і викладачів духовних 

ВНЗ. 

В соціально-психологічному опитуванні прийняли участь студенти 

наступних духовних навчальних закладів українських православних Церков 

(600 респондентів): Київська духовна академія і семінарія (УПЦ МП), 

Дніпропетровська духовна семінарія (УПЦ КП), Львівська православна 

богословська академія (УПЦ КП), Волинська православна богословська 

академія (УПЦ КП). Всього 64,75% студентів духовних закладів УПЦ МП і 

35,25% студентів духовних закладів УПЦ КП. Серед них: 22,03% – студенти 

1-го курсу; 29,49% – 2-го курсу; 21,35% – 3-го курсу; 15,59% – 4-го курсу; 

10,17% – студенти магістратури і 1,37% – студенти аспірантури. 74,58% 

опитаних планують продовжити церковне служіння після навчання, 2,03% – 

не планують, 23,39% – не визначилися. 

Завдання дослідження: 

1) визначити особливості ставлення до системи православної 

богословської освіти в контексті її модернізації і реформування; 
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2) виявити систему духовних цінностей студентів і уявлення про 

морально-психологічний образ особистості священнослужителя; 

3) виявити особливості уявлень студентів про соціальне вчення своєї 

Церкви в контексті формування їх суспільно-громадянської позиції. 

В таблицях 3.1 і 3.2 представлено операціональні поняття й емпіричні 

індикатори соціально-психологічного опитування студентів духовних ВНЗ та 

експертного опитування. 

Таблиця 3.1 

Операціональні поняття, параметри й емпіричні індикатори 

соціально-психологічного опитування студентів духовних ВНЗ 

Поняття Індикатор Тип шкали Методи 

Ставленн

я 

студентів 

до 

системи 

православ

ної 

богословс

ької 

освіти 

Мотиви вступу до духовного 

навчального закладу 

Оцінка основних завдань 

богословської освіти 

Ставлення до впровадження в 

систему богословської освіти в 

Україні принципів Болонського 

процесу 

Оцінка впливу визнання 

державою дипломів і наукових 

ступенів духовних ВНЗ на 

систему богословської освіти 

Фактори підвищення 

ефективності освітньо-

виховного процесу в вищих 

духовних навчальних закладах 

 

 

Рангова 

 

Номінальна 

 

 

 

Номінальна 

 

Анкетування 

Контент-

аналіз 

висловлювань 

 

 

Структур

а 

ціннісної 

Ієрархічна система ціннісних 

уявлень в груповій свідомості 

Морально-психологічний образ 

Рангова Анкетування 

Методика 

дослідження 
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і 

моральної 

свідомост

і 

студентів 

духовних 

ВНЗ 

священнослужителя 

 

ціннісних 

уявлень 

Д.Леонтьєва 

Контент-

аналіз 

висловлювань 

Уявлення 

студентів 

про 

соціальне 

вчення 

своєї 

Церкви 

Рівень ознайомленості із 

соціальним вченням 

Джерела інформації про 

соціальне вчення 

Сприйняття участі Церкви в 

політичних процесах 

Позиція щодо національного 

питання в соціальному вченні 

Сприйняття концепції 

«симфонії влад», 

взаємостосунків Церкви і 

держави 

Оцінка стану міжконфесійних 

відносин в Україні 

Оцінка значимості 

співробітництва Церкви і 

держави в різних сферах 

суспільного життя 

Рангова 

 

Номінальна 

 

Номінальна 

 

 

Номінальна 

 

 

Номінальна 

 

 

 

Рангова 

 

 

Рангова 

 

Анкетування 

Контент-

аналіз 

висловлювань 

 

В експертному опитуванні взяли участь науковці-релігієзнавці, 

викладачі духовних навчальних закладів Української Православної Церкви 

Московського і Київського Патріархатів (200 експертів). 
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Таблиця 3.2 

Операціональні поняття, параметри та емпіричні індикатори 

експертного опитування 

 

Поняття Індикатор Тип шкали Методи 

Ставлення до 

системи 

православної 

богословської 

освіти 

Оцінка основних завдань 

богословської освіти 

Ставлення до впровадження 

в систему богословської 

освіти в Україні принципів 

Болонського процесу 

Оцінка впливу визнання 

державою дипломів і 

наукових ступенів духовних 

ВНЗ на систему 

богословської освіти 

Фактори підвищення 

ефективності освітньо-

виховного процесу в вищих 

духовних навчальних 

закладах 

Рангова 

 

Номінальна 

 

 

 

Номінальна 

 

Анкетування 

Контент-

аналіз 

висловлювань 

 

 

Морально-

психологічний 

образ 

священика 

Моральні і особистісні якості 

священнослужителя 

 

Рангова Контент-

аналіз 

висловлювань 

Соціальне 

вчення і 

формування 

суспільно-

громадянської 

Рівень ознайомленості із 

соціальним вченням 

Оцінка впливу соціального 

вчення на формування 

ключових компетентностей 

Рангова 

 

Рангова 

 

 

Анкетування 
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позиції 

духовенства 

Сприйняття участі 

православних Церков у 

політичних процесах 

Позиція щодо національного 

питання в соціальному 

вченні 

Оцінка стану 

міжконфесійних відносин в 

Україні 

Оцінка значимості 

співробітництва Церкви і 

держави в різних сферах 

суспільного життя 

Номінальна 

 

 

Номінальна 

 

 

Рангова 

 

 

Рангова 

 

 

 

Надійність і валідність результатів дослідження забезпечується за 

рахунок застосування комплексу аналітичних і статистичних методів: 

контент-аналізу, методів параметричної та непараметричної статистики (за 

допомогою SPSS 14.0, ППП STADIA 6.0). 

Для визначення особливостей ставлення до системи православної 

богословської освіти в контексті її модернізації і реформування було 

виділено наступні параметри: 

1) мотиви вступу до духовного навчального закладу; 

2) оцінка основних завдань богословської освіти; 

3) ставлення до впровадження в систему богословської освіти в 

Україні принципів Болонського процесу; 

4) оцінка впливу визнання державою дипломів і наукових ступенів 

духовних ВНЗ на систему богословської освіти; 

5) фактори підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в 

вищих духовних навчальних закладах. 

1. Мотиви вступу до вищого духовного навчального закладу. 
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У працях вітчизняних і зарубіжних учених висвітлено різні сторони 

проблеми формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності у ВНЗ, у яких: проведено аналіз мотивів вступу до вищого 

навчального закладу (С. Бобровицька, О. Гилюн, Г. Мухіна, А. Мечніков, 

Ф. Рахматуліна та ін.); виявлено динаміку змін мотивів на різних курсах 

(С. Бобровицька, Н. Бордовська, Р. Вайсман, А. Реан, П. Якобсон та ін.); 

виділено умови, які сприяють формуванню у студентів позитивної мотивації 

до навчально-пізнавальної діяльності (Н. Волкова, А. Гебос, С. Занюк, 

В. Кикоть, В. Михайличенко, В. Полянська, О. Тарнопольський, В. Якунін та 

ін.). Досить незначна кількість наукових праць присвячена аналізу мотивації 

до навчання у вищих духовних начальних закладах (О. Погорілий, О. Саган, 

Л. Филипович, М. Чурилов та інші). 

У науковій теорії та практиці прийнято розрізняти такі поняття, як 

«мотив» та «мотивація». Різні види мотивів та їх формування (мотивацію) у 

ВНЗ вивчали А. Алексюк, С. Архангельський, В. Вілюнас, І. Зайцева, 

Є. Ільїн, С. Канюк, О. Леонтьєв, П. Лузан та ін. Поняття «мотив» являє собою 

досить складний феномен, якому науковці не дають однозначного 

визначення. В перекладі з латинської поняття «мотив» означає «рухаю». 

Є. Ільїн трактує мотив як складне психологічне утворення, що спонукає до 

свідомих дій та вчинків, а також є основою для цих дій. Поняттям «мотив», 

на думку Є. Ільїна, часто позначаються такі психологічні явища: намір, 

бажання, прагнення, побоювання тощо, у яких відображається наявність у 

людській психіці готовності, що спонукає досягненню певної мети [302]. 

С. Гончаренко визначає мотив як «спонукальну причину дій, вчинків 

людини, спрямованих на задоволення потреб, те що штовхає на дії» [303, с. 

47]. На наш погляд, найбільш вдале визначення терміну «мотив» надає 

О. Леонтьєв. За його словами, мотив – це опредмечена потреба, тобто 

прагнення, бажання володіти чимось конкретним (дипломом вищої освіти, 

професією, іноземною мовою тощо). Неопредмечена потреба ще не є 

мотивом, оскільки не визначає характеру діяльності, тому що не має 
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предмета, на який спрямована дія. Предмет, у свою чергу, окреслюється 

лише тоді, коли людина починає діяти [304].  

Поняття «мотивація» також є складним феноменом у психології та 

педагогіці. Ми поділяємо погляди С. Гончаренко, згідно з якими термін 

«мотивація» є набагато ширше, ніж термін «мотив» та інтерпретується як 

система мотивів або стимулів, чинників, що детермінують конкретну 

діяльність, поведінку особистості [303]. Це поняття охоплює мотиви, 

потреби, цілі, наміри, переживання тощо. У наукових дослідженнях 

мотивацію розглядають переважно як сукупність причин психологічного 

характеру, що визначає поведінку людини, її спрямованість й активність. 

Всебічне розкриття причин, якими пояснюється та чи інша поведінка 

людини, її дії, передбачає аналіз сукупності мотивів, якими зумовлюється 

конкретна поведінка [305]. Формування мотивації можливе лише тоді, коли 

людині вдається пов’язати мету з особистісними цінностями. Чим більш 

особистісні цінності пов’язані з результатом майбутньої діяльності, тим 

більше внутрішні мотиви підживлюватимуть енергію мотивації особистості. 

Особливого значення в нашому дисертаційному дослідженні виступає 

виявлення мотиваційної структури студентів вищих навчальних закладів у 

контексті визначення особливостей їх ставлення до реформування системи 

православної богословської освіти. Для цього студентам духовних ВНЗ було 

запропоновано відповісти на відкрите запитання анкети (Додаток А): «Що 

спонукало Вас вступити в вищий духовний заклад і обрати шлях духовного 

служіння? Визначте основні мотиви Вашого вибору?». Всього було отримано 

335 відповідей. За допомогою контент-аналізу висловлювань було виділено 3 

основні групи-категорії мотивів: внутрішні (інтернальний локус контролю), 

зовнішні (екстернальний локус контролю) і теоцентричні мотиви. Результати 

за категоріями і змістовою наповненістю представлено на рис. 3.1 і в таблиці 

3.3. 
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Рис. 3.1 Мотиви вступу до вищого духовного навчального закладу  

(результати контент-аналізу) 

 

Для аналізу висловлювань респондентів було застосовано теорію 

локусу контролю Дж. Роттера [306, с.288]. Локус контролю (від лат. locus– 

місцерозташування та від франц. сontrole– перевірка) – стійка властивість 

індивіда, що формується в ході його соціалізації. Це тенденція людини 

пов'язувати причини життєвих подій із внутрішніми чинниками або 

зовнішніми обставинами. Люди, які схильні пояснювати причини своїх дій та 

поведінки внутрішніми чинниками (здібності, характер, внутрішній стан 

тощо), мають тенденцію довнутрішньої локалізації контролю 

(інтернальної).Люди, які схильні приписувати причини своїх дій та поведінки 

зовнішнім чинникам (доля, обставини, природні перешкоди тощо), мають 

тенденцію до зовнішньої локалізації контролю (екстернальної). 
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Таблиця 3.3 

Змістовні особливості мотивів вступу до вищого духовного 

навчального закладу (результати контент-аналізу) 

 

Категорії і висловлювання Бал % 

Внутрішні (інтернальний локус контролю) мотиви 

Особисте бажання, бажання стати священником, 

внутрішній стержень, покликання, власний вибір, власні 

переконання 

63 18,81% 

Дізнатися більше про віровчення, набуття богословських 

знань, мати духовну освіту в наш нелегкий час, набути 

богословську освіту, щоб вміти вступити в полеміку з 

католиками і протестантами 

34 10,15% 

Пізнання смислу життя, самому пізнати всі істини 

православ’я, пізнання Бога 

16 4,78% 

Більше духовно зрости, духовне і моральне зростання 13 3,88% 

Особливі події в моєму житті, деякі життєві обставини, 

невизначеність у житті 

4 1,19% 

Розкаяння і переосмислення всіх цінностей; власні вади 4 1,19% 

Cоціальне служіння як священика (хворі, інваліди, 

колишні увязнені) 

1 0,30% 

Всього: 135 40,30% 

Теоцентричні мотиви 

Служіння Богу і людям, любов до Бога, віра в Бога 84 25,08% 

Бажання донести до людей істинне вчення про віру, 

допомогти прийти до Христа; проповідувати слово Боже; 

бути корисним людям в духовному плані 

23 6,86% 

Всього: 107 31,94% 

Зовнішні (екстернальний локус контролю) мотиви 

З дитинства ходив до храму, прислуговув у церкві, ходив 

в недільні школи, служив пономарем 

46 13,73% 

Продовжити родинну місію, виріс у православній родині, 

батько - священик, погляди рідних 

27 8,06% 

Приклад батюшки, приходського священика, духовних 

людей 

10 2,98% 

Подобається процес богослужіння 7 2,09% 

Змінити деякі речі у нашій церковній спільноті, зробити 

щось для Церкви 

2 0,60% 

Книги 1 0,30% 

Всього: 93 27,76% 

Всього: 335 100% 
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1. Група внутрішніх мотивів (інтернальний локус контролю) має 

найбільший показник – 40,30% всіх висловлювань. Типові приклади 

висловлювань: «особисте бажання, внутрішнє покликання, набуття 

богословських знань, пізнання смислу життя, духовне і моральне зростання, 

переосмислення цінностей». Отже, така група студентів в якості основних 

мотивів визначає: внутрішні переконання і вибір, значимість богословської 

освіти, набуття смислу життя і духовне зростання. 

2. Теоцентричні мотиви (31,94% всіх висловлювань) пов’язують 

мотивацію студентів духовних ВНЗ із переважанням теоцентричної картини 

світу в груповій свідомості: «служіння Богу, любов до Бога, віра в Бога, 

бажання проповідувати слово Боже». Причому, слід зазначити, що 25% всіх 

мотивів відображають стійку теоцентричну позицію студентів (служіння, 

любов і віра в Бога), де Бог виступає як усвідомлений сенс життя і рушійна 

сила особистісного і духовного розвитку. Як зазначив С. Франк: «Людина 

має необхідність у безумовній основі для свого існування, і ця основа є Бог – 

трансцендентний початок і першоджерело всього сущого, включаючи саму 

людину, що випромінюється в неї, постійно (принаймні потенційно) присутні 

в ньому» [307, с. 29]. 

3. Зовнішні (екстернальний локус контролю) мотиви становлять 

27,76% всіх висловлювань: «з дитинства ходив до храму, прислуговув в 

церкві, ходив в недільні школи, служив пономарем, продовжити родинну 

місію, виріс в православній родині, батько священик, погляди рідних, 

приклад батюшки, приходського священника». Студенти в цій групі 

орієнтувалися на зовнішні обставини, родинні традиції і приклад 

священнослужителів. 

Слід зазначити про суперечливість змін мотиваційних факторів під 

час навчання в духовному навчальному закладі. Так, при відповідях на 

питання «Чи змінилася Ваша позиція під час навчання в духовному 

навчальному закладі?» майже 46% студентів вважають, що змінилася і 44% - 

не змінилася (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Тенденції змін щодо мотивів церковного служіння  

2. Оцінка основних завдань богословської освіти. В якості основних 

завдань богословської освіти було взято показники, які відображають 

виділені в дослідженні ключові компетентності: компетентність у сфері 

богословських знань, морально-етична компетентність (духовне й 

особистісне виховання і зростання), соціальна / громадянська компетентність 

(формування суспільно-громадянської позиції священнослужителя). На рис. 

3.3 представлено середні значення зі сторони студентів і експертів. 
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Рис. 3.3 Оцінка значимості основних завдань богословської освіти  

(середні значення, де 1 – мінімальне значення, а 5 – максимальне 

значення) 
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Отже, основним завданням богословської освіти студенти й експерти 

вважають формування морально-етичної компетентності (духовне і 

особистісне зростання). Набуття богословських знань більш значимий 

фактор для студентів, а формування суспільно-громадянської позиції 

священнослужителя – для експертів.  

Виходячи з дослідницької гіпотези про те, що повноцінна 

інкорпорація соціального вчення Церкви в систему богословської освіти 

сприяє формуванню основних компетенцій і виступає інтегруючим 

чинником, що об’єднує як духовне виховання і розвиток майбутнього 

священика, так і набуття ним богословських знань, було проаналізовано 

оцінку значимості завдань богословської освіти серед студентів, хто 

знайомий із соціальним вченням Православної Церкви (відповіді «Так, 

ретельно вивчав» і «Ознайомлений з основними тезами» і тих, хто не 

ознайомлений (відповіді «Майже нічого не знаю, але маю наміри 

ознайомитися» і «Навіть не чув про існування такого документу» (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 Оцінка студентами духовних ВНЗ значимості основних 

завдань богословської освіти в залежності від ознайомленості із соціальним 

вченням 
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Як видно з діаграми, ієрархія значимості завдань богословської освіти 

не залежить від рівня ознайомленості студентів із соціальним вченням, але на 

статистичному рівні існують певні розбіжності. Так, для «ознайомлених» 

найбільш значимим завдань є набуття богословських знань і компетенцій, 

для «не ознайомлених» – духовне й особистісне зростання і формування 

суспільно-громадянської позиції.  

Отже, на статистичному рівні міра ознайомленості із соціальним 

вченням Православної Церкви може опосередковано впливати на оцінку 

значимості основних завдань богословської освіти, але вести мову про пряму 

залежність потрібно з урахуванням усіх факторів. 

3. Ставлення до впровадження в систему богословської освіти в 

Україні принципів Болонського процесу. Як  було зазначено в попередньому 

розділі дисертаційної роботи, основним аспектом реформування і 

модернізації сучасної системи богословської освіти є впровадження 

принципів Болонського процесу (компетентнісний підхід в навчанні, система 

наукових ступенів, оцінка якості знань, можливість навчання за кордоном, 

входження в національну систему вищої освіти тощо), тому важливим 

показником ставлення до системи богословської освіти виступає оцінка 

наслідків впровадження Болонського процесу. На рис. 3.5 представлені 

результати відповідей студентів та експертів на питання «Визначте Ваше 

ставлення до впровадження в систему богословської освіти в Україні 

принципів Болонського процесу?». 

Серед студентів духовних ВНЗ 17% вважають впровадження 

принципів Болонського процесу необхідним кроком у реформуванні системи 

богословської освіти, ще 43% – згодні за умови урахування традиційних 

основ, 23% студентів налаштовані негативно. Серед експертів (в основному 

священнослужителів) відсоток негативного ставлення вищий (32% не згодні) 

і більш поміркований – 57% експертів вважають врахування традиційної 

системи богословської освіти, що пов’язано із більшою обізнаністю в цьому 

питанні й прогнозуванні позитивних і негативних наслідків. Отже, в цілому, 
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переважає позитивне ставлення як серед студентів, так і серед експертів 

(близько 60% позитивно оцінюють таку можливість).  
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Рис.3.5 Ставлення до впровадження в систему богословської освіти в 

Україні принципів Болонського процесу 

 

4. Оцінка впливу визнання державою дипломів і наукових ступенів 

духовних ВНЗ на систему богословської освіти. Одним із актуальних питань 

реформування богословської освіти є входження в національний простір 

вищої освіти України, що, безумовно, передбачає визнання державою 

дипломів і наукових ступенів духовних ВНЗ. Це зобов’язує духовні ВНЗ 

проходити процес акредитації і надання ліцензій згідно національним 

стандартам вищої освіти, що потребує виконання низки умов: 

кваліфікаційний склад викладачів, умови навчання, наявна кількість 

студентів тощо, що може визивати побоювання з боку церковного 

середовища. Такі побоювання викликають негативні очікування у вигляді 

посилення секуляризації системи богословської освіти. Тому було 

досліджено ставлення студентів і експертів до можливості визнання 

державою дипломів і наукових ступенів духовних ВНЗ (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 Оцінка впливу визнання державою дипломів і наукових 

ступенів духовних ВНЗ на систему богословської освіти 

 

Студенти мають певні побоювання щодо визнання дипломів – 19,6% 

вважають, що це тільки посилить секуляризацію, але 17% – не визначили 

свою позицію. Цікаво, що 64% експертів позитивно оцінюють цей процес, 

визнаючи що він сприятиме модернізації і реформуванню богословської 

освіти і Церкви загалом. 

5. Фактори підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в 

вищих духовних навчальних закладах. Одним із показників ставлення до 

системи богословської освіти в умовах її реформування є позитивна 

мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів. Зробивши аналіз 

інформації стосовно формування позитивної мотивації навчально-

пізнавальної діяльності [302; 303; 308-310], ми спробували синтезувати цю 

інформацію та визначити умови, що впливають на формування позитивних 

мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів і їх сталення освітнього 

процесу. Такими умовами виявилися:  

1) професіоналізм викладача (бажання та вміння навчити);  
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2) ставлення до студента як до компетентної особистості;  

3) сприяння самовизначенню студента, розвиток позитивних емоцій 

студента;  

4) організація навчання як процесу пізнання;  

5) використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну 

діяльність;  

6) усвідомлення найближчих та кінцевих цілей навчання;  

7) професійна спрямованість навчальної діяльності;  

8) доступність змісту навчального матеріалу, що пропонується 

викладачем на занятті; 

 9) постійне створення та «підкріплення» ситуації успіху для 

невпевнених у своїх силах студентів.  

Певною мірою це стосується і студентів духовних навчальних 

закладів. З метою виявлення факторів підвищення ефективності освітньо-

виховного процесу в вищих духовних навчальних закладах студентам було 

запропоновано відповісти на відкрите запитання: «Що, на Вашу думку, 

потрібно змінити в освітньо-виховному процесі в вищих духовних 

навчальних закладах?». Всього було отримано 322 відповіді студентів і 54 

відповіді експертів. Контент-аналіз дозволив виділити 7 категорій-факторів 

(рис. 3.7). Змістовні особливості факторів (серед студентів) представлено в 

таблиці 3.4. 
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Рис. 3.7 – Фактори підвищення ефективності освітньо-виховного 

процесу в вищих духовних навчальних закладах 

(результати контент-аналізу) 

 

Таблиця 3.4 

Змістові особливості факторів підвищення ефективності освітньо-

виховного процесу в вищих духовних навчальних закладах  

(серед студентів) 

 

Зміст висловлювання студентів стосовно певних заходів Бал  

Організація режиму навчання 

Не вистачає часу на всі предмети, скорегувати розклад дня, 

дати самостійно розпоряджатися власним часом, змінити 

кількість днів навчання; дати більше вільного часу; режим 

дня 

23 7,15% 

Відмінити примусові послухи, зменшити кількість послухів 

заради навчання, переоцінити систему послухів, скасувати 

послухи 

22 6,83% 

Зосереджувати студентів більше на навчанні; більше 

навчання 

12 3,73% 

Давати студентам можливість більше їздити додому 4 1,24% 

Не забирати канікули 3 0,93% 
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Проводити місіонерську діяльність 2 0,62% 

Студенти з міста повинні жити в місті 1 0,31% 

Відмінити самопідготовку 1 0,31% 

Всього: 68 21,12% 

Організація навчального процесу (предметний аспект) 

Виключити деякі дисципліни, зменшити кількість 

предметів; викладати лише найголовніші предмети 

20 6,21% 

Посилити курс з педагогіки, добавити уроки фізичного 

виховання, додати історію, Писання, літургіку; вивчення 

англійської мови; логіки; етики; древніх мов; роботи з 

людьми; психології 

16 4,98% 

Ввести практичний напрям як послух (соціальна робота, 

медицина); збільшити соціальну місію, соціальне служіння 

9 2,79% 

Змінити послідовність вивчення дисциплін 8 2,48% 

Більше спеціалізації, факультативів 4 1,24% 

Більше богословських дисциплін 3 0,93% 

Заохочення наукової роботи 2 0,62% 

Можливість вибору предметів 2 0,62% 

Впровадження інноваційних технологій 1 0,31% 

Всього: 65 20,18% 

Комунікативний аспект освітнього процесу     

Ставлення до студентів як до людей, змінити відношення 

викладачів, повага до студентів, відношення інспекторів; 

людське ставлення 

37 11,49% 

Демократизація в духовних закладах; лібералізація 

відносин викладачів і студентів; рівноправність; рівність 

студентів; чесність і відкритість начальства 

11 3,40% 

Замало взаєморозуміння 7 2,19% 

Прислуховуватися до думок студентів 3 0,93% 

Викорінити систему «стукачества» 2 0,62% 

Послаблення психологічного тиску на студентів  1 0,31% 

Довіра 1 0,31% 

Більше спілкуватися з ректором 1 0,31% 

Всього: 63 19,56% 

Реформування системи богословської освіти 

Систему освіти, підхід до навчання, методику викладання; 

реформування системи освіти 

10 3,12% 

ВНЗ повинні мати одну програму навчання, одна система 

навчання; централізоване управління 

6 1,86% 

Визнання дипломів державою; входження в національну 

систему освіти 

6 1,86% 

Процес відбору абітурієнтів, збільшити вимоги при вступі 6 1,86% 

Система оцінювання 5 1,55% 

Обмін досвідом і знаннями з іншими духовними ВНЗ 4 1,24% 
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Зробити заклад закритого типу 3 0,93% 

Змінити закритість для суспільства 2 0,62% 

Акредитувати освіту 1 0,31% 

Ввести Болонську систему 1 0,31% 

Модернізація богословської освіти 1 0,31% 

Всього: 45 13,97% 

Професіоналізм і кваліфікація викладацького 

складу 

Кваліфікація викладачів, вдосконалити кваліфікацію 

викладачів, рівень освіти викладачів; компетентність 

викладачів 

16 4,98% 

Змінити деяких викладачів 9 2,79% 

Якість викладання; якість освіти 6 1,86% 

Підбір дидактичного колективу за людськими і 

священицькими якостями 

2 0,62% 

Всього: 33 10,25% 

Зміст висловлювання студентів стосовно певних заходів Бал % 

Організація духовного і морального виховання 

Не потрібно робити з молитов примусові акції, молитва «по 

заказу», причастя та сповідь не за вказавкою начальства; 

примусове богослужіння 

10 3,12% 

Відмінити постійний контроль, жорстку дисципліну 5 1,55% 

Підвищити пильність і строгість інспекторів, мало 

контролюють, строгість до дисципліни 

5 1,55% 

Посилити моральне виховання 4 1,24% 

Більше самостійності 3 0,93% 

При наявності великих порушень - виганяти із закладу 2 0,62% 

Поставити авторитетного духівника 1 0,31% 

Менше монахів при вихованні 1 0,31% 

Всього: 31 9,63% 

Зовнішні і матеріальні умови 

Умови проживання, аудиторії, зробити ремонт 7 2,19% 

Модернізація бібліотеки і доступ до інтернету; забезпечити 

літературою 

6 1,86% 

Стипендії, оплата за навчання 3 0,93% 

Ввести форму 1 0,31% 

Всього: 17 5,29% 

Всього: 322 100% 

 

Проведений контент-аналіз дозволив виділити найбільш значимі 

фактори підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в духовних 

закладах системи богословської освіти серед студентів і експертів. Найбільш 
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значимі зміни студенти пропонують в організації режиму навчання (21,12%), 

посилаючись на нестачу часу на навчання. 20,18% висловлювань студентів 

стосуються змін в предметному аспекті навчального процесу, який 

пов’язаний із оптимізацією навчального плану, збільшення спеціалізацій і 

факультативів; у взаємовідношеннях між студентами і викладачами – 

комунікативний аспект навчального процесу (19,56%), що пов’язаний із 

демократизацією відносин у духовних закладах. 13,97% висловлювань 

стосуються загальним пріоритетам реформування системи богословської 

освіти, які відображають основні принципи Болонської системи навчання, 

визнання дипломів державою; входження в національну систему освіти; 

10,25% висловлювань стосуються підвищення кваліфікації і професіоналізму 

викладацького складу; 9,63% висловлювань відображають ставлення до 

системи морального і духовного виховання в духовних ВНЗ, причому як у 

негативному аспекті, так і в позитивному аспектах. 5,29% висловлювань 

стосуються умов навчання та проживання і посилення матеріально-технічної 

бази (бібліотеки, доступ в мережу інтернет). 

Експерти серед найбільш значимих факторів виділили такі: 

предметний аспект організації навчального процесу (34,21%) – 

систематизація навчальних планів і програм, посилення наукової 

компоненти, залучення світських викладачів; загальне реформування 

системи богословської освіти  – 28,95%; організація духовного і морального 

виховання (15,79%); зовнішні і матеріальні умови – 10,53%. Режим навчання, 

кваліфікація викладацького складу і комунікативний аспект навчального 

процесу, на думку, експертів не потребує змін у процесі реформування 

богословської освіти, хоча саме ці фактори мають велике значення для 

студентів духовних ВНЗ, особливо організація режиму навчання і відносини 

між викладачами і студентами (їх демократизація).  

Таким чином, у мотиваційній структурі свідомості студентів духовних 

ВНЗ переважають внутрішні й теоцентричні мотиви вступу в духовний 

навчальний заклад, що впливає на визначення в якості основного завдання 
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богословської освіти – духовне і моральне виховання і зростання. В цілому, 

як студенти, так і експерти позитивно налаштовані на впровадження 

принципів Болонського процесу і визнання державою дипломів і наукових 

ступенів. Значимість факторів оптимізації освітньо-виховного процесу в 

духовних ВНЗ різниться у студентів і експертів – студенти зацікавлені в 

демократизації навчального процесу (в предметному і комунікативному 

аспектах), експерти приділяють увагу організації навчального процесу і 

загальним пріоритетам реформування системи православної богословської 

освіти. 

 

3.2 Структура ціннісної і моральної свідомості студентів 

духовних вищих навчальних закладів 

Важливим теоретичним питанням є місце цінностей і ціннісних 

орієнтацій у структурі особистості. Безумовно, ця проблема визначається 

сутністю методологічного підходу до розуміння ціннісної свідомості і 

ціннісної регуляції діяльності людини. Від того, яка рядоположеність 

цінностей і ціннісних орієнтацій з іншими поняттями запропонована, 

залежить їх структурно-функціональне місце в особистості. 

В науковій літературі можна виділити три основних варіанти 

розуміння психологічної природи індивідуальних цінностей. Перший із них – 

трактування цінності в одному ряду з такими поняттями як думка, уявлення 

чи переконання (А. Ручка, М. Рокич) [311], [250], постулюючи, що цінності 

не мають самостійної спонукальної сили, набираючи її з будь-яких інших 

джерел. Друге трактування розглядає цінності або ціннісні орієнтації як 

різновид соціальних установок (відношень) або інтересів (В. Ядов, К. Моріс) 

[312], [313]. В такому розумінні їм приписується спрямовуюча 

йструктуруюча функція, до якої зводиться ефект ціннісної регуляції. Третій 

підхід наближує цінності і ціннісні орієнтації з поняттями потреби і мотиву, 

підкреслюючи їх реальну спонукальну силу (Ф. Василюк, Б. Додонов, 

Ю. Шерковін, А. Маслоу) [314], [315], [316], [317]. 
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Найпоширенішим підходом до визначення місця цінностей і ціннісних 

орієнтацій у структурі особистості є уявлення про регуляційну, мотиваційну 

функцію цінностей. Тобто цінності мисляться як складові мотиваційної 

сфери особистості разом з іншими мотиваційними компонентами: потребами, 

інстинктами, інтересами. Така думка вимагає розглядати ціннісну сферу в 

структурі мотиваційних явищ. 

Модель мотивації, запропонована Е. Патяєвою, дозволяє осмислити 

поняття мотивації діяльності і структури мотивації, що є визначальним для 

змістової сторони цінностей. В рамках цієї моделі в структурі мотивації 

виділяються два рівні мотиваційних утворень. До першого рівня належать 

конкретно-ситуативні утворення, релевантні одиничній діяльності, до 

другого рівня – неситуативні, стійкі й узагальнені утворення, які впливають 

на діяльність не безпосередньо, а приймаючи участь у породженні 

конкретно-ситуативних мотивів. Е. Патяєва виділяє два види впливу стійких 

мотиваційних структур на виникнення і функціонування конкретно-

ситуативних мотивів. Перший вид реалізується у вигляді конкретизації 

стійких мотивів у безпосередньо-ситуативних проявах. Другий вид – це 

«зміщення» конкретної діяльності, відповідно, деяких стійких 

надситуативних принципів: наприклад, прояв у різних ситуаціях і  в різних 

конкретних мотивах стійкої схильності до ризику або конформності [318, 

с.23-33]. Критерієм, який дозволяє зарахувати ці особистісні тенденції до 

класу стійких мотиваційних структур, виступає той факт, що вони 

проявляються не тільки в процесі самої діяльності, але й на етапі породження 

конкретно-ситуативних мотивів (мотивоутворення конкретної діяльності) і 

відображаються в їх структурі і смисловій характеристиці. 

Схожий розподіл представлений у трьохрівневій схемі структури 

мотивації О. Асмолова, який припускає виділення джерел мотивації (потреб 

та інстинктів), детермінант спрямованості діяльності в конкретній ситуації 

(мотивів) і регуляторів протікання діяльності (поява відповідних емоцій, 

суб'єктивних переживань, установок) [319; 320]. 
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За функціональним місцем і роллю в структурі мотивації особистісні 

цінності достатньо очевидно належать до класу, описаних Е. Патяєвою, 

стійких мотиваційних утворень або джерел мотивації, за О. Асмоловим. Їх 

мотивуюча дія не обмежується конкретною діяльністю, конкретною 

ситуацією, вони співвідносяться із життєдіяльністю людини в цілому і мають 

високий ступень стабільності. Зміна в системі цінностей є кризовим явищем 

у житті особистості. Додатковим аргументом є обставина, що цілий ряд 

авторів (зокрема, Ю. Жуков, С. Клакхон, М. Рокич), незалежно один від 

одного, запропонували розрізняти два класи цінностей – цінності 

життєдіяльності (термінальні цінності) і цінності засобів життєдіяльності 

(інструментальні цінності), функції яких збігаються з двома описаними 

Е. Патяєвою формами впливу стійких мотиваційних утворень на конкретно-

ситуативні [250], [321]. 

К. Клакхон характеризує цінності як аспект мотивації, який 

співвідноситься з особистими чи культурними стандартами, не пов’язаними 

виключно з актуальною напругою і ситуацією [323]. Тому спонукальна сила 

потреб постійно змінюється, їх система характеризується динамічною 

ієрархією, тоді як ієрархія цінностей більш стабільна і її зміна призводить до 

кризи в розвитку особистості. На його думку, особистісні цінності 

відображаються у свідомості в формі ціннісних орієнтацій – складних, 

певним чином згрупованих принципів, які надають злагодженості й 

спрямованості різноманітним мотивам людського мислення та діяльності в 

процесі розв’язання спільних людських проблем. Ціннісні орієнтації є 

найважливішими елементами внутрішньої структури особистості, закріплені 

її життєвим досвідом, завдяки їм у суспільстві формуються різного рівня 

мотиви і цілі людей, визначаються засоби їх забезпечення. 

М. Рокич стверджує, що цінність є стійким переконанням, що 

означений спосіб поведінки або існування є індивідуально або соціально 

найкращий ніж інший спосіб поведінки або існування. Система цінностей є 

стійкою сукупністю переконань. Виділяючи три типа переконань – 
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екзистенціальні, оціночні і прогностичні,– М. Рокич відносить цінності до 

останнього, третього типу, який дозволяє орієнтуватися в бажаності- 

небажаності способу поведінки (операційні, інструментальні цінності) та 

існування (смислові, термінальні цінності) [250]. На думку М. Рокича, 

цінності характеризуються наступними ознаками: 1) загальна кількість 

цінностей людства порівняно невелика; 2) всі люди володіють однаковими 

цінностями, хоча в різному ступені; 3) цінності організовані в системи; 4) 

джерела цінностей відстежуються в культурі, суспільстві, особистості; 5) 

вплив цінностей відстежується практично у всіх соціальних феноменах. 

Багато авторів, які займаються дослідженнями цінностей і ціннісних 

орієнтацій особистості, їх представленості в індивідуальній і груповій 

свідомості (як радянські і українські, так і закордонні), сходяться на тому, що 

визнання цінностей як реально діючих іманентних регуляторів діяльності 

індивіда, які впливають на поведінку незалежно від їх відображення в 

свідомості, не заперечує існуванню свідомих уявлень суб’єкта про власні 

цінності, що не співпадають з цінностями як за змістом, так і за 

психологічною природою. Цей тезис вказує на той факт, що існує проблема 

розбіжностей між реальними цінностями і цінностями, що тільки 

декларуються і не набувають певного особистісного смислу для індивіда, 

виступаючи в якості недиференційованих у груповій свідомості суспільних 

норм, стереотипів та ідеалів. 

Так, М. Кунявський, В. Моін і І. Попова називають чотири групи 

причин, якими можуть пояснюватися розбіжності між ціннісними 

конструктами свідомості, які тільки декларуються, й особистісними 

цінностями, що реально спонукають діяльність індивіда: 

1) при адекватному усвідомленні і вербальному вираженні цінностей 

їх включення в практичну регуляцію діяльності може не статися за 

відсутністю можливостей реалізації, наявності в свідомості цінностей, які 

конкурують або суперечать існуючим цінностям; 
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2) реально діючі цінності не завжди адекватно усвідомлюються і 

вербалізуються суб’єктом у силу обмеженості його інтелектуальних 

можливостей, захисних механізмів і т.п.; 

3) адекватно усвідомлені цінності можуть неадекватно вербально 

репрезентуватися в силу мовних табу й інших перешкод; 

4) розбіжності можуть визначатися наявністю конкуруючих 

компонентів вербальної поведінки або свідомості [237, с.35-38]. 

Для виявлення системи духовних цінностей студентів і уявлень про 

морально-психологічний образ особистості священнослужителя було 

виділено наступні параметри: 

1) ієрархічна система ціннісних уявлень у груповій свідомості 

студентів духовних ВНЗ: ціннісні орієнтації як усвідомлені уявлення 

суб’єкта про власні цінності (найбільш значимі особисті цінності); ціннісні 

стереотипи – соціально прийнятні і бажані (нормативні) цінності групи чи 

суспільства (цінності для більшості людей); ціннісні ідеали, що виступають 

як ідеальні кінцеві орієнтири розвитку цінностей суб’єкта (цінності найбільш 

значимі для cвященика і пастиря); 

2) особливості морально-психологічного образу священнослужителя в 

груповій свідомості студентів духовних ВНЗ (відповіді на питання «Якими 

моральними і особистісними якостями, на Вашу думку, повинен володіти 

священнослужитель в першу чергу?»). 

До методичного забезпечення соціально-психологічного дослідження 

належать такі методики: 

1) «Методика дослідження ціннісних орієнтацій» М. Рокича, що 

належить до групи методик, спрямованих на вивчення особистісних 

диспозицій. Вона застосована з метою виявлення ієрархічної системи 

цінностей у структурі ціннісної свідомості студентів духовних ВНЗ; 

2) «Методика вивчення ціннісних уявлень» базується на основі 

методики вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокича і розроблена 

Д. Леонтьєвим. Останній із них розуміє систему цінностей як систему 
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ціннісних уявлень [324]. Він визначає три види ціннісних уявлень в 

індивідуальній і груповій свідомості:  

– ціннісні орієнтації (ЦО) як усвідомлені уявлення суб’єкта про власні 

цінності;  

– ціннісні стереотипи (ЦС) – соціально прийнятні й бажані 

(нормативні) цінності групи чи суспільства, які відображають очікування, 

пропоновані людині тими чи іншими соціальними групами чи суспільством в 

цілому і усвідомлювані нею; 

– ціннісні ідеали (ЦІ) виступають як ідеальні кінцеві орієнтири 

розвитку цінностей суб’єкта (в його уявленні), що має в своїй основі ідею 

про те, що людина не є пасивним об'єктом власної ціннісної регуляції, а 

суб'єктом, що здатний оцінювати власні цінності, проектувати й 

екстраполювати в уяві власний рух до цінностей, що відрізняються від тих, 

що є в конкретний момент. 

Структурна типологія ціннісних уявлень, запропонована 

Д.Леонтьєвим, виступає моделлю ціннісної свідомості в феноменологічному 

і прогностичному аспектах. Феноменологічний аспект пов’язаний із 

відображенням у свідомості індивіда трьох ціннісних вимірів. 

1. Ціннісний простір, елементи якого набувають особистісного смислу 

і виступають як усвідомлені особистісні цінності і ціннісні орієнтації, а тому 

характеризують індивідуальність переживання і репрезентації суб’єктом 

сучасності й актуальності теперішнього, його відношення із світом. 

2. Другий вимір цінностей відображає представленість у свідомості 

індивіда соціально бажаного образу взаємодії із собою та соціальною 

дійсністю. Ціннісні стереотипи виражають особливості соціокультурного 

типу нормативної регуляції суспільних, групових і міжособистісних 

відносин. Цей ціннісний простір виступає показником інтегрованості 

індивіда чи групи в соціальну спільність, характеризує соціальну 

компетентність особистості і відображає ціннісний образ референтної групи 

в індивідуальній і груповій свідомості. 
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3. Третій ціннісний вимір представляє собою смисловий простір 

ідеальних уявлень про смисл буття людини в соціальному, індивідуальному і 

духовному аспектах. Цінності цього виміру репрезентують екстраполяцію 

образу майбутнього і загальну ціннісну спрямованість, в якій поєднуються як 

індивідуальні, автентичні і творчо оригінальні ідеальні проекти життя, так і 

соціальні «ідеальні типи», що виражають своєрідні соціально-психологічні 

особливості менталітету, і представляють архетипічний образ соціальної 

дійсності в індивідуальній та груповій свідомості. 

В таблицях 3.5-3.6 і рис. 3.8-3.9 представлено структурні й змістовні 

особливості ціннісної свідомості студентів духовних навчальних закладів. 

 

Таблиця 3.5 

Ціннісні уявлення в груповій свідомості студентів духовних ВНЗ 

(термінальні цінності) 

 

Цінності 

Для Вас 

особистисто 

Ціннісні 

орієнтації 

Для 

більшості 

людей 

Ціннісні 

стереотипи 

Для 

cвященника 

і пастиря 

Ціннісні 

ідеали 

Активне діяльне життя 39,66% 43,73% 29,83% 

Впевненість у собі 44,41% 30,17% 37,29% 

Життєва мудрість 44,07% 25,42% 69,83% 

Здоров'я (фізичне і психічне) 52,20% 55,93% 38,98% 

Цікава робота 22,37% 46,10% 7,80% 

Краса природи і мистецтва 25,08% 30,51% 14,57% 

Любов 54,57% 48,13% 53,56% 

Матеріально забезпечене життя 14,91% 50,51% 8,13% 

Наявність гарних і вірних друзів 37,29% 41,69% 14,91% 

Суспільне визнання 16,27% 30,51% 30,17% 

Пізнання 48,13% 27,46% 33,90% 

Продуктивне життя 32,54% 22,03% 29,15% 

Розвиток 52,20% 32,54% 38,31% 

Розваги 8,47% 41,36% 2,37% 

Свобода 29,49% 31,52% 14,91% 

Творчість 32,88% 23,39% 18,64% 

Щасливе сімейне життя 43,39% 47,46% 34,58% 

Щастя інших 36,61% 25,42% 52,20% 
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Рис. 3.8 Ціннісні уявлення в груповій свідомості студентів духовних 

ВНЗ 

(термінальні цінності) 
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Таблиця 36 

Ціннісні уявлення в груповій свідомості студентів духовних ВНЗ 

(інструментальні цінності) 

Цінності Для Вас 

особистисто 

Ціннісні 

орієнтації 

Для 

більшості 

людей 

Ціннісні 

стереотипи 

Для 

cвященника і 

пастиря 

Ціннісні 

ідеали 

Акуратність 43,73% 27,80% 50,17% 

Відповідальність 46,44% 24,07% 56,61% 

Вихованість 40,68% 32,88% 14,58% 

Високі запити 6,78% 25,42% 10,17% 

Дисциплінованість 41,01% 25,08% 47,12% 

Ефективність у справах 25,42% 27,12% 27,80% 

Життєрадісність 35,93% 34,24% 22,71% 

Незалежність 25,76% 25,08% 16,61% 

Непримиренність до недоліків у 

собі й інших 

11,86% 15,93% 9,49% 

Освіченість 37,96% 26,10% 46,44% 

Раціоналізм 29,49% 19,66% 30,85% 

Самоконтроль 45,76% 21,35% 37,63% 

Сміливість у відстоюванні своєї 

думки, своїх поглядів 

27,80% 19,66% 25,42% 

Тверда воля 33,90% 21,02% 36,61% 

Терпимість 40% 25,76% 45,76% 

Широта поглядів 32,88% 20,34% 39,32% 

Чесність (правдивість, щирість) 51,18% 31,18% 52,20% 

Чуйність 32,54% 21,02% 40,68% 
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Рис. 3.9 Ціннісні уявлення в груповій свідомості студентів  

духовних ВНЗів (інструментальні цінності) 

 

Проаналізуємо ціннісні уявлення студентів духовних ВНЗ окремо для 

термінальних та інструментальних цінностей.  
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Термінальні цінності відображають смислові установки особистості, 

цінності-цілі, вони пов’язані насамперед із загальнолюдськими цінностями 

добра, любові, пізнання, добробуту, щастя тощо. Ціннісні орієнтації (ЦО) 

студентів відображають традиційні цінності українського суспільства 

(домінуючі ранги зайняли: любов, розвиток, пізнання, здоров’я, сім’я, щастя, 

життєва мудрість), причому більший коєфіцієнт, ніж в ціннісних стереотипах 

(ЦС) і ціннісних ідеалах (ЦІ), мають цінності розвитку і пізнання (що 

пов’язано із навчанням).  

Ціннісні стереотипи (ЦС) як нормативні, соціально бажані цінності 

відображають цінності сучасного українського суспільства як транзитивного, 

в якому присутні цінності традиційні (здоров’я, сім’я, друзі), матеріалістичні 

(матеріальна забезпеченість, цікава робота, суспільне визнання) і цінності 

постіндустріального суспільства (гедоністичні цінності – свобода, розваги, 

творчість). Загалом, переважають цінності матеріалістичної і гедоністичної 

спрямованості. Слід зазначити, що ціннісні стереотипи студентів духовних 

ВНЗ досить високо корелюють із ціннісними орієнтаціями студентської 

молоді. Як зазначає О. Гаженко, для студентської молоді ця група цінностей 

є найбільш конфліктогенною – з одного боку, це пошук своєї 

індивідуальності, самовираз,  якоюсь мірою протест проти суспільних норм і 

ідеалів, а з іншого, –подальший процес соціалізації і включення до 

соціальних спільнот, а тому й прийняття цінностей суспільства [325]. Отож, 

ціннісні стереотипи відображають тенденцію прийняття студентською 

молоддю вибору смислу свого життя, життєвих принципів і образу існування 

в соціальній спільноті – тобто процес самовизначення як подолання протиріч 

між соціальним та індивідуальним. 

Ціннісні ідеали (ЦІ) як цінності священнослужителя і пастиря 

відображають у груповій свідомості традиційні християнські цінності 

альтруїстичної спрямованості (любов, щастя інших, життєва мудрість, сім’я, 

здоров’я, розвиток). Більший показник, у порівнянні з ЦО і ЦС, мають 

цінності – любов, мудрість, щастя інших, найменший – матеріалістичні та 
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гедоністичні цінності (робота, добробут, свобода, розваги). Слід відзначити, 

що система ціннісних ідеалів, на наш погляд, досить близька до морального 

ідеалу священнослужителя. 

Результати кореляційного аналізу свідчать про те, що найбільш 

схожими є термінальні ціннісні орієнтації і ціннісні ідеали в груповій 

свідомості студентів духовних ВНЗ (р=0,72), в той час як ціннісні стереотипи 

не корелюють ні з ціннісними орієнтаціями (р= 0,03), ні з ціннісними 

ідеалами (р= –0,22). На нашу думку, такі тенденції пов’язані із специфікою 

експериментальної вибірки. Студенти духовних ВНЗ – майбутні 

священнослужителі (як свідчать результати дослідження, 74% студентів вже 

вирішили після закінчення навчання прийняти сан і посвятити себе 

церковному служінню), тому їх ціннісні ідеали виступають як екстраполяція 

усвідомлених ціннісних орієнтацій, як мета ціннісного й морального 

розвитку їх особистості. Загалом, на архетипному рівні можна зазначити, що 

ціннісні орієнтації студентів – це образ «семінариста, послушника», ціннісні 

стереотипи – образ «обивателя, мирянина», а ціннісні ідеали – відображення 

образу «мудрого священика». 

Інструментальні цінності представляють власне цілі-засоби для 

досягнення життєвих цілей, відображаючи найбільш прийнятні для цього 

риси і якості особистості. Ціннісні орієнтації студентів відображають 

традиційні цінності українського суспільства морально-етичної 

спрямованості, оптимістичного світосприйняття та позитивного емоційного 

ставлення до навколишнього світу [326; 327] (домінуючі ранги зайняли: 

чесність, самоконтроль, акуратність, дисциплінованість, освіченість, 

вихованість, життєрадісність, відповідальність), причому більші показники 

ніж у ЦС і ЦІ мають життєрадісність, вихованість і самоконтроль. 

Ціннісні стереотипи представляють образ оптимістично спрямованої 

особистості (чесність, освіченість, життєрадісність, ефективність у справах, 

вихованість), а високі показники цінностей «ефективність у справах, 
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незалежність» вказують на образ соціально й економічно успішної людини, 

адаптованої до західної ціннісної системи лібералізму. 

Ціннісні ідеали представляють психологічний образ 

священнослужителя (домінуючі цінності – чесність, відповідальність, 

дисциплінованість, акуратність, освіченість, терпимість до недоліків інших, 

чуйність), який поєднує морально-етичну й оптимістичну спрямованість 

особистості, толерантність («не засуджуй, і не засуджений будеш») і вольові 

якості. 

Результати кореляційного аналізу свідчать про те, що найбільш 

схожими є інструментальні ціннісні орієнтації і ціннісні ідеали в груповій 

свідомості студентів духовних ВНЗ (р=0,78), між ціннісними орієнтаціями і 

ціннісними стереотипами коєфіцієнт кореляції не значний (р=0,41), а між 

ціннісними стереотипами і ціннісними ідеали ще менший (р=0,07), що 

свідчить про слабку диференціацію інструментальних ціннісних уявлень у 

груповій свідомості студентів духовних ВНЗ. 

Отже, структура цінностей студентів духовних ВНЗ має певні 

особливості, які пов’язані із сталою мотивацією подальшого церковного 

служіння, про що свідчить велика кількість студентів, готових прийняти 

священний сан. Тому ціннісні орієнтації студентів схожі з їх ціннісними 

ідеалами як екстрапольованого морально-етичного образу священика і 

пастиря, відображаючи архетипний образ послушника і священика, 

духівника. 

Для вивчення можливості впливу соціального вчення Православної 

Церкви (інкорпорованого в систему богословської освіти) на формування 

морально-етичної компетентності студентів духовних ВНЗ було 

проаналізовано ієрархічні структури цінностей студентів, які вивчали 

соціальне вчення, і тих, хто не ознайомлений із його основними тезами.  

На рис. 3.10 і 3.11 представлено систему ціннісних орієнтацій 

виділених вибіркових груп (ціннісні орієнтації окремо для термінальних і 

інструментальних цінностей). 
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Рис. 3.10 Ієрархічна структура ціннісних орієнтацій студентів у 

залежності від ознайомленості із соціальним вченням Православної Церкви 
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Рис. 3.11 Ієрархічна структура ціннісних орієнтацій студентів у 

залежності від ознайомленості із соціальним вченням Православної Церкви 

 

Коефіцієнт кореляції між двома групами досить великий, для 

термінальних цінностей він становить р=0,91, а для інструментальних –  

р=0,86. Це вказує на те, що на статистичному рівні ознайомленість із 
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соціальним вченням суттєво не впливає на формування ціннісної свідомості 

студентів, але в змістовному аспекті існують важливі відмінності в 

значимості окремих цінностей. Так, для тих, хто вивчав соціальне вчення 

більш значими виявилися наступні термінальні цінності: здоров’я, життєва 

мудрість, впевненість у собі, активність і продуктивне життя; 

інструментальні цінності – акуратність, вихованість, освіченість, раціоналізм, 

толерантність, широта поглядів. Для не ознайомлених такі термінальні 

цінності, як: друзі і щастя інших; інструментальні цінності – високі запити. 

Слід відзначити, що структура ціннісної свідомості ознайомлених із 

соціальним вченням найбільш близька до уявлень про цінності 

священнослужителя. 

Для виявлення особливостей морально-психологічного образу 

священнослужителя в груповій свідомості студентів духовних ВНЗ було 

запропоновано відповісти на питання «Якими моральними і особистісними 

якостями, на Вашу думку, повинен володіти священнослужитель у першу 

чергу?». Результати представлено на рис. 3.12 і в таблиці 3.7. 
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Рис. 3.12 Особливості морально-психологічного образу 

священнослужителя в груповій свідомості студентів духовних ВНЗ і 

експертів (результати контент-аналізу) 
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Таблиця 3.7 

Змістовні особливості морально-психологічного образу 

священнослужителя в груповій свідомості студентів духовних ВНЗ 

(результати контент-аналізу) 

Категорії і висловлювання Бал % 

Морально-етичні якості 

Чесність 58 7,89% 

Повага до ближнього 25 3,40% 

Вихованість 24 3,26% 

Справедливість 15 2,04% 

Відповідальність 13 1,77% 

Моральність 11 1,50% 

Ввічливість 11 1,50% 

Порядність 10 1,36% 

Опрятність, охайність 10 1,36% 

Дисциплінованість 7 0,95% 

Інтелігентність 2 0,27% 

Почуття патріотизму 2 0,27% 

Естетичний 1 0,14% 

Всього: 189 25,71% 

Альтруїстичні якості 

Любов, любов до ближнього, до людей 65 8,83% 

Доброта, людяність, доброзичливість 38 5,18% 

Милосердя, співчуття, чуйність 28 3,81% 

Самопожертва 9 1,22% 

Безкорисливість 6 0,82% 

Готовність віддати душу за брата, жертовність 4 0,54% 

Готовність вибачати 1 0,14% 

Всього: 151 20,54% 

Інтелектуально-пізнавальні якості 

Освіченість 38 5,18% 

Розсудливість, розум, інтелект 32 4,35% 

Життєвий досвід, мудрість, власний приклад 27 3,67% 

Ерудиція, знання 15 2,04% 

Компетентність 4 0,54% 

Саморозвиток 4 0,54% 

Раціональність 1 0,14% 

Самоконтроль 1 0,14% 

Всього: 122 16,60% 

Емоційно-вольові якості 

Терпіння, толерантність, смирення, стриманість 57 7,76% 

Простота, аскетизм, не зловживати власним 12 1,63% 
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статусом, стриманість 

Рішучість, твердість, наполегливість, ініціативність 10 1,36% 

Мужність 6 0,82% 

Організованість 5 0,68% 

Працьовитість, служити і працювати не покладая рук 5 0,68% 

Цілеспрямований 4 0,54% 

Впевненість 3 0,41% 

Незалежність, самостійність 2 0,27% 

Адекватність 2 0,27% 

Почуття гумору 1 0,14% 

Всього: 107 14,56% 

Якості церковного служіння 

Віра 26 3,54% 

Духовність 21 2,86% 

Відданість у служінні Богу і людям 13 1,77% 

Молитовність, любов до молитви 10 1,36% 

Жити за Євангелієм 9 1,22% 

Церковність 7 0,95% 

Вміння проповідувати 2 0,27% 

Страх Божий 2 0,27% 

Місіонерські задатки 2 0,27% 

Повинен розділяти християнські цінності 1 0,14% 

Бути в курсі церковних справ 1 0,14% 

Всього: 94 12,79% 

Комунікативні якості 

Відвертість, відкритість, щирість 34 4,63% 

Вміння спілкуватися, комунікабельність 25 3,40% 

Вміння вислухати 12 1,63% 

Самокритика 1 0,14% 

Всього: 72 9,80% 

Всього: 735 100% 

 

Морально-психологічний образ священнослужителя в груповій 

свідомості студентів духовних ВНЗ представляє собою ціннісний ідеал 

власної особистості, який складається як із власних ціннісних переконань, 

так і з ціннісних уявлень християн про особистість священика, відповідно 

Святого Писання йОтців Церкви. 

Результати дослідження дозволили виявити структуру ідеального 

морально-психологічного образу священнослужителя в груповій свідомості 

студентів: морально-етичні якості (25,7%), альтруїстичні якості (20,5%), 
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інтелектуально-пізнавальні якості (16,6%), емоційно-вольові якості (14,5%), 

якості церковного служіння (12,8%), комунікативні якості (9,8%). 

Структурно серед експертів схожий розподіл якостей особистості 

священнослужителя, але слід відзначити, що 40,7% виділених якостей 

належать до морально-етичних за своєю сутністю, а на третє місце за 

значимістю експерти ставлять якості церковного служіння (17,6%), що 

набагато більше ніж серед студентів. 

Розглянемо змістовні особливості морально-психологічного образу 

священнослужителя серед студентів духовних ВНЗ (таблиця 3.7). 

1. Морально-етичні якості (25,7% всіх відповідей). До цієї групи 

якостей належать інструментальні цінності, які ґрунтуються на морально-

етичних уявленнях про поведінку особистості: «чесність, повага до 

ближнього, вихованість, справедливість, відповідальність». Такий розподіл 

корелює з результатами за попередньою методикою. 

2. Альтруїстичні якості (20,5%). Значимі якості: «любов до 

ближнього, доброта, людяність, милосердя, співчуття, готовність вибачати». 

Ці якості виникають на основі потреби в сприянні, допомозі, заступництві 

іншим людям, у бажанні приносити людям радість і щастя. Альтруїстичні 

якості й емоції виявляються в переживанні відчуття неспокою за долю кого-

небудь і в турботі, в співпереживанні радості й успіху іншого, у відчуттях 

ніжності, відданості, участі, жалості. Вказані якості пов’язані з ціннісним 

ідеалом священнослужителя, де цінність «любов» виступає як 

системоутворююча в структурі ціннісної і моральної свідомості. 

3. Інтелектуально-пізнавальні якості (16,6%). Значимі якості: 

«освіченість, розсудливість, розум, інтелект, життєвий досвід, мудрість, 

раціоналізм». Згідно концепції Б. Додонова [328], ці якості відповідають 

гностичним емоціям (від грецької gnosis – знання). Вони пов'язані не просто з 

потребою в отриманні будь-якої нової інформації, а з потребою в 

«когнітивній гармонії», як зазначає науковець. Суть цієї гармонії в тому, щоб 

у новому, невідомому відшукати знайоме, звичне, зрозуміле, проникнути в 
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суть явища, приводячи, таким чином, всю наявну інформацію до «спільного 

знаменника». Типова ситуація, яка збуджує ці емоції, – це проблемна 

ситуація. Виявляються ці емоції у відчутті здивування або подиву, відчутті 

ясності або смутності, в прагненні подолати суперечність у власних 

міркуваннях, привести все в систему, у відчутті здогадки, близькості 

рішення, в радості відкриття істини. 

4. Емоційно-вольові якості (14,5%). Емоції– особливий клас психічних 

станів, які відображають ставлення людини до навколишнього світу, до 

інших людей, до самої себе та до результатів своєї діяльності, тоді як вольові 

якості – відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні 

утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої регуляції 

поведінки, її влади над собою. Типові висловлювання студентів: «терпіння, 

толерантність, смирення, стриманість, рішучість, твердість, наполегливість, 

ініціативність».  

5. Якості церковного служіння (12,8%). Найбільш значимі якості: 

«віра, духовність, відданість у служінні Богу і людям, молитовність, жити за 

Євангелієм, церковність, вміння проповідувати». 

6. Комунікативні якості (9,8%). Типові висловлювання: «відвертість, 

відкритість, щирість, вміння спілкуватися, комунікабельність, вміння 

вислухати». 

Отже, на семантичному рівні ідеальний морально-психологічний 

образ священнослужителя можна представити наступним чином: «чесний, 

вихований, відповідальний, проявляє любов до людей, добрий, освічений, 

розсудливий, мудрий, смиренний, толерантний, віруючий, молитовний, 

щирий, комунікабельний». 

 



 302 

3.3 Соціальне вчення православних Церков у контексті формування 

суспільно-громадянської позиції духовенства 

Для виявлення особливостей уявлень студентів про соціальне вчення 

власної Церкви і їх суспільно-громадянської позиції було виділено наступні 

параметри:  

1) рівень ознайомленості із соціальним вченням православних Церков 

і джерела інформації про нього, оцінка експертами можливості інкорпорації 

соціального вчення в систему богословської освіти;  

2) сприйняття участі православних Церков в політичних процесах і 

житті країни;  

3) позиція щодо національного питання в соціальному вченні Церкви і 

її ролі в національному самовизначенні українців;  

4) сприйняття концепції «симфонії влад», взаємостосунків Церкви і 

держави;  

5) оцінка стану міжконфесійних відносин в Україні;  

6) оцінка значимості співробітництва Церкви і держави в різних 

сферах. 

У представленому підрозділі дисертаційної роботи проаналізуємо 

саме ці параметри детальніше.  

1. Рівень ознайомленості із соціальним вченням своєї Церкви і 

джерела інформації про нього, оцінка експертами можливості інкорпорації 

соціального вчення в систему богословської освіти. 

На рис. 3.13-3.15 представлено оцінку рівня ознайомленості 

респондентів із соціальним вченням своєї Церкви. 
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Рис. 3.13 Рівень ознайомленості із соціальним вченням своєї Церкви 
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Рис. 3.14 Рівень ознайомленості студентів із соціальним вченням 

своєї Церкви в залежності від курсу навчання 

 

Серед студентів духовних ВНЗ третина (33%) не знайомі із 

соціальним вченням власної Церкви, серед експертів таких вдвічі менше 

(15%), причому 25% опитаних експертів вказують на те, що ретельно 

вивчали згаданий документ.  
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Аналіз результатів дослідження ступеня ознайомленості із соціальним 

вченням,у залежності від курсу навчання, дозволив виявити певні тенденції. 

Так, на першому курсі навчання близько 40% студентів не знайомі із 

соціальним вченням, а більше ознайомлених на другому і третьому курсах. 

Також на старших курсах виявилося більше таких, хто вивчав цей документ. 

Такий розподіл пов’язаний із тим, що на першому курсі в навчальних планах 

духовних ВНЗ не має дисциплін, які б висвітлювали позицію Церкви в 

соціальних питаннях.  

Виявлено теж розбіжності і в залежності від юрисдикції в 

українському православ’ї (патріархату). Серед студентів ВНЗ Київського 

Патріархату 40% не знайомі із соціальним вченням. На нашу думку, це 

пов’язано з тим, що в УПЦ МП цей документ більш детально розроблений і 

спирається на аналогічний документ РПЦ. 
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Рис. 3.15 Рівень ознайомленості студентів із соціальним вченням 

Церкви в залежності від патріархату 
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Рис. 3.16 Джерела інформації про соціальне вчення Церкви 

(можна було обрати декілька варіантів) 

 

На рис. 3.16 представлено ієрархію основних джерел інформації про 

соціальне вчення. Більшість студентів вказують ЗМІ та інтернет як основні 

джерела інформації, ще 33% дізналися про соціальне вчення від викладачів 

(соціальне вчення є окремою навчальною дисципліною). 

Оцінка експертами необхідності інкорпорації соціального вчення в 

систему богословської освіти неоднозначна (рис. 3.17). Так, 60% вважають за 

потрібне вивчення соціального вчення в якості окремої дисципліни, але 21% 

експертів висловлюють негативну оцінку. Можливо це пов’язано з 

радикальною позицією духовенства щодо модернізації і реформування 

системи богословської освіти загалом (32% експертів висловлюють 

негативну позицію щодо впровадження принципів Болонського процесу), але 

це питання потребує більш детального наукового розгляду. 
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Рис. 3.17 Оцінка експертами необхідності інкорпорації соціального 

вчення в систему богословської освіти 

 

На рис. 3.18 представлено оцінку експертами ступеню впливу 

соціального вчення на формування ключових компетентностей богословської 

освіти (середні значення). Більш за все, на їхню думку, соціальне вчення 

впливає на формування соціальної / громадянської компетентності, що 

відображає сутність соціального вчення як осмислення позиції Церкви в 

соціальних питаннях, у проблемах, які виникають у сучасному 

інформаційному суспільстві, системи норм соціальної взаємодії, які 

випливають із цього пізнання й реалізуються в конкретних суспільних 

умовах. Менший вплив соціальне вчення має на формування 

компетентностей у сфері богословських знань. 
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Рис. 3.18 Оцінка експертами ступеню впливу соціального вчення на 

формування ключових компетентностей богословської освіти 

 

Для подальшого дослідження розглянемо ставлення студентів і 

експертів до змістовних особливостей деяких аспектів соціального вчення 

православних Церков, що важливо в контексті його інкорпорації в систему 

богословської освіти і становлення особистості священнослужителя. 

Соціальне вчення (як УПЦ МП, так і УПЦ КП) розглядає наступні питання: 

Церква і політика, християнська етика і світське право, Церква і держава, 

проблеми глобалізації і секуляризму, питання особистої, сімейної і 

суспільної моралі, проблеми біоетики, які є реальним, актуальним 

богословським базисом для конструювання соціальних моделей взаємодії 

сучасного суспільства і Православної Церкви.  

В нашому дослідженні акцентуємо увагу на тих аспектах, які 

безпосередньо відображають змістовний рівень ознайомленості студентів із 

соціальною позицією Церкви і сформованість суспільно-громадянської 
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позиції духовенства: Церква і політика, Церква і держава, національне 

питання, міжконфесійні відносини. 

2. Сприйняття участі Церкви в політичних процесах і житті країни 

(рис. 3.19-3.21). 
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Рис. 3.19 Сприйняття участі Церкви в політичних процесах 

 

Більшість студентів сприймають участь Церкви в політиці відповідно 

основних положень соціального вчення: 40% вважають, що Церква і політика 

несумісні і 36% переконані,  що священнослужителі можуть приймати участь 

тільки як виборці. Цікаві результати виявлено серед експертів: 21% експертів 

вважають політичну діяльність доцільною в нинішніх умовах і ще 21% не 

визначили власну позицію. Така позиція може бути пов’язана з 

невизначеністю оцінки щодо соціально-політичної ситуації в Україні (анексія 

Криму, війна на Сході, сепаратистські рухи), що зумовлює духовенство 

більш обережно підходити до аналізу ролі Церкви в соціально-політичних 

процесах в країні. 
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Рис. 3.20 Сприйняття студентами участі Церкви в політичних 

процесах в залежності від рівня ознайомленості із соціальним вченням 

 

Виходячи з результатів дослідження, слід зазначити, що рівень 

ознайомленості із соціальним вченням впливає на сприйняття участі Церкви 

в політичних процесах. Ті, хто вивчав соціальне вчення, розділяють Церкву і 

політику, а серед неознайомлених більше тих, хто вважає доцільним участь 

Церкви в політичному житті суспільства (20% опитаних) або не визначає 

власну позицію (13%).  

Існують розбіжності в залежності від патріархату в українському 

православ’ї. Так, серед студентів духовних ВНЗ Київського патріархату 

більше тих, хто підтримує втручання Церкви в політичні процеси. Це 

пов’язано з наступними факторами: по-перше, офіційні заяви предстоятеля та 

єпископів УПЦ КП щодо війни на Сході і сепаратизм в Україні, по-друге, 

зближення УПЦ КП з державою (офіційна підтримка дій державної влади) і, 

по-третє, – чітка позиція УПЦ КП щодо визнання помісної Української 

Церкви в православному світі, що потребує посилення діяльності в 

політичній сфері. 
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Рис. 3.21 Сприйняття студентами участі Церкви в політичних 

процесах у залежності від патріархату 

 

3. Позиція щодо національного питання в соціальному вченні Церкви і 

її ролі в національному самовизначенні українців (рис. 3.22-3.24). 
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Рис. 3.22 Позиція щодо національного питання в соціальному вченні 

Церкви 
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Рис. 3.23 Позиція студентів щодо національного питання в 

соціальному вченні Церкви в залежності від рівня ознайомленості із 

соціальним вченням 
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Рис. 3.24 Позиція студентів щодо національного питання в 

соціальному вченні Церкви в залежності від патріархату 
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Позиція студентів щодо національного питання неоднозначна – всі 

відповіді розділилися однаково (третина вважає, що це важливий розділ 

соціального вчення; ще третина, що національне питання не має особливого 

значення, і третина не визначила власну позицію). Серед експертів більшість 

(71% опитаних) вважають національне питання важливим розділом 

соціального вчення, що відображає сучасні процеси становлення української 

політичної нації. Приналежність студентів до Московського або Київського 

патріархатів впливає на їхню позицію – для студентів духовних ВНЗ УПЦ 

КП національне питання має важливе значення (40% опитаних УПЦ КП і 

30% УПЦ МП) і відображає офіційну позицію УПЦ КП щодо національного 

питання (духовне відродження і національно-патріотична спрямованість 

соціального вчення), яка закріплена в соціальній доктрині [64]. 

4. Сприйняття концепції «симфонії влад», взаємостосунків Церкви і 

держави. На рис. 3.25-3.27 представлено оцінку респондентами 

ознайомленості із концепцією «симфонії влад». 
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Рис. 3.25 Ознайомленість студентів із концепцією «симфонії влад» 
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Рис. 3.26 Ознайомленість студентів із концепцією «симфонії влад» у 

залежності від рівня ознайомленості із соціальним вченням 

 

53,93%

34,55%

11,52%

33,65%

49,04%

17,31%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Так Ні Важко відповісти

Московський патріархат Київський патріархат
 

Рис. 3.27 Ознайомленість студентів із концепцією «симфонії влад» в 

залежності від патріархату 

Як видно з діаграм, 47% студентів зазначають, що знайомі з 

концепцією «симфонії влад», 40%  визнають, що не знають сутності таких 



 314 

взаємостосунків Церкви і держави. Причому, серед тих, хто вивчав соціальне 

вчення більше таких, хто ознайомлений з цією концепцією (50%), ніж серед 

тих, хто не вивчав соціальне вчення (30%). Це вказує на безпосередній вплив 

соціального вчення на формування уявлень майбутніх священнослужителів 

про взаємодію церковної і державної влади. В залежності від патріархату, 

знайомих із концепцією «симфонії влад» більше серед студентів духовних 

ВНЗ Московського патріархату (53%). 

Для виявлення змістовних особливостей сприйняття студентами 

концепції «симфонії влад» їм було запропоновано відповісти на відкрите 

запитання «В чому, на Вашу думку, полягає сутність концепції «симфонії 

влад?». Всього було отримано 100 відповідей. Метод контент-аналізу 

дозволив виділити 4 основні змістовні категорії:  

- гармонійність взаємовідносин; 

- розділення світської і церковної влади; 

- співпраця в різних сферах діяльності сучасного суспільства; 

- негативне ставлення (рис. 3.28 і таблиця 3.8). 
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Рис. 3.28 – Особливості сприйняття студентами концепції «симфонії 

влад», взаємостосунків Церкви і держави 
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Таблиця 3.8 

Змістовні особливості сприйняття студентами концепції «симфонії 

влад», взаємостосунків Церкви і держави 

 

Категорії і висловлювання Бал % 

Гармонійність взаємовідносин 

Взаєморозуміння і взаємодопомога; взаємоповага 10 10% 

Гармонійне поєднання і співдружність, корисні 

взаємовідносини, гармонія і єдність 

10 10% 

Влада має доповнювати і вдосконалювати одна одну 4 10% 

Без протиріччя один одному, жити в згоді 4 10% 

Симфонія між політичною і духовною владою 2 2% 

Взаємодопомога у вихованні людини 2 2% 

Влада допомогає Церкві виконати свою місію 2 2% 

Глава Церкви і голова держави живуть у гармонії 1 1% 

Церква і держава працює як цільний організм 1 1% 

Ідеал взаємовідносин Церкви і держави 1 1% 

Всього: 37 37% 

Розділення світської і церковної влади 

Держава не втручається в справи Церкви, а Церква –  в 

справи держави 

15 15% 

Світська влада повинна підтримувати церковну, але не 

нав’язувати їй свої погляди 

4 4% 

Працювати окремо, відокремленість 3 3% 

Влада в духовному житті повинна підкорятися Церкві; 

влада керується думкою Церкви 

2 2% 

«Священство турбується про божественні справи, а 

царство керує і турбується про людські справи» 

2 2% 

«Кесарю –  кесареве, а Богові –  Боже» 1 1% 

Коли політика Церкви не суперечить політиці держави 1 1% 

Держава не переступає межі у керуванні Церквою 1 1% 

Всього: 29 29% 

Співпраця в різних сферах діяльності сучасного суспільства 

Співпраця в різних сферах діяльності сучасного 

суспільства, співробітництво, взаємодія 

12 12% 

Коли вони працюють в одному напрямку 3 3% 

Співпраця лише на соціальному рівні 3 3% 

Всього: 18 18% 

Негативне ставлення 

Не підтримую її, бо держава все одно хоче володіти 

Церквою; на справді –  домінування влади над 

Церквою 

3 3% 
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Це абстрактне уявлення, на ділі ніколи не було 

впроваджене 

2 2% 

В її недоцільності, симфонія недоцільна 2 2% 

Повна втрата Церквою своєї незалежності, залежність 

від держави 

2 2% 

Церква з державою –  несумісні речі 2 2% 

Двосторонній контроль держави 2 2% 

У наш час вона не потрібна 1 1% 

Ніколи не вдасться 1 1% 

В історії симфонія приводила до шкоди самій 

церковній пастві 

1 1% 

Всього: 16 16% 

Всього: 100 100% 
 

Розглянемо детальніше виділені категорії контент-аналізу 

висловлювань респондентів. 

1. Гармонійність взаємовідносин (37% всіх висловлювань). Типові 

висловлювання: «взаєморозуміння і взаємодопомога; взаємоповага; 

гармонійне поєднання і співдружність, корисні взаємовідносини, гармонія і 

єдність; влада має доповнювати і вдосконалювати одна одну».  

2. Розділення світської і церковної влади (29% всіх висловлювань). 

Типові висловлювання: «держава не втручається в справи Церкви, а Церква – 

в справи держави; світська влада повинна підтримувати церковну, але не 

нав’язувати їй свої погляди; працювати окремо, відокремленість». 

3. Співпраця в різних сферах діяльності сучасного суспільства (18% 

всіх висловлювань). Типові висловлювання: «співпраця в різних сферах 

діяльності сучасного суспільства, співробітництво, взаємодія». 

4. Негативне ставлення (16% всіх висловлювань). Типові 

висловлювання: «не підтримую її, бо держава все одно хоче володіти 

Церквою; насправді – домінування влади над Церквою; це абстрактне 

уявлення, на ділі ніколи не було впроваджене; в її недоцільності, симфонія 

недоцільна; повна втрата Церквою своєї незалежності, залежність від 

держави; Церква з державою – несумісні речі». 
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Отже, уявлення студентів духовних ВНЗ про концепцію «симфонії 

влад» відображають її як «корисну взаємодію, не втручання в справи одна 

одної і як співпраця і співробітництво в різних сферах суспільства». Слід 

відзначити, що 16% респондентів висловлюють негативне ставлення, яке 

відображає побоювання студентів стосовно посилення секуляризації 

церковного середовища і поглинання Церкви світською владою, незважаючи 

на те, що на законодавчому рівні в Україні Церква, як відомо, відділена від 

держави. 

5. Оцінка стану міжконфесійних відносин в Україні. Актуальним 

питанням є виявлення оцінки стану міжконфесійних відносин в Україні, тому 

що українське суспільство поліконфесійне як на рівні різних релігійних течій 

(православ’я, католицизм, протестантизм, іслам, іудаїзм тощо), так і на рівні 

православнихЦерков (УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ). Результати представлено 

на рис. 3.29-3.31. 
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Рис. 3.29 Оцінка стану міжконфесійних відносин в Україні 
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Рис. 3.30 Оцінка студентами стану міжконфесійних відносин в 

Україні в залежності від рівня ознайомленості із соціальним вченням 
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Рис. 3.31 Оцінка студентами стану міжконфесійних відносин в 

Україні у залежності від патріархату 
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Як видно з діаграм, і студенти, і експерти оцінюють стан 

міжконфесійних відносин як напружений і незадовільний (85% студентів і 

85% експертів), хоча серед експертів спостерігається позитивна оцінка – 11% 

вважають міжконфесійні відносини задовільними (порівняно із студентами 

1,7%). Рівень ознайомленості із соціальним вченням суттєво не впливає на 

результати дослідження. Студенти духовних ВНЗ УПЦ МП більш негативно 

оцінюють міжконфесійні відносини (53% респондентів вважають його 

незадовільним, як відкрите протистояння). 

6. Оцінка значимості співробітництва Церкви і держави в різних 

сферах (рис. 3.32-3.33). 
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Рис. 3.32 Оцінка значимості співробітництва Церкви і держави в 

різних сферах супільного життя (середні значення) 
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Рис. 3.33 Оцінка студентами значимості співробітництва Церкви і 

держави в різних сферах супільного життя в залежності від рівня 

ознайомленості із соціальним вченням (середні значення) 

 

Аналіз оцінок значимості співробітництва Церкви і держави в різних 

галузях дозволив визначити найбільш важливі. Так, студенти в якості 

найбільш значимих виділяють такі: справи милосердя і благодійності, 

соціальна робота (4,09 середнє значення), турбота про збереження моралі в 

суспільстві (3,99), профілактика правопорушень (3,91), духовна, культурна, 
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моральна і патріотична освіта та виховання (3,84), підтримка інституту сім’ї і 

материнства (3,78), духовна опіка віськовослужбовців і співробітників 

правоохоронних структур (3,71). Найменш значимі, на думку студентів: 

протидія діяльності псевдорелігійних структур (3,23), охорона здоров’я (3,34) 

і наука (3,47). Експерти в якості найбільш важливих виділяють – соціальна 

робота (4,46), духовна опіка віськовослужбовців і співробітників 

правоохоронних структур (4,07), турбота про збереження моралі в 

суспільстві (3,96), духовна, культурна, моральна і патріотична освіта й 

виховання (3,93). Слід відзначити, що для експертів більш значимою є 

діяльність церковних і світських ЗМІ. Таким чином, найбільш значимою 

сферою співробітництва Церкви і держави респонденти визначають 

соціальну роботу і соціальне служіння, благодійництво й опіку різних верств 

населення.  

З метою визначення впливу соціального вчення на формування 

компетентності в сфері соціальної роботи і соціального служіння було 

проаналізовано оцінку значимості різних сфер співробітництва Церкви і 

держави в залежності від ознайомленості студентів із соціальним вченням. В 

цілому, ієрархічна структура схожа з розподілом по всій вибірці, слід 

відзначити дещо низькі середні показники значимості серед тих, хто не 

знайомий із соціальним вченням. 

Отже, наведений аналіз результатів дослідження впливу соціального 

вчення православних Церков на формування суспільно-громадянської позиції 

духовенства вказує на прямий зв’язок інкорпорації соціального вчення в 

систему богословської освіти й процесу набуття соціальної і громадянської 

компетентності. Причому ознайомленість студентів духовних ВНЗ із 

соціальним вченням впливає на формування більш визначеної суспільно-

громадянської позиції майбутніх священнослужителів. 
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Висновки до розділу 3 

У представленому розділі на основі результатів соціально-

психологічного дослідження визначено фактори і механізми формування 

морально-етичної компетентності й суспільно-громадянської позиції 

духовенства в системі національної православної богословської освіти під 

впливом інкорпорації в неї соціального вчення українських православних 

Церков.  

У мотиваційній структурі свідомості студентів духовних ВНЗ 

переважають внутрішні й теоцентричні мотиви вступу в духовний 

навчальний заклад, що впливає на визначення в якості основного завдання 

богословської освіти – духовне і моральне виховання і зростання. Отже, 

основним завданням богословської освіти студенти й експерти вважають 

формування морально-етичної компетентності (духовне та особистісне 

зростання). Набуття богословських знань –  більш значимий фактор для 

студентів, а формування суспільно-громадянської позиції 

священнослужителя – для експертів.  

Дослідницька гіпотеза полягає в тому, що повноцінна інкорпорація 

соціального вчення Церкви в систему богословської освіти сприяє 

формуванню основних компетенцій і виступає інтегруючим чинником, що 

об’єднує як духовне виховання і розвиток майбутнього священика, так і 

набуття ним богословських знань. На статистичному рівні міра 

ознайомленості із соціальним вченням Церкви може опосередковано 

впливати на оцінку значимості основних завдань богословської освіти, але 

вести  мову про пряму залежність потрібно з комплексним урахуванням усіх 

факторів. 

В цілому, як студенти, так і експерти позитивно налаштовані на 

впровадження принципів Болонського процесу і визнання державою 

дипломів і наукових ступенів. Значимість факторів оптимізації освітньо-

виховного процесу в духовних ВНЗ різниться у студентів і експертів: 

студенти зацікавлені в демократизації навчального процесу (в предметному і 
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комунікативному аспектах), експерти приділяють увагу організації 

навчального процесу і загальним пріоритетам реформування системи 

православної богословської освіти. 

З теорії аксіології відомо, що місце цінностей і ціннісних орієнтацій у 

структурі особистості визначається сутністю методологічного підходу до 

розуміння ціннісної свідомості і ціннісної регуляції діяльності людини. Від 

того, яка рядоположеність цінностей і ціннісних орієнтацій з іншими 

поняттями запропонована, залежить їх структурно-функціональне місце в 

особистості. Найпоширенішим підходом до визначення місця цінностей і 

ціннісних орієнтацій у структурі особистості є уявлення про регуляційну, 

мотиваційну функцію цінностей. Тобто цінності мисляться як складові 

мотиваційної сфери особистості разом з іншими мотиваційними 

компонентами: потребами, інстинктами, інтересами. Така думка вимагає 

розглядати ціннісну сферу в структурі мотиваційних явищ. Термінальні 

цінності відображають смислові установки особистості, цінності-цілі, вони 

пов’язані насамперед із загальнолюдськими цінностями добра, любові, 

пізнання, добробуту, щастя тощо.  

Ціннісні орієнтації (ЦО) студентів духовних навчальних закладів 

України відображають традиційні цінності українського суспільства 

(домінуючі ранги зайняли: любов, розвиток, пізнання, здоров’я, сім’я, щастя, 

життєва мудрість), причому більший коєфіцієнт, ніж у ціннісних стереотипах 

(ЦС) і ціннісних ідеалах (ЦІ), мають цінності розвитку і пізнання (що 

пов’язано із навчанням).  

Ціннісні ідеали (ЦІ) як цінності священнослужителя і пастиря 

відображають у груповій свідомості традиційні християнські цінності 

альтруїстичної спрямованості (любов, щастя інших, життєва мудрість, сім’я, 

здоров’я, розвиток). Більший показник, у порівнянні з ЦО і ЦС, мають 

цінності – любов, мудрість, щастя інших, найменший – матеріалістичні та 

гедоністичні цінності (робота, добробут, свобода, розваги). Слід відзначити, 
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що система ціннісних ідеалів, на наш погляд, досить близька до морального 

ідеалу священнослужителя. 

Структура цінностей студентів духовних ВНЗ має особливості, 

пов’язані із сталою мотивацією подальшого церковного служіння, про що 

свідчить те, що велика кількість студентів готова прийняти священний сан. 

Тому ціннісні орієнтації студентів схожі з їх ціннісними ідеалами як 

екстрапольованого морально-етичного образу священика і пастиря, 

відображаючи архетипний образ послушника і священика, духівника й 

молільника.  

Морально-психологічний образ священнослужителя в груповій 

свідомості студентів духовних ВНЗ представляє собою ціннісний ідеал 

власної особистості, який складається як із власних ціннісних переконань, 

так і з ціннісних уявлень християн про особистість священика, відповідно до 

ідеалів  Святого Писання й вчення Отців Церкви. Результати дослідження 

дозволили виявити структуру ідеального морально-психологічного образу 

священнослужителя в груповій свідомості студентів: морально-етичні якості, 

альтруїстичні якості, інтелектуально-пізнавальні якості, емоційно-вольові 

якості, якості церковного служіння, комунікативні якості. На семантичному 

рівні узагальнений ідеальний морально-психологічний образ 

священнослужителя можна представити наступним чином: «чесний, 

вихований, відповідальний, проявляє любов до людей, добрий, освічений, 

розсудливий, мудрий, смиренний, толерантний, віруючий, молитовний, 

щирий, комунікабельний». 

Оцінка експертами необхідності інкорпорації соціального вчення в 

систему богословської освіти неоднозначна. Так, 60% вважають за потрібне 

вивчення соціального вчення в якості окремої дисципліни, але 21% експертів 

висловлюють негативну оцінку. На їхню думку, соціальне вчення впливає на 

формування соціальної / громадянської компетентності, що відображає 

сутність соціального вчення як осмислення позиції Церкви в соціальних 

питаннях, у проблемах, які виникають у сучасному інформаційному 
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суспільстві, системи норм соціальної взаємодії, які випливають із цього 

пізнання й реалізуються в конкретних суспільних умовах. Менший вплив 

соціальне вчення має на формування компетентностей в сфері богословських 

знань. Аналіз результатів дослідження впливу соціального вчення 

православних Церков на формування суспільно-громадянської позиції 

духовенства вказує на прямий зв’язок інкорпорації соціального вчення в 

систему богословської освіти і процес набуття соціальної та громадянської 

компетентності, причому ознайомленість студентів духовних ВНЗ із 

соціальним вченням впливає на формування більш визначеної суспільно-

громадянської позиції майбутніх священнослужителів. 

Уявлення студентів духовних ВНЗ про концепцію «симфонії влад» 

відображають її як «корисну взаємодію», не втручання в справи одна одної та 

як співпрацю і співробітництво в різних сферах суспільства. Слід відзначити, 

що 16% респондентів висловлюють негативне ставлення, яке відображає 

побоювання студентів стосовно посилення секуляризації церковного 

середовища і поглинання Церкви світською владою, незважаючи на те, що на 

законодавчому рівні в Україні Церква, як відомо, відділена від держави. 

Більшість студентів сприймають участь Церкви в політиці відповідно 

основних положень соціального вчення: 40% вважають, що Церква і політика 

несумісні і 36% переконані,  що священнослужителі можуть приймати участь 

тільки як виборці. А от 21% експертів вважають політичну діяльність 

доцільною в нинішніх умовах і ще 21% не визначили власну позицію. Така 

позиція може бути пов’язана з невизначеністю оцінки щодо соціально-

політичної ситуації в Україні (анексія Криму, війна на Сході, сепаратистські 

рухи), що зумовлює духовенство більш обережно підходити до аналізу ролі 

Церкви в соціально-політичних процесах у країні. 

Виходячи з результатів дослідження, слід зазначити, що рівень 

ознайомленості із соціальним вченням впливає на сприйняття участі Церкви 

в політичних процесах. Ті, хто вивчав соціальне вчення, розділяють Церкву і 

політику, а серед неознайомлених більше тих, хто вважає доцільним участь 
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Церкви в політичному житті суспільства (20% опитаних) або не визначає 

власну позицію (13%).  

Простежуються розбіжності в залежності від патріархату в 

українському православ’ї: серед студентів духовних ВНЗ Київського 

патріархату більше тих, хто підтримує втручання Церкви в політичні 

процеси. Це пов’язано з наступними факторами: по-перше, офіційні заяви 

предстоятеля Патріарха Філарета та єпископів УПЦ КП щодо виразного 

осуду війни на Сході, сепаратизму в Україні, агресії Російської Федерації, по-

друге, зближення УПЦ КП з державою (офіційна підтримка дій державної 

влади) і, по-третє, – чітка позиція УПЦ КП щодо визнання помісної 

Української Церкви в православному світі, надання їй томосу про 

автокефалію, що потребує посилення діяльності в політичній сфері. 

В аналізі оцінок значимості співробітництва Церкви і держави в 

різних галузях наявні результати, за якими студенти в якості найбільш 

значимих виділяють такі: справи милосердя і благодійності, соціальна 

робота, турбота про збереження моралі в суспільстві, профілактика 

правопорушень, духовна, культурна, моральна і патріотична освіта та 

виховання, підтримка інституту сім’ї і материнства, духовна опіка 

віськовослужбовців і співробітників правоохоронних структур. Найменш 

значимі, на думку студентів: протидія діяльності псевдорелігійних структур, 

охорона здоров’я  і наука. Експерти в якості найбільш важливих виділяють – 

соціальна робота, духовна опіка віськовослужбовців і співробітників 

правоохоронних структур, турбота про збереження моралі в суспільстві, 

духовна, культурна, моральна і патріотична освіта й виховання. Слід 

відзначити, що для експертів більш значимою є діяльність церковних і 

світських ЗМІ. Таким чином, найбільш значимою сферою співробітництва 

Церкви і держави респонденти визначають соціальну роботу і соціальне 

служіння, благодійництво й опіку різних верств населення.  

Позиція студентів духовних навчальних закладів щодо національного 

питання неоднозначна – всі відповіді розділилися однаково (третина вважає, 



 327 

що це важливий розділ соціального вчення; ще третина, що національне 

питання не має особливого значення, і третина не визначила власну позицію). 

Серед експертів більшість (71% опитаних) вважають національне питання 

важливим розділом соціального вчення, що відображає сучасні процеси 

становлення української політичної нації. Приналежність студентів до 

Московського або Київського патріархатів впливає на їхню позицію – для 

студентів духовних ВНЗ УПЦ КП національне питання має важливе значення 

(40% опитаних УПЦ КП і 30% УПЦ МП) і відображає офіційну позицію 

УПЦ КП щодо національного питання. 

Стосовно стану міжконфесійних відносин, то і студенти, і експерти 

оцінюють його як напружений і незадовільний (85% студентів і 85% 

експертів), хоча серед експертів спостерігається позитивна оцінка – 11% 

вважають міжконфесійні відносини задовільними (порівняно із студентами 

1,7%). Рівень ознайомленості із соціальним вченням суттєво не впливає на 

результати дослідження. Студенти духовних ВНЗ УПЦ МП більш негативно 

оцінюють міжконфесійні відносини (53% респондентів вважають його 

незадовільним, як відкрите протистояння). 

Аналіз результатів дослідження впливу соціального вчення 

православних Церков на формування суспільно-громадянської позиції 

духовенства вказує на прямий зв’язок інкорпорації соціального вчення в 

систему богословської освіти й процесу набуття соціальної і громадянської 

компетентності. Причому ознайомленість студентів духовних ВНЗ із 

соціальним вченням впливає на формування більш визначеної суспільно-

громадянської позиції майбутніх священнослужителів.  

Отже, можна виділити наступні фактори і механізми формування 

морально-етичної і соціальної/громадянської компетентностей:  

1) підтримка позитивної мотивації навчання в духовних ВНЗ;  

2) реформування системи богословської освіти через впровадження 

принципів Болонського процесу;  
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3) входження православної богословської освіти в національну 

систему вищої освіти;  

4) демократизація освітньо-виховного процесу в духовних ВНЗ;  

5) формування позитивного морально-психологічного образу 

священнослужителя;  

6) інкорпорація (впровадження як окремої дисципліни) соціального 

вчення в систему православної богословської освіти. 
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РОЗДІЛ 4 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ ТА БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ  

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

4.1 Соціальне вчення православних Церков перед викликами 

глобалізованого світу  

Сучасне українське релігієзнавство зосереджує увагу на 

трансформаціях православ’я, які відбуваються сьогодні, зокрема, завдяки 

утвердженню нової ситуації в історії людства та християнства – 

постмодернізму. Нові тенденції, характерні для постмодернізму, 

проявляються в релятивізмі, новому лібералізмі, різкій зміні ідентичності 

людини. Православні християнські конфесії реагують на постмодерн і 

характерний для цієї епохи релятивізм намаганнями зберегти традицію через 

розвиток фундаменталізму, що посилює процеси секуляризації суспільства, 

занепад духовного життя суспільства через відокремлення його від 

релігійного комплексу. Адже релігійний комплекс, за своєю суспільною 

природою, є невід’ємною складовою соціального життя, виконує в ньому 

важливу роль. В інституалізованому вияві він пов’язаний з усіма 

структурними елементами соціуму, тому може істотно сприяти їх розвитку, 

або, навпаки, йому заважати. «Релігія, – зазначає Л. Филипович, – 

виявляється взаємозв’язаною із усіма рівнями людських відносин – від 

щонайменшого, яким є сім’я, і до вищого, тобто все людство» [334, с.30]. 

Водночас, релігійний комплекс завжди прагнув більш-менш адекватно 

відображати фактичну ситуацію в суспільстві, узгоджувати свою діяльність 

із потребами тих соціальних змін, які відбулися в соціумі. Саме така 

здатність пристосовуватися до життя, вміння витлумачувати нові факти у 

релігійному контексті і зумовило його високий адаптаційний потенціал. 

Адаптація всіх сфер життя, зокрема і релігійного, відбувалася 

протягом всієї історії християнства, в якій виділяють епохи пре, або 



 330 

домодерну, модерну і постмодерну. Українські релігієзнавці 

Ю. Чорноморець та Г. Христокін відзначають, що для трьох періодів 

розвитку християнських теорій та практик характерними є різні 

гносеологічні установки й онтологічні картини [335]. 

Перший етап – премодерн – хронологічно можна розпочинати з IV-V 

століть – часу перших вселенських соборів і діяльності Отців Церкви. Він 

знайшов своє пряме відображення у віроповчальних конструктах 

католицизму і православ’я. Домодерна теологія має космоцентричний 

характер, де домінує ідея теоцентризму, Бог мислиться як пізнаваний 

переважно через пізнання об’єктивного світу. Надприродне одкровення 

добудовує й прояснює ту систему знань, які створені космоцентричною 

метафізикою в добу патристики та епоху схоластики. В цей період людина 

постає лише як образ Божий. 

Етап модерну починається з XVI-XVII ст., коли, завдяки Реформації, 

Біблія, перекладена національними мовами. Модерна теологія від М. Лютера 

до Ф. Шлеєрмахера і від Ф. Шлейермахера до Р. Бультмана критерієм 

релігійної істини виставляє акти суб’єкта: віру, інтуїтивні, екзистенційні 

переживання, причетність до трансцендентного тощо. Бог у межах цієї 

теології – предмет суб’єктивних переживань особистості, яка прагне до 

абсолютно достовірного досвіду. Але, як зазначає А. Колодний, «модерн не 

зняв провідну у світогляді премодерну ідею теоцентризму, але відкрив двері 

до домінування з часом ідеї раціоцентризму. Це призвело до виникнення 

науково-технічного суспільства, Негативна позиція щодо останнього 

інституціоналізованого християнства спричинила витіснення його із 

суспільного життя, віднесення до розряду пережитків. З часу модерну 

наступив новий етап у релігійному осмисленні дійсності. Це, зрештою, 

призвело до певного нівелювання специфіки релігії, вилилося в етиловане 

християнство. Християнство з моралі зробило Бога» [255, с.312-313].  

Християнство доби модерну є переважно ліберальним, суб’єктивним 

й інтуїтивним. Модерне християнство шукає опори в принципах, які можна 
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верифікувати, у досвіді, який видається достовірним, у віровченні, котре 

можна зафіксувати як нормативне. По суті, доба модерну пов’язана із 

антропоцетричним і персоналістичним принципами пізнання навколишнього 

світу. 

У філософській літературі питання про сутність і час виникнення 

постмодерну як суспільного явища до цього часу є дискусійним. 

Безперечним є лише те, що він спочатку склався як художнє явище і його 

теоретико-методологічною основою був французький постструктуралізм. 

Основні підходи й концепції постмодерну були розроблені в кінці 60-70-х 

років минулого століття такими його представниками, як Ж. Дерріда, 

М. Фуко, Ж. Дельоз, Ж. Лакан та ін. Сам постструктуралізм, як особливий 

комплекс ідейних уявлень світоглядного порядку, став тією основою, на якій 

постмодерн почав розвиватися як широка світоглядно-ідейна течія і 

поступово здійснювати експансію у всі сфері суспільного життя, 

претендуючи на статус спочатку загальної теорії мистецтва, а потім – 

особливої ментальності, найбільш повного вираження «духу часу». 

Теологія доби постмодерну вважає, що істина про Бога може 

проявитися лише під час діалогу вірян, що свідчать про певні події та історії, 

в яких вони бачать вираження власної віри, досвіду, думок. Також і Бог 

виступає як співрозмовник, який звертається до Церкви як інтерсуб’єктивної 

комунікативної спільноти. Ніяке знання про Бога вже не може бути 

об’єктивно чи суб’єктивно достовірним, оскільки інші члени спільноти і Бог 

«вносять поправки й додатки» до розуміння Бога суб’єктом або спільнотою. 

Три різновиди теології та практики повторюють в основному три парадигми 

у розвитку філософії, виділені К. О.Апелем та Ю. Габермасом, - об’єктивну, 

суб’єктивну й інтерсуб’єктивну філософії.  

Звісно, в сучасному суспільстві постмодерний світогляд не є 

домінуючим, але має потужний вплив на осмислення дійсності з релігійної 

точки зору, змушуючи по-різному реагувати церкви християнських конфесій, 

особливо в протестантизмі, який має високий адаптаційний потенціал до 
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філософських ідей постмодернізму. Наприклад, Г.Кюнг так пояснює різницю 

парадигм між церквами доби постмодернізму й церквами, які діють у межах 

стереотипів пізнього модерну: «Постмодерні» церкви переконані в 

неможливості формувати та нав’язувати систематичні доктрини, сповідують 

пріоритет практики й досвіду відносно теорії та догматичного богослов’я. За 

Г.Кюнгом, християнином уважається той, хто дає загальну згоду на визнання 

існування Бога та власну належність до релігійної спільноти, а особистий 

теоретичний світогляд вірного може бути дуже далеким від норм 

традиційного віровчення. У методах проповіді та місіонерства ставка 

робиться на загальний процес залучення до релігійного життя під час 

неформального діалогу церкви та світу, в якому вірні свідчать про власний 

досвід та його переваги. Церкви «пізнього модерну» переконані в 

необхідності систематичного віросповідання, існування твердих норм теорії 

та практики. Ці норми можуть модернізуватися, але не релятивізуватися [336, 

с. 260-401; 337, с. 200-220].  

Отже, значний вплив на християнство на сучасному розвитку 

суспільства здійснює поширення та утвердження світогляду постмодерну. 

Саме тому на дослідженні специфіки функціонування релігійних інституцій 

та організацій в умовах постмодерністського суспільства зосередили увагу 

такі українські релігієзнавці, як: М. Бабій, В. Бондаренко, М. Закович, 

А. Колодний, О. Саган, П. Саух, Л. Филипович та ін. 

Основу філософії постмодерну заклали ще у свій час Ф. Ніцше і 

М. Вебер. До засновників постмодерну відносять М. Хайдеггера, Т. Адорно, 

М. Хоркхаймера, Ж. Дерріду, М. Фуко, для творчості яких було характерним 

заперечення класичних підходів у розумінні світу суспільства і людини. В 

70-90 роки відбувалися бурхливі дискусії щодо сутності постмодерну, в яких 

прийняли участь Ж-Ф. Ліотар, М. Бланшо, Ф. Джемісон, Ф. Лаку-Лабарт, 

Д. Кампер, Р. Рорті та інші. Ідеї постмодерну також розвивають такі 

філософи як Х. Уайт, Ж. Лакан, П. Козловські, Ж. Делез, Р. Ленр, Н. Браун, 

Г. Маркузе, Ж. Бодрійар, Ю.Габермас, Т.Кун, Ю.Крістєва та інші. 
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Поняття «постмодерн» (або «постмодернізм»), що позначає сучасний 

цивілізаційний злам, «не стільки виявляється новою історичною епохою, 

скільки часом інтенсивного прояву суспільних та природних проблем нової 

якості» [338, с.152]. Характеризуючи постмодерн, сучасні філософи 

Н. Терещенко і Т. Шатунова зазначають: «Усе годиться і все поєднується. 

Висока класика і рекламний ролик. Своєрідний тріумф феномена «усякого–

будь-якого». Колажність, фрагментарність свідомості і культури, гра 

смислами, образами стає нормою. Все не просто має право на існування, а 

мирно уживається поряд одне з одним, не зливаючись, однак, у єдине ціле, 

залишаючись самостійними фрагментами» [339, с.97]. Постмодернізм є 

ареною, на якій самостверджуються різноманітні сучасні ідеології – 

фемінізм, постструктуралізм, мультикультуралізм, постколоніалізм та ін. В 

цьому контексті американський вчений І.Гассан слушно зауважує: «Ми 

маємо не тільки постмодерністську архітектуру, мистецтво, літературу, кіно, 

музику, танці й театр; ми також маємо постмодерністську політику, 

телебачення, технології, моду, спосіб життя, подорожі, інтер’єр та кухню» 

[340, с.23]. Він виділяє наступні ціннісні детермінанти постмодерну: 

– невизначеність, неясність, прогалини проглядаються у 

постмодерністських витворах мистецтва і філософських концепціях; замість 

логічного і монологічного мислення з’являється «діалогічна уява»; 

– виникає фрагментаризм, що виявляється в недовірі до 

«тоталітарного синтезу», в схильності до парадоксів, в акцентуванні на 

«розламах»;  

– заперечуються авторитети; в літературі це означає «смерть автора», 

коли зупиняється його влада над читачем; в політиці – кінець авторитетних 

держав, сильних лідерів; 

– починає домінувати іронія, яка виявляється у грі, алегорії в політиці, 

літературі, мистецтві; 

– постає змішування звичних жанрів мистецтва, запозичення одними 

жанрами творчих методів іншими. Перераховуючи ці ознаки, він додає: 
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«…разом взяті вони створюють щось ірраціональне, абсурдне, незавершене. 

Немає альтернативи тому, щоб поняття постмодерна залишити відкритим для 

історії, хоча сам постмодернізм вже належить історії» [340, с.24]. 

Виходячи з досвіду осмислення постмодерну в новітній літературі, 

В.Горбатенко запропонував його узагальнене визначення [341, с.152]. Він 

вважає, що під постмодерном сьогодні розуміють: 

1) нову тенденцію в культурному самоусвідомленні розвинених 

західних суспільств, яку сучасний французький філософ Ж.-Ф.Ліотар 

характеризує як «недовіру стосовно метаоповідей», вихід з обігу 

«метанарративного механізму легітимації» попередньої епохи, котрий 

тримався на звернених у майбутнє «великих завданнях» людства – ідеях 

прогресу, послідовного розвитку свободи, емансипації особистості, великої 

мети і великого героя, універсальності знань, індустріально-технічного 

розвитку, звільнення людства від тягаря повсякденної праці; 

2) глобальний стан цивілізації трьох останніх десятиліть ХХ ст., в 

умовах якого не тільки зникає визначеність, а й з’являється «безкінечна 

кількість невизначеностей», які дають розуміння, що «ми маємо справу не з 

«новим світовим порядком», а з неспокійною, надломленою планетою»; 

3) новий напрям у соціальній теорії, який ставить за мету пояснити 

вищезазначені явища і процеси, «стимулює розробку багатомірних уявлень 

про пріоритети, цілі й завдання людства, ініціює виникнення поліваріантних 

способів, засобів, стратегій їх здійснення» [342, с.65]. Таким чином, 

постмодерністська ситуація захопила багато сфер буття людини і його 

життєдіяльності. Якщо ж говорити про постмодернізм як теоретичну 

рефлексію, то тут варто сказати про його прояв як наслідок розпаду того 

попереднього типу свідомості, де наука виступала в ролі ядра і була 

домінуючою силою. 

Отже, в соціальному аспекті постмодернізм виявляється феноменом, 

що створює нові умови цивілізаційного розвитку, які багатьма теоретиками в 

сфері соціології і політології сприймаються як позитивне явище, що сприяє 
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створенню нових, і притому різноманітних ідеологій. Такі умови 

беззаперечно відображаються і на функціонуванні релігійного комплексу в 

суспільстві і позначаються на векторі розвитку християнства.  

В цілому, в якості пояснюючої категорії розвитку християнства в 

сучасному суспільстві в релігієзнавчій науці визначають поняття «релігійний 

постмодернізм». Так, наприклад, А. Ваторопін трактує релігійний 

постмодернізм як «парадигмальне поняття, яке конституює реконструкцію 

релігії як духовно-соціальної підсистеми суспільства, а також її інтегруючих 

соціальних функцій» [348, с.88]. В оцінках його сутності дослідники 

висловлюють різноманітні судження, а то й взагалі заперечують наявність 

його в релігійній сфері, пишуть про неправомірність застосування цього 

поняття до неї. Так, у науковій літературі зустрічаються різні тлумачення 

поняття «релігійний постмодернізм»: «християнський постмодернізм» [349], 

«релігійне в постмодернізмі» [350, с.43], «православ’я і постмодернізм» 

[351], «релігійний фундаменталізм і постмодернізм» [352], «християнство в 

епоху постмодерна» [353, с.75], «мультирелігійний постмодернізм – 

екуменічна парадигма» [354, с.228]. Причому мова йде не просто про 

розбіжності в термінах, а про різницю змістовного характеру. Зупинимося на 

окремих із них. 

Більшість досліджень не розглядає постмодернізм у якості релігійно-

соціальної парадигми. Винятків тут небагато. Наприклад, Г.Кюнг вважає, що 

«з точки зору релігії нову модель постмодернізму можна визначити як 

екуменістичну парадигму, яка ставить за мету єдність християнської церкви, 

мир між релігіями і співдружність націй» [354, с.228]. Отож, 

постмодерністська парадигма створює множинно-цілісний, плюралістично-

холістичний синтез. 

Певні дослідники вважають, що в епоху постмодерну традиційні 

релігії, насамперед, християнська перебуваютьу занепаді, а християни 

втратили власну ідентичність. Так, Г. Рормозер сучасну ситуацію в 

європейській культурі визначає як постхристиянську і пише: «…оскільки ми 
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живемо в постхристиянську епоху, перед нами виникають значні труднощі. 

Вони полягають в тому, що сьогодні світ не можна назвати християнським 

або нехристиянським. З невловимою амбівалентністю, як в сутінки, з 

легкістю хамелеона одне перетікає в друге… Можна казати про дифузне 

антихристиянство…» [353, с.85]. 

Ряд авторів намагаються знайти точки зіткнення між постмодернізмом 

і релігією. Наприклад, Т. Горічева знаходить у постмодерністській 

незрозумілості і несамовитості близкість православної святості юродивих і 

старців [351, с.19], а також припускає, що філософія літургії могла б бути 

вписана в постмодерністський контекст [351, с.50]. 

М. Фуко і Ж. Делез звертаються до християнської апофатики і 

закликають повернутися до «негативної теології», в якій про Бога можна 

говорити тільки в термінах незнання [350, с.48]. Ж. Лакан онтологізує «ніщо» 

і виводить із нього випадковий, безсистемний, «творчий» світ [355, с.68-69]. 

Найбільш повне постмодерністське ставлення до релігії визначив 

Ж. Батай [356]. Він надає зразок філософської за своїм характером 

реконструкції релігії (або світу інтимного – в його термінології). Сутність 

методу Ж. Батая полягає в тому, що він вказує на неспроможність поняття 

«Бог» – при цьому, не займаючи чіткої позиції щодо проблеми його 

реального існування – а потім і релігії як такої. На його думку, будь-яка 

спроба виділити «Бога» з всього існуючого ставить його в один ряд з іншими 

сутностями [356, с.31-32]. В результаті, поняття «Бог» виявляється 

антиномічним. 

Ж. Батай приходить до висновку, що релігії не вдається піднятися над 

світом речей – безбожним світом людини. Він пише: «… ненадійність різних 

релігійних світоглядів в тому, що вони перечерпають зміни під впливом 

світопорядку речей, не роздумуючи про те, щоб впливати на нього самого. 

Всі віровчення, засновані на посередництві, давали можливість цьому світу 

залишатися таким, яким він є, лише висуваючи на противагу йому моральні 



 337 

обмеження [356, с. 102]. Отже, можна казати про існування феномену 

релігійного постмодернізму на індивідуальному і суспільному рівнях. 

Розглянемо філософські аспекти постмодернізму і їх вплив на 

розвиток сучасного християнства і Православної Церкви зокрема. 

Так, Ж.-Ф. Ліотар вказує на закінчення «епохи метанарацій», повної 

відмови від аксіологічних центрів і нормуючих рамок поведінки, тому з 

позиції постмодернізму християнство також є «метанарацією». Християнство 

на його сучасному етапі вважають пережитком модерну, етика ж модерну 

вбачає за свою мету в обґрунтуванні моделі гідного життя і протягом історії 

виступала як ствердження тієї чи іншої моральної системи, яка ґрунтує 

інтерпретацію таких понять, як добро і зло, сумління і справедливість, а 

також сенс життя. Фактично етика конституюється як вчення про належне, 

набуває характер практичної філософії. В семантико-аксіологічному просторі 

постмодерну етика загалом не може бути конституйована як така; 

характеристикою цього процесу є принципова відсутність аксіологічного 

центру. Такий аксіологічний ацентризм означає перетворення ієрархічного і 

ціннісного  середовища в гомогенне. Як зазначає Ж.-Ф. Ліотар, у 

постмодерністському культурному контексті «усі колишні центри тяжіння, 

які створюються національними державами, партіями, професіями, 

інституціями та історичними традиціями, втрачають свою силу» [347, с.] 

Постмодернізму як філософії, так і становищу людства притаманне 

прагнення зректися від колишніх понять у сфері науки, мистецтва, 

суспільного і громадянського життя. Він не тільки відмовляється від 

колишньої спадщини, але й рішуче критикує її, в першу чергу науку з її 

установками на раціоналізм, сцієнтизм, об’єктивізм та історизм, а також саму 

її основу – метафізику, яка оперує поняттями «істина», «сутність», 

«об’єктивність». 

Відмова від платонівсько-гегелівської метафізики і логоцентризму, 

згідно яких існує фундаментальна інстанція смислу, істини, логікиі 

звернення до хаосу – системі різноманітності істин здійснюється 
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постмодернізмом, щоб не допустити панування однієї ідеї. В філософському 

аспекті це виражається в категорії «постмодерністська чутливість». Це 

ключове поняття постмодернізму, що характеризує специфічне бачення світу 

як хаосу, позбавленого причинно-наслідкових зв’язків і ціннісних орієнтирів, 

«світу децентрованого», що з’являється в свідомості лише у вигляді 

ієрархічно неупорядкованих фрагментів. Це досить чітко проглядається в 

теорії Ж. Делеза і Ф. Гаттарі. Вони заперечили попередню філософську і 

культурологічну традиції, оскільки, з їх точки зору, в основі культури 

повинен лежати один принцип, а знання мають виростати з єдиного 

метафізичного принципу за типом декартівського дерева. Символу дерева 

вони протиставляють різому (кореневище), яка стає символом нового типу 

культури і, на відміну від класичних уявлень про ієрархію кореня, стовбура і 

гілок, фіксує зв’язок у вигляді гетерогенності, множинності, рівноправності. 

«…Різома в постструктуралізмі, зазначає Е. Орлов, – це хаотичне виникнення 

множинності, руху, яке не має превалюючого напряму…» [343, с.194].  

Отже, головний принцип, який декларує постмодернізм, – 

абсолютний, радикальний плюралізм. «Постмодерн означає не новизну, а 

плюралізм, – зазначає В. Діанова. – І цей плюралізм має свої античні, 

середньовічні та ново часові платформи. Новим є лише те, що тепер він став 

домінуючим і це відрізняє постмодерн від модерну ХХ ст., де плюралізм був 

обов’язковим лише в деяких областях, в той час як тепер він є всезагальним, 

а також те, що постмодерністський плюралізм радикальніший, ніж 

попередній» [346, с.239]. Причому плюралізм постмодерну означає не 

стільки рівноправність винайдених і створених людством істин, скільки 

можливість і навіть бажаність радикально-суб’єктивного ставлення до них. 

Саме поняття множинності заперечує ідею наявності єдиного центру, 

що прямо суперечуть суті релігійного світогляду, який без нього не може 

існувати в більшості конфесій. Тому, на думку Л. Виговського, в центр 

культури постмодерну ставиться спільнота, яка звільнена від будь-яких 

авторитетів і ієрархії цінностей. Це суперечить традиційному християнству, 
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яке освячене авторитетом Творця і на основі цього має чітку ієрархічну 

систему цінностей [333, с.410].  

Можемо підсумувати, що для людини постмодерного світогляду 

характерною є відсутність чіткого розмежування між собою та членами 

колективу, їх плюралізм і терпимість. Індивіди з такою світоглядною 

орієнтацією «можуть самі не погоджуватися з тими поглядами або способом 

життя, але будуть захищати право людей дотримуватися інших поглядів або 

вести інший спосіб життя» [344, с.15]. Звідси і їх принципова толерантність 

до інакомислення, плюралізму думок і дій. Тому для постмодерністів 

характерна різноманітність моральних норм і способів життя. Звідси і 

прагнення вести власний, незалежний спосіб життя, вільно самовиражатися 

відповідно до своїх моральних принципів. Це принципово суперечить 

ієрархічній і субординаційній структурі Православної Церкви. Але, так чи 

інакше, Церква не може не влитися в загальний потік постмодерністських 

змін. Постмодерністське суспільство розколоте, в якому кожна група, 

спільнота замикається в своєму маленькому світі. Постмодерністи 

стверджують, що оскільки універсальна одностайність неможлива, люди, які 

розмовляють на одній мові і мають один світогляд, повинні створювати 

власні закриті спільноти. Це ж стосується і сьогоднішнього християнства. 

Для постмодернізму характерний агностицизм, він відхиляє 

можливість пізнання світу, що проявляється в категорії «епістемологічна 

непевність». Виникнення цієї категорії пов’язується з кризою віри в усі 

раніше існуючі цінності («криза авторитетів»). Це, насамперед, крах 

наукового детермінізму як основного принципу, на фундаменті якого 

природничі науки створювали картину світу, де беззастережно панувала ідея 

загальної причинної матеріальної обумовленості природних, соціальних і 

психічних явищ. Постмодерністська думка дійшла висновку, що все, 

прийняте за дійсність, насправді не що інше, як лише уявлення про неї, яке 

залежить, до того ж, від точки зору, якуобирає спостерігач, і зміна її веде до 

кардинальної зміни самого уявлення. Отже, відхиляючи Бога, 
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постмодерністи вказують на неможливість пізнання, що, в свою чергу, 

призводить до втрати впевненості у власне існування, і, як наслідок, – втрати 

духовного центру. 

Таким чином, постмодерн негативно ставиться до релігії як такої. Це 

пояснюється тим, що більшість конфесій базується на наявності 

універсальної абсолютної істини, яка дана в Одкровенні. А сам постмодерн 

саме і не визнає об’єктивного існування універсальної істини. Він вважає, що 

будь-яка особистість у принципі не може знати абсолютні відповіді на 

питання, оскільки істина за своєю природою є надзвичайно складною і тому 

її неможливо передати в понятійній формі. 

А. Колодний зазначає, що постмодерністські риси притаманні 

індивідуальній свідомості сучасного віруючого,який хоч і існує в якійсь 

конфесійній системі, але фактично функціонує певною мірою виокремленим 

із неї [255, с.315]. В своїх дослідженнях він виділив наступні прояви 

постмодерністського світогляду в релігійній свідомості особистості [255, 

с.315-316]:  

1) відбувається розмивання самої ідеї Бога. З одного боку, 

антропоморфні уявлення про нього замінюються духовними (Бог – 

Всесвітній Закон, Бог – Абсолют та ін.), а з другого – з’явилися концепція 

«смерті Бога», точніше смерті відстороненого від світу Бога, і вчення про 

сопричастність Бога до всіх процесів на Землі і у Всесвіті (своєрідна його 

пантеїзація) і про людину як його співпрацівника, співвиконавця; 

2) вибірковий підхід віруючого до системи віровчення своєї конфесії, 

втрата віруючими єдиної мети і виявів своєї релігійності; для багатьох релігія 

постає скоріше як система певних життєвих моральних норм, а не як картина 

світу чи есхатологічне вчення;  

3) амбівалентний стан релігійності віруючого, еклектичний синтез в 

його голові догматів різних вірувань (традиційних і нетрадиційних, 

традиційних вірувань з позавіросповідною містикою, поєднання західної 

релігійності із східною);  
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4) зникнення впевненості і переконаності в єдиноістинності й 

єдиноможливості саме свого конфесійного вибору;  

5) уособиствлення релігійності, переміщення її в сферу 

індивідуального, втрата релігійністю стану родової традиції, засобу зв’язків з 

одновірцями в усталених формах;  

6) зникнення потреби дотримуватися традицій і обрядів саме своєї 

конфесії, правил співжиття своєї релігійної течії, втрата своєї сакральності 

церковно-обрядової практики;  

7) внаслідок появи міжконфесійного сімейного симбіозу зникла сім’я 

як «домашня церква»;  

8) релігія втратила свою роль морального імперативу;  

9) якщо в добу модерну конфесійну належність кожного визначали на 

все життя його батьки або ж домінуюча конфесія в місцині його проживання, 

відсутність можливості пізнати конфесійне різноманіття релігій і обрати 

якусь іншу ніж батьківська, то постмодерн створив умови для вибору і змін 

конфесійної належності.  

Отже, на індивідуальному рівні релігійної свідомості православного 

віруючого постмодерністські риси виявляються в формуванні фрагментарних 

уявлень про Бога, їх дифузності або заміщення політеїстичними поглядами, 

прагненнями до містичних духовних практик, що відповідає таким 

постмодерністським характеристикам як епістеміологічна невпевненість і 

постмодерністська чутливість, фрагментарність і радикальний плюралізм. 

Крім того, спостерігається «криза авторитетів», що виявляється у відмові від 

догматичного тлумачення Біблії і святоотцівської традиції. Таким чином, 

постмодерн формує картину світу, яка суттєво відрізняється від релігійної (і 

християнської, православної). Якщо релігія надає надто великого значення 

абсолютній істині, то постмодерн вважає факт чи явище істинним навіть тоді, 

коли про це в когось є така думка. Тому він досить негативно ставиться, 

наприклад, до біблійних оповідей, які поширюють та чи інша християнська 

конфесія з метою поширення й утвердження своїх ідей серед населення. Це 
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пояснюється, насамперед, тим, що постмодерн виходить із того, що така 

інформація може служити справі приховання внутрішніх суперечностей й 

стану нестабільності, які властиві будь-яким системним структурам, зокрема 

і релігійним. «Постмодерна людина, – зазначає католицький теолог 

люблінський митрополит Ю. Жицінський, – доти залишатиметься глухою до 

євангельської вістки, доки вона буде асоціюватися для неї з християнством 

як суто доктриною, тобто набором умоглядних тверджень і постулатів» [344, 

с.31]. 

А. Колодний розглядає постмодерн і на суспільному рівні 

функціонування релігії [255, с.317-318]:  

1) відбувається активний процес творення самобутніх богословських 

вчень, появи різних теологій;  

2) відбувається десакралізація «священних книг»: вони постають вже 

як культурно-історичні пам’ятки, а не як недоторкані святині, де за кожним 

словом ховається якась божественна істина, утаємничений код;  

3) якщо в перші століття історії християнства живим втіленням Бога 

на Землі поставав Ісус Христос, то з часу Отців Церкви це втілення 

перенесли вже й на Церкву – хоч і містичне тіло, але недосконале. Потім 

справа пішла далі: авторитет Церкви підмінили авторитетом кліру, 

вшануванням його священства. В епоху постмодерну з’явилася тенденція 

гурізації релігії, наділення лідерів християнських спільнот якимись 

надприродно санкціонованими ознаками, особливою благодаттю. Це 

надзвичайно чітко проявляється у сучасному харизматизмі, кожна з течій 

якого боготворить свого пастора-засновника;  

4) паралельно з означеним вище в очах віруючих священнослужителі, 

церковні ієрархи і Церква як релігійна організація втрачають свій колишній 

авторитет;  

5) відбувається розмивання церковної організації як Богом 

встановленої, сакральної інституції, йде незупинний процес дроблення, 

диференціації наявних релігій;  
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6) перехід від моноцентризму до поліцентризму, коли поліцентричний 

світ демонструє в концептуальній та аксіологічній сферах «радикальний 

плюралізм», який в контексті розвитку віри означає настання кінця 

гомогенного конфесійного середовища;  

7) церква відсторонюється від її природної затурбованості духовним 

спасінням вірних, спасінням колись потім і десь в потойбіччі і 

зорієнтовується на повсякденні проблеми суспільства.  

Постмодерністські риси суспільного існування релігії (і 

православного християнства також), які виділив А. Колодний, відповідають 

таким ідеям постмодернізму як фрагментарність, що позначається на 

створенні різноманітних релігійних спільнот і груп, і радикальний 

плюралізм, який виступає як принцип об’єднання таких спільнот, причому 

посилює цей процес секуляризації церковного середовища, деформація 

морально-психологічного образу священнослужителя і надконсервативне 

ставлення Православної Церкви до соціальних змін. 

Отже, християнські конфесії неминуче стикаються з проблемою 

адаптації до умов постмодерніського суспільства, обираючи різні напрями: 

прийняття, відмови або вбирання окремих елементів постмодерну. В епоху 

постмодерну всередині кожної конфесії, що діє на території нашої країни, 

розгорнулися дискусії про те, яка реакція на постмодерн була б правильною, 

які стратегії діяльності церков були б правильні та ефективні. Саме тому, як 

зазначає С. Ставрояні, основні християнські конфесії намагаються 

реалізувати власні проекти розвитку Церкви в суспільстві постмодерну [357, 

с.37]. 

Так, протестантські церкви провадили значну місіонерську та 

соціальну роботу, ставили собі за завдання навернути спочатку соціально 

активну меншість, а потім і все українське суспільство. Ця модель є 

«прогресистською» і найбільше виражає дух модернізму [357, с.37]. Не 

випадково в протестантизмі деякі українські релігієзнавці (М. Черенков, 
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П. Яроцький, Л. Филипович) бачили модернізаційну силу для українського 

суспільства.  

Інші українські вчені заперечували цю тезу, вказуючи на значний 

світоглядний консерватизм, якого набули українські протестанти в часи 

радянських гонінь (В.Любащенко), а модернізаційний потенціал вбачали, 

зокрема, в харизматичному неопротестантському русі (В. Титаренко). Але 

так чи інакше, місіонерська та соціальна робота українських протестантів, 

часто інспірована їх західними спонсорами, осмислювалася лише в 

координатах модернізаційного прогресизму. 

Греко-Католицька Церква намагалася поєднати обидва ідеали з 

акцентуванням на необхідності для України прогресивного руху до більшої 

свободи, дотримання прав людини, правової держави, солідарності [358, 

с.302-303]. Вірність цінностям справедливості, солідарності та 

субсидіарності робили цей проект християнсько-демократичним. Наголос на 

цінності свободи та гідності людини робив цей проект християнським 

варіантом лібералізму, що, до речі, споріднює його із основними 

положеннями соціальної доктрини Католицької Церкви.  

Нове бачення місця і ролі православ’я в світовому суспільно-

історичному процесі проявилося у кількох важливих для подальшого 

розвитку конфесії концепціях, які можна охарактеризувати як своєрідний 

перехід від модерну до постмодерну. Серед них виділяють наступні: 

«богословських мостів»; «літургії після літургії» (неперервна місія, свідчення 

і християнське служіння в сім’ї, суспільстві, державі, світі в цілому); 

контекстуальність (чутливість) богослов’я до всього, що відбувається в світі і 

як певний засіб регулювання змін – концепція «помірного оновлення», 

відповідно до якої правомірними і корисними для православ’я вважаються 

лише ті зміни, які проводяться Церквою власними засобами і які не ставлять 

під загрозу жодного із життєво важливих елементів церковної структури, не 

відкидають жодної важливої релігійної ідеї. 
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В цілому, українські православні богослови найбільш критично 

оцінюють постмодерн і перебувають«у полоні» модерністичної парадигми 

«відновлення традиції». Саме епоха постмодерну сприймається як 

принципова загроза для Православної Церкви як «живої традиції». Нових 

можливостей для розвитку християнства, які надаються самим постмодерним 

станом суспільства, православні богослови найчастіше просто не бачать.  

Православні церкви намагалися «відновити традицію» чи то 

дореволюційного російського типу, чи то українського автокефалістського. 

Ідеологія «відновлення традиції» є однією зі стратегій, характерних для 

модерну. Така реконструктивістська стратегія передбачає, що проектом 

майбутнього, до якого має рухатися спільнота, стає ідеалізована картина 

життя минулого, якому нібито були властиві особливі «цілісність», 

«моральна чистота», «відносини любові» тощо [358, с.300-301]. 

Яскравим прикладом консервативної ідеологічної критики 

постмодерну є богослов’я митрополита Антонія (Паканича), керуючого 

справами УПЦ МП. На його думку, основою людської культури, що 

забезпечує збереження й розвиток людського, є традиція. Він також вважає, 

що «традиція – це передача культурних цінностей від людини до людини, від 

покоління до покоління» [361, с.139]. Митрополит Антоній постулює, що 

«традиція – це природний стан культури, нормальний спосіб її актуалізації» 

[361, с.140]. Суспільство не може існувати без традицій, то постмодерн 

характеризується як «постсуспільство» [361, с.154]. У відмові від традиції 

український православний богослов вбачає єдину причину всіх кризових 

явищ сьогодення.  

Отже, розвиток Православної Церкви в постмодерному суспільстві 

залежить від напряму адаптації (а такий потенціал існує) або повернення до 

традиційності.  

Крім того,православ’я в Україні опинилося перед необхідністю 

вирішення кількох важливих проблем модерністського (становлення 

української автокефалії, європоцентризм) та постмодерністського 
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(виживання в умовах транскультурного, поліцентричного і 

мультирелігійного суспільства із розмитими критеріями віри і 

воцерковлення).  

Загальний напрям розвитку православних Церков в сучасному 

українському суспільстві визначається в її соціальній доктрині, в якій 

відображають основні вектори взаємовідносин Церков і суспільства, позиція 

Церков щодо суспільно-громадянських, економічних, політичних проблем, 

яка набуває особливого значення в умовах глобалізованого суспільства. 

Сучасна світова спільнота перебуває в стані системних зсувів та 

істотних перетворень, які торкаються соціальної, політичної, економічної, 

культурної та інших сфер суспільного життя. Причиною та наслідком цих 

змін є глобалізація, під якою розуміють розширення та поглиблення 

соціальних зв’язків і процесів таким чином, що вони набувають всесвітнього 

характеру. Вся планета перетворюється на глобальну систему. Не обходить 

стороною глобалізація і релігію. Вона сприяє появі нових світських і 

релігійних світоглядів, а це загалом актуалізує проблему буття релігії, 

зокрема і православ’я як історико-культурного і релігійного явища, з яким 

пов’язана національна ідентичність ряду народів, зокрема й українського. 

Зацікавлення якісними змінами, що постали наприкінці ХХ – початку 

ХХІ ст. у православ’ї як науковою проблемою, є досить значним. Особливо 

актуальним постає дослідження трансформаційних процесів у православних 

церквах пострадянського простору, зокрема в Україні, позаяк тут зміни 

обумовленні не тільки загальносвітовими тенденціями, а й суто внутрішніми 

локальними особливостями. За умов глобалізації сфера релігії піддається 

таким перетворенням, що, відповідно, постає проблема збереження 

національної і культурної ідентичності, специфіки народів, духовна традиція 

яких певною мірою ґрунтується на православній культурі. Отже, з одного 

боку, православна конфесія стоїть перед проблемою самозбереження своєї 

традиції, а з іншого – перед необхідністю осучаснення й адаптації до реалій 

сьогодення.  
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Сучасна людина ставить нині на порядок денний не віру в Бога та 

поклоніння Йому, а насамперед моральні принципи, які пропонує релігія. 

Іншими словами – містичне богоспілкування поступається місцем соціальному 

служінню, переносячи розв’язання екзистенційних проблем людини в 

невизначальну для релігії сферу, де її особливості вже не мають істотної ваги. 

Отже, соціальна, релігійна спрямованість соціального вчення Православної 

Церкви визначає рівень адаптованості до змін у сучасному глобалізованому 

суспільстві. 

Для розуміння ставлення православного християнства до процесів 

глобалізації розглянемо соціально-філософські і соціологічні підходи до 

визначення поняття «глобалізація». 

Одним із важливіших чинників, які впливають на умови суспільних 

змін, і особливо в Україні, сьогодні є процеси глобалізації, які охоплюють 

практично всі сфері життєдіяльності суспільства, створюючи ускладнення 

для трансформації суспільної, економічної, політичної, соціокультурної і 

релігійної підсистем.  

Проблеми глобалізації розглядали вчені різних наукових напрямів і 

сфер – філософії, соціології, педагогіки, економіки, політичних наук. Серед 

них можна відзначити Л. Вайс, Р. Мішру, С. Креснера, Е. Гіденса, С. Сесен, 

М. Кастелза, Дж. Розенау, Д. Гелда, Е. МакҐрю, Д. Ґолдблата, З. Баумана, 

У. Бека та багато інших. 

Так, визнаючи неминучість глобалізації, трансформації уявлень про 

сучасну національну державу, Е. Гіденс у своїх лекціях заявляє: 

«Глобалізація реструктуризує способи нашого існування у світі, до того ж на 

глибинному рівні. Ми живемо у час змін, які впливають ледь не на кожний 

аспект того, що ми робимо.Нехай на гірше чи на краще, та ми просуваємося 

вперед до глобального ладу, якого ніхто повністю не розуміє, але наслідки 

якого ми всі відчуваємо [364, с. 8]». 

Для З. Баумана глобалізація виступає як дане явище сучасності, яке 

невідмінно не тільки вплине, але й вже впливає на суспільні процеси в 
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Європі. Він вводить поняття глобалізації і локалізації, які представляють 

основні процеси, що визначають сучасні тенденції розвитку сучасних 

держав. Так, на думку З. Баумана, глобалізація (у ракурсі детериторіалізації) 

та територіалізація (у значенні локалізації) – процеси, що взаємодоповнюють 

одне одного; це два боки одного процесу нового повсюдного перерозподілу 

суверенності, влади та свободи дій, запущеного (але не обумовленого) 

новими технологіями. Сьогодні ми стаємо свідками процесу повсюдної 

«рестратифікації» у світових масштабах, постання нової соціокультурної 

ієрархії [365]. Отож, З. Бауман презентує бачення радикально 

поляризованого світу: світ «глобально мобільних» та світ «локально 

прикріплених».  

Один із представників сучасної соціологічної і філософської думки 

Ю. Габермас вважає, що глобалізація – неминучий процес, з яким стикаються 

сучасні західні держави. Тому він ставить під сумнів релевантність нації-

держави як політико-територіального утворення [366]. Ідучи далі в своїх 

роздумах, він зазначає, що так само можна ставити під сумнів існування 

сучасної моделі соціальної європейської держави (принаймні, в минулій її 

формі), вказуючи на те, що ідея державидобробуту реалізовувалася тільки в 

рамках нації-держави, але остання сьогодні досягла меж своїх можливостей у 

новому контексті, визначеному глобальним суспільством і глобальною 

економікою. 

Інший європейський мислитель, соціолог У. Бек для опису сучасності 

застосовує поняття «суспільство ризику» і «друга, постнаціональна 

модерність». У.Бек гадає, що нашу нинішню реальність визначають процеси 

глобалізації. Він зазначає, що картина суспільства драматично змінюється 

просто у нас на очах; глобалізаційні процеси незворотні; державу добробуту 

неможливо відродити на національному рівні (але можливо відродити на 

регіональному, європейському рівні); трудове суспільство, оперте на 

територіальні нації-держави, прямо сьогодні розпадається на частинки; 

суспільний договір між капіталізмом, державою добробуту та демократією 
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зламано; ми живемо у світі ендемічної загрози; і, нарешті, не існує способу 

уникнути постання суспільства ризику (визначальна риса якого – не стільки 

зростання масштабів ризику, як радше змінена природа невизначеності). Він 

вважає, що глобалізм – це насамперед ідеологія неолібералізму і 

економістична система поглядів [367]. 

Отже, вказані концепції глобалізації відзначають, по-перше, 

неминучість і невідворотність глобалізації як процесу, який вже відбувається; 

по-друге, глобалізація руйнує модель держави-нації, що деструктивно 

впливає на відтворення національної ідентичності, яка невід’ємно пов’язана 

із культурною і релігійною ідентичністю, і по-третє, глобалізм виступає як 

ідеологія неолібералізму, який у філософському аспекті відображений в ідеях 

постмодернізму – радикальному плюралізмі, фрагментарності поглядів, 

відмові від авторитетів і метанаративів. В соціальному плані глобалізація 

позначається не тільки на економічній і політичних сферах суспільства, а й 

на функціонуванні релігійного комплексу як у світоглядному, так і 

інституціональному аспектах. 

Важливого значення для розуміння впливу на трансформацію і 

адаптацію соціальної доктрини Православної Церкви в умовах 

глобалізаційних викликів мають і наступні визначення наслідків глобалізації.  

У. Андерсон визначачи глобалізацію як процес, якого неможливо 

уникнути, розуміє під ним «прискорено змінювану систему систем», котра 

веде до політичних, культурних та навіть біологічних змін. Глобалізація 

спричиняє національну відкритість, основним інструментом якої є вирішення 

проблем герменевтики, що забезпечують різноманітні зв’язки та всебічну 

залежність між націями [368, с. 68]. Отож, в умовах глобалізаційних процесів 

змінюється все, зочрема культура як обмін символами, що призводить до 

зникнення традиційних кордонів та появи нових зв’язків, оскільки являє 

собою нову систему систем, яка керує всіма світовими процесами.  

Б. Бутрос-Галі, підтримуючи цю тезу, доводить існування кількох 

глобалізацій – інформаційної, соціокультурної (міжкультурні комунікації у 
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зв’язку з появою новітніх науково-технічних та соціальних нововведень), 

політичної (демократичний уряд, глобальне громадянське суспільство, що 

має загальні правові принципи і норми), економічної (інтеграція ринків, 

націй-держав та технологій), фінансової [369, с.24-35]. Тобто, глобалізація як 

об’єктивний процес зумовлює низку глобальних змін, які прямо чи 

опосередковано стосуються трансформації релігійного комплексу в 

суспільстві. Автори підкреслюють вплив глобалізації на всі сфери сучасного 

суспільства, що зумовлює перегляд таких важливіших концепцій як 

«демократія», «громадянське суспільство», «ринкова економіка», «культура» 

тощо. Особливого значення набуває узагальнення ціннісно-смислових 

конструктів у сфері соціального, політичного, економічного, культурного і 

релігійного життя суспільства, що в свою чергу відображається на адаптації 

Церкви до суспільних змін, її позицію щодо сучасних проблем людства. 

М. Ватерс зауважив, що глобалізація являє собою знаково-

символічний обмін, котрий виходить за окремі етнічні й географічні кордони, 

адже це передусім соціальний процес, у якому тиск географії на соціальні та 

культурні заходи знижується, а самі люди дедалі більшою мірою 

усвідомлюють це зниження [405].  

Французький вчений Б. Баді у глобалізації вбачає взаємозалежність 

країн, що постійно зростає й виявляється в руйнуванні національно-

державного суверенітету під натиском дій нових чинників 

загальнопланетарної сцени – глобальних фірм, релігійних угруповань, 

транснаціональних управлінських мереж тощо [371, с.10]. Національні уряди, 

як слушно зазначає Г. Петерс, під впливом глобалізації повинні ухвалювати 

багато важливих рішень спільно з транснаціональними організаціями й 

іншими національними державами. Таким чином, частина функцій 

державного управління передається вниз, на субнаціональні рівні, а частина – 

вгору, до наднаціональних організацій [372, с.110].  

Р. Войтович класифікувала основні форми динаміки суспільств в 

умовах глобалізації [370, с. 25-26]. 
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1. Глобальна об’єктивна реальність (єдиний геополітичний світ, в 

якому функціонують і розвиваються суспільства), що породжує відповідну 

глобальну ментальність, а отже, і стереотип життя в єдиному світі, 

перетворюючись на носіїв єдиних соціальних, політичних та культурних 

зразків поведінки.  

2. Єдиний соціальний простір характеризує формування тотожної 

соціальної структури та наявність єдиних норм і стандартів поведінки як для 

всіх суспільств, що перебувають на перехідному етапі, так і для їх суб’єктів. 

Йдеться передусім про єдині типи та форми соціальної організації (соціальні 

відносини, соціальні структури й соціальні інститути). 

3. Єдині форми соціальної поведінки, які базуються на спільних 

соціально-культурних зразках діяльності, притаманних для перехідних 

суспільств. Йдеться про реалізацію універсальних типів організації 

суспільної життєдіяльності, зокрема це стосується розробки та користування 

єдиними технологіями діяльності, які забезпечують впровадження єдиних 

соціально-культурних взірців діяльності.  

5. Глобальна ментальність характеризує спільні потреби, мотиви, 

переконання, установки, цінності й імперативи розвитку, які слугують 

інтегративним елементом формування єдиної структури розвитку, що 

приводить до глобальної взаємозалежності світу. Фактично йдеться про 

формування так званої глобальної психології, яка і визначає відповідну 

історичну динаміку розвитку суспільства в умовах глобалізації. Виходячи з 

цього, саме глобальна психологія визначає цілеспрямований характер 

діяльності суб’єктів глобального простору, придаючи певну значимість 

мотивам, установкам та цінностям індивідів і груп у перехідних суспільствах, 

спонукаючи їх до прийняття відповідних рішень.  

Отже, у найзагальнішому вигляді можна припустити, що глобалізація 

– це не тільки корінна трансформація процесів інтернаціоналізації 

господарського, культурного і політичного життя людства, їх різке 

прискорення і глибоке якісне перетворення, але перехід, який вже почався, 
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до більш нових, ніж держава, системоутворюючих соціально-територіальних 

«одиниць» – або глобального, або регіонального масштабу. 

З певною часткою огрублення складної і суперечливої реальності 

багато дослідників вказують на те, що глобалізація адекватна якомусь 

«загальному порядку» і несе секулярізацію, трансформуючи релігійні 

цінності тих або інших народів. 

Таким чином, на сьогодні в науковому співтоваристві немає 

загальновизнаного визначення категорії «глобалізація». Подібна 

неоднозначність розуміння глобалізації значною мірою пояснюється тим, що 

цей процес містить у собі протилежні тенденції – інтеграцію і 

диференціацію. Інтеграційну тенденцію глобалізації деякі дослідники 

визначають як позитивний процес взаємозв’язаності й цілісності людства. 

Формула цього бачення проста: світ стає єдиним, взаємопов’язаним, цілим і, 

конкретніше, постає як система зв’язків між людьми і народами в більш 

загальній версії, – як глобальна система й ідеологія. З іншого боку, 

православні богослови, зокрема З. Милошевич, зазначають, що ідеологія 

глобалізації ґрунтується на чотирьох помилкових аспектах [384]. 

Перший помилковий аспект глобалізації полягає в твердженні про 

настання на Землі якогось «нового часу». Згідно теорії православ’я, дійсний 

новий час наступив з приходом на землю Ісуса Христа. Іншого нового часу 

на Землі, згідно православ’я, бути не може. З погляду такої позиції, глобалізм 

справдівиступає як ідеологія, що суперечить вічним істинам Нового Завіту, 

тобто як утопія «нового світового порядку». 

Другий помилковий аспект глобалізації полягає в тому, що все 

людство стане універсальною спільнотою людей, всі раси зіллються воєдино. 

Звідси виходить й ідея про необхідність створення єдиного політичного 

центру – світової влади, на чолі якої стане єдиний володар світу і релігійний 

лідер всіх віросповідань, тобто в наявності екуменістичні погляди, які в 

православ’ї сприймаються негативно. 
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Третій помилковий аспект полягає в тому, що процес глобалізації 

необхідний і неминучий. Такою тезою ідеологи глобалізму час від часу 

обеззброюють людей, що не бачать черз псевдонаукові думки головні цілі 

творців «нового світового порядку». 

Четвертий помилковий аспект глобалізації полягає в тому, що в 

системі «нового світового порядку» нібито всі держави і народи 

володітимуть рівними правами і можливостями, тобто наступить загальне 

процвітання і добробут. Але, за сучасних умов, змінюється завжди 

традиційне ставлення Церкви до держави, як до основи суспільства. Й 

пов’язано це з тим, що держава втрачає національні риси, національний 

статус. Держава все більше й більше перетворюється на колоніальну 

адміністрацію, яка представляє інтереси «нового світового порядку» на 

конкретній території [379, с.96]. 

У духовній сфері наслідками глобалізації є поширення та засвоєння 

культурних норм, цінностей, ідей, знань, в яких усе більше масова культура 

домінує над елітарною, що породжує тенденції до уніфікації в культурі, а, 

відтак, це призводить до того, що навіть сама глобалізація все більше 

асоціюється із феноменом масової культури. Християнство, як таке, є 

великим глобальним проектом, і саме це дає Церкві можливість з особливою 

силою захищати право людини та суспільства на духовну свободу, на свій 

спосіб життя, на реалізацію віри в суспільному діянні. В теперішній час 

постає проблема моральності сучасної людини, яка починає будувати свою 

поведінку, виходячи з пріоритетів своїх інтересів над інтересами суспільства, 

що у свою чергу, стимулює егоїзм та індивідуалізм. 

Як зазначає Є. Сірокуров, глобалізація, як всезагальний проект 

західної цивілізації, є головним чинником кризи сучасної цивілізації в плані 

примарності її духовних перспектив і тотального характеру. Внаслідок цього 

людство поступово втрачає здатність, у першу чергу, протистояти 

деструктивним впливам глобалізації, а також виробити «імунітет» до цих 

негативних для людини й суспільства явищ, до колективного осмислення 
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означених процесів і сформулювати чітку суспільну позицію щодо цього 

питання [380]. Отже, автор розглядає глобалізацію та її вияви як глибоко 

антихристиянський процес, який призвів людство до всіх тих кризових явищ, 

які наявні у сучасному світі. Православна Церква (РПЦ) позиціонує себе як 

ортодоксальна та консервативна організація, яка не має намірів іти на 

поступки чи компроміси перед викликами глобалізації і готова до активної 

боротьби з ними. 

Саме тому, немає нічого дивовижного в тому, що така консервативна 

в своїй основі структура, як вселенське православ’я, позиціонується до 

глобалізаційних змін, що відбуваються в світі, насторожено і, визнаючи їх 

неминучість, зайнялася пошуком власних відповідей на виклики часу.  

При цьому усередині православ’я чітко позначилися дві позиції. Одну 

з них, помірно ліберальну, відстоює Вселенський патріархат. Іншої, 

діаметрально протилежної позиції, дотримується значна частина, якщо не 

більшість, ієрархів найбільшої сьогодні серед православних РПЦ. У першому 

випадку йдеться про визнання пріоритету загальнолюдських цінностей без 

відмови від непорушних догматів православ’я, в другому – про пріоритет 

православних догматів і цінностей. Керівники інших православних церков 

коливаються між цими двома позиціями і дотепер не пришли до загальної 

думки щодо глобалізації і відповіді віруючих на виклики XXI ст. Вони, як і їх 

попередники, більше тисячі років чекали церковного собору, що володіє 

винятковим правом формулювати загальноправославну позицію зі всіх 

найбільш важливих проблем сучасності. 

Як відомо, 2016 року відбувся Всеправославний собор, якого так 

довго очікували. Однак, документи й рішення, прийняті на ньому, мають 

суперечливий і неодзнозначний характер, адже відображають певний, зовсім 

не ідеальний, компроміс між ліберальними  та консервативними богословами 

й ієрархами. 

В. Куйбарь і Є. Старцев вважають, що РПЦ в питаннях глобалізації 

займає позицію етичного арбітра, закликаючи направляти і використовувати 
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глобалізаційні процеси на благо людини і суспільства, розглядати їх перш за 

все через діалектичну призму глобального регионалізма. Приймаючи 

глобалізаційні зміни картини миру, що відбуваються як даність, Церква 

водночас протестує проти тенденцій до диференціації і форсованої та 

необґрунтованої фрагментації суспільства за політичними ознаками і 

соціальним статусом, застерігаючи світову спільноту від культурної 

уніфікації і безвідповідального нав’язування єдиних поведінкових стандартів 

суспільного життя й декларуючи необхідність дотримувати в цьому процесі 

на європейському просторі традиційні, християнські за походженням, норми 

і цінності суспільних відносин [381, с.174]. 

В цілому сучасне православ’я вважає процес глобалізації, як тяжіння 

людської цивілізації до єдиного централізованого управління і втрати власної 

традиції, антихристиянським. Як зазначає православний публіцист 

протоієрей М. Козлов, «процес глобалізації давно описаний в Одкровенні 

Івана Богослова. Він повинен бути однією зі складових завершального 

періоду людської історії – часу правління антихриста. Власне, за 

визначенням, антихрист, котрий буде володарем світу цього, тобто всього 

світу, а не тільки його частини, може прийти до влади тільки тоді, коли 

процес глобалізації завершиться, коли буде єдина державність, єдина 

інформаційна мережа, єдине забезпечення продовольством і т.п.» [377, с.167-

168]. 

З етично-екзистеціальної точки зору розглядає глобалізацію відомий 

грецький теолог Х. Яннарас. Сучасне глобалізоване суспільство для нього є 

торжеством історичного матеріалізму в його капіталістичній формі, яка 

виграла конкуренцію у комуністичної форми такого ж матеріалізму.  

За Х. Яннарасом, глобалізація є розповсюдженням історичного 

матеріалізму капіталістичного суспільства абсолютизованого споживацтва 

під виглядом завоювання світу ідеями лібералізму. Реальна влада у 

суспільстві сучасного капіталізму сконцентрована у руках транснаціональних 

корпорацій, і, відповідно, свобода виборів та політичних дискусій є лише 
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видимістю без змісту. Суспільство глобалізованого капіталізму робить 

людину рабом споживацтва, і людина погоджується пожертвувати власною 

свободою, окрім вузького прошарку справжніх християн, які цінують власну 

ідентичність більше за примарний життєвий успіх у сьогоденні. 

Життєвим цивілізаційним контекстом мало б стати повернення від 

пріоритету раціональності до пріоритету життєвого досвіду; від розуміння 

особистості як індивіда одного із множини таких самих суб’єктів правового і 

пізнавального відношення до тлумачення особистості як унікальної іпостасі-

екзистенції; від повернення до розуміння істини як «алетеї», «відкритості» 

буття назустріч особистості при подоланні ставлення до істини як логічної 

правильності, практичної доцільності та вдалості, які вимагали етики 

індивідуальних прав людини і споживацтва [374, с.17]. 

В умовах світового глобалізму постає питання про цінності. Для 

православного віруючого головна мета і ціль земного буття – спасіння, 

стяжання життя вічного. Віра для істинного християнина – це не просто 

малозначима особливість приватного або сімейного життя. Це основа всього 

буття. На ній ґрунтується і базується оцінка дій влади і різноманітних 

громадських організмів, моральний смисл існування яких православ’я бачить 

в обмежені гріха і підтримці добрих справ.ХХ століття стало часом найбільш 

серйозних викликів фундаментальним християнським цінностям і 

традиційним суспільним авторитетам: сім’ї, державі, класичній системній 

освіті і вихованню. 

Православ’я ставить перед людством найболючіші питання щодо 

сучасності, де «ліберальні цінності» перейшли всі дозволені моральні межі в 

побудові «нового, вільного та демократичного» суспільства. Характерними є 

судження російського богослова О. Осіпова: «Але хіба сучасні небувалі за 

своїми масштабами та гостроті кризи: моральна, соціальна, екологічна, 

економічна і т.д., не свідчать про самовбивчий характер прогресу, який 

відкинув Христа? Хіба пропаганда (узаконена!) всілякого аморального та 

відкритого знущання над тілом і душею людини, свобода будь-яких збочень, 
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панування золотого тільця, диктат злочинних кланів – не свідчення 

здичавіння дехристиянізованого світу? Хіба сучасна демократія не є 

фактично деспотизмом фінансово-промислової олігархії, яка має тільки свої 

цілі, та завуальованим рабством народу (демосу)? Насамкінець, хіба повна 

вседозволеність окультизму, магії, чаклунства, аж до сатанізму, відкрите 

знущання над всілякою святинею (релігійна свобода), пропаганда культу 

жорстокості та насильства – це не зняття з себе сучасним цивілізованим 

суспільством образу Божого й людського…?» [378, с.202-203]. 

Критикуючи ліберальний, нерелігійний гуманізм, РПЦ 

послуговується працями слов’янофілів. Так, на думку відомого слов’янофіла 

К. Леонтьєва, найбільш точно лібералізм та відповідний йому тип гуманізму 

характеризується логічним рядом: «всезагальна рівність, всезагальна 

свобода, всезагальна приємна користь, всезагальне благо, всезагальна анархія 

або всезагальна світова Нудьга» [383, с.108]. Тому ця ідеологія виступає 

достатньо потужним засобом руйнації традиційного суспільства, проте вона 

не спроможна створити гідну альтернативу «доліберальним» соціальним 

системам. 

Послідовним продовженням позиції К.Леонтьєва можна вважати 

підхід до проблеми цінностей ліберального гуманізму сучасних 

православних богословів, зокрема Георгія (Капсаниса), А. Кураєва, 

Г. Мандзарадиса, С. Роуза та інших. Вони стверджують, що за допомогою 

нового світового порядку, важливу складову якого становлять згадані 

цінності, людина прагне вирішити непосильне завдання – ліквідувати 

суперечність між душевним комфортом і духовним занепокоєнням [382, 

c.73]. Натомість, справжню причину такої суперечності вони вбачають у 

відході суспільства від християнських законів життя й переході до стану 

секулярного хаосу. 

Ідеологія глобалізації багато в чому ґрунтується на ідеології 

секулярного гуманізму. Його суть – «все в ім’я людини, все для блага 

людини» (зазвичай, мається на увазі благо матеріальне, душевне, але майже 
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ніколи духовне). Така ідеологія, безумовно, віддає перевагу облаштування 

земного буття перед прагненням до вічного життя, перед релігійними і 

моральними цінностями, які можуть «ускладнювати» рух до необмеженої 

свободи, комфорту і добробуту. Релігія в межах цієї ідеології сприймається 

як суто приватна справа громадян. З точки зору гуманіста, людство повинно 

керуватися виключно на ґрунті раціоналістичного, об’єктивного і наукового 

світорозуміння, а релігію як основу суспільного устрою необхідно відкинути. 

Секуляризація – процес дуже складний, сприймати його однозначно 

неможливо. К. Доббелере запропонував розглядати секуляризацію на трьох 

рівнях: на макрорівні (на рівні структури суспільства), на мезорівні (на рівні 

релігійних організацій) і на мікрорівні (на рівні індивіда) [385].  

Секуляризація на макрорівні означає занепад впливу релігії в просторі 

структури суспільства. Всі соціальні інститути (політика, економіка, наука, 

школа, сім’я тощо) керуються власними цінностями. Релігія стає лише одним 

з інститутів, замкнутих на собі самому, вона втрачає свій статус єдиної 

організуючої системи суспільства. На рівні релігійних організацій 

секуляризація пов’язана з маргіналізацією релігій: вплив релігійної віри і 

релігійних інститутів на суспільство нівелюється. Виникає «ринок релігій»: 

ніяка релігійна організація не може претендувати на особливий статус у 

рамках суспільства в цілому. Нарешті, на мікрорівні, тобто на рівні індивіда, 

секуляризація виявляється  свого роду «приватизацією» релігії. Релігія 

виявляється витисненою в індивідуальну сферу, стаючи приватною справою 

людини. 

Однак відомі європейські мислителі сучасності вважають, що 

глобалізація передбачає феномен постсекулярного суспільства. Так, 

Ю. Габермас зазначає, що релігія знов набуває соціальної значущості. 

Філософ вважає, що в ситуації, яка склалася, необхідно знову звернутися до 

релігії, до тих релігійних цінностей, які орієнтують людину на 

взаєморозуміння і пожертву у відношенні до ближнього. Він не просто 

закликає поважати релігію і віруючих, але вчитися у них [366].  
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Цю думку поділяє знаний український релігієзнавець В. Єленський, 

остання монографія якого має промовисту назву: «Велике повернення». В 

одному зі своїх публічних виступів відомий релігієзнавець та політик так 

висловився: «Очевидно, велике значення у процесі „релігійного повернення” 

відіграла відмова від наївного ставлення до досягнень науково-технічного 

прогресу, в якому дотепер убачали панацею від усіх соціяльних хвороб. 

Поглиблення розламу між інтелектуальним і моральним станом світу вказало 

на драматичну проблему розвитку цивілізації: науково-технічний прогрес, 

якого не супроводжують прогрес моральний і духовне зростання людини, 

спричиняє катастрофічні кризи й ставить людство на межу самознищення 

[407] Глобалізація перетворює світ у єдине ціле й навіть якщо не спричиняє 

глобальної культурної та релігійної конвергенції, то, в кожному разі, робить 

зустріч релігій і культур незворотною. Але цікаво, що величезні маси людей, 

які живуть у „глобальному селі” й купують товари на глобальному ринку, не 

виявляють гарячого прагнення змінити свою релігійну належність. Люди, як 

зауважив Хосе Казанова, поводяться тут не так, як зазвичай поводяться на 

ринку: часом вони „купують” товар, що не зовсім їх задовольняє; в інших же 

випадках, відмовляючись „купувати” цей товар, вони не шукають йому 

замінника. Високий монополізм, убивчий для ринку, не знищує високої 

активності „релігійного супермаркету”» [408]. 

Відповідь православ’я на зміни у суспільстві може відбуватися у 

кількох площинах: культовій, догматичній, етичній, канонічній, обрядовій та 

інших. Зазначимо, що в разі виявлення сумніву у догматиці, зникає 

відчуттябогообранності, а це призводить до зникнення релігійного напрямку. 

Тому сучасну християнськумодернізацію можна представити через 

осучаснення етичних норм [386, с.208].  

З’явилася нова інтерпретація головної християнської ідеї спасіння. 

Сьогодні аскеза, зречення світу, «молитовний подвиг», які настільки важливі 

протягом століть у православ’ї, поступаються місцем богоугодним вчинкам. І 

все частіше у змісті проповідей чуються поради вирішення мирських 
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проблем. Церква, окрім питання про спасіння душі, дає відповідь на земні 

прохання мирян (покращення здоров’я,матеріального добробуту, зцілення 

наркозалежних тощо). 

Отже, православна богословська думка дає свою розгорнуту оцінку 

сучасності тим процесам, які відбуваються в сучасному суспільстві й 

безпосередньо впливають на людину та її духовний світ. Явище глобалізації 

знаходить відображення в положеннях соціальних концепцій РПЦ, УПЦ МП, 

УПЦ КП та УГКЦ. Зокрема, РПЦ зазначає: «В цілому виклик глобалізації 

потребує від сучасного суспільства гідної відповіді, яка заснована на турботі 

про збереження мирного та гідного життя людей у поєднанні з прагненням до 

їх духовної досконалості. Крім того, необхідно досягти такої світобудови, яка 

б будувалася на засадах справедливості та рівності людей перед Богом, 

виключала б придушення їх волі національними або глобальними центрами 

політичного, економічного й інформаційного впливу» [63]. 

В соціальній доктрині православні Церкви прагнуть вийти поза межі 

конфесіоналізму, чого вимагає об’єктивна соціальна дійсність, у якій 

конфесіоналізм є обмежуючим. Християнське соціальне вчення має 

позаконфесійний характер. Виникає закономірне питання про проблемне 

поле християнського суспільного вчення, встановлення якого дозволить 

вирішити питання понятійного розведення християнського суспільного 

вчення та соціальної теології, на яку фактично досить часто перетворюється 

соціальна доктрина Церкви. Більш того, вона інколи перетворюється на 

конкретний план соціальної дії, як це було, наприклад, з теологією революції 

та теологією визволення, ідеологи якої безпосередньо брали участь у 

виступах проти влади, існуючого суспільного ладу конкретної держави тощо 

[387, с.11]. 

Релігієзнавча наука пропонує різні моделі адаптації релігійної 

традиції до умов сучасності, жодна з них, з точки зору релігійної, не може 

бути прийнятною, адже спрямована на зовсім інші цілі, ніж цілі 
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християнства. Наприклад, моделі, запропоновані Д. Коглі (модернізаційна, 

ізоляційна, аджорнаменто).  

Модернізаційна модель відкидає догматичну частину релігії як 

застарілу, зводячи саму релігії до етичної системи. Досить зручною для 

постмодерного світу, зорієнтованого на плюралізм, на розрізнений 

хаотичний набір частин, є ізоляційна модель, яка фактично стверджує 

необхідність виведення релігії за межі суспільства, за межі світу (форма 

існування у цьому випадку стає особистою справою, але в будь-якому 

випадку, навіть при спробі вплинути на світ, релігія повинна залишатися в 

межах ґетто). Аджорнаменто ж є безмежним у своїй тенденції до оновлення, 

осучаснення, спрямоване на вирішення соціальних і глобальних проблем. 

Це дозволяє деяким дослідникам стверджувати, що життя диктує 

необхідність докорінної зміни парадигми традиційного християнства, при 

цьому в наступному домінуватиме не обрядове, а зраціоналізоване 

християнство. Раціоналізація у цьому випадку призводить до того, що релігія 

зводиться до прагматизму, підкреслимо, – з соціальним відтінком.  

Так, Т. Лукман вважає, що під тиском соціальних змін, які 

відбуваються в суспільстві, змінюються лише форми прояву релігійності, в 

сучасному секуляризованому суспільстві людина створює свою власну 

«приватну» релігію, модернізуючи традиційне християнство та синкретично 

поєднуючи його з іншими релігійними традиціями.  

На думку Д. Вітера, під впливом подібних ідей соціальна 

доктринальна позиція християнства (його різних деномінацій) наповнюється 

лібералізмом (католицизм, протестантизм, частково православ’я), 

соціалізмом (католицизм, православ’я), соціал-реформізмом (католицизм), 

соціальним персоналізмом (католицизм), соціальне християнство 

(протестантизм) тощо. Досить характерним є поява, наприклад, таких 

напрямів християнської теології, як «соціальне католицтво», протестантська 

неоортодоксія, модернізм (притаманний всім деномінаціям) та 
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постмодернізм. Переважна більшість із них розвивається під впливом 

соціально-політичних процесів глобальної сучасності [387, с.14]. 

На території України християнські конфесії намагаються визначити 

власну позицію щодо розвитку Церкви в умовах глобалізації, розробляючи 

власні соціальні концепції. Звісно, найбільш розробленою щодо адаптації в 

глобалізованому світі є соціальна доктрина Католицької Церкви. Основою 

єдності суспільства і соціальної доктрини католицизму загалом стало 

визнання й реалізація в суспільному житті цінностей Євангелія. Цей процес 

не був механічним, а став відображенням усіх змін в усіх сферах людської 

діяльності, і в центрі його, згідно з сучасним католицьким соціальним 

ученням, перебуває людина, про що вперше  заявив папа римський Іван 

Павло ІІ в енцикліці «Centesimus annus» («Сотий рік»), що ознаменувало, як 

наголошує П.Яроцький, поворот не лише в соціальному, але й у теологічному 

вимірі людини від теоцентризму до антропоцентризму при дослідженні 

Церквою суспільних і соціальних проблем [389, с. 18]. 

Сучасна християнська антропологія як одна із основоположних 

складових католицького соціального вчення – христоцентрична за своїм 

походженням і джерельною базою, розвивається шляхом «соціологізації» 

суспільної етики Ісуса Христа через відкриття в ній нових реальних 

можливостей і альтернатив для вдосконалення соціальної дії Церкви для 

добра людини на засадах євангельського гуманізму [388, с. 7]. При цьому, 

християнська антропологія є ядром європейської суспільної ідентичності, 

оскільки інтереси її досліджень скеровані не лише на розв’язання проблем 

гідності й свободи особи, але й на невіддільну від них проблему 

«субсидійності» («допомоговості», «спомагання») як засадничу підставу 

розбудови демократичної єдності європейського устрою, в якому ідеї 

християнської справедливості виступають у якості духовної бази 

європейської ідентичності й закріплені в європейських конституціях у цілому 

ряді їх соціальних положень [391, с. 555-510]. 
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Найліберальніші в соціальній позиції є простестанські християнські 

конфесії, адаптація яких до постмодерного і глобалізованого суспільства 

здійснюється «горизонтально», тобто значна увага приділяється участі 

християнських громад і деномінацій в суспільно-політичному і суспільно-

громадському житті. Особливо це виявляється на рівні соціального служіння 

і соціальної роботи, а також місіонерської діяльності. 

Сучасне православ’я також починає частіше акцентувати увагу на 

соціальній складовій релігії. Православна Церква сьогодні особливу увагу 

приділяє розвитку і посиленню місіонерської, освітньої й етичної складової, 

що знаходить вираження у роботі із молоддю та соціально незахищеними 

прошарками суспільства, а також в активному впровадженні місіонерських і 

катехитичних програм. Це зумовлено розумінням своєї 

неконкурентноспроможності із протестантами та католиками у цій царині. 

Прийняття православними Церквами соціальних концепцій посилює 

соціальну складову православ’я. 

В цілому, не займаючи можливих і існуючих в релігійній сфері 

крайніх позицій у питанні оцінки глобалізації, Православна Церква в 

соціальній концепції декларує необхідність етично-позитивного 

вибудовування світових процесів, указуючи на етичну неприпустимість 

розвитку дискримінації якої б то не було соціальної групи в процесі 

глобалізації. Будучи традиціоналістськими і культурно-самобутніми 

організаціями, православні Церкви виступають проти насильницької або 

латентно нав’язуваної уніфікації і нівеляції цивілізаційних, національних 

основ і етико-правових уявлень суспільства. Звідси і ставлення православних 

Церков до екуменічного руху.  

Православ’я, вважаючи, що заклики до єдності всіх християнських 

церков є утопічними, разом з іншими церквами може спілкуватися про 

об’єднання зусиль навколо морального і соціального стану людського 

суспільства, що дозволить в цілому протистояти ліберальному секуляризму. 

Така позиція Вселенського Православ’я щодо її ставлення до сучасного 
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глобального світу яскраво задекларована в документі «Місія Православної 

Церкви в сучасному світі», проект якого схвалений Зібранням Предстоятелів 

Помісних ПравославнихЦерков у Шамбезі 21-28 січня 2016 року, в якому 

підкреслюється пастирська і соціальна роль Церкви в досягненні миру, 

справедливості, свободи, братерства і любові поміж народами й усуненні 

расової та інших дискримінацій[392]. 

Отже, основні напрями адаптації соціального вчення кожної окремої 

православної Церкви пов’язані із векторами розвитку самої Церкви в 

постмодерному і глобалізованому світі: 

– з одного боку, Церкві слід пристосовуватися до життя у 

мультиконфесійному середовищі та будувати свої відносини з іншими на 

засадах толерантності, як це вимагають реалії глобалізованого світу, а з 

іншого – подібна відкритість православної Церкви актуалізує ті проблеми, 

які існують у цій конфесії, що робить її вразливою для критики та сприяє 

посиленню ізоляціоністських настроїв; 

– Православна Церква сьогодні перебуває в ситуації вибору між 

необхідністю збереження своєї традиції, що може бути досягнуто шляхом 

ізоляції і потребою осучаснення (православне аджорнаменто) богословського 

вчення, культово-обрядової практики і способу життя церковного середовища 

до реалій глобалізованого світу, що вимагає виходу за межі власної 

ортодоксальності. 

Особливості і вектори адаптації соціального вчення православних 

Церков в глобальному середовищі представлено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1 – Особливості і вектори адаптації соціального вчення 

Православної Церкви в глобальному середовищі 
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священнослужителів відповідати викликам сьогодення в пастирському, 

місіонерському і соціальному служінні. 

 

4.2  Тенденції і перспективи розвитку православної богословської 

освіти в Україні 

Глибинні соціокультурні трансформації епохи постіндустріалізму 

викликають до життя принципово нові форми організації соціальної 

життєдіяльності, пов’язані з її переорієнтацією на реалізацію гуманістичних 

цінностей і вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації. Фокусом 

філософського аналізу тенденцій розвитку сучасного суспільства поряд із 

детермінантами глобальних змін стають системні механізми формування 

постіндустріальних засад соціального устрою.  

Інноваційний розвиток освіти в межах постсучасних соціокультурних 

процесів є інтегральним чинником формування постіндустріального 

суспільства як «суспільства освіти». Таким чином, на сьогодні формується 

глобальний освітній простір, що вимагає від національних освітніх систем 

виконувати складне завдання – адаптуватися до вимог глобальних тенденцій 

у вищій освіті і намагатися зберегти національні, традиційні освітні системи, 

які сприяють збереженню національної ідентичності.  

Як стверджує Е. Гелнер, освітня політика є одним із найважливіших 

складників політики ідентичності, яку досі контролюють національні уряди. 

Вона розглядається як життєво необхідне знаряддя створення соціальної 

легітимності, сприяючи політичній соціалізації, розвиваючи процеси 

демократизації та зберігаючи національну ідентичність [393]. Саме тому 

національні освітні політики в розвинених індустріальних демократіях 

Європи спрямовані на підтримку та розвиток спільної національної 

ідентичності. Як зазначає Д. Ортлофф, «у всіх національних державах дія 

системи освіти спрямовувалась і спрямовується на те, щоб розвинути 

(створити) громадянина, здатного відтворювати національні імперативи» 

[394, с.136]. 
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З іншого боку, під впливом ринку і глобалізації змінюються і функції 

та пріоритети вищої освіти (університету зокрема). Так, глобалізація, на 

думку П. Скотта, прямо стосується вищої освіти, адже робить особливо 

актуальним завданням поширення національних культур, сприяє 

стандартизації навчання під впливом сучасних інформаційних технологій і 

появи глобальних дослідницьких мереж [395, с.5]. 

Але, якщо світська вища освіта в Україні вже здійснює суттєві 

реформи щодо входження національної освітньої системи в глобальний 

простір, то система богословської освіти православних Церков перебуває в 

стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає низку проблем, 

які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації українських православних 

Церков до мінливих умов глобалізованого суспільства, посилення впливу 

ідей ліберального секуляризму і постмодерністських світоглядних установок 

щодо місця релігії в сучасному суспільстві, і, по-друге – з питаннями 

входження духовних ВНЗ у національний освітній простір.  

Отже, одним із пріоритетних напрямів розвитку православної 

богословської освіти є її реформування, яке пов’язане із входженням у 

національний освітній простір України. Основними проблемами в цьому 

напрямку, як свідчать теоретичні та емпіричні дослідження (зокрема, і 

авторські, представлені у дисертаційному дослідженні), виступають: 

запровадження в системі вищої духовної освіти принципів Болонського 

процесу; визнання державою дипломів і наукових ступенів духовних вишів; 

проблема впровадження теологічної освіти в українських університетах. 

Майже всі системи богословської освіти православних церков Європи 

інтегровані в державні системи і єдиний європейський освітній простір (див. 

порівняльний аналіз європейських систем богословської освіти Помісних 

Православних Церков). Тому на цьому етапі модернізації системи 

богословської освіти в Україні є актуальним впровадження принципів 

Болонського процесу у вищій духовній освіті. 
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Дуже важливим питанням щодо вищої освіти на просторі 

європейської частини світу, виступає процес і потенційні можливості 

модернізації і реформування національних систем освіти країн Центрально-

Східної Європи і колишніх пострадянських країн (так званих перехідних 

країн), що взяли курс на євроінтеграцію і розбудову соціальної держави.  

Як зазначають аналітики з системного аналізу [396], впровадження 

реформування вищої освіти європейських посткомуністичних перехідних 

країнах протягом більш ніж десятиліття були частиною ширших суспільних 

процесів. Тут відбувається у цілому рух від комунізму в напрямку 

відкритого, вільного та демократичного суспільства; рух від командної 

економіки до ринкової; і процеси поступової адаптації до глобальних і 

європейських трансформацій.  

Аналітик із питань реформування вищої освіти в Східній Європі 

В. Томускзауважує, що Болонський процес відбувається в кількох 

взаємопов’язаних площинах:  

 по-перше, в офіційній площині міністрів освіти або інших 

урядовців, ректорських конференцій та університетських об’єднань, а також 

у паралельних змінах законодавств, що регулюють вищу освіту, 

впровадженні законів для навчальних закладів, освітніх та інших об’єднань і 

фондів на науково-дослідницьку діяльність тощо;  

 по-друге, в офіційній площині окремих закладів вищої освіти, тобто 

на рівні вищого керівництва університетів; 

 по-третє, на практичному рівні конкретних закладів і їхніх 

викладачів [397, с.337-353]. 

Отже, вирішення цього питання в системі богословської освіти 

залежить від церковного керівництва і вищих духовних закладів кожної 

православної Церкви. Однак, ця проблема широко обговорюється як 

світськими, так і церковними науковцями (В. Хромець, В. Бондаренко, 

В. Бурега, А. Колодний, А. Юраш, Ю. Чорноморець, митрополит Антоній 

(Паканич), М. Лагодич, В. Бедь, Г. Алфєєв та інші).  
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Так, згідно результатів нашого дослідження серед експертів (в 

основному священнослужителів) відсоток негативного ставлення до 

запровадження принципів Болонського процесу – 32% і більш поміркований 

– 57% експертів позитивно налаштовані за умови врахування традиційної 

системи богословської освіти, що пов’язано із обізнаністю в цьому питанні і 

прогнозуванні позитивних і негативних наслідків.  

В країнах Центральної і Південної Європи православна богословська 

освіта повністю інтегрована в національні системи вищої освіти і тому 

повною мірою підпорядкована вимогам відповідних національних 

законодавств. Сьогодні у всіх богословських ВНЗ цього регіону 

застосовуються норми Болонського процесу, хоча ступінь інтеграції у такий 

процес різний [127-132]. Так, у Сербії, Греції, Румунії, Болгарії, Польщі і 

Словаччині православна богословська освіта має трьохступеневу структуру, 

яка передбачається нормативними актами Болонського процесу. Хоча в 

різних країнах тривалість цих ступенів може бути різною, можуть 

відрізнятися навчальні плани різних богословських ВНЗ, загальний принцип 

організації вищої освіти однаковий. Також у рамках Болонського процесу 

між православними богословськими ВНЗ Європи існує регулярний обмін 

студентами.  

Митрополит Антоній (Паканич) зазначає: «Опис нашої традиційної 

системи духовної освіти в європейських категоріях відкриває перспективу 

для плідного співробітництва з богословськими школами інших Помісних 

Церков. Перш за все, реформована система освіти надасть можливість 

встановити еквівалентність дипломів про отримання богословської освіти. 

Крім того, в рамках реформованої системи духовної освіти становиться 

можливим обмін студентами. Все це допомагає налагодити тісне 

співробітництво між братськими Помісними Церквами в сфері освіти і 

сприяє формуванню єдиного простору православної богословської освіти в 

Європі» [298]. 
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Запровадження Болонського процесу також передбачає необхідність 

визнання державою дипломів і наукових ступенів вищих духовних 

навчальних закладів, що також породжує низку питань серед світських і 

церковних науковців та керівництва освітою. На державному і церковному 

рівнях необхідно знайти спільний діалог і ухвалити відповідне політичне 

рішення щодо взаємовизнання дипломів про вищу духовну (богословську 

(теологічну) і вищу світську освіту та, відповідно, про взаємовизнання 

дипломів про наукові ступені й атестати про вчені звання вищих духовних 

навчальних закладів і вищих світських навчальних закладів у тих галузях, в 

яких вони спеціалізуються і є носіями сучасних знань (це підтверджується і 

результатами нашого дисертаційного дослідження – 64% опитаних 

священнослужителів позитивно оцінюють цей процес, визнаючи що він 

сприятиме модернізації і реформуванню богословської освіти і Церкви в 

загалі).  

При цьому, як зазначає В. Бедь, «Українська Православна Церква не 

претендує на те, щоб втручатись у діяльність світської системи освіти і 

науки, але натомість розуміє, що сама світська вища освіта  та наука не 

зможе здійснити належного рівня підготовку богословських (теологічних) 

кадрів з вищою освітою та наукових, науково-педагогічних кадрів у галузі 

Богослов’я (Теології) без безпосередньої участі в цьому процесі вищих 

духовних шкіл» [18]. 

Інша проблема – впровадження теологічної освіти в світських 

навчальних закладах. Дискусії навколо питання статусу теології в науковому 

та освітньому просторі не вщухають, воно дедалі ширше обговорюється. Як 

вже зазначалося, вища духовна освіта в Православній Церкві на території 

колишньої Російської імперії була повністю відокремлена від світської – в 

університетах були відсутні богословські факультети, а підготовкою 

священнослужителів займалися лише духовні семінарії та академії. Така 

традиція збереглася і по сей день, тому впровадження теологічної освіти в 

світські навчальні заклади – це нова тенденція розвитку православної 
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богословської освіти в Україні. Якщо для Західної Європи – це здебільшого 

пошук нових привабливих форм присутності теології в університеті, розгляд 

нових викликів для церкви та суспільства, на які повинно реагувати 

теологічне знання, то для України – це питання, в першу чергу, 

інституалізації теології. Йдеться про пошуки форми її присутності в 

освітньому та науковому просторах.  

Як зазначає В. Хромець, це може бути підготовка бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів за напрямком та спеціальністю теологія (з зазначенням 

конфесії). Це може бути додаткове навчання за рахунок варіативної 

складової навчального плану з можливістю отримання додаткового фаху 

теолога. Також можливим є отримання теологічної освіти за програмою 

паралельного навчання. Інший варіант – це отримання диплому спеціаліста в 

системі перепідготовки кадрів із зазначенням кваліфікації «викладач 

теологічних дисциплін у вищих навчальних закладах [399, c.246].  

Можна зазначити, що в Україні створені передумови формування 

системи теологічної освіти і науки. Майже одностайно більшість експертів 

сходяться на думці, що теологія повинна розвиватися лише або переважно в 

її конфесійних формах, але це неможливо без тісної співпраці з церквами та 

релігійними організаціями, оскільки такий варіант дозволяє більш якісно 

визначити зміст освіти та відкрити природне поле застосування теологів.  

Інший напрям розвитку православної богословської освіти – 

підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в духовних ВНЗ. Тут 

можна виділити три взаємопов’язані аспекти: 1) пріоритет духовного 

виховання і розвитку майбутніх священнослужителів на традиційній 

православній основі; 2) демократизація освітнього процесу в духовних ВНЗ; 

3) оптимізація предметного поля освітнього процесу.  

Як було зазначено в попередніх розділах докторської роботи, 

основними завданнями духовної освіти є моральне та православне виховання 

особистості священнослужителя, який зможе буди пастирем для інших 

віруючих, і формування особистості богослова, який би мав змогу надавати 
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відповіді проблемам сучасного соціального світу, який постійно змінюється. 

Якщо другий вектор пов’язаний із набуттям богословських знань і 

формуванням високоосвіченої особистості, то перший вектор – це духовне 

зростання і формування морально-етичної компетентності майбутнього 

священнослужителя на основі принципів християнської педагогіки. 

Головним завданням світської педагогіки є формування всебічно 

розвинутої особистості. Для реалізації цього завдання світська педагогіка 

творчо поєднує навчання і виховання. Християнська педагогіка завдання 

виховання висуває на перший план. При цьому під процесом виховання 

християнська педагогіка розуміє формування духовно зрілої особистості. 

Християнство – це передусім цілісний спосіб життя. Саме так задумав Бог. 

Але він формується в результаті набуття особистістю певних навичок, які 

дозволяють сформувати ті якості характеру, які є чеснотами. При цьому 

процес набуття навичок передбачає взаємодію особистих аскетичних зусиль 

та благодаті Божої: «Свобода і благодать – два крила, які піднімають людину 

до висот духовної довершеності» [3].Особливо відповідальним завданням є 

виховання у системі вищої духовної освіти майбутніх священиків. Тому 

пріоритетом розвитку богословської освіти виступає формування концепції 

освітньо-виховного процесу в духовних ВНЗ як відповідь на виклики 

ідеології постсучасності – секулярного лібералізму й ідей постмодернізму. 

Ідеологія постмодернізму глибоко увійшла в сферу освіти, 

порушивши розвиток педагогічної думки, яка виникла на основі традиції й 

авторитету. Метою постмодерністської педагогіки є шлях для учня у 

відсутності Абсолюту, авторитетів та ієрархічної співпідпорядкованості. 

Зміст освіти в постмодернізмі – це не предмет, а процес. Відмова від 

універсальної теорії на користь багатовекторної дискурсності. Так, 

У. Пайнер, М. Грумет, У. Рейнолдс відзначають, що «зміст освіти повинен 

фокусуватися на внутрішньому досвіді учня, а не на зовнішніх навчальних 

цілях. Цілі можуть проявлятися або виявлятися в навчальному процесі» 

[401]. 
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Відповіддю на секуляризм і плюралізм постмодерністської педагогіки, 

як вважаютьпротоієрей Д. Конюхов і О. Янушкавічене, є педагогічний 

ісихазм. Вони вважають, що педагогічний ісихазм – «це напрям в 

православній педагогіці, метою якого є обожнення людини, що досягається 

шляхом воцерковлення, тобто максимального проникнення в сакральне 

життя Церкви. Предмет православної педагогіки, стрижнем якої є 

педагогічний ісихазм, виступає процес набуття особистістю рятівного, 

морально затребуваного духовного досвіду» [402]. В таблиці 4.1 

представлено певні відмінності ісихастської та постмодерністської виховних 

моделей. 

Таблиця 4.1 

Порівняння ісихастської і постмодерністської освітньо-виховних 

моделей 

Характеристики 

освітньо-

виховної моделі 

Ісихастська модель Постмодерністська модель 

Світоглядна 

домінанта 

Православ’я, 

традиціоналізм 

Неозичництво, окультизм, 

езотеричні духовні течії 

Духовні основи 

освітньо-

виховного 

процесу 

Непорушність авторитету 

Бога, Святого Писання і 

Передання, святих, 

визнання ієрархічного 

світоустрою 

Відмова від віри в 

Абсолют, авторитети та 

ієрархічну 

співпідпорядкованість, 

пріоритет власного шляху 

і курсу 

Мета освіти Перетворена людина Успішна людина 

Спрямованість 

життя, що 

виховується  

Духовна укоріненість, 

скерованість до Бога 

Самодостатність, 

орієнтація на особистий 

успіх 

Правила і норми 

життя, що 

виховуються 

Відповідність 

православним традиціям 

Вседозволеність, життя 

«по ту сторону добра і 

зла» 
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Отже, формування моделі виховання майбутніх священнослужителів 

– один із пріоритетних напрямів розвитку православної богословської освіти.  

Як нами було виявлено в результаті соціально-психологічного 

дослідження серед експертів і студентів духовних ВНЗ та відзначено в нашій 

дисертаційній роботі, одним із факторів підвищення ефективності освітньо-

виховного процесу є його демократизація, яка полягає в лібералізації 

стосунків між викладачами і студентами й організації режиму навчання (41% 

студентів вважають цей аспект впливом). 

Поняття демократизації освіти широке та неоднозначне. 

Демократичність повинна характеризувати як процес навчання та викладання 

(«демократія в аудиторії»), так і весь уклад повсякденного життя учнів і 

студентів («студентське самоврядування»). Не менше значення має 

присутність демократії в організації системи освіти в суспільстві в цілому 

(йдеться, насамперед, про автономність навчальних закладів). Упровадження 

реальної університетської автономії щільно переплітається з 

демократизацією навчального процесу, стосунків викладачів і студентів. 

Будь-які прояви авторитаризму загрожують вихованням покірливості або, 

навпаки, прагнень до бунту. Результатом же примирливої педагогіки може 

стати безвідповідальність. Очевидно, що демократизація освітньо-виховного 

процесу в духовних навчальних закладах досить складне і суперечливе 

питання, котре породжує низку проблем: по-перше, виховний процес має 

аскетичний характер, а безвідповідальна свобода призводить до деформації 

морально-психологічного образу майбутнього священнослужителя; по-друге, 

саме поняття «демократизація» має більш політичний відтінок. Однак, слід 

зазначити, що в розробці моделі освітньо-виховного процесу необхідно 

враховувати як традиційні форми виховання, так і реальні потреби студентів 

духовних ВНЗ, що відповідає сучасним життєвим реаліям.  

У Чинному “Статуті Української Автокефальної Православної 

Церкви” у доволі консервативному стилі відзначено про важливість 

християнського виховання довіреної духовенству пастви: 
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«Священнослужителі, дбаючи про християнське виховання вірних, 

переданих під їхню душпастирську опіку, мають використовувати всі наявні 

засоби для цілісного формування гармонійної людської особистости, 

наділеної християнськими чеснотами, працюючи в усіх суспільних 

середовищах, переданих під їхню канонічну опіку (25.5)» [409]. 

На нашу думку, збалансованість традиційності й сучасності (що саме і 

полягає в понятті «демократизація») в моделі виховання надасть можливості 

підвищити рівень якості православної богословської освіти загалом. 

Ще один аспект підвищення ефективності освітньо-виховного 

процесу в духовних ВНЗ – організація навчального процесу в предметному 

плані (цей фактор актуальний для 20% студентів і 34% викладачів 

(священнослужителів, богословів)). Це, відповідно, означає посилення як 

богословських дисциплін, так і світських, переважно гуманітарних 

(психологія, педагогіка, соціологія, іноземні мови тощо).  

Оптимізація навчальних планів освітнього процесу сприяє 

підвищенню якості богословської освіти, щоє загальновизнаним пріоритетом 

змін у системі сучасної освіти. Справу ускладнює той факт, що якість освіти 

також є неоднозначним поняттям. Уявлення про неї варіюються в залежності 

від культурної традиції, рівня цивілізованості країни, її включення в сучасні 

глобалізаційні процеси. Сьогодні якість означає новий зміст освіти, 

насамперед, те, що студенти здобувають компетентності, необхідні для 

професійної роботи і повсякденного життя в умовах інформаційного 

суспільства. Також цей аспект досить тісно пов’язаний із розробкою 

навчальних планів спеціальності «теологія», що починає впроваджуватися в 

світських університетах. 

Третій важливий напрям розвитку православної богословської освіти 

– впровадження компетентнісного підходу, в якому особливе місце  займає 

інкорпорація соціального вчення православних Церков у систему 

богословської освіти, що адаптована до умов глобалізованого світу 

постсучасності. 
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Отже, можна виділити три основні напрями розвитку православної 

богословської освіти в України, які сприяють її модернізації:  

1) входження в національний освітній простір;  

2) підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в духовних 

ВНЗ;  

3) впровадження компетентнісного підходу в систему православної 

богословської освіти.  

Більш детально ці напрями представлено на рис. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 – Тенденції і пріоритети розвитку православної богословської 

освіти в Україні 

 

4.3 Співпраця православних Церков та держави в освітній сфері 

Проблема діалогу держави та православних Церков в сфері освіти є 

однією з найактуальніших у загальному дискурсі державно-церковних 

відносин. В освітній сфері діалогу релігійних організацій і держави 
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І. Войтюк наводить три основні групи щодо особливостей викладання основ 

релігії: «До першої групи належать країни, в яких відсутня релігійна освіта в 

школах (Франція, Угорщина). В другій групі країн релігійна освіта є 

неконфесійною і контролюється державою (Великобританія, країни північної 

Європи, де переважає протестантизм). Експерти відзначають, що така 

ситуація стала наслідком протестантського вчення про те, що катехізація є 

обов’язком держави і є обов’язковою. Проте внаслідок загальноєвропейської 

тенденції до секуляризації цей вид релігійної освіти став неконфесійним. 

Наприклад, назва курсу релігійної дисципліни в Швеції: «Християнське 

вчення»(1919) було змінене на «Наука про релігію» (1969), а пізніш — на 

«Вчення про життя та існування»(1980). Третя група країн визнає 

законодавчо співпрацю церкви і держави в царині релігійної (конфесійної) 

освіти (Греція, Кіпр, Італія.Бельгія, Іспанія, Німеччина, Литва, Австрія, 

Чехія, Словакія, Португалія)» [410, с.265].  

Сучасний стан християнської складової в системі освіти України 

детально розкрила Ольга Недавня, висновки якої вважаємо за необхідне 

навести у нашій дисертаційній роботі. Дослідниця відзначає, що  серед 

поглядів науковців на окреслену проблематику можна простежити полярні 

позиції, адже «абсолютна більшість тих [411, с.97-100; 412, с.91-96; 413, 

с.102-105; 414; 415, с.6-10; 416, с.106-110; 417; 418, с.126-127; 419, с.167-171; 

420, с.55-57], хто вивчає таку проблематику, зосереджуються на питанні 

доцільності чи недоцільності введення в шкільні й вузівські курси предметів 

«християнської етики» (чи под.) й «теології» відповідно, та на безпосередньо 

дотичних законодавчих і моральних аспектах, міжконфесійних стосунках 

(що, безперечно, дуже важливо). Однак менше уваги приділяється питанню 

необхідності явно назрілої системної оптимізації та узгодження програм 

(наявні дослідження переважно стосуються природничих дисциплін, 

біоетики тощо, а не всього комплексу предметів та навчально-виховних 

заходів з точки зору їхньої результативності в плані формування 

самототожності учнів), взаємодії та співвідношенню світської та духовної 
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освіти тощо. Головне ж – невиправдано мало зусиль прикладається до 

вивчення й вирішення проблеми формування такого комплексу 

пропонованих знань, які б сприяли успішній розбудові й реалізації власної 

духовно-культурної ідентичності, адекватної національним традиціям». 

Погоджуємося із О. Недавньою та додамо, що ця прогалина стосується, 

зокрема, і православних Церков у нашій державі.  

Українська дослідниця систематизувала в окремі тематичні блоки 

масив наукової літератури й експертних оцінок, що стосуються релігійної 

компоненти в навчальному процесі, відзначивши «праці М. Заковича, 

В. Климова, В. Єленського, які ґрунтовно дослідили місце й роль предметів 

релігієзнавчого та духовно-просвітницького циклу в системі освіти 

(М. Закович) [428, с.37-39; 429, с103-106; 430, с.203-210], відповідні 

законодавчі умови (В. Климов) [431, с.294-344] та аналогічний міжнародний 

досвід (В. Єленський) [432, с.111-116], а також – Л.Филипович [433, с.319-

326], яка наголосила на важливості подолання неконструктивних стереотипів 

стосовно конфесій у навчально-освітній сфері. Проблематика створення й 

розвитку освітніх закладів різних конфесій перебуває в полі окремих 

наукових досліджень , як і духовна освіта як така, конфесійні вияви співпраці 

освітніх закладів і Церков та конфесійні бачення розвитку освіти. Духовно-

просвітницькій роботі серед учнів та студентів пощастило менше. Поки що 

мало досліджуються можливості духовної, релігієзнавчої освіти та 

просвітництва серед молоді посередництвом інтернету, хоча релігієзнавці 

вже звернули на це увагу . Духовно-релігійна компонента виховних програм 

дитяче-молодіжних організацій вже потрапила в поле релігієзнавчих 

розвідок, однак досі немає відповідних комплексних досліджень, де б 

аналізувалися роль і місце цієї компоненти в цілісній системі патріотичного 

виховання» [434].  

До проблемного поля вважаємо слід зарахувати також подолання 

негативних  стереотипів чи іронічного сприйняття релігійних навчальних 

закладів, про що, зокрема, пише Ю. Решетніков: «Говорячи про подолання 
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певних стереотипів, слід зазначити, що упереджене ставлення деяких як до 

самої ідеї заснування закладів освіти релігійними організаціями, так і 

негативне уявлення про такі освітні заклади (при тому, що, зауважимо, носії 

такого ставлення не мають жодного уявлення про діяльність навчальних 

закладів, заснованих релігійними інституціями) в значній мірі видається 

результатом як атеїстичної пропаганди у минулому взагалі, так і 

сформованого нею викривленого уявлення про церковнопарафіяльні школи 

зокрема. Натомість останні, попри сформоване про них за радянських часів 

уявлення як про відсталі і другорядні, були цілком успішними і 

конкурентоспроможними зі школами Міністерства народної просвіти» [435]. 

М.Лагодич вважає, що релігійна освіта – це «діяльність, здійснювана 

професійно підготовленими особами (священнослужителями, релігійними 

педагогами), по передачі релігійних доктрин, досвіду, почуттів, 

богослужбової практики, а також по підготовці педагогічних кадрів. Серед 

найбільш важливих функцій, властивих конфесійній освіті з урахуванням її 

специфіки, можна виокремити наступні: 1) відтворення у конфесіях як 

рядових віруючих, так і священнослужителів, а внаслідок цього – і релігії в 

цілому; 2) залучення за допомогою освіти і виховання віруючих до складу 

тієї або іншої конфесії; 3) соціалізація особистості віруючого протягом 

усього його життя; формування і розвиток духовно-моральної культури 

віруючих, вплив на культуру нерелігійних людей, насамперед – їхні 

морально-патріотичні позиції. Реалізація цих функцій відбувається у рамках 

Церкви і родини. У побудові сучасних відносин між релігійними 

організаціями і державою, віруючими і невіруючими громадянами 

актуальною є наявність, з одного боку, форм оптимальної взаємодії світської 

і релігійної освіти та виховання, з іншого, – припустимих меж впливу 

релігійного виховання на освітній процес, здійснюваний у світських 

навчальних закладах» [436]. 

Слід відзначити, що право громадян на релігійну освіту закріплене 

міжнародними правовими актами – «Загальною Декларацією прав людини» 
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(1948), «Міжнародним пактом про громадянські та політичні права» (1966), 

«Першим протоколом до Конвенції про захист прав і основних свобод 

людини» (1950), Декларацією «Про ліквідацію усіх форм нетерпимості та 

дискримінації на підставі релігії чи переконань» (1981) тощо, які 

ратифіковані Україною. 

Звертаючись до історії питання, вважаємо, що правові основи для 

існування та розвитку богословської освіти в Україні були закладені Законом 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» 1991 року. Стаття 6 

цього Закону надала можливість громадянам здобувати релігійну освіту, а 

релігійним організаціям створювати для релігійної освіти навчальні заклади і 

групи, а також проводити навчання в інших формах. Статті 7 та 11 визначили 

духовні навчальні заклади як окремий вид релігійних організацій в Україні. 

Зокрема, стаття 11 Закону передбачає, що духовні навчальні заклади 

створюються релігійними управліннями і центрами для підготовки 

священнослужителів і служителів інших необхідних релігійних 

спеціальностей [437]. Закон заклав основи захисту соціальних прав громадян, 

що навчаються у духовних навчальних закладах: стаття 11 Закону прирівняла 

студентів (слухачів) духовних навчальних закладів до студентів державних 

навчальних закладах щодо відтермінування проходження військової служби, 

оподаткування, включення часу навчання до трудового стажу.  

Водночас, за роки незалежності України відбулося не лише кількісне, 

але й якісне зростання духовних навчальних закладів, у контексті подолання 

радянських стереотипів та євроінтеграції постали нові проблемні питання 

щодо місця Церкви в національній освітній системі, які спричинили досить 

гостру суспільну дискусію та потребують зваженого розв’язання у виразній 

правовій площині. 

Однією із найактуальніших у сфері суспільно-церковних стосунків є 

співпраця православних Церков зі світською школою. Проблеми інтеграції 

світської та духовної освітніх систем дебатуються в українському суспільстві 

від початку духовно-релігійного відродження нашої держави [438]. Ця 
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дискусія живиться, з одного боку, як історичним досвідом зародження і 

розвитку шкільництва у церковному середовищі, так і світовим досвідом 

сучасних демократій та необхідністю використання духовно-морального 

потенціалу релігійних вчень у суспільному житті. З іншого боку, 

висуваються аргументи, які базуються на буквальному розумінні принципу 

відокремлення школи від Церкви, про загрозу клерикалізації світської школи, 

неможливість  рівною мірою задовільнити вимоги усіх конфесій тощо. 

Негативними і промовистими прикладами тут для нас є спроби в Республіці 

Польща та Російській Федерації монополізувати право на релігійну освіту, 

відповідно, Римсько-Католицькою та Руською Православною Церквами, 

спротив чому виливається в гучних медійних скандалах і протестах як 

інтелігенції, так і батьків школярів. 

Не останню роль тут відіграє і зміст сучасної освіти, яка значною 

мірою залишається атеїзованою, а також втрата конкретних форм співпраці 

систем духовної та світської освіти, що тривалий час гостро протиставлялися 

одна одній. 

Як слушно зазначають С.Здіорук та В.Токман, «в Україні 

масштабність дискусій навколо даної проблеми зумовлена наступними 

чинниками:«По-перше, українське суспільство в період демократичних 

трансформацій не уникло негативних явищ, пов’язаних з 

девальвацією індивідуальної, родинної та суспільної моралі, базованої на 

загальнолюдських цінностях. Такі моральні цінності як справедливість, 

взаємоповага, чесність, солідарність, порядність, гідність часто поступаються 

місцем антигуманній за своєю суттю масовій культурі. За таких умов 

релігійні інституції прагнуть виступити в якості кореляторів ситуації, 

посилаючись на те, що саме вони є носіями духовності, до якої готові 

долучити українців через систему освіти.По-друге, церкви і деномінації 

упродовж усієї історії їхнього існування завжди займалися педагогічною 

діяльністю. Свято-Успенські Києво-Печерська і Почаївська Лаври, 

Видубицький монастир, Львівське та Київське православні братства (від 
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моменту заснування) вирізнялися не тільки своєю релігійною діяльністю, але 

й вважалися значимими культурними, освітніми осередками, носіями 

інтелектуального потенціалу. За їхньої ініціативи засновувалися і 

функціонували відомі у всій тогочасній Європі школи, колегії, академії 

(Острозька Академія, Києво-Могилянська Академія). Спираючись на 

історичну традицію, релігійні організації і на початку ІІІ-го тисячоліття 

бажають розгорнути повномасштабну освітньо-виховну роботу.По-третє, 

європейський вибір України ставить перед нею цілий ряд конкретних вимог. 

Одна з них – утвердження принципу світоглядного плюралізму. Фактично 

йдеться про реалізацію на практиці вимог відкритого суспільства. У 

демократичному суспільстві конфесії подібно до інших суб’єктів 

громадянського суспільства мають право долучатися до розбудови освітньої 

системи з метою виховання духовно зрілого покоління» [438]. 

Погоджуємося із обґрунтованими висновками науковців, які, зокрема, 

підтвердилися під час Революції Гідності на Майдані в Києві та інших 

майданах у містах України, коли Церкви перебували разом зі своїм народом 

у відстоюванні одного з основоположних прав не тільки релігійної етики, але 

й загальної – принципу свободи, який доводилося (і досі доводиться на Сході 

України) відстоювати важкою ціною.  

Перші паростки співробітництва Церкви зі школою з’явилися 

наприкінці 80-х років ХХ ст. у Галичині – традиційно релігійному регіоні, де 

вплив релігії зберігся протягом десятиліть радянської влади. Вони порушили 

монополію атеїстичної ідеології і привнесли в школу основи християнських 

цінностей там, де релігійність населення була найвищою, а авторитет Церкви 

– безперечним. За рішеннями обласних рад у Львівській, Івано-Франківській 

і Тернопільській областях, а пізніше у Чернівецькій, Закарпатській, 

Волинській та Рівненській областях почав викладатися курс «Основ 

християнської етики» – пізнавальної факультативної дисципліни з 

домінуючим виховним акцентом.  
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В незалежній Україні з 1992 року експериментально впроваджений 

шкільний курс «Основи християнської моралі» в окремих західних регіонах. 

Згідно з дорученням Президента України №1-1/657 від 8.07.2005 року, 

створено умови для кваліфікованого викладання факультативного курсу 

«Етика віри та релігієзнавства», а 18.08.2005 року Міністерством освіти і 

науки України видано розпорядження № 1/9-436 «Про вивчення етики у 

2005\2006 навчальному році», в якому визначена структура навчального 

курсу. У вересні 2006 року впроваджено у 1-х класах київських шкіл предмет 

за вибором «Християнська етика в українській культурі», «Етика» та 

рекомендовано МОН за вибором «Християнська етика (Етика віри)» з 

перспективою  їх впровадження як обов’язкового навчального предмету. 

Там, де до викладання «Основ християнської етики» залучалося 

священство, фіксувалися спроби катехизаторства та перетворення курсу на 

адаптовану віросповідну дисципліну, що, безумовно, порушувало принцип 

світськості освіти в Україні. Звісно, що виправданням керівництва шкіл було 

те, що священики володіють відповідною духовною освітою, але ж 

представникові кліру складно бути неупередженим в оцінці релігійних 

доктрин чужих конфесій та утримуватися від спокус глорифікації й 

акцентування ексклюзивізму власного віровчення.  

Попри відхилення у викладанні «Основ християнської етики», що 

зумовлені відсутністю відповідної законодавчої бази, суспільна потреба у 

створенні дієвої системи морального виховання дітей та підлітків продовжує 

залишатися актуальною. Значущість цієї роботи підтверджується тим, що за 

даними Міністерства освіти і науки України у 2006 році уже в 19 регіонах 

країни викладали понад 10 предметів духовно-релігійного навчально-

виховного спрямування. На кінець 2011 року їх вивчало приблизно 10 % 

загального контингенту учнів середніх шкіл. 

Згідно з законодавством України, жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов’язкова (ст.5 Конституції України); навчально-виховний 

процес у навчальних закладах є вільним від втручання  релігійних 
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організацій (ст. 8 Закону України «Про освіту»); залучення учнів, студентів 

до участі в  релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не 

допускається (ст.8 Закону України «Про освіту»); навчальні заклади в 

Україні, незалежно від форм власності, відокремлені від Церкви (релігійних 

організацій), мають світський характер, крім навчальних закладів, заснованих 

релігійними організаціями (ст.9 Закону України «Про освіту»); діячі науки, 

культури та представники інших сфер діяльності за рішенням навчального 

закладу можуть брати участь у навчально-виховній роботі,  надавати 

консультаційну допомогу педагогам (ст.23 Закону України «Про освіту»); у 

загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність 

… релігійних організацій (ст.17 закону України «Про загальну середню 

освіту»); примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх 

навчальних закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні 

організації … забороняється (ст. 17 Закону України «Про загальну середню 

освіту»). Вважаємо, що всі вказані принципи повинні виконуватися у 

суворому порядку, окрім, звісно, релігійних навчальних закладів.  

Погоджуємося з М.Заковичем у виділенні основних  положень і  

вимог до релігійного компоненту в загальноосвітніх школах України: 

 релігійні знання мають бути нейтральними, без пропаганди будь-

якого віровчення та залучення учнів до церкви; 

 надання релігійних знань у школах не повинно 

супроводжуватися релігійними культовими заходами (богослужіння, 

молитви, святкування релігійних свят тощо); 

 релігійні навчальні дисципліни мають викладати світські 

викладачі, як атеїст, так і віруюча людина мають рівні права на викладання в 

державній школі, але за умови, що вони виступатимуть у ролі вчителів, а не 

представників певної світоглядної системи або релігійної організації; 

 представники церков можуть залучатися в якості консультантів 

при формуванні навчальних програм з релігійних дисциплін, надавати 
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поточну консультативну допомогу світським педагогам, проте не можуть 

бути викладачами релігійних дисциплін у світській школі [439, с.102-105]. 

Ми поділяємо думку про те, що всі без винятку «програми курсів 

світоглядних дисциплін мають відповідати наступним вимогам: 1) бути 

критичними; 2) описовими; 3) повноінформативними; 4) об’єктивними; 5) 

терпимими і толерантними до різних конфесій» [440]. 

Тривалий час справа не рухалася далі формальної констатації 

корисності співпраці школи та Церкви і лише у 2002 році Президент України 

зобов’язав відповідні органи центральної виконавчої влади із залученням 

Церкви напрацювати модель запровадження духовно-релігійних цінностей у 

навчально-виховний процес. Спільна робота освітян і Церкви вивела у 2004 

році на конкретне рішення, яке, однак, не влаштовувало останню. Йшлося 

про запровадження викладання у школах «Етики», в змісті якої були б 

відображені релігійні засади моралі й особливості етичних систем 

найрозповсюдженіших в Україні релігій. З урахуванням невдоволення 

релігійних організацій, Глава держави у 2005 р. у черговий раз наказав 

забезпечити такі підходи до розв’язання цієї проблеми, які влаштовували б 

усіх учасників процесу. На виконання цієї вимоги було утворено міжвідомчу 

комісію за участю представників Церков і релігійних організацій, покликану 

вирішити питання запровадження духовно-релігійних цінностей у навчально-

виховний процес. 

За даними загальнонаціонального опитування соціологічної служби 

Українського центру економічних і політичних досліджень імені 

О.Розумкова з серпня 2000 по червень 2004 років, значна кількість громадян 

(більше 40%) підтримували вивчення в загальноосвітній державній школі 

дисциплін, що в тій чи іншій формі дають знання про релігію або основи 

християнської етики, православної культури. Водночас понад половина 

опитаних переконана, що такі дисципліни мають вивчатися добровільно.58% 

громадян поділяли думку, що загальноосвітня школа має давати учням поряд 

із матеріалістично орієнтованими знаннями також і релігійні знання як 
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альтернативу матеріалістичному баченню світу. Більше половини (52%) 

опитаних згодні з тим, що доцільно переглянути навчальні програми 

державної загальноосвітньої школи з метою надання освіті «нейтрального» 

характеру (не релігійного, але й не атеїстичного). 

Простежується значна суспільна підтримка практики заснування 

церквами загальноосвітніх навчальних закладів. 27% респондентів 

засвідчили безумовне бажання навчати дітей саме в таких навчальних 

закладах, майже 34% обумовили його рівнем освіти, яку забезпечували б такі 

заклади. Близько 27% не бажали навчати дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах, заснованих Церквою. При цьому більше половини громадян готові 

сплачувати добровільний податок на такі загальноосвітні заклади. Серед них 

близько 30% обумовили цю свою готовність наявністю коштів; 13%  - у 

залежності від того, які церкви отримували б кошти від такого податку; 

беззастережну готовність сплачувати податок засвідчили 10% респондентів. 

Не сплачували б такого податку 38% респондентів [441, с. 32]. 

Результатиопитування з проблем релігійного навчання і виховання 

дітей і молоді в Україні, що Центр провів у серпні 2005 року, поряд з 

підтвердженням попередньої динаміки громадської думки, засвідчили 

виразну кореляцію поглядів із загальною релігійною ситуацією в країні.  

Так, підхід західного регіону характеризується орієнтацією на 

обов’язковість участі державної школи в релігійному навчанні та вихованні, 

наявність у ній обов’язкових релігійних дисциплін, метою яких має бути 

насамперед виховання релігійності дітей і прилучення їх до Церкви. 

Позитивно ставляться в цьому регіоні і до супроводження уроків молитвами 

й іншими елементами релігійних обрядів. 

В інших регіонах ситуація протилежна. Там чимало прихильників 

забезпечення релігійного навчання поза державною школою. У випадку ж 

залучення державної школи до участі у релігійному вихованні і навчанні 

переважає впевненість у забезпеченні добровільності вивчення релігійних 

дисциплін. Метою їх впровадження вважається передусім вивчення історії 
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релігії і моральних заповідей, що їх містять різні віровчення, без виховання 

релігійності дітей і залучення їх до церкви, а також без супроводження 

навчання молитвами та іншими елементами релігійних обрядів. 

Більшість громадян всіх регіонів країни поділяла думку, що 

загальноосвітня школа має давати учням поряд з матеріалістично 

орієнтованими знаннями і релігійні знання як альтернативу 

матеріалістичному баченню світу [442, с.3]. 

Отже, дуже актуальним в контексті створення адекватної часу 

нормативно-правової бази державно-церковних взаємин в освітній сфері є 

завдання «нормативно врегулювати право органів місцевої влади укладати 

угоди з релігійними організаціями щодо співпраці в освітній сфері» [443]. 

Згідно «Звіту про мережу релігійних організацій в Україні станом на 1 

січня 2016 року», офіційно оприлюдненого на сайті Міністерства культури 

України [444], в нашій державі така статистика навчальних закладів в 

основних православних Церквах (оминемо, зокрема, такі конфесії: 

Українська автокефальна православна церква (оновлена), Руська православна 

церква закордонна, Руська православна старообрядницька церква 

(Білокриницька згода), Руська старообрядницька церква (Безпопівська згода), 

Руська древлєправославна церква (Новозибківська згода), Релігійні 

організації істинно-православної церкви – кількість їхніх навчальних закладів 

незначна):  
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Українська Православна Церква 

1. Вінницька           330 1 329  

2. Волинська 2   2 204 108 402   402  

3. Дніпропетровська                   

4. Донецька           150   150  

5. Житомирська           230   230  

6. Закарпатська 2 1 1 280   520   520  

7. Запорізька           175   175  

8. Івано-Франківська           2   2  

9. Київська            282   282  

10. Кіровоградська           37   37  

11. Луганська 2 1 1 25 92 252   252  

12. Львівська 1   1   30 25   25  

13. Миколаївська           170   170  

14. Одеська 1 1   415 150 161   161  

15. Полтавська 1 1   110 262 91   91  

16. Рівненська 2   2 91   196   196  

17. Сумська 1   1            

18. Тернопільська 1   1 270 175 25   25  

19.  Харківська 2 1 1 207 83 110   110  

20. Херсонська           110   110  

21. Хмельницька           151   151  

22. Черкаська           118   118  

23. Чернівецька           40   40  

24. Чернігівська  1   1 42 26 55   55  

25. м. Київ 3 3   421 1870 75   75  

  РАЗОМ: 19 8 11 2065 2796 3707 1 3706  

Українська Православна Церква  - Київський Патріархат 

1. Вінницька           26   26  

2. Волинська 2 1 1 81 152 193   193  

3.  Дніпропетровська  2 1 1 25 59        

4. Донецька           16   16  

5. Житомирська 1   1     10   10  

6. Закарпатська           8   8  

7. Запорізька 1   1 15   25   25  

8. Івано-Франківська 3 2 1 56   47   47  

9. Київська            147   147  

10. Кіровоградська           6   6  

11. Луганська 1   1            

12. Львівська 2 1 1 75 91 229   229  

13. Миколаївська           25   25  

14. Одеська           2   2  

15. Полтавська           30   30  

16. Рівненська 1 1   44 37 119   119  

17. Суми                  
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Як свідчить  офіційна статистика, в нашій країні представлена доволі 

широка мережа релігійних духовних навчальних закладів, наявність яких є 

свідченням активного розвитку в освітній сфері православних Церков в 

Україні, передусім УПЦ та УПЦ КП. 

18. Тернопільська 2   2     110   110  

19. Харківська           4   4  

20. Херсонська            49   49  

21. Хмельницька           14   14  

22. Черкаська           33   33  

23. Чернівецька           17   17  

24. Чернігівська  1   1     27   27  

25. м. Київ 2 2   210 385 37   37  

  РАЗОМ: 18 8 10 506 724 1174 0 1174  

Українська Автокефальна Православна Церква 

1. Вінницька           8   8  

2. Волинська           4   4  

3.  Дніпропетровська                   

4. Донецька           1   1  

5. Житомирська                  

6. Закарпатська                  

7. Запорізька                  

8. Івано-Франківська 2 1 1 16 22 19   19  

9. Київська            3   3  

10. Кіровоградська                  

11. Львівська 1   1 27 10 156   156  

12. Миколаївська           4   4  

13. Одеська                   

14. Полтавська           1   1  

15. Рівненська           2   2  

16. Тернопільська 1   1     35   35  

17. Харківська 1 1     25 3   3  

18. Херсонська            12   12  

19. Хмельницька 1   1     7   7  

20. Черкаська           10   10  

21. Чернівецька                  

22. Чернігівська                   

23. м. Київ 1 1       4   4  

  РАЗОМ: 7 3 4 43 57 269 0 269  
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З метою утвердження духовних цінностей у суспільстві та сприяння 

діяльності релігійних організацій при  Міністерстві освіти і науки України 

було створено Громадську раду з питань співпраці з Церквами та релігійними 

організаціями  (Наказ № 941від 20.10.2008). Мета діяльності визначалася так: 

«створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації 

громадянами конституційного права на участь в управлінні державними 

справами, забезпечення відкритості діяльності Міністерства освіти і науки 

України, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації 

виконання його рішень, сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті 

та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі освіти, 

підтримання постійного діалогу із Церквами та релігійними організаціями, 

більш ефективного використання їхнього потенціалу у виховному процесі» 

[444]. 

В рамках роботи Громадської ради пропонувалося розгляд основних питань 

щодо: 

 стимулювання процесів запровадження викладання предметів 

духовно-морального спрямування; 

 випрацювання єдиної загальнодержавної програми з предмету 

„Основи християнської етики” для учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл; 

щодо сприяння виданню підручників із дисциплін духовно-морального 

спрямування; 

 надання учням інформації стосовно альтернативних теорій 

походження Всесвіту; 

 впровадження навчально-виховних програм духовно-морального 

спрямування у дошкільних навчальних закладах; 

 затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки 

та вдосконалення викладачів предметів духовно-морального спрямування та 

визначення їх статусу; 

 сприяння організації та проведенню заходів, конкурсів, олімпіад 

з дисциплін духовно-морального спрямування; 
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 навчально-методичної ради для рецензування навчально-

методичних посібників з богослов’я; 

 можливостей нострифікації в Україні дипломів зі спеціальності 

„богослов’я»; 

 впливу заходів статевого виховання та профілактики ВІЛ/СНІДу 

у навчальних закладах; 

 пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді; 

 законодавчих пропозицій у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу, 

шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя; 

 змісту підручників з предметів «Основи здоров’я» та «Біологія», 

програм «Школа проти СНІДу» і «Рівний-рівному»; 

 аналізу державних програм в школах і стану навчально-

виховного процесу у навчальних закладах щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, 

шкідливих звичок та популяризації здорового способу життя тощо.   

На сьогодні  «основні досягнення Громадської ради» вважаються такі: 

 «сприяння затвердженню МОН програм з предметів духовно-

морального спрямуванню, а також програми виховання на засадах 

християнських цінностей у дошкільних навчальних закладах; 

 передбачення можливості викладання курсів духовно-морального 

спрямування за рахунок годин інваріантної складової (додаток 13 до наказу 

Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та спорту України від 03.04.2012 р. № 

409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня» із змінами); 

 сприяння законодавчому передбаченню права релігійних 

організацій на заснування закладів освіти; 

 сприяння передбаченню у Законі України «Про вищу освіту» 

можливості державного ліцензування та акредитації вищих духовних 

навчальних закладів при збереженні їх особливостей; 



 392 

 сприяння забезпеченню процесу державного визнання документів 

про освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих у вищих духовних 

навчальних закладах» [444]. 

А як зазначено на офіційному сайті МОН України, «найбільшим 

досягненням Громадської ради у 2016 році можна вважати початок процесу 

державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені 

звання, виданих у вищих духовних навчальних закладів, та початок (у 

вересні поточного року) роботи Комісії з державного визнання документів 

про вищу духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про 

наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними 

закладами. До складу цих комісій входять і представники Громадської ради» 

[444]. 

Як аргументовано зазначають С.Здіорук та В.Токман, «перед 

Україною відкриваються два ключові варіанти розбудови відносин між 

школою і релігією. 

Варіант 1. Ситуація залишається без змін. Публічно визнана освіта 

зберігає свій виключно світський характер. Релігійні організації та світські 

навчальні заклади продовжують функціонувати окремо. Діалог і співпраця 

між ним утруднена. 

Можливі наслідки такого сценарію: нагнітається напруження у 

суспільстві, дискредитується принцип первинності прав особистості щодо 

інтересів держави, на міжнародній арені посилюється сумнів стосовно 

реальних намірів України просуватися шляхом демократичного розвитку. 

Варіант 2. Питання про присутність релігійних компонентів у 

навчально-освітньому процесі, організованому на світських засадах, 

кардинально переосмислюється. Верховною Радою України приймаються 

зміни до законодавчих актів, котрі регулюють взаємини між школою і 

релігійними інституціями. Церкви та деномінації стають такими ж 

суб’єктами правовідносин в освітній царині, як усі інші громадські 

організації (за останніми закріплено право засновувати власні навчальні 
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заклади). У справі виховання і навчання дитини пріоритет відводиться 

інтересам родини, а не держави. 

Можливі наслідки такого сценарію: Україна послідовно продовжує 

долати рудименти радянської доби, виконує свої зобов’язання перед 

європейською спільнотою, утверджує в суспільстві принцип верховенства 

права, загалом засвідчує конкретні кроки в реалізації демократичного 

поступу» [440]. 

Окремою непростою проблемою є запровадження спеціальності 

«Богослов’я» у систему вищої освіти України, що вже почалося, зокрема на 

рівні магістерських програм (скажімо, в Національному педагогічному 

університеті імені М.П.Драгоманова). З одного боку, це заповнює прогалину 

у гуманітарному, зокрема філософському знанні, що утворилася через 

насадження атеїстичних поглядів на світ і людину та штучного 

фаворизування матеріалістичних філософських шкіл. З іншого, призводить 

до визнання державою дипломів духовних навчальних закладів, що є для 

Церкви важливою юридичною і моральною проблемою. Оскільки і 

церковним і світським фахівцям спеціальність «богослов’я» бачиться як 

широкий набір філософських, загальногуманітарних, мовних та власне 

богословських дисциплін, то її можна розглядати і як інструмент підготовки 

викладачів навчально-виховних духовно-релігійних дисциплін, що будуть 

запроваджуватися у світській школі.  

Серед найбільших здобутків останніх років – ухвалення Вищою 

атестаційною комісією України рішення щодо можливості захисту 

кандидатських/докторських дисертацій за спеціальністю «богослов’я», що 

відкриває і можливості нострифікації відповідних наукових ступенів, 

здобутих за кордоном. Згідно Наказу МОН України № 1413 від 24.10.2017                                                                                           

«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства  щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад від 11 жовтня 2017 року» [4], у 

Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова було 

створено спеціалізовану вчену раду Д 26.053.21 за двома спеціальностями: 
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09.00.11 «Релігієзнавство» та 09.00.14 «Богослов’я» (головою ради 

призначений відомий релігієзнавець, богослов і філософ доктор 

філософських наук, професор Чорноморець Юрій Павлович). 

Як уже було згадано, Міністерство освіти і науки України, згідно 

Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 р. за № 652 «Про державне визнання документів про вищу 

духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними 

навчальними закладами», проводить процедуру державного визнання 

зазначених документів. Клопотатися про таке визнання можуть ті 

випускники духовних навчальних закладів, документи про вищу духовну 

освіту, наукові ступені та вчені звання яких видані до 6 вересня 2014 року 

вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких 

зареєстровані в установленому законодавством України порядку.   

Згідно «Порядку державного визнання документів про вищу духовну 

освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної 

освіти», «розгляд поданих документів здійснюється Комісією з державного 

визнання документів про вищу духовну освіту, яка встановлює 

еквівалентність рівня здобутої у закладах вищої духовної освіти освіти 

освітньому рівню системи освіти України шляхом визначення відповідного 

або найбільш близького рівня та ступеня вищої освіти, за яким можливе 

визнання документа про вищу духовну освіту» [446]. Відповідно, до складу 

Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені 

звання залучені «працівники МОН, представники Громадської ради з питань 

співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН, закладів вищої 

освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності з галузі знань 

“Богослов’я” [446]. 

«Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу 

духовну освіту» було затверджене Наказом № 381 від 08.04.2016 р. 

Міністерства освіти і науки України, де вказано, зокрема: «Комісія з 

державного визнання документів про вищу духовну освіту  є дорадчим 
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органом МОН та утворюється з метою виконання покладених на МОН 

повноважень щодо державного визнання документів про вищу духовну 

освіту, виданих закладами вищої духовної освіти України, статути 

(положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку» 

[447]. 

Станом на початок осені 2017 р., згідно інформації правозахисної 

громадської організації Інститут релігійної свободи (ІРС), «після прийняття 

необхідних підзаконних актів та утворення при Міністерстві освіти і науки 

України відповідних комісій понад 200 осіб отримали свідоцтва МОН про 

державне визнання їх документів про вищу духовну освіту, наукові ступені 

та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами. За 

півроку роботи до Комісії МОН з державного визнання документів про вищу 

духовну освіту надійшло 770 справ, з них розглянуто 538 та ще 232 справи 

знаходяться на розгляді членами Комісії. За результатами розгляду ухвалено 

близько 470 рішень про державне визнання документів про вищу духовну 

освіту. До Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та 

вчені звання надійшло 79 справ щодо визнання наукових ступенів та 16 

стосовно визнання вчених звань. Ухвалено позитивне рішення щодо 

визнання 34 дипломів про присудження наукових ступенів та 11 документів 

про присвоєння вчених звань» [448]. 

Відзначимо, що МОН України також схвалило програми з «Основ 

християнської етики» для 1-11 класів та програми виховання на засадах 

духовних цінностей для дошкільних навчальних закладів, розпочато 

написання навчальних посібників за цією програмою. 

Як слушно зазначає Тетяна Котлярова, «лише в останні роки питання 

запровадження у світській школі дисциплін, що містять навчально-виховний 

та духовно-релігійний аспект стало справою практичної реалізації співпраці 

обох суспільних інститутів у сфері освіти та виховання підростаючого 

покоління українців, хоча ще не набула чіткого системного характеру. 

Зокрема робота, що проводиться у цьому напрямі не враховує 
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поліконфесійний характер українського суспільства і практично не 

передбачає підготовки відповідних фахівців – кваліфікованих педагогічних 

кадрів та створення навчально-методичної бази для забезпечення викладання 

релігійних дисциплін» [449, с.87]. 

Як відомо, до 2007 року існувала підготовка фахівців на базі вищих 

навчальних закладів по спеціалізації «Релігієзнавство», яка з 2008 

року(згідно урядової постанови № 1719 від 13.12.2006 р.) переведена до 

спеціальності 0301 – філософія (напрями підготовки: бакалавр, спеціаліст і 

магістр релігієзнавства). У вузах під час підготовки спеціалістів із 

релігієзнавства, згідно з навчальними планами, викладаються етика, 

культурологія, естетика, педагогіка, психологія, що дозволяє комплексно 

підготувати викладача релігієзнавчих дисциплін у школі, що дуже важливо 

перед викликами сучасності.  

Учасники першого Всеукраїнського з’їзду педагогів із предметів 

духовно-морального спрямування 28 липня 2017 р. звернулися із Резолюцією 

Першого Всеукраїнського з’їзду педагогів із духовно-морального 

спрямування, в якій, зокрема, вказано: «наголошуємо на першочерговій 

необхідності забезпечення належної уваги з боку Міністерства освіти і науки 

України, обласних, Київського міського управлінь (департаментів) освіти і 

науки, директорів шкіл та їхніх педагогічних колективів, батьківської 

громадськості до виховання дітей і молоді в Україні на засадах традиційних 

для нашого народу духовних і моральних цінностей, а також нагальній 

потребі удосконалення нормативно-правових та організаційно-управлінських 

механізмів упровадження цих цінностей в освітній процес нової української 

школи, що передбачає введення до варіативної та інваріантної складових 

навчальних планів дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих закладів освіти предметів духовно-морального спрямування, 

насичення духовно-моральним змістом інших навчальних предметів; 

забезпечення подальшої підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації викладачів зазначених предметів і курсів тощо.До переліку 
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компетентностей суб’єктів освіти, викладених у Концепції «Нова українська 

школа», варто ввести як пріоритетну духовно-моральну компетентність» 

[450]. 

Постановою Кабінету Міністрів України №267 від 17 березня 2011 

року богослов’я (теологія) отримало статус окремого напряму в галузі знань 

«Гуманітарні науки», за яким в Україні здійснюється підготовка бакалаврів у 

вищих навчальних закладах. Цією постановою Уряд також запровадив 

розмежування богословів за конфесійною ознакою, зокрема серед 

спеціалістів і магістрів. Внесено відповідні зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України № 1719 від 13.12.2006 року, якою затверджено перелік 

напрямів з підготовки бакалаврів, та № 787 від 27.08.2010 року, відповідно до 

якої уведено (уточнено) підготовку фахівців з вищою освітою з богослов'я 

(теології) із зазначенням конфесії (визначенням спеціалізації, спеціальності 

за конфесійною приналежністю) за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

бакалавра (шифр 6.020304), спеціаліста (шифр 7.02030103) та магістра (шифр 

8.02030103). 

Згідно згаданих постанов, здобуття диплому бакалавра за напрямом 

богослов’я (теологія) дозволяє у подальшому отримати фах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра з присвоєнням кваліфікації 

вчителя. Умовою для цього є виконання психолого-педагогічної, методичної 

та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту 

педагогічної освіти. 

Безумовно, значним кроком на цьому шляху на рівні вищої школи 

стала легітимація спеціальності «богослов’я». Хоча із введенням цієї 

спеціальності виникають проблеми, пов’язані з поліконфесійністю України 

та відсутністю у світських вузах професорсько-викладацького складу для 

підготовки теологів, проте, питання потреби у підготовці спеціалістів-

теологів вже не викликає заперечення ані з боку держави, ані з боку Церкви. 

Потрібно чітко сформувати модель подальшої співпраці між світськими та 
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релігійними вищими навчальними закладами, враховуючи багатовікову 

практику конфесійних освітніх інфраструктур [449, с.89]. 

Як слушно зазначає заступник голови Громадської радиз питань 

співпраці з Церквами та релігійними організаціями, голова Державного 

комітету України у справах національностей та релігій у 2009-2010 рр., член 

Ради директорів Української асоціації релігійної свободи, кандидат 

філософських наук Решетніков Юрій Євгенович, «динамічний розвитку 

богословської освіти в України потребує внесення відповідних коректив у її 

правове забезпечення, з огляду на те, що нинішній стан такого забезпечення є 

далеким від досконалості, не встигає за реальними суспільними процесами та 

змінами, що відбуваються у царині богословської освіти. Зазначене 

обумовлює необхідність продовження активної роботи щодо його 

удосконалення і приведення у відповідність як з нинішніми суспільними 

реаліями і конституційними положеннями, так і з потребами подальшого 

розвитку співпраці держави і церкви у сфері освіти» [451].  

Отже, перед державою і Церквою досі залишається чимало спільних 

для узгодження завдань у сфері освіти, від чого залежить і професійна 

формація духовенства, рівень його включеності в суспільне життя, а також і 

формування світогляду широких мас віруючих. 

 

Висновки до  розділу 4 

Релігійний комплекс завжди прагнув більш-менш адекватно 

відображати фактичну ситуацію в суспільстві, узгоджувати свою діяльність 

із потребами тих соціальних змін, які відбулися в соціумі. Саме така 

здатність пристосовуватися до життя, вміння витлумачувати нові факти у 

релігійному контексті і зумовили його високий адаптаційний потенціал. 

Співпраця всіх сфер життя, зокрема і релігійної, відбувалася  

протягом всієї історії християнства, в якій виділяють епохи пре- або 

домодерну, модерну і постмодерну. Домодерна теологія має 

космоцентричний характер, де домінує ідея теоцентризму. Християнство 
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доби модерну є переважно ліберальним, суб’єктивним й інтуїтивним, це 

пов’язано із антропоцетричним і песоналістичним принципами пізнання 

навколишнього світу. Теологія доби постмодерну вважає, що істина про Бога 

може проявитися лише під час діалогу вірян, Бог виступає як співрозмовник, 

який звертається до Церкви як інтерсуб’єктивної комунікативної спільноти. 

На індивідуальному рівні релігійної свідомості православного 

віруючого постмодерністські риси виявляються в формуванні фрагментарних 

уявлень про Бога, їх дифузності або заміщення політеїстичними поглядами, 

прагненнями до містичних духовних практик, що, в свою чергу, відповідає 

таким постмодерністським характеристикам як епістеміологічна 

невпевненість і постмодерністська чутливість, фрагментарність і 

радикальний плюралізм. 

В сучасному суспільстві постмодерний світогляд не є домінуючим, але 

має потужний вплив на осмислення дійсності з релігійної точки зору, 

змушуючи по-різному реагувати церкви християнських конфесій, особливо в 

протестантизмі, який має високий адаптаційний потенціал до філософських 

ідей постмодернізму. Різниця парадигм між церквами доби постмодернізму й 

церквами, які діють у межах стереотипів пізнього модерну в тому, що 

«постмодерні» церкви переконані в неможливості формувати та нав’язувати 

систематичні доктрини, сповідують пріоритет практики й досвіду відносно 

теорії та догматичного богослов’я. В соціальному аспекті постмодернізм 

виявляється феноменом, що створює нові умови цивілізаційного розвитку, 

які багатьма теоретиками в сфері соціології і політології сприймаються як 

позитивне явище, що сприяє створенню нових, і притому різноманітних 

ідеологій. Такі умови беззаперечно відображаються і на функціонуванні 

релігійного комплексу в суспільстві і позначаються на векторі розвитку 

християнства. 

Сучасний кризовий стан українського суспільства, посилення ідеології 

секулярного лібералізму і постмодернізму, процеси глобалізації вимагають 

також оновлення і модернізації системи богословської освіти як в 
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інституціональному аспекті, так і в змістовому, який пов’язаний із 

впровадженням в освітній процес дисциплін, що висвітлюють соціальну 

позицію православних українських Церков. Це, в свою чергу, сприятиме 

формуванню морально-етичної компетентності й суспільно-громадянської 

позиції духовенства, які б формували здатність священнослужителів 

відповідати викликам сьогодення в пастирському, місіонерському і 

соціальному служінні. 

На суспільному рівні існування релігії (і православного християнства 

також) постмодернізм проявляється в таких ідеях, як фрагментарність, що 

позначається на створенні різноманітних релігійних спільнот і груп, і 

радикальний плюралізм, котрий виступає як принцип об’єднання таких 

спільнот, причому посилює цей процес секуляризації церковного середовища 

деформація морально-психологічного образу священнослужителя і 

надконсервативне ставлення Церкви до соціальних змін. 

Розвиток українських православних Церков в постмодерному 

суспільстві залежить від напряму адаптації (а такий потенціал існує) або 

повернення до традиційності, а загальний напрям розвитку православних 

Церкову сучасному суспільстві визначається в їх соціальних доктринах, в 

яких відображаються основні вектори взаємовідносин Церкви і суспільства, 

позиція Церкви щодо суспільно-громадських, економічних, політичних 

проблем, що набуває особливого значення в умовах глобалізованого світу. 

Ідеологія глобалізації ґрунтується на ідеології секулярного гуманізму. 

Така ідеологія віддає насамперед перевагу облаштування земного буття 

перед прагненням до вічного життя, перед релігійними і моральними 

цінностями, які можуть «ускладнювати» рух до необмеженої свободи, 

комфорту і добробуту. Релігія в межах такої ідеології сприймається як суто 

приватна справа громадян, втрачається її значущість як «метанаративу», 

тому виникає необхідність адаптації релігійної традиції до умов сучасності 

(модернізаційна модель, ізоляціоністська модель, модель аджорнаменто). 

Кожна православна Церква сьогодні перебуває в ситуації вибору між 
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необхідністю збереження своєї традиції, що може бути досягнуто шляхом 

ізоляції, і потребою осучаснення (православне аджорнаменто) богословського 

вчення, культово-обрядової практики і способу життя церковного середовища 

до реалій глобалізованого світу. Невід’ємною складовою розвитку 

православних Церков в умовах глобалізації є адаптація її соціального вчення, 

що виражається в розвитку і посиленні місіонерської, освітньої та етичної 

спрямованості соціальної діяльності Церкви. 

Православні Церкви в своїх соціальних концепціях декларують 

необхідність етично-позитивного вибудовування світових процесів, 

указуючи на етичну неприпустимість розвитку дискримінації якої б то не 

було соціальної групи в процесі глобалізації. Будучи традиціоналістською і 

культурно-самобутньою організацією, православ’я виступає проти 

насильницької або латентно нав’язуваної уніфікації і нівеляції 

цивілізаційних, національних основ і етико-правових уявлень суспільства. 

Інноваційний розвиток освіти в межах постсучасних соціокультурних 

процесів є інтегральним чинником формування постіндустріального 

суспільства як «суспільства освіти». Сьогодні формується глобальний 

освітній простір, що вимагає від національних освітніх систем виконувати 

складне завдання – адаптуватися до вимог глобальних тенденцій у вищій 

освіті і намагатися зберегти національні, традиційні освітні системи, які 

сприяють збереженню національної ідентичності. Одним із пріоритетних 

напрямів розвитку православної богословської освіти є її реформування, яке 

пов’язане із входженням у національний освітній простір України. 

Основними проблемами в цьому напрямку, як свідчать теоретичні та 

емпіричні дослідження (зокрема, і авторські, представлені у дисертаційному 

дослідженні), виступають: запровадження в системі вищої духовної освіти 

принципів Болонського процесу; визнання державою дипломів і наукових 

ступенів духовних вишів; проблема впровадження теологічної освіти в 

українських університетах. 



 402 

Завданням світської педагогіки є формування всебічно розвинутої 

особистості. Для реалізації цього завдання світська педагогіка творчо 

поєднує навчання і виховання. Християнська педагогіка завдання виховання 

висуває на перший план. При цьому під процесом виховання християнська 

педагогіка розуміє формування духовно зрілої особистості. Християнство – 

це передусім цілісний спосіб життя. Але він формується в результаті набуття 

особистістю певних навичок, які дозволяють сформувати ті якості характеру, 

які є чеснотами. При цьому процес набуття навичок передбачає взаємодію 

особистих аскетичних зусиль та благодаті Божої, адже, як вважається, 

свобода і благодать – два крила, які піднімають людину до висот духовної 

довершеності. Особливо відповідальним завданням є виховання у системі 

вищої духовної освіти майбутніх священиків. Тому пріоритетом розвитку 

богословської освіти виступає формування концепції освітньо-виховного 

процесу в духовних ВНЗ як відповідь на виклики ідеології постсучасності – 

секулярного лібералізму й ідей постмодернізму. 

Сучасний кризовий стан українського суспільства, посилення 

ідеології секулярного лібералізму і постмодернізму, процеси глобалізації 

вимагають також оновлення і модернізації системи богословської освіти як в 

інституціональному аспекті, так і в змістовому, який пов’язаний із 

впровадженням в освітній процес дисциплін, що висвітлюють соціальну 

позицію Церкви. Це, в свою чергу, сприятиме формуванню морально-етичної 

компетентності і суспільно-громадянської позиції духовенства, які б 

формували здатність священнослужителів відповідати викликам сьогодення 

в пастирському, місіонерському і соціальному служінні. 

Правові основи для існування та розвитку богословської освіти в 

Україні були закладені Законом України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» 1991 року. Стаття 6 цього Закону надала можливість громадянам 

здобувати релігійну освіту, а релігійним організаціям створювати для 

релігійної освіти навчальні заклади і групи, а також проводити навчання в 

інших формах. Статті 7 та 11 визначили духовні навчальні заклади як 
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окремий вид релігійних організацій в Україні. Зокрема, стаття 11 Закону 

передбачає, що духовні навчальні заклади створюються релігійними 

управліннями і центрами для підготовки священнослужителів і служителів 

інших необхідних релігійних спеціальностей. Закон заклав основи захисту 

соціальних прав громадян, що навчаються у духовних навчальних закладах: 

стаття 11 Закону прирівняла студентів (слухачів) духовних навчальних 

закладів до студентів державних навчальних закладів щодо відтермінування 

проходження військової служби, оподаткування, включення часу навчання 

до трудового стажу.  

Водночас, за роки незалежності України відбулося не лише кількісне, 

але й якісне зростання духовних навчальних закладів, у контексті подолання 

радянських стереотипів та євроінтеграції постали нові проблемні питання 

щодо місця Церкви в національній освітній системі, які спричинили досить 

гостру суспільну дискусію і потребують зваженого розв’язання у виразній 

правовій площині. 

Динамічний розвиток богословської освіти в Україні потребує 

внесення відповідних коректив у її правове забезпечення, з огляду на те, що 

нинішній стан такого забезпечення є далеким від досконалості, не встигає за 

реальними суспільними процесами та змінами, що відбуваються у царині 

богословської освіти. Зазначене обумовлює необхідність продовження 

активної роботи щодо його удосконалення і приведення у відповідність як із 

нинішніми суспільними реаліями і конституційними положеннями, так і з 

потребами подальшого розвитку співпраці держави і Церкви у сфері освіти.  

Комплексною освітньою проблемою є запровадження спеціальності 

«Богослов’я» у систему вищої освіти України, що вже почалося, зокрема на 

рівні магістерських програм (скажімо, в Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова). З одного боку, це заповнює 

прогалину у гуманітарному, зокрема філософському знанні, що утворилася 

через насадження атеїстичних поглядів на світ і людину та штучного 

фаворизування матеріалістичних філософських шкіл. З іншого, призводить 
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до визнання державою дипломів духовних навчальних закладів, що є для 

Церкви важливою юридичною і моральною проблемою. Оскільки і 

церковним і світським фахівцям спеціальність «богослов’я» бачиться як 

широкий набір філософських, загальногуманітарних, мовних та власне 

богословських дисциплін, то її можна розглядати і як інструмент підготовки 

викладачів навчально-виховних духовно-релігійних дисциплін, що будуть 

запроваджуватися у світській школі.  

До важливих здобутків останніх років слід зарахувати ухвалення 

Вищою атестаційною комісією України рішення щодо можливості захисту 

кандидатських/докторських дисертацій за спеціальністю «богослов’я», що 

відкриває і можливості нострифікації відповідних наукових ступенів, 

здобутих за кордоном. Згідно Наказу МОН України, у Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова було створено 

спеціалізовану вчену раду Д 26.053.21 за двома спеціальностями: 09.00.11 

«Релігієзнавство» та 09.00.14 «Богослов’я» (голова ради – професор 

Чорноморець Ю. П.). 

В сучасних умовах модернізації православних Церков можна 

виокремити три основні напрями розвитку православної богословської освіти 

в України, які сприяють її модернізації:  

1) входження в національний освітній простір (запровадження в 

системі вищої духовної освіті принципів Болонського процесу; визнання 

державою дипломів і наукових ступенів духовних ВНЗ, перехідні механізми 

чого дієво впроваджуються МОН України; інкорпорація теологічної освіти в 

світських навчальних закладах, зокрема отримання наукових ступенів за 

спеціальністю богослов’я); 

2) підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в духовних 

ВНЗ (пріоритет духовного виховання і розвитку майбутніх 

священнослужителів на традиційній православній основі; демократизація 

освітнього процесу в духовних ВНЗ; оптимізація предметного поля 

освітнього процесу);  
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3) впровадження компетентнісного підходу в систему православної 

богословської освіти (визначення системи ключових освітніх компетенцій у 

системі: компетентності в богословських знаннях; морально-етичної 

компетентності; соціальної/громадянської компетентності (суспільно-

громадянської позиції)).  

Особливе місце в цьому напрямі займає інкорпорація соціального 

вчення православних Церков у систему богословської освіти, адаптованого 

до умов глобалізованого світу постсучасності. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами  проведеного дисертаційного дослідження сформульовано 

такі узагальнюючі висновки, які мають теоретичне і практичне значення. 

1. Ретроспективний аналіз розвитку православної богословської освіти 

довів, що сучасна система духовної освіти втілює в собі усі надбання 

історичного поступу Православної Церкви в Україні, пройшовши шлях від 

розрізнених духовних шкіл до розгалуженої інституціональної структури. 

Тому православній освіті притаманні як доробок патристичної, діалогічної 

традиції духовного становлення священнослужителя, так і сучасні концепції 

розвитку богословської освіти в дискурсі модернізації і реформування 

церковно-світських відносин. Тематичний контент-аналіз літератури з 

проблем сучасної православної богословської освіти виявив такі пріоритетні 

напрямки, що сформували предметне поле дисертаційного дослідження:  

- взаємодія духовної і світської освіти;  

- інституціональна структура системи православної богословської 

освіти в Україні;  

- православна богословська освіта (духовні ВНЗ) і державна освіта 

(світські ВНЗ): діалог і конфронтація;  

- реформування системи богословської освіти; місія і завдання духовної 

освіти.  

2. Представлено авторську періодизацію розвитку православної 

богословської освіти за такими основними критеріями: часовий період; 

основні соціально-політичні й історичні події та процеси в Україні; 

історичний аспект розвитку православ’я в Україні; інституційні форми 

православної богословської освіти (система духовної освіти); основні 

церковні та світські діячі в сфері становлення і розвитку системи 

богословської освіти в Україні; соціально-філософська основа богословської 

освіти (особливості формування соціального вчення, соціальної доктрини 

православних Церков). 
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3.  Визначено, що незважаючи на відсутність на ранніх етапах розвитку 

Православної Церкви систематизованого й задекларованого соціального 

вчення, з богословських уявлень про суспільний і моральний ідеал, 

взаємодію Церкви і держави, роль Церкви в економічних та політичних 

аспектах суспільного життя, що ґрунтувалися на Священному Писанні, 

апостольських і патристичних уявленнях раннього християнства, можливо 

експлікувати його базові основи, на яких ґрунтуються соціальні доктрини 

сучасних православних Церков України. Ними є, зокрема: здобутки 

візантійського християнства; виникнення і розвиток богословської традиції 

Київського християнства; ідеї релігійної філософії ХІХ-ХХ століття 

(філософія всеєдності, християнський соціалізм, ідея «воцерковлення життя», 

концепція християнського служіння світу), які є принциповими змістовними 

компонентами в системі православної богословської науки й освіти.  

4. Виділено пріоритети сучасної української православної 

богословської освіти, які зумовлені двома основними завданнями 

православної богословської освіти як такої та визначають її сутність, зміст і 

форми: духовне і моральне виховання особистості священнослужителя, який 

покликаний бути пастирем для віруючих;  формування особистості 

богослова, який би мав змогу надавати відповіді на проблеми сучасного 

глобалізованого світу, який постійно змінюється. Такими пріоритетами є 

такі:  

- формування особистості високоморального священнослужителя в дусі 

православної традиції духовного зростання та удосконалення, здатного бути 

взірцем для власної пастви;  

- підготовка високоосвіченого фахівця-богослова, що досягається через 

модернізацію системи богословської освіти, яка має зробити її конкурентно 

спроможною в межах національної системи вищої освіти та світової 

православної освітньої системи.  

5. Принциповим чинником, що гальмує нормальний розвиток 

православної духовної освіти в Україні, є невизначеність статусу релігійної 
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освіти як такої, незавершеність процесу її інтеграції в освітню систему 

країни. На відміну від систем богословської освіти помісних православних 

Церков Європи, інтегрованих у систему національної вищої освіти, в Україні 

існують окремо і розвиваються паралельно дві системи богословської освіти: 

в духовних (конфесійних) навчальних закладах і у світських навчальних 

закладах. Це породжує дуалізм богословської освіти в Україні: богословська 

освіта присутня як у духовних навчальних закладах, так і у світських. Цей 

стан має бути подоланим системними зусиллями держави та православних 

Церков через:  

1) остаточне законодавче визначення та закріплення статусу релігійної 

освіти в національній освітній системі України; 

2) завершення процесу інтеграції духовних навчальних закладів у 

національну систему вищої освіти;  

3) наближення богословської освіти до європейських принципів та 

стандартів освіти через взаємодію із світською системою вищої освіти, 

зокрема інкорпорацію спеціальності «богослов’я» в світські вищі навчальні 

заклади; 

4) ґрунтовну модернізацію контенту православної вищої освіти у 

відповідності до соціальних викликів часу на базі соціального вчення 

православних Церков. 

Визначені напрями можуть бути основою розробки комплексної 

стратегії реформування православної богословської освіти в Україні. 

6. Компаративний аналіз конфесійних особливостей соціального 

вчення християнських Церков України довів, що всі сучасні християнські 

конфесії зацікавлені у розвитку власних соціальних концепцій, чітке 

формулювання яких сприяє адекватній ситуації політики Церков у 

секуляризованому постіндустріальному суспільстві. Об’єднуючим критерієм 

соціальних концепцій залишається їх морально-етична спрямованість, 

ґрунтована на Новому Завіті. Соціальне вчення українських православних 

Церков має теоцентричний, клерикальний характер, орієнтується на 
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традиційні етнічні й духовні цінності. Проте це не зменшує його 

спрямованості на універсальність як відображення позиції Церкви до 

проблем суспільства, а суспільно-політична ситуація в країні, що призвела до 

національно-патріотичної мобілізації більшості православного населення 

держави вимагає його перманентного оновлення та системного розвитку. 

Отже, повніша його інкорпорація в систему богословської освіти сприятиме 

моральному зростанню особистості священнослужителя і формуванню 

суспільно-громадянської позиції духовенства в умовах суспільних 

трансформацій і процесів подолання розколу в українському православ’ї. 

7. Оскільки загальноєвропейським стандартом вищої освіти сьогодні є 

Болонські принципи, реформування православної богословської освіти та її 

інтеграція в національний та світовий освітній простір має будуватися саме 

на них, зокрема на компетентнісному підході до організації навчального 

процесу. На базі аналізу соціологічних даних, які отримав автор, визначено 

ключові компетентності випускника вищого духовного освітнього закладу, 

що запропоновано поділити за змістовним принципом на три взаємопов’язані 

групи: фахові богословські компетентності, морально-етичні компетентності, 

соціальні/громадянські компетентності. Повноцінна інкорпорація 

соціального вчення Церкви в систему богословської освіти гарантує 

гармонійне формування всіх цих компетентностей, оскільки саме соціальна 

доктрина Церкви є інтегруючим чинником, що об’єднує духовне виховання і 

розвиток особистості з сучасним рівнем богословських знань і свідомою 

громадянською позицією майбутнього священика. 

8. Оскільки православна духовна освіта є християнською, а її ядром є 

формування християнської моральної свідомості на базі християнських 

цінностей, морально-етична компетентність є базовою компетентністю для 

майбутніх священнослужителів, формування якої пов’язане із моральним 

вихованням і розвитком особистості студента-богослова як головним 

завданням виховання і духовного становлення душпастиря. 
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9. Соціальна і громадянська діяльність священнослужителів 

регламентується не тільки морально-етичними основами православного 

християнства, але й положеннями соціального вчення Церкви, яке визначає 

позицію Церкви щодо взаємин «Церква – держава – суспільство». 

Показником сформованості соціальної і громадянської компетентності 

майбутніх православних священнослужителів виступає категорія «суспільно-

громадянська позиція». Формування активної суспільно-громадянської 

позиції духовенства – це осмислений і свідомий процес прийняття поглядів 

Церкви на державу, політику, національне питання тощо, який вимагає 

глибокого вивчення й вміння аналізувати соціальне вчення, обґрунтовувати 

його положення з позиції конфесійних позицій з опорою на Святе Письмо, 

праці святих Отців Церкви та її доктринальні документи. Ефективність 

процесу набуття соціальних і громадянських компетентностей корелюється зі 

ступенем опанування майбутніми священнослужителями соціальних доктрин 

своїх Церков і зі здатністю системи богословської освіти модернізуватися 

відповідно до «викликів часу». 

10. На основі результатів авторського соціологічного дослідження 

виявлено наступні особливості ставлення студентів і експертів (викладачів 

духовних ВНЗ) до системи вищої богословської освіти. По-перше, в 

мотиваційній структурі свідомості студентів духовних ВНЗ переважають 

внутрішні і теоцентричні мотиви вступу в духовний навчальний заклад, що 

впливає на визначення в якості основного завдання богословської освіти – 

духовне і моральне виховання та зростання. Отже, основним завданням 

богословської освіти студенти й експерти вважають формування морально-

етичної компетентності. Набуття богословських знань – більш значима 

компетентність для студентів, а формування суспільно-громадянської позиції 

священнослужителя – для експертів. Студенти й експерти позитивно 

налаштовані на інтеграцію духовної освіти в національну освітню систему 

України, зокрема впровадження у вищу православну богословську освіту 

принципів Болонського процесу і визнання державою дипломів і наукових 
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ступенів, визначаючи їх як провідні фактори, що сприяють модернізації і 

реформуванню православної богословської освіти.  

Основними чинниками підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в духовних ВНЗ за даними проведеного соціологічного опитування 

виявилися:  

1) реформування і модернізація богословської освіти в контексті 

оновлення соціальної взаємодії православних Церков і суспільства;  

2) інкорпорація богословської освіти в систему національної і 

європейської освіти;  

3) демократизація навчально-виховного процесу;  

4) посилення предметно-навчального аспекту богословської освіти.  

11. Аналіз структури цінностей студентів духовних ВНЗ, пов’язаної зі 

сталою мотивацією подальшого церковного служіння, виявив, що особистісні 

цінності студентів православних ВНЗ схожі з їх ціннісним ідеалом 

екстрапольованого морально-етичного образу священика й пастиря, 

відображають архетипний образ послушника й священика, духівника, 

причому структура ціннісної свідомості обізнаних у соціальному вченні 

студентів найближча до уявлень про цінності священнослужителя. 

Морально-психологічний образ священнослужителя в груповій свідомості 

студентів духовних ВНЗ постає ціннісним ідеалом власної особистості, який 

складається як із власних ціннісних переконань, так і з загально 

християнських ціннісних уявлень про особистість священика, відповідно 

Святого Писання і вчення Отців Церкви. Структура ідеального морально-

психологічного образу священнослужителя в груповій свідомості студентів 

представлена, зокрема: морально-етичними якостями, альтруїстичними 

якостями, інтелектуально-пізнавальними якостями, емоційно-вольовими 

якостями, якостями церковного служіння, комунікативними якостями. На 

семантичному рівні –  це «чесний, вихований, відповідальний, проявляє 

любов до людей, добрий, освічений, розсудливий, мудрий, смиренний, 

толерантний, віруючий, молитовний, щирий, комунікабельний». 
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12. Соціальне вчення безпосередньо впливає на формування 

соціальної/громадянської компетентності, оскільки воно забезпечує 

осмислення позиції кожної православної Церкви щодо глобальних проблем 

сучасності та найгостріших соціально-політичних питань українського 

суспільства, формує на їх основі системи норм соціальної взаємодії, які 

реалізуються в конкретних суспільних умовах. Виявлено прямий зв’язок 

інкорпорації соціального вчення в систему богословської освіти з процесом 

формування соціальної та громадянської компетентності студентів 

православних духовних ВНЗ, причому рівень знання студентами соціального 

вчення корелюється з більш визначеною суспільно-громадянською позицією 

майбутніх священнослужителів, яку вони асоціюють із соціальним 

служінням і соціально-харитативною роботою. Механізмами формування 

адекватної потребам часу суспільно-громадянської позиції духовенства є 

такі: демократизація навчально-виховного процесу в духовних ВНЗ; 

інкорпорація (впровадження як окремої обов’язкової дисципліни) 

соціального вчення в навчальні плани закладів вищої православної 

богословської освіти; посилення інформаційного компоненту навчально-

виховного процесу; посилення соціального аспекту в богословській освіті 

(акцент на соціальне служіння, підготовка до практичної соціальної роботи). 

13. Аналіз соціологічних даних виявив негативні явища та суттєві 

прогалини у світогляді майбутніх православних священнослужителів, які є 

наслідком ортодоксальної консервативності форм та змісту православної 

освіти в Україні, а також кризи духовності в українському суспільстві, 

розколу українського православ’я, впливу секулярного постмодерного 

середовища в контексті глобалізаційних процесів тощо. На індивідуальному 

рівні релігійної свідомості студентів православних ВНЗ це проявляється у 

формуванні фрагментарних уявлень про Бога, їх дифузності або заміщенні 

політеїстичними поглядами, прагненнями до містичних духовних практик, 

що відповідає таким постмодерністським характеристикам свідомості як 

епістемологічна невпевненість і постмодерністська чутливість, 
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фрагментарність і радикальний плюралізм. Спостерігається «криза 

авторитетів», що виявляється у відмові від догматичного тлумачення Біблії і 

святоотцівського писання.  

14. Основні напрями адаптації соціального вчення православних 

Церков України до «викликів часу» пов’язані із особливостями розвитку 

кожної з них у постмодерному і глобалізованому світі та необхідністю: 

пристосування до життя у поліконфесійному середовищі глобалізованого 

світу; вибору між необхідністю збереження своєї традиції, що може бути 

досягнуто або шляхом ізоляції, або шляхом модернізації, і потребою 

розвитку й осучаснення (православне аджорнаменто) богословського вчення, 

що вимагає виходу його поза межі ортодоксальності та ізольованості в 

реальність суспільного життя православного населення держави. 

15. Найактуальнішими напрямами розвитку православної 

богословської освіти в України, які сприятимуть її ефективній модернізації, в 

контексті дисертаційної проблематики виявилися:  

1) входження в національний освітній простір (остаточне законодавче 

визнання статусу духовної освіти в державі; запровадження в системі вищої 

духовної освіти  болонських принципів та стандартів навчального процесу; 

визнання державою дипломів і наукових ступенів духовних ВНЗ; 

впровадження теологічної освіти в світських навчальних закладах);  

2) підвищення ефективності освітньо-виховного процесу в духовних 

ВНЗ (пріоритет духовного виховання і розвитку майбутніх 

священнослужителів на традиційній православній основі; демократизація 

освітнього процесу в духовних ВНЗ; оптимізація предметного поля 

освітнього процесу);  

3) впровадження компетентнісного підходу в систему православної 

богословської освіти (визначення системи ключових освітніх компетенцій у 

системі: компетентності в богословських знаннях; морально-етичної 

компетентності; соціальної/громадянської компетентності (суспільно-
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громадянської позиції)) як засіб підвищення рівня вітчизняної богословської 

освіти.  

Системні дії православних Церков за означеними напрямками 

дозволять вивести богословську освіту в Україні на якісно вищий рівень, що 

відкриє їй можливості до активного входження в світову систему 

православної богословської освіти. Підвищення рівня богословської освіти 

дозволить готувати кадри молодих священнослужителів, здатних відповідати 

на складні питання суспільного життя в контексті соціального вчення 

Церкви, що підвищить її авторитет як дієвої сили українського 

громадянського суспільства. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Анкета для студентів духовних ВНЗ 

 

1. На якому курсі Вашого вищого духовного закладу Ви навчаєтесь? 

1.1. 1 курс. 

1.2. 2 курс. 

1.3. 3 курс. 

1.4. 4 курс. 

1.5. 5 курс (магістратура). 

1.6. Аспірантура. 

 

Що спонукало Вас вступити в духовний навчальний заклад і обрати шлях 

духовного служіння? Визначте основні мотиви Вашого вибору? 
_____________________________________________________________________________ 

2. Чи змінилася Ваша позиція під час навчання в духовному начальному закладі? 

2.1. Так, дещо змінилася. 

2.2. Ні, це – мій остаточний вибір. 

2.3. Важко відповісти. 

 

В чому, на Вашу думку, полягає основна місія і завдання богословської освіти? 

(Надайте оцінку значущості кожної з виділених тез за 5-ти бальною шкалою, де 1 – мінімальна 

значимість, 5 – максимальна значимість) 

3

. 

Набуття богословських теоретичних знань і компетенцій 1   2   3   

4   5 

4

.  

Духовне та особистісне виховання і зростання 1   2   3   

4   5 

5

.  

Формування суспільно-громадської позиції 

священнослужителя 
1   2   3   

4   5 

6

. 

Інше (напишіть) 

 
1   2   3   

4   5 

 

7. Визначте Ваше ставлення до впровадження в систему богословської освіти в 

Україні принципів Болонського процесу (компетентнісний підхід в навчанні, система наукових 

ступенів, оцінка якості знань, можливість навчання за кордоном, входження в національну 

систему вищої освіти тощо)? 

7.1. Вважаю це необхідним кроком в процесі модернізації системи богословської освіти. 

7.2. Згоден, але з урахуванням особливостей традиційної системи богословської освіти. 

7.3. Вважаю, що це не сприятиме розвитку традиційної богословської освіти. 

7.4. Важко відповісти. 

7.5. Інше _______________________________________________ 

 

8. Яким чином, на Вашу думку, може вплинути визнання державою дипломів і 

наукових ступенів духовних ВНЗ на систему богословської освіти? (оберіть один варіант 

відповіді) 

8.1. Посилить секуляризацію церковного середовища і залежність від держави. 

8.2. Сприятиме модернізації і реформуванню богословської освіті і Церкви загалом. 

8.3. Ніяким чином не вплине. 

8.4. Важко відповісти. 

9. Що, на Вашу думку, потрібно змінити в освітньо-виховному процесі в вищих 

духовних навчальних закладах? 
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1. __________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

10. Якими моральними і особистісними якостями, на Вашу думку, повинен володіти 

священнослужитель в першу чергу? (визначте не більше п’яти) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Кожен з нас живе, керуючись певними цінностями. Визначення деяких цінностей 

наводяться нижче. Які з них найбільш важливі для Вас особистосто? Для більшості людей? 

Для священника і пастиря? Вибиріть не більше десяти цінностей (Окремо для кожного списку 

і колонки) 

 

Список термінальних цінностей 

 Цінності Для Вас 

особистисто 

Дл

я більшості 

людей 

Для 

cвященника і 

пастиря 

9

. 

Активне діяльне життя 

(повнота й емоційна насиченість 

життя) 

   

1

0. 

Впевненість у собі 

(внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів) 

   

1

1. 

Життєва мудрість (зрілість 

думок, життєвий досвід) 

   

1

2. 

Здоров'я (фізичне і 

психічне) 

   

1

3. 

Цікава робота    

1

4. 

Краса природи і мистецтва    

1

5. 

Любов    

1

6. 

Матеріально забезпечене 

життя 

   

1

7. 

Наявність гарних і вірних 

друзів 

   

1

8. 

Суспільне визнання (повага 

оточення, колективу) 

   

1

9. 

Пізнання (можливість 

розширення своєї освіти, 

інтелектуальний розвиток) 

   

2

0. 

Продуктивне життя 

(максимально повне застосування 

своїх можливостей, сил і здібностей) 

   

2

1. 

Розвиток    

2

2. 

Розваги    

2

3. 

Свобода (самостійність, 

незалежність в думках і діях) 

   

2 Творчість    
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4. 

2

5. 

Щасливе сімейне життя    

2

6. 

Щастя інших (добробут, 

розвиток і удосконалення інших 

людей) 

   

 

Список інструментальних цінностей 

 Цінності Для 

Вас 

особистосто 

Дл

я більшості 

людей 

Для 

cвященника і 

пастиря 

2

7. 

Акуратність (охайність), 

вміння держати в порядку речі, 

порядок в справах 

   

2

8. 

Відповідальність (почуття 

обов’язку, вміння держати слово) 

   

2

9. 

Вихованість (гарні манери)    

3

0. 

Високі запити (високі вимоги 

до життя) 

   

3

1. 

Дисциплінованість    

3

2. 

Ефективність у справах 

(працьовитість, продуктивність в 

роботі) 

   

3

3. 

Життєрадісність (почуття 

гумору) 

   

3

4. 

Незалежність (здібність діяти 

самостійно, рішучість) 

   

3

5. 

Непримиренність до недоліків 

у собі й інших 

   

3

6. 

Освіченість (широта знань, 

висока загальна культура) 

   

3

7. 

Раціоналізм (вміння логічно 

мислити, приймати обдумані 

раціональні рішення) 

   

3

8. 

Самоконтроль    

3

9. 

Сміливість у відстоюванні 

своєї думки, своїх поглядів 

   

4

0. 

Тверда воля (вміння настояти 

на своєму, не відступати перед 

труднощами) 

   

4

1. 

Терпимість (до поглядів і 

думок інших, вміння вибачати іншим 

їх помилки) 

   

4

2. 

Широта поглядів (вміння 

зрозуміти чужу точку зору, поважати 

інші смаки, звичаї, звички) 

   

4

3. 

Чесність (правдивість, 

щирість) 

   

4

4. 

Чуйність    

45. Чи знайомі Ви із Соціальним вченням Православної Церкви (в 

задокуметованому вигляді) і якою мірою? 
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45.1. Так, досить ретельно вивчав. 

45.2. Ознайомлений з основними тезами. 

45.3. Майже нічого не знаю, але маю наміри ознайомитися. 

45.4. Навіть не чув про існування такого документу. 

46. З яких джерел Ви отримали інформацію про Соціальне вчення Православної 

Церкви? (можна обрати декілька варіантів) 

46. Від викладачів (соціальне вчення є окремою навчальною диски*пліною). 

47. Від духівника і священнослужителів. 

48. ЗМІ, Інтернет. 

49. Друковані церковні видання, книги, наукові праці. 

50. Інше ____________________________________________________________________ 

51. Як Ви сприймаєте участь Православної Церкви в політичних процесах і житті 

країни (виборчі кампанії, підтримка діючої влади, опозиції, окремих політичних лідерів і сил)? 

51.1. Вважаю, що це суперечить основної місії Церкви (церква і політика несумісні). 

51.2. Вважаю, що участь Церкви в політичних процесах є доцільною і необхідною в 

сучасних умовах. 

51.3. Вважаю, що в політиці священнослужителі можуть приймати участь лише як 

виборці, виконуючи свій громадянський обов’язок. 

51.4. Важко відповісти. 

 

52. Визначте Вашу позицію щодо національного питання в Соціальному вченні 

Православної Церкви і її ролі в національному самовизначенні українців? 

52.1. Національне питання – один із важливих розділів Соціального вчення. 

52.2. Для Православної Церкви національне питання не має особливого значення. 

52.3. Важко відповісти. 

 

53. Чи знайомі Ви з концепцією «симфонії влад», взаємостосунків Церкви і держави? 

53.1. Так. 

53.2. Ні. 

53.3. Важко відповісти. 

 

В чому, на Вашу думку, полягає сутність концепції «симфонії влад»? 

_____________________________________________________________________________ 

 

54. Як би Ви оцінили сучасний стан міжконфесійних відносин в Україні? 

54.1. Задовільний, напруження відсутнє. 

54.2. Зберігається деяке напруження у відносинах окремих конфесій. 

54.3. Незадовільний, спостерігається відкрите протистояння. 

54.4. Важко відповісти. 

 

Оцініть, будь ласка, значимість кожної області співробітництва Церкви і держави в 

сучасному історичному періоді (Надайте оцінку значимості кожної з виділених тез за 5-ти 

бальною шкалою, де 1 – мінімальна значимість, 5 – максимальна значимість) 

5

5. 

Турбота про збереження моралі в суспільстві 1   2   3   

4   5 

5

6.  

Духовна, культурна, моральна і патріотична освіта та 

виховання  
1   2   3   

4   5 

5

7.  

Справи милосердя і благодійності, розвиток спільних 

соціальних програм, соціальна робота 
1   2   3   

4   5 

5

8. 

Духовна опіка віськовослужбовців і співробітників 

правоохоронних структур 
1   2   3   

4   5 

5

9. 

Профілактика правопорушень і опіка над особами, які 

знаходяться в місцях позбавленння волі 
1   2   3   

4   5 

6

0. 

Наука 1   2   3   

4   5 

6

1. 

Охорона здоров’я 1   2   3   

4   5 
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6

2. 

Діяльність церковних і світських ЗМІ 1   2   3   

4   5 

6

3. 

Підтримка інституту сім’ї, материнства і дитинства 1   2   3   

4   5 

6

4. 

Протидія діяльності псевдорелігійних структур 1   2   3   

4   5 

 

65. Чи плануєте Ви після закінчення навчання продовжити служіння? 

65.1. Так. 

65.2. Ні. 

65.3. Поки не вирішив. 
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Додаток Б 

Анкета для експертів 

В чому, на Вашу думку, полягає основна місія і завдання богословської освіти? 

Надайте оцінку значимості кожної з виділених тез за 5-ти бальною шкалою, де 1 – 

мінімальна значимість, 5 – максимальна значимість. 

1

. 

Набуття богословських теоретичних знань і компетенцій 1   2   3   

4   5 

2

.  

Духовне та особистісне виховання і зростання (морально-

етична компетентність) 
1   2   3   

4   5 

3

.  

Формування суспільно-громадської позиції 

священнослужителя (соціальна/громадянська компетентність) 
1   2   3   

4   5 

4

. 

Інше (напишіть) 

 
1   2   3   

4   5 

 

5. Визначте Ваше ставлення до впровадження в систему богословської освіти в 

Україні принципів Болонського процесу (компетентнісний підхід у навчанні, система наукових 

ступенів, оцінка якості знань, можливість навчання за кордоном, входження в національну 

систему вищої освіти тощо)? 

5.1. Вважаю це необхідним кроком в процесі модернізації системи богословської освіти. 

5.2. Згоден, але з урахуванням особливостей традиційної системи богословської освіти. 

5.3. Вважаю, що це не сприятиме розвитку традиційної богословської освіти. 

5.4. Важко відповісти. 

5.5. Інше _____________________________________________________________________ 

 

6. Яким чином, на Вашу думку, може вплинути визнання державою дипломів і 

наукових ступенів духовних ВНЗ на систему богословської освіти? (оберіть один варіант 

відповіді) 

6.1. Посилить секуляризацію церковного середовища і залежність від держави. 

6.2. Сприятиме модернізації і реформуванню богословської освіті і Церкви в загалі. 

6.3. Ніяким чином не вплине. 

6.4. Важко відповісти. 

 

Що, на Вашу думку, потрібно змінити в освітньо-виховному процесі в вищих 

духовних навчальних закладах?_______________________________________ 

 

Якими моральними і особистісними якостями, на Вашу думку, повинен володіти 

священнослужитель в першу чергу? (визначте не більше п’яти) 
_____________________________________________________________________________ 

 

7. Чи знайомі Ви із Соціальним вченням Православної Церкви (в задокуметованому 

вигляді) і в якій мірі? 

7.1. Так, досить ретельно вивчав. 

7.2. Ознайомлений з основними тезами. 

7.3. Майже нічого не знаю, але маю наміри ознайомитися. 

7.4. Навіть не чув про існування такого документу. 

 

8. Чи згодні Ви з необхідністю інкорпорації Соціального вчення Православної 

Церкви в систему богословської освіти (вивчення Соціального вчення як комплексу 

навчальних дисциплін)? 

Згоден Скоріш 

згоден 

Важко 

відповісти 

Скоріш 

не згоден 

Не 

згоден 

1 2 3 4 5 

Оцініть, будь ласка, ступінь впливу Соціального вчення Православної Церкви на 

формування ключових компетентностей богословської освіти?Надайте оцінку ступеню 
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впливу для кожної з виділених компетентностей за 5-ти бальною шкалою, де 1 – мінімальна 

значимість, 5 – максимальна значимість. 

9

. 

Компетентність в області богословських знань (предметні, 

теоретичні компетенції, формування освіченої особистості богослова) 
1   2   

3   4   5 

1

0. 

Морально-етична компетентність (моральний розвиток 

особистості священнослужителів, формування моральної і ціннісної 

свідомості) 

1   2   

3   4   5 

1

1. 

Соціальна/громадянська компетентність (формування 

суспільно-громадської позиції духовенства, компетенції в сфері 

соціального служіння) 

1   2   

3   4   5 

12. Як Ви сприймаєте участь Православної Церкви в політичних процесах і житті 

країни (виборчі кампанії, підтримка діючої влади, опозиції, окремих політичних лідерів і 

сил)? 

12.1. Вважаю, що це суперечить основної місії Церкви (церква і політика несумісні). 

12.2. Вважаю, що участь Церкви в політичних процесах є доцільною і необхідною в 

сучасних умовах. 

12.3. Вважаю, що в політиці священнослужителі можуть приймати участь лише як 

виборці, виконуючи свій громадянський обов’язок. 

12.4. Важко відповісти. 

 

13. Визначте Вашу позицію щодо національного питання в Соціальному вченні 

Православної Церкви і його ролі в національному самовизначенні українців? 

13.1. Національне питання – один із важливих розділів Соціального вчення. 

13.2. Для Православної Церкви національне питання не має особливого значення. 

13.3. Важко відповісти. 

 

14. Як би Ви оцінили сучасний стан міжконфесійних відносин в Україні? 

14.1. Задовільний, напруження відсутнє. 

14.2. Зберігається деяке напруження у відносинах окремих конфесій. 

14.3. Незадовільний, спостерігається відкрите протистояння. 

14.4. Важко відповісти. 

 

Оцініть, будь ласка, значущість кожної області співробітництва Церкви і держави в 

сучасних умовах. Надайте оцінку значущості кожної з виділених тез за 5-ти бальною 

шкалою, де 1 – мінімальна значимість, 5 – максимальна значимість. 

1

5. 

Турбота про збереження моралі в суспільстві 1   2   3   

4   5 

1

6.  

Духовна, культурна, моральна і патріотична освіта та 

виховання  
1   2   3   

4   5 

1

7.  

Справи милосердя і благодійності, розвиток спільних 

соціальних програм, соціальна робота 
1   2   3   

4   5 

1

8. 

Духовна опіка віськовослужбовців і співробітників 

правоохоронних структур 
1   2   3   

4   5 

1

9. 

Профілактика правопорушень і опіка над особами, які 

знаходяться в місцях позбавленння волі 
1   2   3   

4   5 

2

0. 

Наука 1   2   3   

4   5 

2

1. 

Охорона здоров’я 1   2   3   

4   5 

2

2. 

Діяльність церковних і світських ЗМІ 1   2   3   

4   5 

2

3. 

Підтримка інституту сім’ї, материнства і дитинства 1   2   3   

4   5 

2

4. 

Протидія діяльності псевдорелігійних структур 1   2   3   

4   5 

 


