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1. Первісні вірування: анімізм,  фетишизм, тотемізм, магія. 

В історичному плані – за часом виявлення тих чи інших релігійних феноменів, наприклад, 

вірувань, ритуалів, культів, священних переповідань; виділяють: 

- анімізм – віра в існування в усьому живому особливої сутності – душі, 

що постає джерелом життєвої сили;  

- тотемізм – культ першопредків, серед яких досить часто фігурували 

тварини, певні властивості яких обожнювались; 

-  фетишизм – культ певних речей, явищ дійсності, таких, що наділені 

надзвичайними властивостями впливу на людей та дійсність (в 

розвинених релігіях такого роду речі називають реліквіями);  

- давня магія – віра в те, що людина певними своїми діями,  психічними 

станами та закликаннями може входити в зв’язки із прихованими 

першими силами дійсності; 

- давній політеїзм – шанування цілої низки (інколи – більше як тисячі) 

богів, що поставали уособленнями певних природних сил або соціальних 

норм чи стосунків;  

- розвинений політеїзм, як правило, мав тенденцію наближення до 

монотеїзму, оскільки серед богів так чи інакше на перший план виходив 

так званий “верховний бог”, якому підкорялися всі інші боги; 

- рільницький культ – поклоніння природним явищам, що впливають на 

урожай; 

- шаманізм (від евенкійського «шаман» – несамовитий) – віра в особливо 

могутні надприродні можливості професійних служителів культу – 

шаманів, котрі в процесі особливого релігійного ритуалу (камлання) 

викликають у себе нервово-психічний напад, що свідчить про те, що 

духи входять в його тіло чи що його душа відправляється в світ духів. 

 

2. Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі. 

Перші уявлення праукраїнців про оточуючий світ формувались в рамках міфології. На 

початковій стадії суспільного розвитку міф є єдиною можливістю виробити впорядковані і 

загальнозначущі уявлення про світ. Слов’янські міфологічні тести не збереглись релігійно – 

міфологічна цілісність язичництва була зруйнована в період  християнизації.  

Джерела свідчень по праслов’янській міфології: 

- середньовічні хроніки,  аннали німецькою  мовою і латиною, твори    

   слов’янських  авторів; 

- твори візантійських авторів (Прокопій Кесарійський); 

- географічні твори середньовічних  арабських і європейських авторів; 

- фольклорні і етнографічні зібрання, окремі мовні дані (міфологічні персонажі,  

   предмети). 

 Рівні слов’янської міфології: 

- вищий рівень: Перун і Велес; можливо Сварог, Даждьбог, Ярило; 

- боги, пов’язані з господарськими циклами і сезонними обрядами, ті, які втілювали уявлення про 

цілісність відокремлених колективів (Лель, Купала, Род, Чур); 

- рівень, що характеризується абстрагованістю функцій, персоніфікація основних протиставлень 

(Доля, Лихо, Правда, Кривда, Смерть) або спеціалізованих функцій (Суд); 

- нижча міфологія, до якої відносяться різні класи неіндивідуалізованої нечисті, духів: домові, 

лісовики, водяники, русалки, вили,  лихоманки, мари, мори, кікімори. 



 Східнослов’янська міфологія представлена у літописних джерелах. Згідно “Повісті минулих 

літ” Володимир Святославович здійснив спробу у 980 р. створити  загальнодержавний пантеон. У 

Києві були поставлені ідоли богів Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла, Мокоші. 

 Прийняття у 988-989 рр. християнства потягло за собою знищення ідолів і заборону 

язичницької релігії. 

3. Походження та  ідейні джерела буддизму. 

Ознаки світових (наднаціональних) релігій: 

1. демократизм; 

2. космополітизм; 

3. визначна роль постатей засновників (Гаутама – Будда, Ісус Христос, Мухаммед). 

Своєрідним явищем в історії релігії було виникнення світових (наднаціональних)  релігій: 

буддизму (виник у УІ ст. (-) , до 300 млн. віруючих), християнства  (виникло у І ст.,  близько 1,7 

млрд. віруючих), ісламу (УІІ ст., 935 млн. віруючих). 

Найдавнішою з світових релігій є буддизм. Виникнення цієї релігійної і філософської 

системи  пов’язується з діяльністю принца Сіддхартхи Гаутами (Шак’я – Муні). Будда 

(«Освітлений вищими  знаменнями») після 550 перероджень (85 раз був царем, 83 – пустельником, 5 

– рабом, 3 – парією,  великою кількістю тварин) прийшов на землю, щоб виконати місію порятунку.  

Головним у буддизмі є вчення про чотири благородні істини: 

1) життя – це страждання; 

2) причини страждань – бажання, жадоба насолод,  невтомний потяг до радощів і надії; 

3) щоб позбавитись страждань, слід звільнятись від бажань, подавити в собі будь-які їх прояви; 

4) спосіб позбутись страждань - наслідування шляху спасіння, викладеному Буддою у восьми 

принципах: 

1. правильне розуміння чотирьох благородних істин; 

2. правильні прагнення, наміри; 

3. правильна мова ( подолання обману та утвердження правди); 

4. правильна поведінка ( не вбивати , не красти, бути людяним); 

5. правильний спосіб життя (відповідно до людських чеснот); 

6. належні зусилля у прагненні до довершеності (постійно долати будь-які перешкоди на шляху 

до спасіння); 

7. належний стан розуму (самоаналіз життя); 

8. правильна медитація (глибоке роздумування над життям, постійне  самозречення від земного). 

Дотримуючись шляху спасіння, людина може досягти досконалості і поринути в нірвану. 

Буддизм не визнає існування Бога у вигляді  персоніфікованої могутньої особи і стверджує,  

що світ змінний потік ідеальних частинок – дхарм, із яких комбінуються існуючі речі. Сполучення 

дхарм у  комбінації новонароджених  визначається кармою,  законом відплатити або законом 

причинно - наслідкових зв’язків. Після смерті людини дхарми її душі не зникають, а переходять у 

душу нової істоти – відбувається перевтілення душ. Всі люди вільні у своїх можливостях на 

шляху спасіння через віру в  Будду та виконання заповідей та обрядів. 

Релігійну систему буддизму викладено в творах: “Трипітака” (Три кошики мудрості”), її  

частинах (“Віная – пітака”- збірник ритуальних правил стародавніх буддійських громад, “Сутта – 

пітака” – бесіди і висловлювання Будди, “Абідарма – пітака” – метофізічні міркування Будди, поеми, 

“Джатака” – розповіді про попередні перевтілення  Будди). 

 

4. Основи християнського віровчення. 

Християнство зародилось в середині І ст.(+) в східних провінціях Римської імперії 

(Антіохії, Сирії, малій Азії). Римська імперія на той час була великою рабовласницькою імперією, 

соціально-політичний лад якої перебував у глибокій кризі. Ситуація в імперії вела до втрати 

впевненості у своїх силах та віри в можливість подолання соціального зла,  викликало почуття 

приреченості, безперспективності. Серед рабів і поневолених народів посилювались песимістичні 

настрої, відчай та безнадійність, а як наслідок цього – пошуки спасіння її порятунку від зла в надії на 

допомогу небесних сил,  божого рятівника. В умовах апатії і деморалізації поширеними були віра в 

диво, екстази, видіння. Язичницька релігія не відповідала вимогам нового часу, а нові культи 

(східні, культ імператора) не закріпились. 

Соціальні причини виникнення християнства: 

- боротьба пригноблених верств Римської імперії, надії на зміни; 



- централізація влади у Римі, що гармоніювала з ідеєю єдиного бога; 

- поєднання політичних, економічних, ідейних відносин у межах однієї держави, що сприяло 

уявленням про наднаціонального бога; 

- розпад рабовласництва, що потребував нових ідеологічних засобів впливу на підлеглі маси. 

 Основними ідейними джерелами християнства, з яких черпались головні положення релігії, 

стали: 

- іудаїзм, від якого християнство успадкувало визнання Старого заповіту з його змістом, образ Ісуса 

Христа, ідею про месію та інше; 

- ідеологія кумранської общини, що породила вчення про друге пришестя месії;  

- релігії східних народів Римської імперії, з яких було запозичено багато міфічних образів та 

сюжетів, котрі робили християнство поліетнічною релігією;  

- релігійно – філософські вчення Філона та Сенеки, що принесли в християнство ідеї про 

вроджену гріховність, про необхідність спасіння душі як мету життя, про божественну сутність месії, 

про рівність людей перед Богом, про презирство до земного життя, про любов до ворогів та про 

покірність долі. 

Догмати християнства: триєдність, боговтілення, спокутування, воскресіння, вознесіння. 

 Сім смертних гріхів, яким протистоять християнські чесноти: 

1. гордість – смиренність, 

2. захланність – щедрість, 

3. нечистота – чистота, 

4. заздрість – доброзичливість, 

5. нестриманість – поміркованість, 

6. гнів – лагідність, 

7. лінь – працелюбність. 

Головними чеснотами, що протиставляються усім гріхам людини, християни вважають Віру, 

Надію, Любов. 

Назва релігії зумовлена вірою в  Ісуса Христа – боголюдину, яка зв’язала єдиним – “Новим 

заповітом” – людину і Бога – Творця світу. За переказами “Євангелій (“Блага звістка”), Ісус Христос 

був реальною історичною постаттю: це був іудейський проповідник, що прийшов у світ задля 

здійснення місії спасіння всіх людей (а не якогось окремого народу).  При керуванні провінцією 

Іудея з боку римського полководця Понтія Пілата він був  розіпнутий на хресті через звинувачення у  

претензії на звання “царя іудейського”. Але, за переказами, на третій день він воскрес та знісся на 

небеса. Питання по історичну реальність постаті Христа лишається одним із важливих для істориків, 

проте для філософського осмислення релігії це вже не є найперше питання, оскільки ніхто не може 

заперечити колосальний вплив християнства та образу Христа на культуру та історію людства. 

Християнство базується на священному канонічному джерелі - Біблії (Святе Письмо), в якому 

викладені його найперші непорушні положення (догмати). В Біблії (з давньогрецької –книга) для 

християн найперше значення має її друга частина – Новий завіт, в якому йдеться про життя Ісуса 

Христа, про заснування християнської церкви та її найперші настанови віруючим. Перша частина 

Біблії носить назву “Старий завіт”; в ній вміщені давні іудейські тексти – П’ятикнижжя Мойсеєве,  

книги Царств та пророків 

Перші християнські громади з’явились серед єврейської діаспори у другій половині І ст. (+). 

Об’єднання їх відбувалось під впливом запозиченої з іудаїзму ідеї спасителя, месії. Ця ідея стала 

джерелом віри у Ісуса Христа. 

312 (313) р. - імператор Костянтин урівняв християнство з іншими релігіями імперії. 

324 р.  – християнство оголошено державною релігією. 

В 325 році у м. Нікея відбувся І Вселенський собор. На ньому було затверджено “Символ 

віри” (перша редакція). Доповнення внесено на ІІ соборі в Константинополі у  381 році. 

Церковна організація остаточно склалась у VІ ст.  

395 року Римська імперія розкололась на Західну та Східну. Почався процес розділення 

римської і константинопольської церков. Завершився він 1054 року – західна церква отримала 

назву католицької, а східна - православної. 

У ХVІ ст. в Західній Європі в процесі Реформації відокремились протестантські церкви. Так у 

християнстві виникли три основні течії: православ’я, католицизм і протестантизм. 



 Християнський культ – система свят, постів, жертвоприношень, поколінь, молитов, 

богослужінь, таїнств, релігійних треб, обгрунтованих вірою в надприродне та  регламентованих 

віровченням, церковними канонами. 

 Таїнства:         -    хрещення; 

8. миропомазання; 

9. покаяння; 

10. причащання  (євхаристія); 

11. шлюб; 

12. священство  (ординація); 

13. маслосвяття  (соборування). 

 

5. Основні віросповідні принципи ісламу. 

 Іслам з арабської покірність Того хто прийняв  цю релігію, називають відданим ( з арабської 

– мусульманин).  610 р. Мухаммед (Магомет)  оголосив себе посланцем єдиного Бога. 

 Передумови виникнення ісламу: 

1. внутрішні зміни (розчарування серед арабів, схильність до фаталізму, незадоволеність 

старими богами, появу загально-аравійських божеств: Аллаха, ал-Лат, Манат, ал-Узза); 

2. зовнішні передумови , а саме вплив та розвиток вже існуючих релігій – християнства, іудаїзму 

та зороастризму. 

 Коран і Сунна – джерела мусульманського віровчення. Коран – “Читання” того, що 

повідомляв своєму посланнику протягом майже двадцяти років (610 – 632 рр.) Милостивий та 

Милосердний Господь – Аллах. За змістом у Корані виділяють міфологію ісламу, іудаїстичні та 

християнські погляди, оформлені в ритуальні ісламські приписи, стародавні арабські звичаї, 

мусульманське законодавство, аравійські історичні сказання, арабський фольклор .В структурі 

Корану 114 глав, що називаються сурами, котрі складаються з аятів – ритмічних завершених фраз, 

основних одиниць коранічного тексту. 

 Іслам має і свій Святий Переказ – Сунну, що складається з хадисів – коротких оповідей про 

діяння та висловлювання пророка Мухаммеда. 

 Мусульманство являє собою нерозривну єдність віросповідання, державно-правових 

установлень та певної форми культури. 

 Основи мусульманського віровчення та обрядовості викладено в Корані (читання) та Сунні 

(поведінка, приклад). 

 Основні догмати ісламу: 

1. вчення про надприродні сили; 

2. вчення про священні книги; 

3. вчення про загробне життя; 

4. вчення про кінець світу; 

5. вчення про приреченість; 

6. вчення про священну війну з невірними – джихад або газават; 

7. вчення про безсмертя душі. 

“П’ять стовпів” ісламу (головні обов’язки  віруючого): 

1. вірити в те, що Аллах – єдине божество, а Мухаммед – його пророк; 

2. відправляти молитву (салят, намаз); 

3. дотримання посту (ураза); 

4. здійснення хаджу; 

5. зак’ят, обов’язковий податок на майно й доходи, що розподіляється серед бідних і знедолених. 

 

Порівняння вихідних засад світових релігій 

Релігія Буддизм Іслам Християнство 

Священне  джерело 

(письмо) 

Трипітака Коран Біблія (Старий та 

Новий заповіт) 

Уявлення про Бога Бог-Будда - людина, 

що змогла  здолати  

жагу  життя  

Бог-Аллах – 

невиразимий, 

єдиний, позасвітній 

Бог-абсолютний дух 

у 3-х особах 

(іпостасях) 

Учення  про  світ Світ  видимий – 

марево 

Створений  Аллахом Створений Богом із  

нічого,  як  



Демонстрація  

 Творчої  сили і 

могутності 

Життєве  завдання  

людини 

Досягнення  нірвани Бути  відданою  

Богові  

Спасіння  душі 

Учення  про  хід 

історії  

Історія відносна, 

оскільки 

просвітлення  можна  

здобути будь-коли  

Історія йде до 

останнього суду 

Історія йде до  свого 

кінця, до Страшного 

судного дня  

Час і місце 

виникнення  

V ст. до н. е., 

північна Індія 

Перша третина VII 

ст., Аравійський 

півострів 

Середина І ст. н. е., 

східні провінції 

Римської імперії 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвати прояви первісних вірувань в сучасному світі. 

2. Поясніть, в чому виявляється історичність та соціальність релігії. 

3. Який зі смертних гріхів вважається найстрашнішим? 

4. Назвати «п’ять стовпів ісламу». 
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